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VOORWOORD
Ook voor Toerisme 
Oost-Vlaanderen was 2020 
het jaar van ‘vóór’ en ‘tijdens’ 
de coronacrisis. Voor corona 
in maart toesloeg, konden 
we nog uitpakken met 
enkele mooie initiatieven, 
voornamelijk gericht op 
de ondersteuning van de 
toeristische ondernemers 
in Oost-Vlaanderen. Zo 
ontvingen 17 ondernemers 
in Scheldeland hun 
erkenning als ‘toeristisch 

ambassadeur’ – na een vormingstraject dat we ook in andere 
regio’s uitrolden ter bevordering van professioneel en gastvrij 
onthaal van toeristen – en kon op de valreep onze jaarlijkse 
infodag voor groepsuitstappen doorgaan. 

Helaas: dezelfde ondernemers die we ondersteunen en stimu-
leren, werden vanaf maart erg zwaar getroffen. Velen van hen 
moesten de deuren sluiten of zagen hun activiteiten stilvallen. 
Toerisme Oost-Vlaanderen gelaste noodgedwongen verschil-
lende geplande events af of stelde ze uit, waaronder een 
breed netwerkmoment voor de Oost-Vlaamse MICE-sector en 
het slotmoment van het Plattelandsproject Toerismeboeren. 
Tegelijk beseften we dat we ook tijdens deze crisis een belang-
rijke rol konden spelen in het ondersteunen van onze toeris-
tische sector, én bij de herlancering van het toerisme na die 
eerste lockdown. Daarom heroriënteerden we deels onze 
activiteiten, door acties aan te passen, soms te versnellen of 
te vertragen, en nieuwe acties op te starten.

Om het binnenlandse toerisme aan te zwengelen, zetten we 
samen met Toerisme Vlaanderen, de vijf Vlaamse provincies, 
Logeren in Vlaanderen en de Vlaamse kuststeden een grootse 
informatie- en promocampagne ‘Vlaanderen Vakantieland’ op. 
Meer dan 330 Oost-Vlaamse logies stapten hier in mee. Net 
voor de zomer, om optimaal in te spelen op de heropening 
van de logies en de heropstart van het toerisme, lanceerden 
we ons nieuwe fiets- en wandelmerk Routen en de bijho-
rende website www.routen.be, met primaire insteek fietsen 
en wandelen. Tegelijk gingen vier nieuwe regionale bestem-
mingswebsites online en zetten we promotiecampagnes op 
die potentiële bezoekers naar het uitgebreide aanbod op 
de nieuwe websites leidden. Met succes: mede dankzij de 
stijgende populariteit van fietsen en wandelen tijdens de 
coronacrisis, was www.routen.be tussen juni en eind 2020 

goed voor ruim één miljoen bezoekers en 3,3 miljoen pagina-
weergaven. 97% is tevreden over de website, bleek uit een 
gebruikersonderzoek.

Naast de recreatieve websites lanceerden we met Lowiz ook 
een nieuw merk met logo en een vernieuwde website voor 
het zakentoerisme in Oost-Vlaanderen. In het najaar kwam 
de eerste editie uit van Routen, ons nieuw fiets- en wandel-
magazine met nóg meer inspiratie voor zowel dagjestoeristen 
als overnachters. We openden ook twee nieuwe wandelnet-
werken in het Waasland, werkten mee aan de uitbreiding van 
het wandelnetwerk Landschapspark Bulskampveld, en aan de 
realisatie van nieuwe Flandrien Challenge fietssegmenten.

Natuurlijk deed Toerisme Oost-Vlaanderen ook heel wat om 
de getroffen toeristische sector rechtstreeks te ondersteunen. 
Zo zetten we onze gekende communicatiekanalen intensiever 
in dan ooit, organiseerden we webinars voor verschillende 
doelgroepen en hielden we traditiegetrouw onze jaarlijkse 
inspiratiedag, weliswaar volledig online.

Dit was maar een greep uit alles wat we in dit ‘coronajaar’ 
realiseerden. Een volledig overzicht vindt u verder in dit 
jaarverslag, dat we in een fris nieuw jasje stopten. Graag 
richt ik nog een woord van dank aan iedereen die in 
2020 meewerkte aan het toerisme in onze provincie, aan 
de collega’s van de deputatie voor hun ondersteuning 
van onze werking en aan de medewerkers van Toerisme 
Oost-Vlaanderen. 

Leentje Grillaert
Oost-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en voorzitter 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
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DEEL 1:  
ALGEMENE 
WERKING



1.  
ONZE OPDRACHT

Oost-Vlaanderen heeft troeven voor de toerist en de recreant. 
De toeristische regio’s zijn elk op zich unieke bestemmingen 
voor een dichtbijvakantie of uitstap. Oost-Vlaanderen en haar 
gevarieerde landschap kunnen de fietser en wandelaar zeker 
bekoren. Het zakelijk toerisme in en buiten de steden heeft 
groeipotentieel. 

In opdracht van de Provincie en in partnerschap met alle 
Oost-Vlaamse steden en gemeenten én andere publieke en 
private actoren, werkt Toerisme Oost-Vlaanderen vzw een 
gevarieerd aanbod voor de toerist-recreant in Oost-Vlaanderen 
uit en promoot dit. Dit gebeurt op een duurzame, kwaliteits-
volle en creatieve manier en met respect voor de identiteit 
van de Oost-Vlaamse regio’s. Uithangbord zijn de wandel- en 
fietsproducten. Voor de toeristische ondernemer en aanbieder 
wil Toerisme Oost-Vlaanderen een partner, expertisecentrum 
en steunpunt zijn.

Inspanningen van de organisatie moeten leiden tot tevreden 
bezoekers en alle Oost-Vlaamse burgers en toeristische onder-
nemers moeten er wel bij varen. 

Er wordt gewerkt vanuit een brede visie waarbij ook de plek en 
andere belangen (natuur, landschap, erfgoed, …) niet uit het 
oog worden verloren. 

2.  
ONZE STAKEHOLDERS

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor: 
•  de ‘consument’: brede groep van (potentiële) toeristen en 

recreanten
 − individueel en in groepsverband
 − uit binnen- en (beperkt) buitenland
 −  in zakelijk verband (MICE)

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor én met:
•  de ‘sector’: organisaties en ondernemers in de toeris-

tisch-recreatieve sector, de MICE-sector en flankerende 
sectoren (landbouw, natuur, cultuur, …)

• openbare en semi-openbare besturen op verschillende 
niveaus; de samenwerking met lokale besturen (steden en 
gemeenten) neemt hier een centrale plaats in.

3.  
ONZE BESTEMMINGEN

De provincie Oost-Vlaanderen telt vijf toeristische regio’s: 
Vlaamse Ardennen, Meetjesland, Waasland, Leiestreek 
(provinciegrensoverschrijdend met West-Vlaanderen) en 
Scheldeland (provinciegrensoverschrijdend met Antwerpen). 
Daarnaast is er de kunststad Gent, centraal gelegen in de 
provincie.

Brugge
Antwerpen

Brussel

WAASLAND

VLAAMSE
ARDENNEN

MEETJESLAND

LE IESTREEK

GENT

SCHELDELAND

NEDERLAND
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4.  
BELEIDS- 
DOELSTELLINGEN EN 
ACTIEPLANNEN 2020-2026

In het kader van de meerjarenplanning van de Provincie 
werden beleidsdoelstellingen, actiedomeinen en acties 
vastgelegd voor Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode 
2020-2026.

BELEIDSDOELSTELLING

Toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen op een duurzame, 
kwaliteitsvolle en creatieve manier uitbouwen en promoten

ACTIEDOMEIN

Inzetten op toerisme en recreatie met de klemtoon op 
‘toerisme dicht bij huis’ en ‘toerisme voor allen’ waarbij 
Toerisme Oost-Vlaanderen ook fungeert als kenniscentrum 
voor toeristische partners en ondernemers.

ACTIES

1. Zorgen voor toeristisch-recreatieve producten op boven-
lokaal niveau met focus op fietsen en wandelen en met 
aandacht voor kwaliteit, creativiteit, comfort en beleving.

2. De toeristische sector ondersteunen, adviseren en 
stimuleren én met diverse partners samen werken aan 
de ontwikkeling van Oost-Vlaanderen en haar regio’s als 
aantrekkelijke en gastvrije bestemmingen voor toeristen 
en recreanten.

3. Uitbouwen en profileren van Gent & Oost-Vlaanderen 
als volwaardige bestemming voor zakentoerisme en 
MICE-activiteiten (meetings, incentives, congresses & 
events), in samenwerking met onder andere Toerisme 
Gent.

4. Ondersteunen en coördineren van de toeristisch-re-
creatieve werking op bovenlokaal niveau met onder 
andere regioteams die het eerste aanspreekpunt zijn 
voor partners en met  ondersteuning van bestemmings-
promotie en met de ontwikkeling en de uitwerking van 
regionale toeristische projecten.

5. Fungeren als kennis- en expertisecentrum voor alle 
actoren actief in toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen.

6. Communicatie en promotie voeren voor Oost-Vlaanderen 
en haar regio’s als attractieve toeristisch-recreatieve 
bestemmingen, met primaire focus op de binnenlandse 
markt en op een multimediale en eigentijdse manier, 
waarbij samengewerkt wordt met partners.

Toerisme Oost-Vlaanderen is ook nauw betrokken bij andere 
flankerende toeristische initiatieven van de Provincie. 

7. Om toeristen aan te trekken en de identiteit en aantrek-
kingskracht van onze steden en gemeenten, regio’s of 
provincie te verhogen, geeft de Provincie, in overleg met 
Toerisme Oost-Vlaanderen, toelages voor de organisatie 
van toeristische evenementen. 

8. Aangezien vakantie en een zinvolle vrijetijdsbe-
steding belangrijk maar niet altijd vanzelfsprekend 
zijn, doet de Provincie, in samenwerking met Toerisme 
Oost-Vlaanderen, inspanningen om drempels in de vakan-
tieketen weg te werken. De uitbouw van een netwerk van 
Rap op stapkantoren die mensen helpen bij het vinden 
van budgetvriendelijke uitstappen en vakanties wordt 
gestimuleerd en ondersteund. 

9. Het Provinciaal Streekcentrum De Huysmanhoeve in 
Eeklo, waar het regioteam Meetjesland en Toerisme 
Meetjesland gevestigd is en een infopunt uitbaat, wordt 
verder uitgebouwd tot de toeristische poort op het 
Meetjesland.

10. Toerisme Oost-Vlaanderen is partner in het Centrum 
Ronde van Vlaanderen (CRVV), dat door de Provincie 
financieel wordt ondersteund.
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5.  
ONZE WERKING EN 
PARTNERSCHAPPEN

Toerisme Oost-Vlaanderen heeft als organisatie haar eigen 
werking die in dit jaarverslag wordt toegelicht. Daarnaast 
werkt Toerisme Oost-Vlaanderen samen met diverse partners 
op verschillende niveaus aan de realisatie van haar opdracht. 
De samenwerking neemt verschillende vormen aan. In 
meerdere samenwerkingsverbanden zijn niet alleen openbare 
en semi-openbare besturen betrokken maar ook de private 
toeristische sector.

5.1  OOST-VLAAMSE STEDEN  
EN GEMEENTEN

De bevoorrechte partners zijn de Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten. Zij zijn niet alleen aangesloten bij Toerisme 
Oost-Vlaanderen, er wordt ook op regionaal niveau intensief 
samengewerkt. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt samen met 
hen in de regionale organisaties Toerisme Meetjesland vzw, 
Toerisme Waasland vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme 
Vlaamse Ardennen vzw en Toerisme Leiestreek vzw.

5.2  PROVINCIALE TOERISTISCHE 
ORGANISATIES (PTO’S) EN 
TOERISME VLAANDEREN

Er wordt ook nauw samengewerkt met de andere provinciale 
toeristische organisaties (PTO’s) op interprovinciaal niveau en 
met Toerisme Vlaanderen. 

Toerisme Oost-Vlaanderen geeft samen met de andere PTO’s 
en de private logiessector (waaronder Horeca Vlaanderen en 
de Vlaamse Federatie voor hoeve- en plattelandstoerisme) 
vorm aan de vzw Logeren in Vlaanderen die korte vakanties 
in Vlaanderen promoot op de binnenlandse markt. Toerisme 
Oost-Vlaanderen neemt in deze vzw het penningmeesterschap 
waar.

Interprovinciaal wordt regelmatig overleg georganiseerd 
tussen de directies van de PTO’s. Topics met een provincie-
grensoverschrijdend belang of waarin op interprovinciaal 
niveau wordt samengewerkt komen aan bod. In 2020 werd 
nog veel nauwer samengewerkt dan anders, ook met Toerisme 
Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden, onder andere om de 
coronacrisis die de toeristische sector hard trof, het hoofd te 
bieden. Onder de koepel ‘Vlaanderen Vakantieland’ werd een 
gezamenlijke grootschalige sensibiliserings- en promotiecam-
pagne opgezet. Verdediging en ondersteuning van de sector 

werden besproken en naar de zomer toe werd de heropstart 
van de toeristische sector voorbereid.

In 2020 werd ook een nieuw samenwerkingsverband gesloten 
tussen de 5 PTO’s en Toerisme Vlaanderen rond ‘Fietsen in 
Vlaanderen 2020-2025’ met afspraken rond de realisatie en in 
de markt zetten van nieuwe icoonroutes (vervanging LF routes) 
en een vervolgtraject rond het impulsproject ‘Fietsvakanties in 
Vlaanderen’.  Het secretariaat van het interprovinciaal overleg 
(‘a-commissie toerisme’) ligt in handen van de Vereniging 
Vlaamse Provincies (VVP). In het voorjaar van 2020 staken 
ook de gedeputeerden voor toerisme (‘b-commissie toerisme’) 
twee maal de koppen bijeen om gezamenlijke relance-inspan-
ningen en de moeilijkheden van de coronacrisis te bespreken. 

5.3  ANDERE PARTNERSCHAPPEN

Toerisme Oost-Vlaanderen is verder partner van het Centrum 
Ronde van Vlaanderen vzw. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt 
ook samen met de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen 
rond regionale projecten zoals Rivierpark Scheldevallei 
(Regionaal Landschap Schelde-Durme) en landschaps-
parken Drongengoed en Bulskampveld (Regionaal Landschap 
Meetjesland). Sinds 2020 is Toerisme Oost-Vlaanderen ook 
partner in het samenwerkingsverband rond groenpool Parkbos 
(Gent/De Pinte/Sint-Martens-Latem).  

Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in talrijke 
regionale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen 
rond toerisme of met raakvlakken met toerisme (natuur, 
landbouw, erfgoed, ruimte).

Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur en verschillende 
provinciale directies en organisaties is er afstemming. In 
2020 was er overleg over de opmaak van een nieuw provin-
ciaal beleidsplan Ruimte, de oprichting van landschapsparken 
en nationale parken, Oost-Vlaamse recreatiedomeinen, ... 
Er worden ook gezamenlijke projecten uitgewerkt, bijvoor-
beeld met de directie erfgoed rond maritiem erfgoed en de 
oprichting van Geopark Schelde-Delta (Unesco label). Met 
EROV vzw wordt onder andere samengewerkt aan de promotie 
van streekproducten en ondersteuning in bedrijfsvoering van 
ondernemers.  
De input aan de besluitvorming van de deputatie en provin-
cieraad gebeurt door het beantwoorden van vragen, het aanle-
veren van nota’s en de occasionele aanwezigheid op de inzake 
toerisme bevoegde raadscommissie.
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6.  
HEFBOOMWERKING

Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsi-
dieprogramma’s probeert Toerisme Oost-Vlaanderen een boost 
te geven aan de ontwikkeling en promotie van toerisme in 
Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Toerisme Oost-Vlaanderen 
werkt hefboomprojecten uit of werkt eraan mee, investeert 
middelen en probeert extra middelen aan te trekken (via 
cofinanciering) om extra aanbod te creëren, toeristische 
meerwaarde of kwaliteitsverhoging na te streven of extra 
communicatie en promotie te voeren. 

In 2020 werd gewerkt aan onder andere de volgende (poten-
tieel nieuwe) toeristische projecten:
• ‘Beleef je Eigen Ronde’ en ‘Homeland of Cycling’: projecten 

rond de verdere toeristische ontwikkeling en promotie 
van het wielererfgoed en De Ronde van Vlaanderen in 
de Vlaamse Ardennen (hefboomprojecten Toerisme 
Vlaanderen) – zie Deel 3 Fietsen en wandelen, 9. Flandrien 
Challenges in de Vlaamse Ardennen

• ‘Eurocyclo’ rond de ontwikkeling en promotie van 
fietsen in de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk 
(Interreg V-programma) – zie Deel 5 Kennis en data, 
3. Fietsonderzoek in de Vlaamse Ardennen 

• ‘Toerismeboeren 2.0’: project rond belevingsvol logeren 
bij land- en tuinbouwers in Oost-Vlaanderen (Platteland+ 
programma) (met onder andere Plattelandscentrum 
Meetjesland) – zie Deel 6 Sectorwerking, 
5. Sectorbegeleiding logies, 5.4 Toerismeboeren

• ‘Scheepswerven in beeld’: project rond de toeristische 
ontsluiting en promotie van het scheepsbouwerfgoed 
langs de Schelde in Oost-Vlaanderen (Platteland+- 
programma) (met onder andere Provincie Oost-Vlaanderen, 
Toerisme Scheldeland en Toerisme Waasland) – zie 
Deel 9 Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 
4.2.1 Scheepswerven in beeld

• Ambassadeur Landschapspark Drongengoed: project 
rond gastheerschap (LEADER-programma Meetjesland) 
(met onder andere Regionaal Landschap Meetjesland) – 
zie Deel 9 Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projecten, 
3.2.2 Landschapsparken Drongengoed en Bulskampveld

• ‘Beleefbare Dendervallei’: project rond de toeristisch-re-
creatieve ontwikkeling van de Dendervallei van Ath tot 
Dendermonde (partnerschap met 11 gemeenten, 4 regio’s, 
3 provincies en 2 gewesten) – zie Deel 9 Regiowerking, 
5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.2 Beleefbare 
Dendervallei

• Projecten rond de realisatie van belevingselementen op 
de nieuwe wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark 
Groot Saeftinghe in het Waasland (2021-2023) (LEADER-
programma grensregio Waasland) (met onder andere 

EGTS en Toerisme Waasland) – zie Deel 9 Regiowerking, 
4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.4 Belevingsvol 
wandelen in het Waasland

• Expeditie Landschapspark Bulskampveld (Meetjesland): 
ontwikkeling van belevingsvolle en kindvriendelijke wandel-
routes; samenwerking met Westtoer (fiets- en wandelproject 
Toerisme Vlaanderen) – zie Deel 3 Fietsen en wandelen, 
7. Uitbreiding wandelnetwerk Bulskampveld 

7.  
DE CORONACRISIS  
EN ONZE WERKING

2020 was een uitzonderlijk jaar, helaas niet in positieve zin. 
Vanaf maart werd ook Toerisme Oost-Vlaanderen geconfron-
teerd met de coronacrisis, die een grote invloed had op de 
werking. In allerijl moest alles logistiek worden georgani-
seerd om personeelsleden (voor wie het takenpakket het 
toeliet) van thuis uit te laten werken en een veilige omgeving 
te creëren voor de andere personeelsleden (dienst verzending 
en technische dienst). (Bestuurs)vergaderingen gingen vanaf 
dan eerst schriftelijk door, en later vanop afstand (online MS 
Teams).    

Door de nieuwe situatie moesten ook de planning en acties 
herbekeken worden. Verschillende events (netwerk- en 
vormingsmomenten, persconferenties, …) werden in een 
eerste fase afgelast of uitgesteld.   

Daarnaast heroriënteerde Toerisme Oost-Vlaanderen deels 
haar activiteiten, in het besef dat de organisatie een rol kon 
en moest spelen in het helpen beheersen van de crisis, in het 
ondersteunen van de toeristische sector tijdens de corona-
crisis en in het herlanceren van toerisme en de toeristische 
sector na de (eerste) lockdown (juni 2020). 

De toeristische ondernemers werden door de coronacrisis in 
2020 bijzonder zwaar getroffen. Vele ondernemers (logies, 
attractiepunten, musea, bezoekerscentra, …) moesten de 
deuren sluiten of zagen hun activiteiten stilvallen. Toerisme 
Oost-Vlaanderen heeft, binnen haar mogelijkheden en waar 
mogelijk samen met partners, inspanningen geleverd om de 
toeristische sector te ondersteunen. Acties werden aangepast 
(ander format) en (digitale) alternatieven werden uitgewerkt 
(o.a. webinars, filmmateriaal in plaats van live persconfe-
renties, …). Sommige geplande acties werden versneld of 
vertraagd, rekening houdend met de coronarealiteit en maatre-
gelen, waaronder de heropstart van de toeristische sector op 8 
juni 2020. Ook vele nieuwe en extra acties werden uitgewerkt 
en extra budgetten vrijgemaakt.
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DEEL 2:  
MARKETING EN 

DISTRIBUTIE



1.  
CAMPAGNES

1.1 THEMATISCHE CAMPAGNE: ROUTEN 

Midden 2020 lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen het nieuwe 
fiets- en wandelmerk Routen en de bijhorende nieuwe consu-
mentenwebsite www.routen.be, met primaire insteek fietsen 
en wandelen. Routen werd tegelijk de merknaam voor de fiets- 
en wandelkaarten en -gidsen van Toerisme Oost-Vlaanderen, 
voor de consumentennieuwsbrief, de sociale media, de 
community erachter, én ook voor een nieuw toeristisch 
magazine. Een rebranding van het vroegere StapAf-merk was 
nodig en werd sinds 2019 voorbereid, met als doel voortaan 
(ook) een jonger en breder publiek te inspireren. 

De lancering van Routen was voorzien begin april maar werd 
door de start van de eerste lockdown uitgesteld. Het nieuwe 
merk werd in de markt gezet in juni, om optimaal in te spelen 
op de heropening van de logies na de eerste lockdown en de 
algemene heropstart van het toerisme tegen de zomer. 

1.1.1  ROUTEN WEBSITE

Met de lancering van www.routen.be op 19 juni koos Toerisme 
Oost-Vlaanderen doelbewust voor een strakke focus op haar 
sterkste punt: het aanleveren van gratis fiets- en wandel-
routes, mét inspiratie, handige kaartjes, bruikbare tips, 
praktische tools en nuttige informatie. Samen met  
www.routen.be gingen ook vier nieuwe regionale bestem-
mingswebsites en een nieuwe website voor de MICE-werking 
online (zie Deel 2 Marketing en distributie, 2. Website en 
online communicatie, 2.1 www.tov.be, www.routen.be en 
regio-websites + Deel 7: MICE en Lowiz)

Zowel voor Routen als voor elk van de regio’s volgden promo-
tiecampagnes met nadruk op online en sociale media, die 
toeristen en recreanten doorleidden naar de nieuwe websites.

1.1.2  ROUTEN MAGAZINE

In het najaar 2020 verscheen het eerste Routen magazine, 
ontwikkeld volgens de nieuwe strategie rond het merk Routen. 
Routen komt - in tegenstelling tot het halfjaarlijkse StapAf-
magazine van vroeger - maar één keer per jaar uit, maar is 
lijviger en bevat nog meer inspiratie voor zowel dagjestoeristen 
als overnachters. Het overkoepelende thema van de eerste 
Routen was ‘grenzen’ (verleggen/negeren/koesteren), wat zich 
vertaalde in toeristische reportages over onder meer vogels 

kijken aan de Meetjeslandse kreken, de heilzame werking van 
wandelen, fietsen en wandelen in het Gent van Jan Van Eyck, 
op stap met de ‘routeplanner’ van Toerisme Oost-Vlaanderen 
en wandelen op de taalgrens in de Vlaamse Ardennen. Routen 
telde 76 pagina’s en kwam met acht uitneembare fiets- en 
wandelkaarten die aan de reportages waren gelinkt. 

Het Gentse bureau Jansen & Janssen realiseerde deze eerste 
Routen-editie in opdracht van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

 ▸ CIJFERS ROUTEN MAGAZINE

85.000
exemplaren

75.000
abonees in 

Vlaanderen en
Nederland

+2.000
nieuwe abonees

sinds de lancering
van www.routen.be

1.1.3  STAPAF/ROUTEN NIEUWSBRIEF

Van januari tot mei 2020 (met uitzondering van maart) 
ontvingen ruim 80.000 abonnees maandelijks de elektronische 
StapAf-nieuwsbrief van Toerisme Oost-Vlaanderen, vol fiets- en 
wandelnieuws, telkens één gratis fiets- of wandelroute en één 
uitgebreide logeertip met zie- en doetips in de buurt. Eind maart 
werd wegens corona geen nieuwsbrief verstuurd.

 ▸ CIJFERS STAPAF/ROUTEN NIEUWSBRIEF

14.110
gemiddeld aantal unieke

bezoekers vanuit de
maandelijkse

Routen nieuwsbrief
naar de Routen website

80.425 StapAf abonnees begin 2020

89.361 Routen abonnees eind 2020

openingsrates tussen
49,70% en 56,60%

0% 100%

22.570
aantal downloads via website 

en webshop van de 
2 periodieke Routen routeboekjes _

zomer routeboekje: 13.328 
herfst routeboekje: 9.242
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De eerste maandelijkse nieuwsbrief in Routen-stijl werd 
verstuurd in juli, tegelijk met een digitaal zomerfietsboekje 
waarmee abonnees meteen op pad konden. In oktober ging 
een soortgelijk boekje mee rond het thema herfstwandelen. 
De gratis downloadbare boekjes met telkens drie à vijf wandel- 
en/of fietsroutes werden niet alleen verspreid via de nieuws-
brieven maar ook via de socialemediakanalen van Toerisme 
Oost-Vlaanderen.

1.1.4 ONLINE CAMPAGNE ROUTEN

Om de uitrol van het nieuwe Routen-merk te promoten, de 
lancering van het magazine onder de aandacht te brengen en 
kwalitatieve traffic naar de website www.routen.be te leiden, 
lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen vanaf juli 2020 een inten-
sieve online campagne. Om met een dynamische contentka-
lender op het juiste moment de doelgroep te bereiken, werd 
een middelenmix ingezet van Google Ads & social media ads. 
Primair werd gefocust op het stimuleren van traffic op www.
routen.be, het aanzetten tot downloaden van de gratis fiets- 
en wandelroutes op deze website, en het aantrekken van 
nieuwe abonnees voor het Routen magazine. De campagne 
liep verder in 2021.

 ▸ CIJFERS ROUTEN CAMPAGNE  
(VAN JULI 2020 T/M FEBRUARI 2021)

308.986
sessies op

www.routen.be
via online advertenties

14.797
pdf- en gpx-downloads

van 
ets- en
wandelroutes

via de campagne

3.033
extra abonnees

op Routen
magazine 

1.2 REGIOGERICHTE CAMPAGNES

Regiogerichte campagnes zetten in 2020 de verschillende 
toeristische regio’s van Oost-Vlaanderen in de markt als 
aantrekkelijke toeristische bestemmingen, vertrekkend vanuit 
de eigenheid en sterkte van elke regio. Hiervoor werden extra 
promotiemiddelen gereserveerd bovenop de toelages die 
worden toegekend aan de regionale vzw’s. Deze extra promo-
tiemiddelen werden – in nauw overleg met de regioteams – 
ingezet voor campagnes met een focus op de bestemming. 
Zo versterken de provinciale en regionale werking elkaar nog 
meer en wordt versnippering van middelen tegengegaan.

1.2.1 CAMPAGNE VLAAMSE ARDENNEN

Met de campagne ‘In de Vlaamse Ardennen’ zetten Toerisme 
Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen het 
unieke toeristische aanbod van de regio in de kijker, met de 
bedoeling het verblijfstoerisme te bevorderen bij de meer 
dan 400 Vlaamse Ardennen-logies. Rond de vier verhaal-
lijnen die werden uitgewerkt tijdens het rebrandingstraject 
in 2019 – verrassend wandelen, pittig koersen, slow down 
en van oudsher genieten – liepen campagnes via Facebook 
en Instagram. Daarvoor werden geregeld influencers op pad 
gestuurd, Instagram-stories gemaakt of take-overs georgani-
seerd, om met persoonlijke verhalen de juiste doelgroep te 
bereiken en meer verkeer te genereren op de website  
www.visitvlaamseardennen.be. Ook Google AdWords 
werd ingezet met tekstadvertenties, om het bezoek aan de 
website te stimuleren, conversies te genereren maar ook 
om de posities van de website in online zoekresultaten te 
versterken. Zo werd ook de nieuwe regiowebsite, als spil 
in de hele communicatiemix, in de loop van de campagne 
SEO-geoptimaliseerd.

Het plan om het nieuwe merk in print te lanceren met een 
nieuw toeristisch magazine waarin de vier verhaallijnen 
centraal stonden, werd wegens de coronacrisis uitgesteld. 
Als alternatief kwamen, op telkens 20.000 exemplaren, twee 
toeristische kaarten uit met concrete tips om verrassend te 
wandelen en authentiek te genieten in de Vlaamse Ardennen.

 ▸ DE CAMPAGNE VLAAMSE ARDENNEN IN CIJFERS

2.671
doorkliks naar www.routen.be 

via deze campagne

78.582 
website views via 

de social media ads 
(van juli 2020 t/m februari 2021)

1.2.2 CAMPAGNE LEIESTREEK

De campagne ‘101 Leiespots’ liet in 2020 inwoners en 
toeristen kennismaken met de dynamiek en de creativiteit 
van de regio aan de hand van 101 Leiespots: creatieve 
hotspots, speciale plekken, tijdelijke concepten of niet te 
missen evenementen. Die werden gebundeld in een handige 
pocket (55.000 exemplaren) en op de website www.toeris-
me-leiestreek.be/nl/leiespots. Beiden focusten niet alleen 
op de spots zelf, maar ook op de extra beleving errond. Zowel 
de offline als online campagne maakten bezoekers warm om 
meerdere Leiespots te combineren in een daguitstap of een 
meerdaagse vakantie. De Leiespots zelf werden ingezet als 
ambassadeurs: ze kregen een gevelbordje, een affiche en 
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deurstickers en communiceerden ook zelf over de campagne 
via hun eigen socialemediakanalen. Binnen de online 
campagne werden er, naast Google, Facebook en YouTube, 
ook bloggers ingeschakeld. Vier bloggers maakten elk drie 
trips langs Leiespots en postten hun reisverslagen op de 
Leiespots campagnepagina. In print werd promotie gevoerd 
via samenwerkingen met Het Nieuwsblad, Kortweg/KW, 
Libelle, VAB en Flair.

Vanwege de coronapandemie kon de campagne pas in juni 
opgestart worden. Ze werd ook voortdurend aangepast aan 
de situatie: op momenten wanneer de meeste Leiespots 
gesloten waren, werd de focus verschoven naar corona-
proof alternatieven en naar het fiets- en wandelaanbod. 
De geplande advertenties voor oktober-december werden 
verschoven naar het voorjaar van 2021, online werd er enkel 
nog geïnvesteerd in Google zodat de campagnewebsite goed 
gevonden zou worden. De campagne ‘101 Leiespots’ loopt 
nog tot maart 2021.

 ▸ DE CAMPAGNE ‘101 LEIESPOTS’ IN CIJFERS  
(T/M DECEMBER 2020)

40.400
website views via 
de Facebook en 

Google ads

+232.000
weergaven van
de Google ads

bijna
3,8 miljoen
weergaven van

de Facebook ads

1.2.3 CAMPAGNE MEETJESLAND

Omdat Toerisme Meetjesland in 2020 werkte aan een nieuw 
toekomstplan, werd er geen grote campagne gevoerd. Het 
vakantieboek ‘4 Verhalen 40 Tips’ speelde de hoofdrol in een 
kleinere campagne die Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 
Meetjesland voerden ter promotie van korte vakanties of 
daguitstappen in de regio. Wegens de coronacrisis kwam 
er geen bijdruk maar werd tijdens de zomer de resterende 
voorraad uit 2019 (2.300 exemplaren) verder verdeeld als 
toeristische publicatie, vooral in het eigen infokantoor en bij 
de dichtste partners. Ook de langspeelfilm ‘1 Dag, 4 Verhalen’ 
werd verder uitgespeeld als troef in de marketing.

Tijdens de zomer zette de Facebook-campagne ’12 zondagen, 
12 uur, 12 verhalen’ met twaalf toeristische filmpjes evenveel 
Meetjeslanders en hun boeiende verhalen in de kijker. 
Elke zondag om stipt 12 uur gingen de filmpjes online. De 
zondagsactie werd in september en oktober voortgezet met 
filmpjes van zes klimaatgezonde plekken in het Meetjesland 
en twee filmpjes voor het Vlaamse kunstproject ’Vlaamse 
meesters in Situ’. Tijdens de winter werd, als steun in de rug 

voor de logiessector, de inspiratiepagina ‘Logeren in Winters 
Meetjesland’ samengesteld en gepromoot via de social media 
van Toerisme Meetjesland.

Verder werd vanaf juli 2020 met extra contentcreatie op de 
nieuwe website www.meetjesland.be (wervende teksten, 
aantrekkelijke foto’s, video’s en luisterfragmenten) het 
Meetjesland verder gepositioneerd als ideale vakantiebe-
stemming. Deze nieuwe website content (60 inspiratiepa-
gina’s over toeristische aspecten van het Meetjesland en 53 
logiespagina’s) werd vervolgens ingezet bij de dagelijkse 
posts die tijdens de zomer verschenen op de socialemediaka-
nalen van Toerisme Meetjesland.

1.2.4 CAMPAGNE WAASLAND

Voor de marketingcampagne 2020 zetten Toerisme Waasland 
en Toerisme Oost-Vlaanderen verder in op nieuwe positio-
nering van de regio, met de vier verhaallijnen en bijhorende 
taglines: Creative Minds, Beyond Borders, Hidden Treasures en 
Go With the Flow. Voor de in hoofdzaak online campagne, met 
een grotere focus op de eigen inwoners, werd gekozen voor 
een middelenmix van Google Ads, social media Ads en een 
dynamische contentkalender om de juiste boodschap op het 
juiste moment bij de juiste doelgroep te verspreiden. De focus 
lag op het genereren van kwalitatieve traffic naar de website 
en het vergroten van de online community op social media.

Ook het Waasland Magazine maakte deel uit van de 
campagne. Omdat er nog voldoende exemplaren voorradig 
waren, werden geen extra publicaties gedrukt. Er kwam wel 
een nieuwe insert ‘4 x Fietsen door Waasland’ in het magazine, 
met de vier fietsroutes die in 2019 werden ontwikkeld in het 
teken van de verhaallijnen. Van deze nieuwe versie werden in 
2020 3.747 exemplaren verspreid.

Om de aandacht van de eigen inwoners te vestigen op de 
nieuwe positionering van toeristisch Waasland, reed tijdens 
de zomermaanden een lijnbus door de regio, met een grote 
afbeelding en de nieuwe website op de achterkant.  

 ▸ DE CAMPAGNE WAASLAND IN CIJFERS

3.686
doorkliks naar www.routen.be 

via deze campagne

100.390 
website views via 

de social media ads 
(van juli 2020 t/m februari 2021)

Extra promotie werd gevoerd via een samenwerking met JUNE, 
het leading online lifestyle magazine in Vlaanderen, met focus 
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op travel en food. JUNE publiceerde vier blogs met de verhaal-
lijnen als insteek en met focus op verblijfstoerisme: Hidden 
Treasures (Moervaartvallei), Beyond Borders (Grenspark Groot 
Saeftinghe), Creative Minds (citytrip Sint-Niklaas) en Go With 
The Flow (Polders van Kruibeke).

1.2.5 CAMPAGNE SCHELDELAND

Het vakantieboek ‘Scheldeland, jouw vakantieland’, weliswaar 
in een nieuwe editie, was ook in 2020 een belangrijk marke-
tinginstrument binnen de grote online campagne die Toerisme 
Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland opzetten om 
het verblijfstoerisme in de regio te promoten. De content-
creatie van dit boek, dat gedrukt werd op 50.000 exemplaren, 
gebeurde mede via influencer marketing. Doorheen 2019 en 
2020 was er onder de noemer ‘Expeditie Scheldeland’ een 
langdurige samenwerking met zes bloggers die Scheldeland 
verkenden. Hun ervaringen zijn te lezen in het vakantieboek 
en waren online te volgen via www.expeditiescheldeland.be 
en de eigen kanalen van de bloggers. In 2020 werden 35.600 
exemplaren van het vakantieboek verdeeld, enerzijds recht-
streeks naar de consument via de landingspagina www.schel-
deland.be/vakantieboek en anderzijds via de toeristische 
sector.

Met #welkomterug speelde Toerisme Scheldeland tijdens 
de zomer in op de relancecampagne van Vlaanderen 
Vakantieland. Radio- en televisiepresentator Sander Gillis 
blikte vier #welkomterug video’s in die toeristen en recreanten 
stimuleerden om terug ‘uit hun kot’ te komen en Scheldeland 
op een coronaveilige manier te ontdekken. De filmpjes 
waren te zien op Facebookpagina van Toerisme Scheldeland, 
YouTube en www.scheldeland.be.

 ▸ DE CAMPAGNE SCHELDELAND IN CIJFERS

5.600
bezoekers voor 

www.expeditiescheldeland.be,
rechtstreeks via de homepage

of via www.scheldeland.be

208.711 
#welkomterug video’s

2.  
WEBSITE EN ONLINE 
COMMUNICATIE

2.1  WWW.TOV.BE, WWW.ROUTEN.BE  
EN REGIO-WEBSITES

In afwachting van de lancering van het nieuwe Routen-merk, 
wezen www.tov.be en de websites van vier Oost-Vlaamse 
toeristische regio’s (Meetjesland, Scheldeland, Waasland en 
Vlaamse Ardennen) bezoekers in de eerste helft van 2020 op 
een compacte, snelle en eenvoudige manier de weg naar alle 
toeristische info over Oost-Vlaanderen. Wekelijks belichtten 
de websites via ‘Nieuws’ en ‘In de kijker’ de leukste activi-
teiten of de nieuwe producten van Toerisme Oost-Vlaanderen. 
De inspiratiepagina’s op www.tov.be/inspiratie boden thema-
tisch (gezin, gastronomie, cultuur & erfgoed, …) inspiratie voor 
een dagje of weekendje Oost-Vlaanderen.

www.routen.be werd als nieuwe koepelwebsite gelanceerd in 
juni 2020, tegelijk met de Routen nieuwsbrief. www.routen.be 
biedt precies wat de naam belooft: een website met als basis 
de recreatieve Oost-Vlaamse fiets- en wandelroutes, plus heel 
veel inspiratie om al fietsend of wandelend de provincie te 
ontdekken. Tegelijk met www.routen.be gingen midden juni 
2020 ook vier nieuwe regiowebsites online. www.visitvlaam-
seardennen.be, www.meetjesland.be, www.scheldeland.
be en www.waasland.be kregen een nieuwe look en content 
invulling, en accentueren de belangrijkste kwaliteiten van de 
betreffende regio. Net als voor www.routen.be werd gekozen 
voor een inspirationele aanpak, met ‘levende’ content die 
voortdurend wordt uitgebreid of aangepast om actueel en 
accuraat te zijn. Met een rechtstreekse doorlink voor het route-
aanbod naar de relevante pagina op www.routen.be wordt de 
efficiëntie gemaximaliseerd.

Onze vernieuwde online communicatiestrategie

Gratis fiets- en wandelroutes downloaden in pdf- of 
gpx-formaat, inspiratie sprokkelen, eigen tochten 
uitstippelen en fijne logeeradressen zoeken: het kan 
sinds de zomer van 2020 allemaal op www.routen.be. 
Dit nieuwe platform vol sfeervolle beelden en inspi-
rerende artikels vormt de spil van een in hoofdzaak 
digitale strategie om Oost-Vlaanderen ook in de 
komende jaren verder op de kaart te zetten als aantrek-
kelijke fiets-, wandel- en vakantiebestemming. Artikels 
worden minstens op wekelijkse basis aangevuld en 
geschreven vanuit de behoefte van de bezoekers, met 
naast inspiratie veel praktische tips om effectief op stap 
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te gaan in Oost-Vlaanderen. Vanuit die content worden 
ze verder begeleid naar plekjes, routes, ervaringen en 
logies in de toeristische regio’s van Oost-Vlaanderen. De 
nieuwe regionale websites www.visitvlaamseardennen.
be, www.scheldeland.be, www.meetjesland.be en www.
waasland.be stralen de identiteit uit van de regio’s 
en richten voluit de spots op de toeristische troeven 
die hen een eigen plaats kunnen geven temidden van 
andere toeristische regio’s in Vlaanderen. Wervende 
websites dus, die het brede typerende toeristische 
aanbod in de regio tonen en beschrijven.

Copywriters besteden extra aandacht aan 
SEO-optimalisatie (Search Engine Optimization) van de 
teksten, zodat deze beter gevonden worden via zoekma-
chines zoals Google. De constante optimalisatie en 
uitbreiding van het contentaanbod zorgt ervoor dat de 
websites het hele jaar door relevant blijven en op een 
duurzame en organische manier meer mensen bereiken 
en naamsbekendheid genereren.

De eerste resultaten van het gebruik van de nieuwe 
websites waren zeer positief. Zo was er tussen juni 
en november 2020 een verdubbeling van het aantal 
sessies (‘bezoeken’ aan de websites) en bekeken 
bezoekers drie keer zoveel pagina’s in vergelijking met 
vroeger. 97% van de bezoekers uitte zijn tevredenheid 
over de websites. Logiespagina’s en routes kwamen 
als populairste webpagina’s uit de bus, en er was 
meer verkeer vanuit de websites naar de websites van 
aanbieders. www.routen.be was in zes maanden tijd 
goed voor meer dan 1 miljoen bezoekers, 1,6 miljoen 
sessies en bijna 5 miljoen paginaweergaven. 

 ▸ TOP 5 MEEST GEDOWNLOADE FIETSROUTES OP  
WWW.ROUTEN.BE (van juni t/m december 2020)

42.978
�etsroutes gedownload

als pdf

43.618
�etsroutes gedownload

als gpx

TOTAAL: 86.596

Leiestreek
�etsroute

7.498 Blauwborst
�etsroute

1.360

Fietsen langs
kastelen

2.384

Canteclaer
�etsroute

1.918
Geraardsbergen

�etsroute
1.767

Leiestreek
�etsroute

6.217

Fietsen langs
kastelen �etsroute

2.335

Canteclaer
�etsroute

2.319

Blauwborst
�etsroute

1.888

Reiger
�etsroute

1.882

TOP 5 TOP 5

 ▸ TOP 5 MEEST GEDOWNLOADE WANDELROUTES OP  
WWW.ROUTEN.BE (van juni t/m december 2020)

91.174
wandelroutes gedownload

als pdf

93.657
wandelroutes gedownload

als gpx

TOTAAL: 184.831

Asselkouter
wandelroute

2.483

Ooidonk
wandelroute

3.173

Muziekbos
wandelroute

7.209

Drongengoedbos
wandelroute

4.388

Kluisbos
wandelroute

3.915

Muziekbos
wandelroute

6.309

Drongengoedbos
wandelroute

5.869

Kluisbos
wandelroute

4.913

Ooidonk
wandelroute

3.435

Asselkouter
wandelroute

2.900

TOP 5TOP 5

 ▸ WEBSITE CIJFERS

PAGINAWEERGAVEN IN 2020
Routen: 4.967.856 (+121%)

Meetjesland: 192.540 (-52%)*

Vlaamse Ardennen: 891.602 (+39%)

Waasland: 502.110 (+49%)

Scheldeland: 599.327 (13%)

SESSIES IN 2020 
Routen: 1.635.311 (+75%)*

Meetjesland: 60.255 (-62%)**

Vlaamse Ardennen: 319.117 (+36%)

Waasland: 186.868 (+23%)

Scheldeland: 275.300 (+6%)

0 1.250.000 2.500.000 3.750.000 5.000.000

0 50.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

* 75% meer sessies op www.tov.be (1ste hel
 2020) + www.routen.be (2de hel
 2020), in vergelijking met www.tov.be in 2019.
** Omdat in 2020 gewerkt werd aan een nieuw toekomstplan, investeerde Toerisme Meetjesland (met uitzondering van enkele eigen Facebook ads) 
     niet in een betalende campagne om de nieuwe website te promoten. Dat verklaart de daling in sessies en paginaweergaven. 
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2.2  E-NIEUWSBRIEVEN

Via elektronische nieuwsbrieven communiceerde Toerisme 
Oost-Vlaanderen ook in 2020 op geregelde tijdstippen met 
haar verschillende doelgroepen over nieuwe toeristisch-re-
creatieve producten, acties of veranderingen binnen de 
organisatie. 

Deze e-nieuwsbrieven werden in 2020 verstuurd: 

StapAf nieuwsbrief (tot en met mei 2020) en Routen nieuws-
brief (vanaf juli 2020)
• fiets- en wandelnieuwsbrief voor consumenten
• bijna 90.000 abonnees eind december
• maandelijks

Groepsnieuwsbrief
• tips en ideeën voor groepen
• voor groepsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland
• 2.059 abonnees
• in februari en december (door corona was het groepsaanbod 

sterk gereduceerd)

Sectornieuwsbrief
• nieuws voor de toeristische sector (logies, attracties, 

bestemmingen)
• 3.531 abonnees
• 25 nieuwsbrieven in 2020

zie Deel 6 Sectorwerking, 6. Sectorcommunicatie, 
6.2 Sectornieuwsbrieven

2.3  SOCIAL MEDIA

Toerisme Oost-Vlaanderen zet, samen met de toeristische 
regio’s, sterk in op sociale media. Sinds geruime tijd worden 
accounts beheerd op Facebook, Twitter en Instagram. Tot 
midden juni 2020 gebeurde dat onder de naam StapAf, vanaf 
de tweede helft van 2020 onder het nieuwe merk Routen. Alle 
socialemediakanalen bleven ook in 2020 een verlengde van 
de websites en andere communicatiemiddelen. Ook hier ligt 
de focus op het promoten van het fiets-, wandel- en logie-
saanbod in de Oost-Vlaamse regio’s.

De Facebookpagina’s promoten met leuke dagelijkse posts 
en aantrekkelijke foto’s de producten en aanbiedingen die 
Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regioteams ontwikkelen. 
Om het communitygevoel te versterken, worden volgers 
geregeld gestimuleerd om zelf berichten op de pagina’s te 
posten.

In 2020 werd verder gefocust op content creatie 
specifiek voor Facebook. Content werd aangeleverd 
via de community of via influencers, of vanuit Toerisme 
Oost-Vlaanderen zelf gecreëerd met eigen inspiratiever-
halen en tips. 

 ▸ SOCIAL MEDIA IN CIJFERS

54.077 volgers

1.115.437 personen bereikt

329.774 betrokkenheidsacties

166.383 kliks naar website

9.248 nieuwe volgers

15.100 volgers
gemiddeld bereik per bericht

(vaste post): 10.000 accounts

gemiddeld aantal interacties
(vind-ik-leuks, opmerkingen,

opslaan post) per bericht: 1.000 

gemiddeld bereik per Instagram Story:
2.000 accounts

Met het account Stapaf is Toerisme Oost-Vlaanderen sinds 
eind 2015 actief op Instagram. In juni 2020 veranderde de 
accountnaam van StapAf in Routen. Het account heeft als doel 
het toerisme in Oost-Vlaanderen te promoten met aantrekke-
lijke foto’s en Instagram Stories, en het communitygevoel te 
versterken. Eind 2020 had het Routen account 15.100 volgers. 
Volgers kunnen met de communityhashtag #routen zelf hun 
eigen foto’s posten. 

3.  
TOERISME OOST-VLAANDEREN 
IN DE PERS

De persverantwoordelijke van Toerisme Oost-Vlaanderen 
onderhoudt contacten met de mediawereld op een proactieve 
en reactieve manier, met als doel de realisaties en producten 
van Toerisme Oost-Vlaanderen bij het grote publiek onder de 
aandacht te brengen.

In de loop van 2020 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen een 
tiental persberichten naar een groot aantal journalisten van de 
(inter)nationale pers. Er gingen persberichten de deur uit over 
onder andere de brochure ‘Fietsen en wandelen in het Gent 
van Van Eyck’, de Routen-rebranding, de nieuwe Waaslandse 
wandelnetwerken en wandelgids, Homeland of Cycling en de 
herwerking van het wandelnetwerk Bulskampveld. 

Dat resulteerde in korte berichten online en in print, en in 
grotere artikels in media(kanalen) als Het Nieuwsblad Check, 
Libelle, Pasar, Touring en Krant van West-Vlaanderen. Op vraag 
van journalisten leverde de persverantwoordelijke ook de 
nodige input aan voor thematische artikels rond onder meer 
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dagtrips in eigen land voor Libelle, kampeer- en fietsinitia-
tieven voor Knack Weekend, wandelen op de taalgrens voor 
Flair, rustige plekjes in Oost-Vlaanderen voor Goed Gevoel en 
winterwandelen voor Goodbye Magazine.

4.  
DISTRIBUTIE EN ONTHAAL

4.1. ONTHAAL PAC

Door de coronamaatregelen viel het fysieke onthaal/de 
verkoop aan de balie van PAC Zuid op het einde van het 
eerste trimester van 2020 zo goed als weg. De verkoop van de 
brochures van Toerisme Oost-Vlaanderen gebeurde daardoor 
quasi volledig via de webshop. Zeer uitzonderlijk werd er 
nog een bestelling afgehaald aan de balie (na telefonische 
afspraak).

Doordat ook de medewerksters van de dienst onthaal/distri-
butie in hoofdzaak aan telewerk deden, werd de telefonische 
permanentie en de opvolging van de e-mailbox Toerisme van 
thuis opgevolgd.

4.2 DISTRIBUTIE

De distributiedienst stond ook in 2020 in voor de coördi-
natie en verzending van alle leveringen en bestellingen. Voor 
stockage van de voorraad beschikt Toerisme Oost-Vlaanderen 
over drie magazijnen. Het magazijn aan de Wiedauwkaai 
in Gent wordt, naast opslag van bewegwijzeringsmateriaal 
voor het onderhoud van routes en netwerken, voornamelijk 
gebruikt voor de opslag van grote volumes gratis brochures. 
In de twee kleinere magazijnen op de kelderverdieping van 
het PAC worden de grotere voorraad betalende publicaties 
gestockeerd, op de derde verdieping is er een lokaal voor de 
direct beschikbare publicaties (zowel gratis als betalende 
publicaties). De eigen technische dienst, die ook instaat voor 
het onderhoud van de routes en netwerken, verzorgt de trans-
porten tussen de magazijnen en eventueel naar een externe 
partner die in opdracht grote volumes verzendingen verzorgt.

Na de lockdownperiode in april kende de verkoop van de 
fiets- en wandelbrochures een enorme boost. Zo gingen in 
vergelijking met andere jaren drie keer zoveel wandelnetwerk-
kaarten Vlaamse Ardennen, fietsnetwerkkaarten en belevings-
gidsen – de bestsellers van Toerisme Oost-Vlaanderen – de 
deur uit. Ook voor de gratis brochures ‘Fietsen en wandelen 
in het Gent van Van Eyck’ en het Vakantieboek Scheldeland 

was de belangstelling groot. In het najaar gingen vooral 
de wandelnetwerkkaarten Grenspark Groot Saeftinghe en 
Moervaartvallei, en de bijhorende wandelgids Waasland, vlot 
van de hand.

 ▸ TOP 5 BETALENDE BROCHURES IN 2020 (VERKOOP AAN 
PARTNERS & CONSUMENTEN)

Fietsnetwerk
Waasland
1.026 ex

Wandelnetwerk
Moervaartvallei

2.999 ex

Wandelnetwerk
Grenspark Groot Sae�inghe

2.926 ex

Wandelgids
Waasland
2.789 ex

Fietsnetwerk
Scheldeland

1.128 ex TOP 5
betalende
brochures

in 2020
(verkoop aan partners &

consumenten)

 ▸ TOP 5 GRATIS BROCHURES IN 2020 (CONSUMENTEN)

Authentiek genieten
in de Vlaamse Ardennen

6.828 ex

Vakantieboek
Scheldeland
25.617 ex

Fietsen en wandelen in
het Gent van Van Eyck

9.009 ex

’t Lie�en
voor altijd
7.719 ex

Verrassend wandelen
in de Vlaamse 

Ardennen 
7.281 ex

TOP 5
gratis

brochures
in 2020

(consumenten)
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DEEL 3:  
FIETSEN EN 
WANDELEN



1.  
WANDELNETWERKEN 
MOERVAARTVALLEI EN 
GRENSPARK GROOT 
SAEFTINGHE

Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland lanceerden 
eind oktober 2020 in één klap twee wandelnetwerken in het 
Waasland: Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe, 
samen goed voor 420 kilometer aan bewegwijzerde wandel-
paden met knooppunten. De netwerken zetten de poorten naar 
het Waasland, vroeger in hoofdzaak een fietsregio, nu ook 
wijd open voor wandelaars, van de heidebossen en meersen 
van de Moervaartvallei tot de polders in het Grenspark Groot 
Saeftinghe. Het wandelnetwerk Moervaartvallei telt 300 
kilometer aan wandelpaden in Wachtebeke, Moerbeke en 
Stekene maar perifeer ook op het grondgebied van Lochristi, 
Gent, Zelzate, Lokeren en Sint-Niklaas, het wandelnetwerk 
Groot Saeftinghe is goed voor 120 kilometer stappen in 
de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Beveren. De bijhorende 
wandelnetwerkkaarten werden voor het eerst ontwikkeld in de 
nieuwe Routen-stijl, met een frisse nieuwe lay-out en focus op 
regionale thema’s en comfortabele startpunten.

2.  
WANDELGIDS WANDELEN 
IN HET WAASLAND

Samen met de netwerkkaarten Waasland bracht Toerisme 
Oost-Vlaanderen meteen ook een nieuwe wandelgids uit: 
‘Wandelen in het Waasland’, met vijf  routes langs knoop-
punten op de twee nieuwe netwerken. Deze pocket van 96 

pagina’s was de nieuwste publicatie in een thematische reeks 
fiets- en wandelgidsen waarin routes centraal staan, maar 
waarin ook diepgang wordt nagestreefd voor wandelaars graag 
‘weten’ waar ze gaan wandelen. De vijf knooppuntroutes in 
deze gids brengen hen naar de polders rond Prosperdorp, de 
kreken van Saleghem en Moerbeke-Waas, de meersen van 
de Moervaartvallei rond provinciaal domein Puyenbroeck en 
het dorp Eksaarde. Bij de routes horen verhalen, geheimtips, 
maar ook eet-, drink- en logeertips in de buurt van de routes. 
De wandelgids leent zich prima voor dagtrips, maar evengoed 
voor een weekendje uit in de natuur.

 ▸ VERKOOPCIJFERS WANDELKAARTEN EN – GIDS 
WAASLAND (T/M DECEMBER 2020)

0

2.926
Wandel-

netwerkkaart
Grenspark 

Groot Sae�inghe

2.999
Wandel-

netwerkkaart
Moervaart-

vallei

2.789
Wandel-

gids
Waasland

1.647
Wandelpakket

Waasland
(wandelgids +

2 wandelkaarten)

1.000

2.000

3.000

3.  
FIETSEN EN  
WANDELEN IN HET  
GENT VAN VAN EYCK

2020 was het Van Eyck-jaar in Gent, met de prestigieuze 
tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten ‘Van 
Eyck. Een optische revolutie’, tal van evenementen onder het 
Vlaams hefboomproject ‘OMG Van Eyck was here’ en (in 2021) 
de opening van het gloednieuwe bezoekerscentrum in de 
Sint-Baafskathedraal. 

Toerisme Oost-Vlaanderen ging hier in samenwerking met 
Cultuur -, Visit - en Puur Gent ook mee aan de slag. De bijdrage 
aan het Van Eyckjaar bestond uit drie pijlers: ondersteuning 
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in promotie en communicatie, een ambassadeurstraject voor 
horecaonderneming in Gent en de ontwikkeling van een Van 
Eyck fiets- en wandelkaart: ‘Fietsen en wandelen in het Gent 
van Van Eyck’. De gratis kaart, met tekeningen die de middel-
eeuwse geschiedenis van de stad tot leven wekken en met 
uniek beeldmateriaal uit het Gentse Stadsarchief, kwam uit 
begin maart en stuurt fietsers en wandelaars op pad langs drie 
thematische Van Eyck-routes in en rond Gent.

Geïnteresseerden konden de kaart gratis bestellen via 
de webshop van Toerisme Oost-Vlaanderen of afhalen bij 
VisitGent of bij 45 OMG!VIPS, of Van Eyck Infopunten. Dat 
zijn horeca-ambassadeurs die speciaal voor dit project 
door Toerisme Oost-Vlaanderen werden opgeleid om Van 
Eycktoeristen zo goed mogelijk te ontvangen.

De Van Eyckroutes vervingen de Rechtvaardige Rechtersroutes, 
twee fietsroutes die alleen digitaal beschikbaar waren.

 ▸ CIJFERS VAN EYCK FIETS- EN WANDELKAART  
(T/M DECEMBER 2020)

9.009
Verspreide
exemplaren

15.000
Oplage

15.000

0

5.000

10.000

5.000
Oplage

eerste druk

10.000
Oplage

eerste druk

4. 
BELEVINGSELEMENTEN  
OP DE FIETS- EN 
WANDELNETWERKEN

Bij de realisatie van fiets- en wandelnetwerken investeert 
Toerisme Oost-Vlaanderen niet alleen in de basisinfrastructuur 
(bewegwijzering) maar ook in de verhoging van het comfort 
(kleinschalige randinfrastructuur) en de beleving (belevings-
punten). In 2020 werd verder gewerkt aan twee belevings-
punten op het fiets- en wandelnetwerk Vlaamse Ardennen: 
het uitkijkpunt Bosgat in Maarkedal en het belevingspunt De 
Drie Scheppes in Brakel. Binnen het Tanaris-project langs de 
Dender werden ook een aantal fietsrustpunten/schuilhutten 
heringericht.

5. 
NIEUWE 
FIETSNETWERKKAARTEN 
MEETJESLAND EN WAASLAND

De nieuwe fietsnetwerkkaarten Meetjesland en Waasland 
rolden in juni 2020 van de pers. Waar nodig werden trajecten 
gewijzigd en werden nieuwe borden geplaatst om fietsers nóg 
comfortabeler door deze regio’s te loodsen.

6. 
NIEUWE WANDELKAART 
MEETJESLANDSE BOSSEN

Na meer dan vierjaar was de wandelkaart Meetjeslandse Bossen 
aan vernieuwing toe. De nieuwe kaart kwam uit in juni 2020 en 
leidt wandelaars langs 236 km aan wandelpaden in drie grote 
Meetjeslandse bosgebieden: het Landschapspark Drongengoed, 
Provinciaal Domein Het Leen en de Lembeekse Bossen.

7. 
UITBREIDING WANDEL-
NETWERK BULSKAMPVELD

Na optimalisatie in de loop van 2020 stelden Westtoer en 
Toerisme Oost-Vlaanderen in december het vernieuwde 
wandelnetwerk Bulskampveld voor. Dat telt voortaan 225 in 
plaats van 150 kilometer en verbindt de toeristische regio’s 
Brugse Ommeland (West-Vlaanderen) en Meetjesland 
(Oost-Vlaanderen). Het strekt zich uit over de vijf gemeenten 
van het Landschapspark Bulskampveld: Beernem, Wingene, 
Ruiselede, Aalter en Oostkamp. Het netwerk in Sint-Maria-
Aalter werd grondig herzien om wandelaars een nog aantrek-
kelijker traject aan te bieden.

Voortaan maakten Domein Menas en het natuurgebied 
Hooggoed in Sint-Maria-Aalter, en de bossen van Nieuwenhove 
en Kampveld en de dorpskernen van Waardamme (Oostkamp) 
deel uit van het wandelnetwerk. Ook het gebied rond de Oude 
Vaart (aftakking van kanaal Gent-Brugge) werd voorzien van 
meer verbindingen voor wandelaars. 

Op domein Menas in Sint-Maria-Aalter werd in november 2020 
ook een ‘Expeditie’ gerealiseerd. De ‘Expedities Bulskampveld’ 
zijn korte en avontuurlijke wandelroutes op het wandel-
netwerk met belevings- en spelelementen voor gezinnen met 
jonge kinderen.
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Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen plaatsten de nieuwe 
bewegwijzering voor de 164 knooppunten, met steun van 
Toerisme Vlaanderen. 

8. 
HERWERKING ROUTES

8.1  FIETSEN IN HET SPOOR VAN  
HET ROS BEIAARD 

Naar aanleiding van het (wegens corona uitgestelde) Ros 
Beiaardjaar vormde Toerisme Oost-Vlaanderen de bestaande 
bewegwijzerde Ros Beiaardroute, daterend uit 2009, om tot 
een gratis lus. De nieuwe route ‘Fietsen in het spoor van het 
Ros Beiaard’ volgt voortaan de knooppunten van het fiets-
netwerk. Ze vertrekt vanuit Dendermonde waar de Schelde en 
de Dender elkaar ontmoeten en brengt fietsers langs de twee 
rivieren die een cruciale rol spelen in het Ros Beiaardverhaal. 
Een gratis en handig fietskaartje met de knooppunten en 
praktische informatie voor onderweg verving de oude kaart. 
De bewegwijzering werd weggenomen bij het lancering van de 
nieuwe lus, in februari 2020.

8.2  BIJ DE HEREN VAN NEVELE 
FIETSROUTE

Onder andere door gewijzigde straatnamen was de beweg-
wijzerde Nevellandroute toe aan vervanging. In samenspraak 
met de Stad Deinze besliste Toerisme Oost-Vlaanderen om 
de fietsroute om te vormen naar een lus op het fietsnetwerk. 
De digitale fietslus ‘Bij de Heren van Nevele’ verving vanaf 
mei 2020 de oude Nevellandroute. De bewegwijzering van de 
Nevellandroute werd in dezelfde maand verwijderd.

9.  
FLANDRIEN CHALLENGES  
IN DE VLAAMSE ARDENNEN 

Met Homeland of Cycling, een hefboomproject gesubsidieerd 
door Toerisme Vlaanderen, willen Toerisme Oost-Vlaanderen 
en Westtoer Vlaanderen verder uitspelen als ideale 
fietsbestemming. 

In november 2020 werd binnen dit project, in partnership met 
’s werelds populairste koers- en loopapp Strava, de Flandrien 
Challenge gelanceerd, een sportieve uitdaging waarbij fietsers 
proberen om een echte Flandrien te worden. Dat kunnen ze 

doen door in 72 uur tijd de 59 Strava-segmenten over Vlaamse 
hellingen en kasseien af te leggen. Wie slaagt, krijgt een 
gepersonaliseerde kassei op de Wall of Fame in het Centrum 
Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

De Strava-segmenten omvatten vijftig hellingen in regio 
Vlaamse Ardennen,  zoals de Oude Kwaremont, de 
Koppenberg en de Paterberg. Toerisme Oost-Vlaanderen reali-
seerde de wegmarkeringen, Toerisme Vlaanderen implemen-
teerde het Strava-systeem in de website www.flandrienchal-
lenge.be. 

10.  
ONDERHOUD 
ROUTESTRUCTUREN 

10.1  CONTROLES EN 
ONDERHOUDSHERSTELLINGEN

De coronapandemie had in 2020 ook een invloed op het 
onderhoud van de recreatieve routes en netwerken van 
Toerisme Oost-Vlaanderen. De lockdown en de afstandsregels 
bemoeilijkten het werk te velde. Gedurende enkele maanden 
werkten de ploegen op het terrein niet of met verminderde 
mankracht. 

Ook de vrijwilligers die drie keer per jaar de bebording van de 
routes en netwerken controleren, werden geconfronteerd met 
de coronabeperkingen. Wie een wandel- of fietslus buiten de 
eigen woonomgeving had, kon immers de lus in de lente niet 
gaan controleren. In totaal konden zo’n 250 lentecontroles niet 
doorgaan.

Omdat veel meer mensen in 2020 in Oost-Vlaanderen kwamen 
fietsen en wandelen, liepen via het online meldpunt  
www.routen.be/routedokter veel meer meldingen binnen:  
635 tegenover 336 in 2019.

De ongeveer 1.500 controlerapporten van de vrijwilligers en 
de meldingen gaven aanleiding tot 3.411 werkopdrachten 
voor de ploegen van Toerisme Oost-Vlaanderen op het terrein. 
Dit zijn ruim 630 opdrachten meer dan vorig jaar. Bijkomend 
stonden sociale werkplaatsen in voor 2.585 werkopdrachten 
voor enerzijds de aanpassingen aan het wandelnetwerk 
Bulskampveld en anderzijds de plaatsing van de bebording op 
de nieuwe wandelnetwerken in het Waasland.
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 ▸ CONTROLES EN HERSTELLINGEN

1.500
controlerapporten
van de vrijwilligers

3.411
werkopdrachten door

Toerisme Oost-Vlaanderen
op het terrein

2.585
extra werkopdrachten

door sociale
werkplaatsen

635
meldingen via

de Routedokter van
�etsers en wandelaars

10.2 METER- EN PETERWERKING

Traditioneel vergast Toerisme Oost-Vlaanderen de vrijwil-
ligers die op pad gaan om routes te controleren - de ‘meters 
en peters’ – op een bedankingsmoment, gekoppeld aan 
wat toelichting omtrent de toekomstplannen inzake routes 
en netwerken. Ook hier was de covidpandemie spelbreker. 
Als alternatief kregen ze een Oost-Vlaamse azalea bezorgd: 
een attentie waarvoor heel wat vrijwilligers hun dank uitten 
via mail of via de besloten Facebookgroep ‘Osyris meters en 
peters Toerisme Oost-Vlaanderen.’
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DEEL 4:  
IN DE  

KIJKER



1.  
TOERISME ZONDER 
DREMPELS

Al een paar jaar werken de Provincie Oost-Vlaanderen en 
Toerisme Oost-Vlaanderen aan het wegnemen van (fysieke en 
financiële) drempels bij de toeristisch-recreatieve beleving. 
De Provincie zette ook in 2020 verder in op het uitbouwen 
en verstevigen van het netwerk van Rap op Stapkantoren in 
Oost-Vlaanderen via financiële, promotionele en inhoude-
lijke ondersteuning. Rap op Stapkantoren zijn laagdrempelige 
reisbureaus die mensen met een beperkt budget helpen bij 
het organiseren van uitstappen en vakanties. De provinciale 
coördinator ‘Toerisme voor Allen’ begeleidt de kantoren in 
hun werking, door onder meer subsidiedossiers op te volgen, 
vormingen te organiseren en promotiemateriaal te laten 
ontwikkelen. In september 2020 werden alle Oost-Vlaamse 
Rap op Stapkantoren uitgenodigd voor een netwerkmoment in 
het Provinciaal domein Puyenbroeck. 

Sinds voorjaar 2020 wordt het netwerk van Rap op 
Stapkantoren beter afgestemd op de brede toeristische 
werking en wordt de samenwerking gestimuleerd met Toerisme 
Oost-Vlaanderen en toeristische ondernemers, onder andere 
via het vernieuwd provinciaal subsidiereglement. Om mensen 
met een beperkt budget aan te sporen in Oost-Vlaanderen op 
uitstap of vakantie te gaan, geeft Toerisme Oost-Vlaanderen 
sinds juni 2020 alle Vlaamse Rap op Stapklanten een perma-
nente korting van 50% op al haar publicaties, zoals gidsen 
en fiets- en wandelkaarten. Rap op Stapkantoren bereiken 
intussen over heel Vlaanderen en Brussel meer dan 25.000 
personen.

In 2020 waren er in 30 Oost-Vlaamse steden en gemeenten 
50 Rap op Staplocaties, het grootste aantal van alle 
provincies. Dankzij het provinciale netwerk van Rap op 
Stapkantoren vinden ongeveer 14.000 personen en gezinnen 
in Oost-Vlaanderen hun weg naar de Rap op Stapkantoren en 
naar het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie, VRIJUIT, het 
gemeentelijk of stedelijk aanbod en het provinciaal gratis en 
betaalbaar aanbod.

Toerisme Oost-Vlaanderen maakte deel uit van de werkgroep 
Iedereen Verdient Vakantie, die deel uitmaakt van de Taskforce 
van Toerisme Vlaanderen voor de relance van de toeristische 
sector (Vlaanderen Vakantieland 2.0). In deze werkgroep 
werden volgende maatregelen uitgewerkt om het sociaal 
toerisme in heel Vlaanderen te ondersteunen:
• noodfonds voor jeugdverblijven, jeugdherbergen en 

zorgverblijven
• noodfonds voor vakantie-organisaties
• eenmalige financiële ondersteuning voor Rap op 

Stapkantoren in heel Vlaanderen
• eenmalige financiële ondersteuning voor sociaal-toeris-

tische partners om vakanties aan sociaal tarief verder 
mogelijk te maken

• extra subsidie-oproep in het najaar van Iedereen Verdient 
Vakantie

• ondersteuning voor Begeleide vakantieactiviteiten 
(#ontdekkingtroef)

• oprichten van het Iedereen verdient vakantie-fonds om de 
meest kwetsbare mensen te bereiken en te helpen

2.  
TOEGANKELIJKE, DUURZAME 
EN KWALITEITSVOLLE AUTO-, 
FIETS- EN WANDELROUTES IN 
OOST-VLAANDEREN

Toerisme Oost-Vlaanderen beschikt sinds enkele jaren over 
toegankelijke auto-, fiets- en wandelroutes: routes die toegan-
kelijk zijn voor rolstoelgebruikers, mét geschikte eet-, drink- en 
logeertips. De toeristische troeven van de provincie worden 
hierbij op dezelfde manier uitgespeeld als voor personen 
zonder beperking, weliswaar met extra zorg voor het vermijden 
(of op op zijn minst signaleren) van mogelijke hinderpalen 
op het parcours van de routes. Op deze manier wil Toerisme 
Oost-Vlaanderen een helpende hand aanreiken voor wie al 
eens een drempel over moet om de provincie te ontdekken.

De meest recente info (inclusief kaarten) over het toeganke-
lijke aanbod in de provincie Oost-Vlaanderen werd verzameld 
op www.routen.be/toegankelijkheid.

In 2020 werd het magazine StapAf+ verder gepromoot en 
verspreid. StapAf+ spitst zich voor de volle 100% toe op 
toegankelijkheid en bevat – net als de andere StapAfs - een 
uitneembaar routeboekje met 5 wandelroutes en 3 fietsroutes, 
op zijn minst geschikt voor rolstoelgebruikers.

Toerisme Oost-Vlaanderen trof ook al voorbereidingen voor 
het project ‘Toegankelijke, kwaliteitsvolle en duurzame 
auto-, fiets- en wandelroutes in Oost-Vlaanderen’ dat begin 
2021 start. Hiervoor werd ook een projectdossier ingediend 
bij Iedereen Verdient Vakantie. Met dit project wil Toerisme 
Oost-Vlaanderen de eerder ontwikkelde toegankelijke fiets-, 
wandel- en  autoroutes opwaarderen en de werking van Rap op 
Stapkantoren verbreden naar mensen met fysieke of mentale 
beperkingen (Rap op Stap+).
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3.  
TOEGANKELIJK LOGIES

Toerisme Oost-Vlaanderen maakt deel uit van de stuurgroep 
van het TETRA- project ‘Inclusief toerisme als businesstrans-
formator voor logiesverstrekkers en bedrijven’. Het is de 
bedoeling om de positieve ervaringen van dit project mee te 
nemen voor de Oost-Vlaamse logies die willen werken aan hun 
toegankelijkheid.
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DEEL 5:  
KENNIS 

EN 
DATA 



1.  
ANALYSE EN ONTSLUITING 
BASISDATA

Het kenniscentrum verzamelt en analyseert kerndata over 
het toerisme in Oost-Vlaanderen. Per toeristische regio werd 
een overzicht met de kerncijfers (over het logiesaanbod, 
de aankomsten en overnachtingen, de bezoekers aan de 
attracties, de toeristische omzet en de tewerkstelling) 
ontsloten op de sectorwebsite www.sector.tov.be.

2.  
MONITORING CORONA

De boekingstool Stardekk geeft een inzicht in de boekingen 
in het logies in Oost-Vlaanderen. De tool bevat voornamelijk 
boekingsgegevens over hotels, en in mindere mate over 
B&B’s en vakantiewoningen. Kampeer- en jeugdlogies zitten 
hier niet bij.

De boekingscijfers van 2020 zagen er, gezien de coronacrisis, 
niet goed uit. Voor Oost-Vlaanderen bedroeg het verlies aan 

boekingen -62% tegenover 2019. Vooral de buitenlandse 
boekingen bleven uit: -70%. De binnenlandse boekingen 
daalden met 35%.

Boekingen én annulaties fluctueerden mee op de golven van 
de coronacrisis. Stijgende coronacijfers gingen hand in hand 
met een terugval in de boekingen én met een toename van de 
annulaties in Oost-Vlaanderen.

De zomervakantie op basis van de Stardekkdata

Ook de geboekte overnachtingen in Oost-Vlaanderen 
kregen klappen. Enig lichtpunt waren de geboekte 
binnenlandse overnachtingen in de Oost-Vlaamse 
regio’s tijdens de zomermaanden. In juli 2020 lagen 
die 52% hoger dan in juli 2019, in augustus 22% hoger. 
In september hield de positieve trend nog aan (+18%), 
daarna volgde een sterke terugval. 

Op basis van de Stardekkdata trokken vooral het 
Meetjesland en nog sterker de Vlaamse Ardennen meer 
toeristen aan voor een zomervakantie in eigen land.

 ▸ DE ZOMERVAKANTIE OP BASIS VAN DE STARDEKKDATA
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3.  
FIETSONDERZOEK IN DE 
VLAAMSE ARDENNEN  
(binnen EUROCYCLO-project)

Binnen Eurocyclo, het Europese Interreg V-Project rond fietsen 
in de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk, voerde 
Toerisme Oost-Vlaanderen een studie uit naar de recreatieve 
fietsers op het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen. Het onderzoek 
geeft een inschatting van het aantal recreatieve fietsers op 
dit fietsnetwerk en werpt licht op het profiel, de activiteiten, 
motivaties, tevredenheid en bestedingen van die fietsers.

De twee belangrijke pijlers waarop de studie gebaseerd is, 
namelijk fietstellingen en enquêtering bij de recreatieve 
fietsers, werden in 2019 afgerond. In 2020 werden de verza-
melde data - op basis van 6 permanente meetpunten, 338 
tijdelijke meetpunten, 2.500 korte en 1.200 lange enquêtes - 
verwerkt. Hierin werd in belangrijke mate samengewerkt met 
Westtoer. 

Enkele onderzoeksresultaten:
• In 2019 werden 630.000 recreatieve fietsers geteld op het 

fietsnetwerk Vlaamse Ardennen. 42% volgden de knoop-
punten (netwerkfietsers) en 10% fietste een lusvormige 
route (routefietsers). 48% ritjesfietsers waren op pad zonder 
dat ze enige vorm van bewegwijzering volgden.

• In 2020 zien we - met 895.000 recreatieve fietsers op het 
fietsnetwerk Vlaamse Ardennen - een stijging met 42% 
tegenover 2019. Corona én het mooi fietsweer stuwden de 
cijfers de hoogte in.

• Gemiddelde leeftijd van de recreatieve fietser in de Vlaamse 
Ardennen: 52 jaar

• Ook in de Vlaamse Ardennen zien we de opmars van de 
elektrische fiets. 40% van de recreatieve fietsers is hiermee 
op pad. Daarnaast is de fietser op de sportieve fiets (16% 
racefiets en 11% mountainbike) prominent aanwezig.

• De recreatieve fietser legt tijdens zijn fietstocht in de 
Vlaamse Ardennen gemiddeld 43 km af.

• Als motivatie om in de Vlaamse Ardennen te gaan fietsen 
staat de aantrekkingskracht van het ‘mooie landschap’ met 
stip bovenaan (67%).

• De globale tevredenheid over het fietsnetwerk ligt hoog. 
Slechts 1% is niet tevreden.

• De recreatieve fietser geeft gemiddeld € 12 uit tijdens 
zijn fietstocht in de Vlaamse Ardennen. In 2019 bedroeg 
de totale omzet door recreatieve fietsers € 7,4 miljoen, 
verspreid in de Vlaamse Ardennen.

4. 
CONSUMENTENBEVRAGING 
RECREATIEF FIETSEN EN 
WANDELEN

Om de behoeftes op het vlak van fiets- en wandelproducten te 
achterhalen, bracht Toerisme Oost-Vlaanderen in april en mei 
2020 via een tweeledige consumentenbevraging het recreatief 
fiets- en wandelgedrag in kaart. Het kenniscentrum bevroeg de 
abonnees van het fiets- en wandelmagazine StapAf, een extern 
bureau (Day One) bevroeg een representatieve steekproef van 
Vlamingen. Met de resultaten van deze analyse wil Toerisme 
Oost-Vlaanderen haar fiets-en wandelproducten (online, 
offline, infrastructureel, …) nog beter afstemmen op wie komt 
fietsen en wandelen in de provincie.

Enkele resultaten van de bevraging bij de StapAf-abonnees op 
basis van ruim 7.000 ingevulde enquêtes (4.082 fiets- en 3.123 
wandelenquêtes):

• Men gaat vooral fietsen en wandelen om te genieten van de 
natuur en het landschap. Nog meer dan bij fietsers (67%) 
brengt dit wandelaars (74%) op de been.

• Wanneer men een wandeltocht maakt buiten zijn 
vertrouwde omgeving, gaat de voorkeur (64%) uit naar een 
kant-en-klare route. Bij het fietsen verkiest men vaker (57%) 
een zelf samengestelde route.

• Bij het samenstellen van een fietsroute gebruikt 63% 
meestal tot altijd een routeplanner.

• Zowel fietsers (85%) als wandelaars (82%) hebben graag 
tips over eet- en drankgelegenheden onderweg. Ook duiding 
over de regio van de fietstocht (84%) en de wandeltocht 
(85%) wordt zeer gesmaakt.

5.  
ONDERZOEK  
JEUGDLOGIES

In 2020 werd een grootschalig onderzoek opgestart bij verblijf-
stoeristen in de Vlaamse jeugdlogies. Verschillende partners 
werken hierbij samen: het Centrum voor Jeugdtoerisme, De 
Vlaamse Jeugdherbergen en provinciale toeristische organi-
saties waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen. Westtoer coördi-
neert het onderzoek en voert het uit. De studie  focust op het 
profiel, de activiteiten, de motivatie, de infobronnen, de tevre-
denheid en de bestedingen van gasten in jeugdverblijven in de 
Vlaamse Regio’s en aan de Kust. Omdat corona het veldwerk 
grondig verstoorde in 2020 werd beslist om de enquêtering in 
2021 verder te zetten.
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DEEL 6:  
SECTOR- 
WERKING



1. 
CORONA EN RELANCE

De coronacrisis trof de toeristische sector heel hard. Tijdens 
de eerste golf organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen een 
bevraging over de noden en de wensen bij de sector. We 
zetten sterk in op:

• adviseren en informeren via de sectorkanalen, met onder 
andere een pagina op de sectorwebsite over de steun-
maatregelen, lopende campagnes en informatie over de 
heropstart van logies, MICE sector, infokantoren, groeps-
activiteiten…Er werden dubbel zoveel sectornieuwsbrieven 
verstuurd (25) in vergelijking met vorige jaren.

• de organisatie van webinars met de focus op de heropstart 
rond volgende thema’s:

 − 5 financiële tips in functie van corona voor toeristische 
ondernemers

 − klantgericht omgaan met annulaties en boekingen voor 
logiesuitbaters

 − infosessies over de protocollen van heropstart voor 
gidsactiviteiten, voor logiesuitbaters, voor infokantoren 
toerisme en voor de MICE-sector

 − gastvrijheid in coronatijden, sessie voor logiesuitbaters 
en voor infokantoren toerisme

 − annulering omwille van corona (juridische aspecten) 
voor logiesuitbaters.

Alle webinars en presentaties zijn te bekijken op www.
sector.tov.be/herbekijk-onze-webinars.

• inspireren van de toeristische sector door het delen en 
promoten van creatieve concepten.

• de samenwerking met EROV en dienst Landbouw in het 
teken van de provinciale campagne Doe Lokaal

• de inspiratiedag, die in 2020 in het teken stond van de 
impact van corona op toerisme.

2.  
INSPIRATIEDAG

Op 30 november 2020 organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen 
de jaarlijkse Inspiratiedag, logischerwijs volledig online. 
Onder het motto ‘Toerisme in tijden van corona: tegenslag 
of toekomst?’ werden meer dan 200 deelnemers wegwijs 
gemaakt in deze moeilijke tijden. Er werden antwoorden gefor-
muleerd op de vele vragen die in de sector leven: hoe ziet de 
toekomst van toerisme er uit? Hoe kunnen we deze moeilijke 
periode financieel overbruggen? Kan de interesse voor fietsen 
en wandelen ons helpen?

Drie boeiende sprekers namen het woord over de volgende 
onderwerpen: 
• Toeristische trends in tijden van corona (Herman Konings, 

Pocket Marketing/nxt)
• Juiste kostencalculaties leiden tot juiste beslissingen (Prof. 

dr. Sophie Hoozée, Universiteit Gent)
• Routen: hoe fietsen & wandelen je onderneming versterkt 

(Bram Elewaut, expert websites en online marketing, 
Toerisme Oost-Vlaanderen)

3.  
INFODAG GROEPEN

Om de groepstrips in Oost-Vlaanderen te promoten, organi-
seerde Toerisme Oost-Vlaanderen op zaterdag 29 februari 
2020 voor de 18de keer een infodag over groepsuitstappen. 
De Bernardusschool in Oudenaarde werd gevuld met een 
gevarieerd aanbod van meer dan 100 standhouders bij wie 
de 744 bezoekers zich konden informeren over hun poten-
tiële toekomstige groepsuitstap. Maar de infodag was ook 
deze keer méér dan een beurs. Zo zette een streekproduc-
tenmarkt met 21 standen de ambachtelijke Oost-Vlaamse 
producten in de kijker en konden de aanwezigen ’s middags 
deelnemen aan Lucky Hour, en heel wat prijzen winnen 
waaronder een weekendje Oudenaarde, manden vol streek-
producten, begeleide rondleidingen, sportactiviteiten en vele 
kortingsbonnen.

319 bezoekers namen deel aan de tien prospectietochten door 
de regio. Zij gaven positieve reacties over hun uitstap naar 
onder andere Geraardsbergen, Gavere, Oudenaarde, Ronse, 
Zottegem, Maarkedal en Oosterzele.

De infodag groepen in cijfers
• 744 bezoekers en 100 standhouders
• 319 deelnemers voor de 10 prospectietochten in de Vlaamse 

Ardennen
• 97,2% beoordeelde de streekproductenmarkt als ‘goed’ tot 

‘heel goed’
• 84% was tevreden tot heel tevreden over de locatie
• 100% was door deze infodag overtuigd om een groep-

suitstap op te nemen in hun planning 

Ter promotie van de Infodag Groepen was Toerisme 
Oost-Vlaanderen ook aanwezig op de Leef-Beurs in Roeselare 
(10-13 januari 2020). De interesse voor de Infodag was er zeer 
groot, waardoor op 29 februari veel West-Vlaamse bezoekers 
de weg vonden naar Oudenaarde.
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4.  
SECTORBEGELEIDING 
ALGEMEEN

4.1 ONDERSTEUNING VERENIGINGEN

Ter ondersteuning van de werking van socio-culturele en 
toeristische verenigingen werd een kleinschalige samen-
werking opgezet met Neos (Netwerk van ondernemende 
senioren). Toerisme Oost-Vlaanderen informeerde de 
Oost-Vlaamse toeristische actoren over de brochure 
Groepsuitstappen van Neos. Neos maakte op zijn beurt de 
Infodag groepen bekend bij hun bestuursleden.

5. 
SECTORBEGELEIDING LOGIES

Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteits-
volle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme 
Oost-Vlaanderen ook in 2020 de logiesuitbaters in de 
provincie. 

5.1  LOGIESCONSULTS

De logiesconsults bieden de mogelijkheid om aan startende 
en reeds actieve Oost-Vlaamse logiesondernemers alle nuttige 
informatie te geven over het uitbaten van een logies (wette-
lijke bepalingen, subsidiemogelijkheden, fiscale en sociale 
bepalingen enzovoort). Logiesuitbaters kunnen terecht bij de 
logiesconsulent voor deze gedetailleerde informatie maar ook 
met hun individuele vragen met betrekking tot het logies. Aan 
de vier ‘fysieke’ consultmomenten (8 januari, 26 februari, 11 
maart en 22 september) namen in 2020 in totaal 26 poten-
tiële logiesuitbaters deel. Van april t/m december werd online 
en telefonisch informatie verschaft aan tientallen potentiële 
logiesuitbaters. 

5.2  INFODAGEN VOOR LOGIES

De omstandigheden in 2020 maakten fysieke netwerk- en 
infomomenten bij een logies ter plaatse onmogelijk. Er werd 
gekozen voor online webinars, waarbij de inhoud hoofdza-
kelijk werd afgestemd op de behoeften ten gevolge van de 
coronamaatregelen. 

De logiesuitbaters werden betrokken bij alle webinars 
die Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde (zie 6.4.1 

Logiesconsults en Deel 7 MICE en Lowiz, 7.3 Netwerking, 
advies & ondersteuning). Telkens namen 20 à 30 logiesuit-
baters deel. 

5.3  FOTOGRAFIEPROJECT LOGIES

Aantrekkelijk beeldmateriaal is onmisbaar voor toeristische 
marketing en bestemmingspromotie. Bij heel wat logies is er 
echter onvoldoende beeldmateriaal beschikbaar of schiet de 
kwaliteit van het beeldmateriaal tekort. Om de sector op dat 
vlak te ondersteunen, stelde Toerisme Oost-Vlaanderen een 
professionele fotograaf aan en neemt de helft van de kostprijs 
van een fotosessie voor haar rekening. Hierdoor kunnen  
logiesuitbater voor slechts een bijdrage van € 179 over 35 
professionele beelden beschikken. Deze beelden worden 
ook toegevoegd aan de eigen beeldbank van Toerisme 
Oost-Vlaanderen, zodat ze gebruikt kunnen worden in alle 
communicatiekanalen. Elf logiesondernemers ging in 2020 in 
op dit aanbod en beschikken zo over professioneel fotomate-
riaal van hun logiesuitbating.

5.4  TOERISMEBOEREN

Met het PDPO-project Toerismeboeren werken het 
Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-Vlaanderen en het 
Plattelandscentrum Meetjesland sinds eind 2017 samen om 
naast het klassieke hoevetoerisme een aantal innovatieve 
toeristische logies uit te werken bij Oost-Vlaamse land- en 
tuinbouwers. Dankzij een verlenging van de projectperiode 
kon nog het hele jaar 2020 hieraan verder gewerkt worden. 
De acht pilots werden intensief op maat begeleid. De cases 
die niet als pilot geselecteerd werden, konden beroep doen 
op de bestaande dienstverlening van de partners en andere 
organisaties.

Ook belangrijk voor het welslagen van het project is het 
overleg met diverse beleidsdomeinen, zoals de Provinciale 
diensten Landbouw en Ruimte, maar ook Vlaamse 
Departement Landbouw en Visserij en Toerisme Vlaanderen. 
Daar werd  afgetoetst wat op gebied van innovatie wenselijk 
en mogelijk is binnen de wettelijke voorschriften en regels. 

In maart 2020 werd het ‘Draaiboek voor kwalitatief en 
innovatief hoevetoerisme’ gefinaliseerd, het sluitstuk van het 
project waar vele partners uit verschillende beleidsdomeinen 
aan meewerkten. Het is ter beschikking in gedrukte versie en 
is ook digitaal raadpleegbaar op www.toerismeboeren.be. 
Vanwege corona kon het draaiboek niet voorgesteld worden 
op het geplande netwerkmoment van 31 maart. Als alter-
natief werd het verzonden aan zowel rurale ondernemers als 47
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aan relevante beleidsmakers (schepenen van toerisme en 
omgeving), dit samen in een pakket met een azalea. www.
toerismeboeren.be is ook het kanaal waar alle resultaten 
van het project gedeeld worden. In de loop van 2020 werd 
het draaiboek 175 keer gedownload en waren er 1.278 unieke 
paginaweergaven van de website.

Door de coronacrisis was er tijdens de zomer een grotere vraag 
naar logies in eigen land. Omdat deze vraag ook opportuni-
teiten bood voor tijdelijke logies, werd een nota rond tijdelijke 
logies ‘Zalig zomeren bij de boeren’ opgemaakt en gedeeld 
met de partners van het project, de landbouwmedia, de pilots 
en de andere rurale ondernemers die deelnamen aan één of 
meerdere acties van Toerismeboeren. Deze nota (www.sector.
tov.be/wp-content/uploads/2020/06/Artikel-Zalig-zomeren-
bijde- boer-Toerismeboeren-160620.pdf) bundelt heel wat 
nuttige informatie rond tijdelijke logies (omgevingswetgeving, 
logiesdecreet) maar reikt ook inspiratie en mogelijke partner-
schappen aan.

Daarnaast werd er aan de pilots advies op maat geleverd rond 
de mogelijkheid van het uitbaten van tentenweides of andere 
pop-up logiesconcepten. Zes van de acht pilots wonnen 
hierover advies in. Eén pilot biedt sinds de zomer van 2020 
de mogelijkheid te kamperen op zijn plantenbedrijf www.
tgroenbeleven.be, andere pilots hebben bij hun gemeenten de 
procedure opgestart om dit concreet te realiseren. 

Om het belevingsvol hoevetoerisme te promoten, werden 
twee influencers ingeschakeld en konden 1.450 beelden 
in dat thema toegevoegd worden aan de beeldbank. De 
influencers schreven over hun verblijf op belevingsvolle land- 
en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen:
• www.somsookheimwee.be/een-weekendje-waasland/
• www.nuniya.be/reizen/vakantiegevoel-dichtbij-huis/

Instagramverhaal:
www.drive.google.com/
file//10z-5SSlaf2J5MXowNNBWc3aOZCc-NYgz/view

Deze artikels werden ook als ‘Inspirerende verhalen over 
hoevetoerisme’ op de www.toerismeboeren.be geplaatst.

Binnen het project vonden er in 2020 ook drie vormingen/
netwerkmomenten plaats:
• 21 januari: vormingsmoment rendabiliteit in samenwerking 

met HorecaPartners in de Vierhoekhoeve (Gijzenzele)
• 18 februari: expertenmarkt in businesscenter The Old Castle 

(Lochristi)
• oktober: voorstelling van het project en draaiboek via 

digitaal atria platform van de omgevingsambtenaren in 
Oost-Vlaanderen (drie sessies)

6.  
SECTORCOMMUNICATIE

6.1  SECTORWEBSITE

Behalve via persoonlijk contact en de sectornieuwsbrieven 
(zie Deel 6 Sectorwerking, 6. Sectorcommunicatie, 6.2 
Sectornieuwsbrieven) verliep de B-to-B communicatie van 
Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2020 via de sectorwebsite 
www.sector.tov.be. 

 ▸ CIJFERS SECTORWEBSITE 2020
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Tijdens de coronacrisis is de sectorwebsite een belangrijk 
informatiekanaal voor de toeristische ondernemers en de 
toeristische diensten. De website verzamelt alle B-to-B infor-
matie binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, en 
heeft als doel: 
• de toeristische actoren op de hoogte houden van recente 

wetgeving, steunmaatregelen en ondersteuningsmogelijk-
heden, tijdens de coronacrisis

• de toeristische ondernemers informeren over de werking, 
tools en cijfers van Toerisme Oost-Vlaanderen

• op een gebruiksvriendelijke manier informatie verspreiden 
en ondersteuning bieden

• aanzetten tot samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen 
en haar regio’s

• contactinformatie uitwisselen
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• de sector door middel van regelmatige nieuwsberichten op 
de hoogte houden van het laatste nieuws

• de pers informeren over nieuwe acties en producten, en 
journalisten de weg wijzen naar de beeldbank van Toerisme 
Oost-Vlaanderen

De pagina ‘Coronavirus & toerisme: een overzicht’ (https://
sector.tov.be/coronavirus-toerisme-een-overzicht) geeft een 
overzicht van alle recente en relevante informatie voor toeris-
tische ondernemers en toeristische diensten: up-to-date infor-
matie over veiligheidsmaatregelen, wetgeving, steunmaat-
regelen, promotiecampagnes en nuttige tips, en ook diverse 
webinars over heropstart, annuleringen en veiligheidsmaatre-
gelen (zie ook 6.0 Corona en Relance)

De website vertrekt vanuit de vragen van de ondernemers 
waarmee de verschillende afdelingen van Toerisme 
Oost-Vlaanderen dagelijks geconfronteerd worden. Met het 
informerende luik ‘Info & Onderzoek’ en het activerende luik 
‘Ondersteuning & Brochures’ worden vragen zoals ‘hoe een 
logies opstarten?’ en ‘hoe bestel ik publicaties om aan mijn 
gasten aan te bieden?’ meteen beantwoord. Op de pagina 
‘Ondersteuning van steden & gemeenten’ vinden steden en 
gemeenten alle nuttige info om hun toeristische werking te 
versterken.

Behalve alle info over toeristische producten, wetgeving en 
contacten binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, 
bundelt de website ook een aantal bestaande tools zoals de 
beeldbank, de webshop en Osyris. Andere pagina’s linken 
door naar onder meer info over de werking van Toerisme 
Oost-Vlaanderen, data omtrent bijvoorbeeld het verblijfstoe-
risme in de provincie en het logiesaanbod, online nieuws-
brieven, externe promotiekanalen en een kalender met een 
overzicht van aankomende opleidingen en evenementen.

Op de pagina Bestuurscentrum worden alle documenten 
verzameld die betrekking hebben op het bestuur van de 
vzw’s, zoals de activiteiten en rekeningen, de planning en 
het budget, de statuten, lijsten van leden en bestuurders, en 
verslagen van vergaderingen. Alle documenten met betrekking 
tot de openbare algemene vergaderingen kunnen vrij gecon-
sulteerd worden. Het consulteren van de luiken ‘Algemene 
vergadering’ en ‘Raad van bestuur’ vereist aanmelding met 
een wachtwoord. 

6.2  SECTORNIEUWSBRIEVEN

Op geregelde tijdstippen verstuurt Toerisme Oost-Vlaanderen 
e-nieuwsbrieven naar de toeristische sector in de provincie 
(logies, attracties, bestemmingen) met daarin het laatste 
nieuws over coronagerelateerde aspecten, producten, lopende 
projecten, wetgeving, tips en trends in toerisme, … die voor 
hen belangrijk kunnen zijn. 

In 2020 waren 3.531 toeristische actoren geabonneerd op deze 
nieuwsbrief. Er werden 25 algemene sectornieuwsbrieven 
verstuurd, wat een verdubbeling is in vergelijking met niet-co-
ronajaren. Alle sectornieuwsbrieven zijn consulteerbaar op de 
sectorwebsite via www.sector.tov.be/online-nieuwsbrieven.

7.  
NETWERKMOMENTEN  
EN WERKGROEPEN

7.1  STUURGROEP LEKKER 
OOST-VLAAMS

Toerisme Oost-Vlaanderen is lid van de stuurgroep Lekker 
Oost-Vlaams, een initiatief van de Economische Raad van 
Oost-Vlaanderen vzw (EROV) en de Provincie Oost-Vlaanderen 
ter promotie van de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. 
EROV voorziet een periodiek overleg met de verschillende 
stakeholders, wat leidt tot kennisuitwisseling en optimale 
afstemming van de acties. Dit periodieke overleg heeft als doel 
het stimuleren van het succes en de rentabiliteit van de lokale 
producenten. In 2020 werd overleg gepleegd op 1 december.

WEEK VAN DE KORTE KETEN

Tijdens de Zomer van de Korte Keten (juni-september) konden 
consumenten kennismaken met het aanbod aan lokale hoeve- 
en streekproducten. Toerisme Oost-Vlaanderen informeerde 
de sector over de voorbereidende infosessies en verleende 
promotionele steun aan dit initiatief.
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8.  
SUBSIDIES PROMOTIE VAN 
TOERISTISCHE EVENEMENTEN

Toerisme Oost-Vlaanderen subsidieert de promotie van toeris-
tische evenementen die geheel of voor een belangrijk deel 
op Oost-Vlaams grondgebied worden georganiseerd en een 
bovenlokale uitstraling hebben.

In het kader van dit reglement werden in 2020 subsidies 
toegekend aan:

Aanvrager Evenement
Datum 
evenement

Wandelclub Al 
Kontent

Wandeldag Meetjesland 
maak het mee!

23/02/2020

Gemeente- 
bestuur 
Waasmunster

Gezinsfietszoektocht en 
zomerse uitstappen

Zomer 2020

The Outsider Kajak op de Dender Zomer 2020

BARàBAZ BARàBACKYARD September 2020

9.  
STEUNPUNT  
TOERISTISCH ONTHAAL

De visienota op de professionalisering van het toeristische 
onthaal in Oost-Vlaanderen, voorgesteld eind 2017, vertrok 
vanuit een streefbeeld 2021. Zowel private als publieke 
‘gastheren’ zagen voor Toerisme Oost-Vlaanderen de rol van 
vliegwiel om de dynamiek binnen het Oost-Vlaamse onthaal-
netwerk op gang te brengen en te houden. In 2020 bouwde 
Toerisme Oost-Vlaanderen het steunpunt verder uit, in samen-
werking met de regioteams. 

9.1  MYSTERY VISITTRAJECT VOOR 
STEDEN EN GEMEENTEN

In 2020 liep het mystery visittraject verder voor Oost-Vlaamse 
steden en gemeenten met een toeristisch onthaalkantoor. Het 
mystery visittraject laat toe om de dienstverlening te screenen 
vanuit het oogpunt van de toerist. De mystery visitor bekijkt 
de verschillende aspecten van de bezoekerscyclus, op basis 
van objectieve criteria. De bevindingen worden in een uitge-
breid verslag gegoten dat de basis vormt van een brainstorm 
en actieplan met verbetervoorstellen. De impact daarvan 
wordt gemeten bij de tweede visit. Het mystery visittraject is 
een aanbod van Toerisme Oost-Vlaanderen waarbij het lokale 
niveau 35% van de kost van de visits betaalt. In 2020 werden 
Beveren, Lokeren, Kruibeke, Aalter, Ronse, Oudenaarde, 

Wetteren, Berlare, Hamme en Toerisme Klein-Brabant (in 
samenwerking met Toerisme provincie Antwerpen) begeleid bij 
de uitwerking van het actieplan. De tweede visit kon door de 
coronacrisis niet plaatsvinden bij de steden en gemeentes en 
is uitgesteld naar 2021.

Op basis van de feedback van mystery visitor koppelt Toerisme 
Oost-Vlaanderen praktijkgerichte workshops aan het mystery 
visittraject voor de medewerkers van toeristische onthaalkan-
toren om de skills van de onthaalmedewerkers te versterken. 
In september 2020 vond de workshop ‘proactief onthaal’ 
plaats in een coronaveilige setting.

9.2  OPLEIDINGSTRAJECTEN VOOR 
TOERISTISCHE ONDERNEMERS

In 2020 zette Toerisme Oost-Vlaanderen verder in op de uitrol 
en de ontwikkeling van opleidingstrajecten voor toeristische 
ondernemers die een rol opnemen binnen het toeristisch 
onthaal, in overleg en samenwerking met de regioteams:
• Vlaamse Ardennen: opleidingstraject toeristisch ambas-

sadeur in de Vlaamse Ardennen in voorjaar 2020 met een 
workshop klantgerichtheid en streekverkenningen in de 
regio. 29 ondernemers, musea en attracties verlengden of 
startten hun ambassadeurschap.

• Waasland: opleidingstraject toeristisch ambassadeur 
Waasland in voorjaar 2020 met een workshop klant-
gerichtheid en streekverkenningen in de regio. 31 
ondernemers en attracties verlengden of startten hun 
ambassadeurschap.

• Scheldeland West: opleidingstraject toeristisch ambas-
sadeur Scheldeland in najaar 2020 met een workshop 
sociale media en streekverkenning. 11 ondernemers 
verlengden hun ambassadeurschap.

• Scheldeland Oost en Dendervallei (overschrijdend met 
Vlaams-Brabant, Wallonie Picarde en Vlaamse Ardennen): 
de opleidingstrajecten toeristisch ambassadeur werden 
voorbereid voor het najaar 2020 maar werden uitgesteld 
vanwege de tweede coronagolf.

• Gent: in kader van het Van Eyckjaar 2020 in Gent organi-
seerde Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met de 
Gentse stadsdiensten een opleidingstraject voor Gentse 
horecaondernemers in het thema van Van Eyck. In januari 
vond een workshop gastvrijheid plaats en een bezoek aan 
de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het 
MSK, gevolgd door een netwerkdrink en erkenning van de 
eerste 45 OMG!VIP’s of Van Eyck Infopunten. Een herhaling 
van het traject, gepland voor maart, werd geannuleerd 
wegens de coronacrisis.
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9.3  CRM-SYSTEEM

Om de contactgegevens en interactie met de toeristische 
stakeholders beter te beheren wil Toerisme Oost-Vlaanderen 
overgaan tot de implementatie van een CRM-systeem. In 2020 
werd een behoefteanalyse uitgevoerd waaruit de technisch 
en functionele noden in kaart zijn gebracht. Toerisme 
Oost-Vlaanderen trof ook de voorbereidingen voor de uitbe-
steding van het CRM-systeem. 
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DEEL 7:  
MICE EN 
LOWIZ



1. 
SITUERING

Toerisme Oost-Vlaanderen promoot actief de MICE-aanbieders 
in de provincie  naar eventplanners en ondernemers. 2020 
was een uitzonderlijk en uitdagend jaar voor de ondernemers 
in de meeting- en eventsector: een jaar vol onverwachte 
wendingen, plus een nieuwe branding, naam en website.

Tot juni 2020 gebeurde de promotie onder de naam 
MeetinGent & Oost-Vlaanderen. In juni 2020 lanceerde 
Toerisme Oost-Vlaanderen de rebranding en kreeg MeetinGent 
& Oost-Vlaanderen de naam Lowiz. Elke professioneel georga-
niseerde MICE-aanbieder uit Gent en Oost-Vlaanderen wordt 
gratis opgenomen in de promotionele activiteiten. 

De MICE-consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen stond 
in 2020 in voor de lancering van de rebranding en nieuwe 
website www.lowiz.org en de promotie naar binnen- en 
buitenlandse bedrijven. Ze begeleidde hen tijdens hun 
zoektocht naar mogelijke vergader- en seminarielocaties, 
bemiddelde bij concrete vragen en maakte aanbieders 
wegwijs in de coronamaatregelen. In 2020 werd een opdracht 
voor een MICE-campagne in samenwerking met Gent Congres 
uitgeschreven en voorbereid. De uitrol van de campagne vindt 
plaats in 2021.

2. 
PROMOTIE

REBRANDING: LOWIZ

Begin 2020 werd de rebrandingoefening met het bureau 
SKINN afgerond. Om meetingplanners nog efficiënter de 
weg te wijzen naar de juiste meetinglocatie, werd in juni 
2020 de nieuwe naam en website gelanceerd: Lowiz. 
Lowiz staat voor Location Wizard en maakt meeting-
planners op de website www.lowiz.org via de zoekma-
chine wegwijs in het meeting- en eventaanbod.  
Lowiz.org biedt een overzicht van meeting- en event-
locaties, cateraars, meetinghotels, teamactviviteiten, 
aanbieders van digitale en hybride meetings en verhuur 
van audiovisueel materiaal. Naast dit uitgebreide 
overzicht inspireert Lowiz via zijn frisse uitstraling en 
inspiratieartikels bedrijven en organisaties die op zoek 
zijn naar dé geschikte vergaderlocatie of teamactiviteit. 

De lancering van de nieuwe naam en website vond 
digitaal plaats. Via eigen nieuwsbrieven, vakpers en 
posts op sociale media werd de rebranding gecom-
municeerd naar bedrijven en de MICE-sector. In 2020 
werd extra ingezet op LinkedIn als uitgelezen kanaal om 
meetingplanners te bereiken.

De promotie van Gent en Oost-Vlaanderen als 
MICE-bestemmingen naar meeting planners en bedrijven 
gebeurde via:

2.1  WWW.MEETINGOV.BE EN 
WWW.LOWIZ.ORG (VANAF JUNI)

Deze meertalige website:
• brengt het aanbod van de Oost-Vlaamse meeting industrie 

in kaart
• promoot de Oost-Vlaamse regio’s als meeting- en 

incentivebestemming
• inspireert met artikels die aansluiten bij actuele thema’s 

zoals ‘ondernemers in de kijker’, tips voor live streaming 
events, waar kan je vergaderen in een overdekte buiten-
ruimte, etc. Lowiz.org bood in 2020 inspiratie aan via 12 
artikels.

• biedt ondersteuning bij het aanvragen voor een event, 
incentive, seminarie, teambuilding, catering en digitale en 
hybride events en meetings.

 ▸ LOWIZ IN CIJFERS (VAN JUNI T/M DECEMBER 2020)

5.960
bezoekers

(een daling van 29,30% tegenover 2019,
onder meer door de sluiting van meeting-

en eventlocaties en het verbod op
samenkomsten door Covid-19).

+40,36% de gemiddelde duurtijd van een sessie
+16,74% het aantal geraadpleegde pagina’s per gebruiker
+7,85% het aantal sessies per gebruiker

200
Oost-Vlaamse aanbieders

op www.lowiz.org

2.2 DIGITALE KANALEN

• 2.500 meeting planners ontvingen 4 nieuwsbrieven (NL), ter 
promotie van meeting- en eventlocaties en bekendmaking 
van de nieuwe website en naam. In 2020 werd door het 
verbod op samenkomsten en sluiting van meeting- en event-
locaties  de promotie bewust laag gehouden om bedrijven 
niet aan te zetten samen te komen. 

• Via posts op Facebook, LinkedIn en Instagram werden 
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coronaveilige initiatieven en nieuwe concepten van MICE- 
aanbieders verspreid.

• Extra focus op LinkedIn als uitgelezen kanaal voor meeting-
planners, met verhoogde netwerking en delen van posts 
op LinkedIn (deels ter voorbereiding voor de LinkedIn 
campagne in 2021).

• Via externe partners van de vakpers werd gecommuniceerd 
met Eventonline (30.000 contacten) en Eventnews (28.000 
contacten)

• Artikel ‘coronaveilig vergaderen’ in de nieuwsbrief en 
op de website van RendEvenement. Vijf Oost-Vlaamse 
MICE-aanbieders kwamen hierin aan bod. Elke 
MICE-aanbieder kreeg ook afzonderlijk een nieuwsbrief.

2.3 PRINT

• Advertentie ter ondersteuning van de lancering van Lowiz in 
de VOKA MICE special van mei 2020.

• Artikel in het vakblad Experience Magazine (september 
2020), gebaseerd op het panelgesprek dat coronaveilig 
plaatsvond eind augustus 2020 over de uitdagingen bij de 
herlancering van de meeting- en eventsector. 

• Wegens corona bracht RendEvenement geen Outdoor & 
Activitygids en Locatiegids uit. De editie is uitgesteld naar 
november 2021.

2.4 MICE-CAMPAGNE 2020-2021

In 2020 startte Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking 
met Gent Congres met de voorbereiding, opmaak van het 
bestek en toewijzing van de MICE-campagne in samenwerking 
met Gent Congres. Wegens corona werd de start van de 
campagne uitgesteld naar 2021.

3.  
NETWERKING, ADVIES  
& ONDERSTEUNING

3.1 NETWERKMOMENTEN

• Op 31 maart 2020 stond het lancerings- en netwerkevent 
rond de rebranding van Lowiz op het programma. Het event 
werd twee weken voor datum geannuleerd wegens Covid-19.

• Eind augustus organiseerde Lowiz een coronaveilig panelge-
sprek met 6 Oost-Vlaamse MICE-aanbieders over de herlan-
cering van de meeting- en eventsector, en de uitdagingen 
en obstakels die hierbij komen kijken. Het artikel gebaseerd 

op het panelgesprek werd gepubliceerd in het Experience 
Magazine van september.

• In november stond een coronaveilige matinée als netwerk-
moment in de Oude Vismijn gepland. Wegens de tweede 
lockdown werd dit event geannuleerd.

3.2  VORMINGSMOMENTEN

• In februari 2020 volgden 12 MICE-aanbieders de dagop-
leiding Site Inspection. Deze dagopleiding kwam voort uit 
een samenwerking tussen MeetinGent & Oost-Vlaanderen, 
Gent Congres en Meet in Flanders.

• In april schreven 33 MICE-en logiesaanbieders in voor de 
webinar over Google Analytics. 

• In juni namen 60 MICE-aanbieders deel aan de webinar rond 
coronaproof heropstarten.

• In december 2020 nodigde Lowiz MICE-aanbieders uit voor 
twee gratis online events tijdens een online inspiratieweek. 
Deze week bestond uit de live streaming inspiratiedag van 
Toerisme Oost-Vlaanderen en dankzij het lidmaatschap 
van Toerisme Oost-Vlaanderen hadden MICE-aanbieders 
die week ook gratis toegang tot het online internationaal 
marketing congres X.Festival 2020 van Digital Tourism Think 
Tank, een grootschalige inspiratieweek met tientallen inter-
nationale sprekers (Engelstalig).

• In december nodigde Lowiz MICE-aanbieders uit tot het 
volgen van de Meet in Flanders Academy rond digitale trans-
formatie. Verschillende Oost-Vlaamse MICE-aanbieders 
volgden dit online event.

3.3 SECTORNIEUWSBRIEVEN

In 2020 werden 11 sectornieuwsbrieven verstuurd. De commu-
nicatie ging grotendeels over de rebranding, oproep tot input 
voor de nieuwe website en over de coronamaatregelen.

3.4 PROSPECTIES 

In 2020 stonden een aantal prospecties op de agenda voor 
maart. Na maart begeleidde de MICE-consulente telefo-
nisch en per mail de MICE- aanbieders, voornamelijk om hen 
wegwijs te maken in de coronamaatregelen.

3.5   ANDERE

Tot maart 2020 werden aanvragen van bedrijven en meeting-
planners behandeld, nadien werd voornamelijk advies 
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en ondersteuning geboden aan MICE-aanbieders. De 
MICE-consulente maakte hen wegwijs binnen de steunmaat-
regelen voor deze sector. Er werd ook advies verleend voor het 
Lentecongres 2020 (logies en meetingruimte). Dit event werd 
uitgesteld.
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DEEL 8:  
INTER- 

PROVINCIALE 
WERKING



1. 
LOGEREN IN  
VLAANDEREN VZW

Logeren in Vlaanderen vzw is het publiek-private samen-
werkingsverband tussen de vijf Vlaamse provinciale toeris-
tische organisaties en de logiessector. Onder de merknaam 
‘Vlaanderen Vakantieland’ promoot de organisatie kortbijva-
kanties in eigen land. 

Eind 2019-begin 2020 werd de werking van de organisatie 
onder de loep genomen om die verder te optimaliseren en 
verschillende interprovinciale initiatieven die naast elkaar 
liepen op elkaar af te stemmen. In 2020 werd de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst en het nieuwe financiële 
engagement van alle provinciale toeristische organisaties, 
waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen, goedgekeurd voor de 
periode 2020-2024(2025). Een clausule werd opgenomen rond 
de intentie van de provinciaal toeristische organisaties om 
samen te werken rond fietsen (zie 8.3 Fietsen in Vlaanderen 
2020-2025) en kamperen in Vlaanderen. De intentie krijgt 
later meer vorm.

2.  
RELANCECAMPAGNE 
‘VLAANDEREN  
VAKANTIELAND 2.0’

Om de coronacrisis het hoofd te bieden en de toeristische 
sector uit het dal te helpen, zetten Toerisme Vlaanderen, de 
vijf Vlaamse provinciale toeristische organisaties, Logeren in 
Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden een uniek partner-
schap op. Samen maakten ze een extra budget van € 1,7 
miljoen vrij. Een grootschalige informatie- en promotie-
campagne werd opgezet onder de merknaam ‘Vlaanderen 
Vakantieland’. De campagne had tot doel om tegen de herop-
start van de sector op 8 juni 2020 het vertrouwen van de 
Belgische consument in reizen te herstellen en vakantie in 
eigen land op de radar te zetten. 

De website www.vlaanderenvakantieland.be werd geherlan-
ceerd en een multimodale promotiecampagne werd uitgerold. 
Samenwerking werd opgezet met diverse media zoals onder 
andere één, RTL, Klara, Radio 2 en Mediahuis en partners 
zoals Vlaanderen Fietsland. Voor bestemmingsinspiratie en 
-promotie werd doorgeleid naar de provinciale en regionale 
websites en voor conversie naar www.logereninvlaanderen.be.

Alle logies die in orde waren met het logiesdecreet  werden 
uitgenodigd én begeleid om tot eind 2020 gratis te adverteren 

op de website van Logeren in Vlaanderen. Meer dan 330 
Oost-Vlaamse logies stapten zo mee in de acties. 

Het startschot van de campagne vond plaats op 5 juni met een 
voorstelling aan de pers. Naast de bijdrage in de gezamen-
lijke campagne (€ 83.000 excl. BTW) maakte Toerisme 
Oost-Vlaanderen extra budgetten vrij (€ 26.000 excl. BTW) 
voor aanvullende media-acties.

De coronarealiteit en -regels werden op de voet gevolgd, wat 
betekent dat over de maanden heen de campagne meerdere 
keren werd bijgestuurd.  

3.  
FIETSEN IN VLAANDEREN 
2020-2025

In 2020 zetten Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse provinciale 
toeristische organisaties een nieuw partnerschap op rond 
‘Fietsen in Vlaanderen’. Focus ligt op de herwerking van de 
LF-routes naar nieuwe Vlaamse icoonroutes - lange afstands-
fietsroutes rond sterke thema’s - op de fietsknooppuntennet-
werken. De provinciale toeristische organisaties nemen de 
ontwikkeling en het beheer ervan over. Ze ontvangen hiervoor 
eenmalig subsidies van Toerisme Vlaanderen. 

3.1  VOORBEREIDING REALISATIE 
ICOONROUTES

Naar aanleiding van de coronacrisis werd afgesproken om de 
plannen rond de creatie van een netwerk van nieuwe Vlaamse 
icoonroutes te versnellen. Toerisme Oost-Vlaanderen zegde 
haar medewerking toe om ook de routes op Oost-Vlaams 
grondgebied (met onder andere de Schelderoute en delen 
van de kunststedenroute en Vlaamse Heuvelsroute) te reali-
seren tegen de zomer van 2021. In 2020 werden werkgroepen 
opgestart en de nieuwe icoonroutes conceptueel uitge-
tekend. De sanering van de oude LF-routes werd ondertussen 
afgerond. 
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 ▸ NETWERK VAN TOEKOMSTIGE VLAAMSE ICOONROUTES

Internationale routes Vlaamse routes

Heuvelroute (EV5)

Kunststedenroute
Kempenroute
Groene Gordelroute

Synthese

VlaanderenrouteKustroute (EV4 + EV12)
Frontroute 14-18
Schelderoute
Maasroute (EV19)

3.2  WERKING FIETSEN IN VLAANDEREN 

Met de nieuwe icoonroutes wordt een extra en marktconform 
Vlaanderenbreed fietsproduct gecreëerd dat op de binnen-
landse en buitenlandse markt zal worden gepromoot. Er wordt 
verder ingezet op het netwerk en expertise die de voorbije drie 
jaar werd opgebouwd tijdens het impulsproject ‘Fietsvakanties 
in Vlaanderen’. De vijf provinciale toeristische organisaties 
en Toerisme Vlaanderen engageerden zich om extra fondsen 
vrij te maken voor coördinatie, sectorwerking, promotie en 
onderzoek rond fietsen en fietsvakanties in Vlaanderen voor 
de volgende zes jaar. Budget daarvoor bedraagt € 16.000/
PTO/jaar. 
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DEEL 9:  
REGIOWERKING



Oost-Vlaanderen telt, naast kunststad Gent, vijf 
toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, 
Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek. 

In elk van deze regio’s is een regionaal 
toeristisch samenwerkingsverband actief, met 
Toerisme Oost-Vlaanderen, de besturen van 
betrokken steden en gemeenten en eventueel 
VVV’s en de private sector. Scheldeland en 
Leiestreek zijn provinciegrensoverschrijdend 
met respectievelijk Antwerpen en 
West-Vlaanderen. Toerisme Provincie 
Antwerpen en de provincie West-Vlaanderen/
Westtoer zijn er eveneens partner. In de schoot 
van de regionale toeristische vzw’s (Toerisme 
Meetjesland vzw, Toerisme Vlaamse Ardennen 
vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme 
Leiestreek vzw en Toerisme Waasland vzw) 
worden werkingsmiddelen voor toeristische 
promotie samengebracht voor 50 % door de 
gemeentebesturen (aan de hand van een 
verdeelsleutel) en voor 50 % door Toerisme 
Oost-Vlaanderen, volgens het principe van 
€ 1 voor € 1. In Scheldeland en de Leiestreek 
is er eveneens een verdubbeling van de 
ingebrachte middelen van de niet-Oost-
Vlaamse gemeenten door de respectieve 
provinciepartners. Toerisme Oost-Vlaanderen is 
vertegenwoordigd in de bestuursorganen van 
deze samenwerkingsverbanden en volgt op die 
manier het regionaal toeristisch beleid nauw 
op.

Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen 
in elke regio een regioteam tewerk 
(regiocoördinator en minstens één 
regiomedewerker). Het regioteam behartigt de 
dagelijkse toeristische werking in de regio. De 
regiocoördinator treedt ook op als secretaris 
van de regionale vzw. Er worden regionale 
projecten opgezet en geadviseerd. 

Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt nog op 
allerlei aanvullende manieren de regiowerking 
(financiering regionale websites, distributie van 
regiobrochures, …) en financiert de opmaak van 
regionale strategische plannen. 

Toerisme Oost-Vlaanderen maakte in 2020 
extra promotiemiddelen vrij om gericht 
de regio’s en kunststad Gent als unieke 
bestemming op de kaart te zetten (zie Deel 2 
Marketing en distributie, 1. Campagnes, 
1.2 Regiogerichte campagnes). Toerisme 
Oost-Vlaanderen nam bij de uitwerking van 
deze campagnes een coördinerende rol op.
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1. 

1.1  CAMPAGNE ‘IN DE VLAAMSE 
ARDENNEN’

zie Deel 2 Marketing en distributie, 1. Campagnes, 1.2 
Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Vlaamse Ardennen

1.2  PROJECTWERKING

1.2.1  BELEEF MEE(R) IN DE VLAAMSE ARDENNEN

In 2019 werd het LEADER-project ‘Landschapsbeleving in de 
Vlaamse Ardennen’ afgerond met de realisatie van een aantal 
vernieuwende initiatieven langs de wandelroutepaden in de 
regio, met als doel de streekeigen, kenmerkende elementen 
ervan meer tot hun recht te laten komen. Dit lukte door een 
veelheid van elementen vervaardigd uit natuurlijke materialen 
toe te voegen aan het landschap om zo de aandacht te 
vestigen op streekaspecten en -eigenschappen. Het werd een 
project dat vroeg naar meer. Een nieuwe oproep van LEADER 
Vlaamse Ardennen voor koepelprojecten eind 2020 leidde tot 
een nieuw goedgekeurd LEADER-project met de toepasselijke 
naam ‘Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen’. Het project 
werd ingediend door Toerisme Vlaamse Ardennen als hoofpro-
motor en goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 200.000. 
Andere copromotoren zijn EVA, Natuurpuntbeheer, Maarkedal, 
Oosterzele, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem.

1.2.2  STREEKMOTOR23

Al meer dan twintig projecten kregen de voorbije jaren onder-
steuning van #Streekmotor23, het streekfonds in de Vlaamse 
Ardennen en de Denderstreek en met Toerisme Vlaamse 
Ardennen als één van de stichtende leden. In 2020 selec-
teerde het bestuurscomité van #Streekmotor23 opnieuw tien 
nieuwe kwalitatieve projecten waarvan acht in de Vlaamse 
Ardennen. 

Individuen, verenigingen, ondernemers en scholen gaan 
hiermee aan de slag om hun verbindend project te realiseren. 
De focus ligt steeds op het versterken van mens en omgeving. 
De projecten worden gefinancierd via crowdfunding. Vanuit 
#Streekmotor23 wordt het ingezamelde bedrag verdubbeld 
met een maximum van € 5.000 per project. De private partners 

van #Streekmotor23 maken deze verdubbeling mogelijk. Het 
fonds van #Streekmotor23 behoort sinds kort tot de grotere 
koepel van ‘Streekfonds Oost-Vlaanderen’ en wordt mede 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

1.3  SECTORWERKING

1.3.1  OVERLEG- EN NETWERKMOMENTEN

Het toerisme in de Vlaamse Ardennen is de laatste twee 
decennia enorm gegroeid, net als het aantal logies. Daardoor 
is ook de regio- en sectorwerking in de Vlaamse Ardennen 
sterk geëvolueerd en uitgebreid. Het stedenoverleg maakte 
plaats voor een meer frequent en uitgebreid ambtena-
renoverleg met de 16 gemeenten van de Vlaamse Ardennen. In 
2020 werden er vier ambtenarenoverlegmomenten georgani-
seerd, respectievelijk op 12 maart, 4 juni, 24 september en 27 
november. Onderwerpen waren onder meer de nieuwe toeris-
tische campagne voor de regio, Routen en de nieuwe regio-
website, het nieuwe concept voor de toeristische infozuilen en 
het LEADER-project ‘Beleef meer in de Vlaamse Ardennen’.

Begin 2020 liep ook het traject ‘Toeristische onthaalnet-
werken’ nog. Meer dan honderd deelnemers actief in de brede 
toeristische sector werden in februari tijdens een tweede 
sessie clustermomenten verder aangezet tot netwerking 
en samenwerking. Bedoeling was te evolueren tot nieuwe 
kleine toeristische onthaalnetwerken waaruit nieuwe toeris-
tisch-recreatieve producten konden ontstaan. Samen zetten 
ze daarmee het merk ‘In de Vlaamse Ardennen’ niet alleen 
in de markt maar maken ze het toeristische product ook 
vernieuwend en sterker. 

1.3.2  ONLINE TOOLKIT

Conform de ambitie ‘Samen Sterk’ in het beleidsplan voor 
toerisme ontwikkelde Toerisme Vlaamse Ardennen voor de 
brede toeristische sector in 2020 een online toolkit. Die bevat 
enkele praktische instrumenten om het merk ‘In de Vlaamse 
Ardennen’ mee(r) zichtbaar te maken voor bezoekers, zoals 
de nieuwe huisstijlgids met logo’s, lettertypes, kleurenpallet 
en fotomateriaal, plus de vier verhaallijnen, een beschrijving 
van de gewenste doelgroepen en de digitale versies van de 
nieuwe toeristische kaarten. Sjablonen worden in 2021 toege-
voegd, zodat toeristische ondernemers zelf brochures, flyers 
en folders in de nieuwe huisstijl kunnen aanmaken. Ook 
enkele voorbeelden waar de sector zelf mee aan de slag ging 
om het nieuwe merk zichtbaar te maken, werden in de toolkit 
opgenomen: een advertentie ‘Oudenaarde in de Vlaamse 
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Ardennen’, een brochure ‘Wandelen in Geraardsbergen’ en 
een mand met ‘Streekproducten in de Vlaamse Ardennen’.

1.4  COMMUNICATIE EN SOCIAL MEDIA

35.000 9.000 20.000

De Facebookpagina had eind 2020 35.000 volgens (een fikse 
stijging tegenover 26.144 volgers in 2019), de Instagram 
account 9.000 volgers (tegenover 5.134 in 2019). Er werden 8 
nieuwsbrieven verstuurd naar ongeveer 20.000 abonnees.

2. 

2.1  CAMPAGNES EN ACTIES

2.1.1  CAMPAGNE 101 LEIESPOTS

zie Deel 2 Marketing en distributie, 1. Campagnes, 1.2 
Regiogerichte campagnes, 1.2.2 Leiestreek

2.1.2  CAMPAGNE GOLDEN LYS

Voor het Interreg V-project Golden Lys liep ook in 2020 een 
campagne. De digitale vaarkaart werd afgewerkt en online 
gezet op het digitale platform en op www.toerisme-leiestreek.
be. In samenwerking met de regionale tv-zenders AVS en WTV 
werd een promofilmpje gemaakt dat op beide zenders werd 
uitgezonden. 

2.1.3  BIER IN DE LEIESTREEK

Naast heel wat grote familiebrouwerijen telt de Leiestreek ook 
een pak thuis- en microbrouwerijen. Dat inspireerde Toerisme 
Leiestreek in 2019 tot het samenstellen van ‘Bier in de 
Leiestreek’, een gratis pocket met vier verrassende fietsroutes 
langs bieradresjes. De routes liepen langs de knooppunten 
van het fietsnetwerk Leiestreek en startten onder andere 

in Gent en Deinze. Wegens groot succes kreeg de pocket in 
2020 een update én twee herdrukken van in totaal 20.000 
exemplaren. 

2.1.4  DELTAGIDS

Toerisme Leiestreek werkte opnieuw samen met VVV Zeeland 
voor de uitgave van de Deltagids en een update van de bijho-
rende website www.deltagids.nl. Deltagids wil Vlaamse, 
Nederlandse en Duitse watertoeristen inspireren om naar het 
westelijke Deltagebied te komen varen en ook aan land te 
proeven van het ‘Deltaleven’. De Deltagids 2020 kwam uit op 
50.000 exemplaren (37.500 in het Nederlands en 12.500 in 
het Duits) en werd verspreid bij een geïnteresseerd publiek 
via jachthavens en partners op verschillende beurzen in 
Nederland en Duitsland.

2.1.5 VALORISATIE CULTUURTOERISME IN DE 
LEIESTREEK

Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek willen naar 
aanleiding van het nieuwe strategische plan voor Toerisme in 
de Leiestreek, cultuurtoerisme langs de Leie verder valori-
seren. Voortbouwend op het traject dat werd opgestart in 
2014 en dat resulteerde in een samenwerkingsverband met de 
relevante culturele partners en betrokken gemeenten, wordt 
onderzocht welke ideeën en bereidheid er zijn tot verdere 
samenwerking in cultuur-toeristische valorisatie van de 
Leiestreek. Daarvoor werd in eerste instantie een aftastende 
interviewronde georganiseerd bij de relevante cultuurpartners: 
Museum Dhondt-Dhaenens, Mudel, Roger Raveel Museum, 
MSK, SMAK, BE-Part en Atelier Roger Raveel. 2024 wordt voor 
Toerisme Leiestreek hét themajaar rond Kunst & Cultuur. 
Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-Vlaanderen onder-
zoeken in dit traject de mogelijkheden tot een groots project 
met de culturele partners rond kunst in de Leiestreek.

2.2  SECTORWERKING

• De startavond 2020, ingepland op 2 april 2020, kon wegens 
de eerste coronalockdown niet doorgaan. In de verdere loop 
van het jaar was er geen mogelijkheid om een vervangend 
grootschalig netwerkmoment te organiseren.

• Op 3 februari werden alle Leiespots uitgenodigd in Pand A. 
in Kortrijk voor een toelichting bij de campagne: het enige 
partnermoment dat in 2020 kon doorgaan. Deelnemers 
stelden zichzelf voor en leerden via deze één minuut-voor-
stellingen elkaar beter kennen. Andere geplande netwerk-
momenten rond onder meer vorming rond Instagram 
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fotografie, online betalingen en werken met streekpro-
ducten moesten omwille van de coronamaatregelen uitge-
steld worden. Zowel Westtoer als Toerisme Oost-Vlaanderen 
organiseerden online webinars ter vervanging.

• Wegens corona kon het regioteam in 2020 maar twee 
nieuwe of nog niet eerder bezochte logies bezoeken. 
Andere bezoeken werden noodgedwongen uitgesteld, maar 
nieuwe logies kregen wél via mail dezelfde info bezorgd als 
tijdens een bezoek ter plaatse, onder meer over de werking 
van Toerisme Leiestreek, marketingacties en netwerk- en 
vormingsmomenten. Toerisme Leiestreek wees alle logies 
ook nog eens op alle andere vormen van ondersteuning 
vanuit Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-Vlaanderen.

2.3  EVENEMENTEN

2.3.1  KUNSTZOMER LEIESTREEK

Onder de noemer Kunstzomer Leiestreek stond kunst voor de 
twaalfde keer centraal in de regio, dit keer van 7 juni tot en 
met 27 september. Op 16 verschillende locaties in vijf steden 
en gemeenten van de Leiestreek (Izegem, Zulte, Nazareth, 
Ingelmunster en Oostrozebeke) maakten bezoekers kennis 
met de werken van een veertigtal hedendaagse kunstenaars. 
Er werd gekozen om met minder steden en gemeenten samen 
te werken voor een langere periode. Het programma was te 
vinden in de brochure (10.000 ex.) en online op  
www.toerisme-leiestreek.be/nl/kunstzomer. De brochure 
werd verspreid via diensten voor toerisme, kunstenaars, 
infopunten en logies. Overal waren de nodige maatregelen 
getroffen en konden bezoekers genieten van hedendaagse 
kunst op unieke locaties.

2.4  COMMUNICATIE EN SOCIAL MEDIA

10.367 2.765 64.172

Het aantal paginalikes van Toerisme Leiestreek op Facebook 
steeg op een jaar tijd met 38,7%, van 7.472 naar 10.367. Er 
kwamen ook 39,2% meer volgers bij, van 7.739 naar 10.772. 

2020 was het eerste jaar dat Toerisme Leiestreek sterk inzette 
op Instagram, met regelmatige fiets- en wandeltips. Dat zorgde 
voor een groei van 128,1% in de loop van het jaar: van 1.212 
volgers naar 2.765. Er werden 12 nieuwsbrieven verstuurd naar 
64.172 abonnees (eind december): een stijging van 8,7% ten 
opzichte van 59.062 eind 2019.       

3. 

3.1  CAMPAGNES EN ACTIES

3.1.1  CAMPAGNE MEETJESLAND

zie Deel 2 Marketing en distributie, 1. Campagnes, 1.2 
Regiogerichte campagnes, 1.2.3 Meetjesland

3.1.2  GLUTENVRIJ MEETJESLAND

Voor Glutenvrij Meetjesland werkte Toerisme Meetjesland 
verder met de zeven logieshouders, tien horeca-uitbaters 
en het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, die ook 
al in 2019 deelnamen aan deze actie. De inspiratiepagina 
‘Glutenvrije adresjes in het Meetjesland’ op de vernieuwde 
website www.meetjesland.be werd tijdens de campagne-
zomer gepromoot op de socialemediakanalen van Toerisme 
Meetjesland.

3.1.3  UIT IN HET MEETJESLAND

In 2020 engageerden opnieuw 27 grote Meetjeslandse evene-
mentenorganisatoren zich om mee te doen aan de actie Uit 
in het Meetjesland. Het plan was opnieuw om een gezamen-
lijke brochure uit te brengen, een sociale media-actie op te 
zetten en – nieuw – de actie onder de aandacht te brengen 
met 27 inspiratiepagina’s op de pagina ‘evenementen’ van 
www.meetjesland.be. Wegens corona konden de plannen 
niet doorgaan. Aan de organisatoren werd de gebruikelijke 
deelnameprijs niet doorgerekend. Met spontane posts en het 
reglement ‘Facebookondersteuning’ (betaling 50% sector/50% 
Toerisme Meetjesland) werden enkele kleine initiatieven 
ondersteund, zoals de dorpscafés en de pleinterrassen. 
Die initiatieven kregen ook aandacht op het ‘evenementen-
scherm’ van de Huysmanhoeve, de thuisbasis van Toerisme 
Meetjesland.

3.1.4  ’T LIEFKEN VOOR ALTIJD

Binnen het LEADER-project ‘De Lieve Vervoert’ verscheen in 
juni 2018 de toeristische kaart ’t Liefken voor Altijd, met acht 
fiets- en wandelroutes in de buurt van de Lieve, het oudste 
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kanaal van Vlaanderen. In 2019 kwam een herdruk in aange-
paste versie voor het feestjaar 750 jaar De Lieve. De reste-
rende stock van de kaart werd in 2020 volledig verdeeld, via 
een bestelactie op www.reisroutes.be. Omdat het fietsnetwerk 
intussen was aangepast en sommige routes op de kaart waren 
gewijzigd, werden op het terrein tijdelijke omleidingsborden 
geplaatst.

3.2  PROJECTWERKING

3.2.1  TOEKOMSTPLAN 2021-2026

2020 stond voor het regioteam Meetjesland in samenwerking 
met Toerisme Oost-Vlaanderen helemaal in het teken van het 
Toekomstplan Toerisme in Meetjesland 2021-2026. Tijdens dit 
proces, ondersteund door Voices That Count, werd geopteerd 
voor de aanpak met SenseMaker om te vertrekken vanuit vele 
verhalen. Er werd heel breed gezocht naar verhalen van toeris-
tische ervaringen in het Meetjesland en inhoudelijke input van 
gemeenten, inwoners, bezoekers, toeristische initiatiefnemers 
én ondernemers. Dat leverde 372 verhalen, kwalitatieve 
dieptegesprekken met de negen gemeenten en 172 concrete 
ideeën op. Tijdens de Toekomstdag op 15 september legden 
een zestigtal toerisme-enthousiastelingen uit de verhalen 16 
knooppunten vast waarrond het toekomstplan kan opgebouwd 
worden. Tijdens de Open Algemene Vergadering van Toerisme 
Meetjesland in december werd een laatste brede consultatie-
ronde gehouden om tot een consistent plan te komen rond 
de 14 uiteindelijke transitiepaden. Begin 2021 wordt het plan 
afgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd.

3.2.2  LANDSCHAPSPARKEN DRONGENGOED  
EN BULSKAMPVELD

De provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bereiden 
een traject voor waarbij de bosgebieden tussen Gent en 
Brugge, met Drongengoed en Bulskampveld, als strate-
gische landschapsregio met landbouw, toerisme en recreatie 
als speerpunten worden uitgebouwd. Vooral via netwerk-
versterking, landschapsontwikkeling en versterking van 
dorpen en lokale economie wil men dit gebied verbinden 
en gaan opschalen tot een attractiepool op Vlaams niveau. 
Het regioteam Meetjesland was in 2020 inhoudelijk nauw 
betrokken bij de plannen om hiervoor bij Vlaanderen een 
dossier in te dienen.

3.2.3  FLOURISHING DESTINATIONS –  
FLORERENDE BESTEMMINGEN

Met dit transnationale LEADER-project wil Toerisme 
Meetjesland in het krekengebied van Assenede en 
Sint-Laureins toeristische mini-projecten realiseren die 
opgezet worden vanuit de gemeenschap (rurale ondernemers, 
inwoners, verenigingen) en die bijdragen aan het concept 
van de ‘florerende bestemming’. Ook in het Provinciaal 
Streekcentrum Huysmanhoeve ging het regioteam hiermee 
aan de slag op microschaal. Focus daarbij lag op een verbe-
tering van het onthaal en de uitwerking van een ambachten-
werking op de site met sterke relatie tot de omgeving. Concrete 
projecten en initiatieven die uit ‘Flourishing Destinations’ 
voortvloeiden, waren onder meer de Stiltedag en de projecten 
Stilte en Boer zkt. Bank in Sint-Laureins, het project Onthaal+ 
en de creatie van ‘De Wand’ in het provinciaal streekcentrum 
Huysmanhoeve en de afbakening van zicht- en stiltebelevings-
plekken in Assenede en bij uitbreiding de hele krekenregio. 
Vanwege de coronapandemie kon het project zich in 2020 niet 
verder ontwikkelen en werd verlenging aangevraagd tot medio 
2021.

3.2.4  DUURZAAM TOERISME: 6X GREEN KEY

In 2020 haalden zes klimaatgezonde plekken in het 
Meetjesland het Green Key-label: provinciaal domein Het 
Leen in Eeklo, Domein Menas in Aalter, B&B Het Eyckenhuys 
in Poeke (Aalter), Vakantiewoning WildeWeg in Lovendegem 
(Lievegem), BenBSjerie in Middelburg (Maldegem) en B&B 
De Lievde in Lovendegem (Lievegem). Toerisme Meetjesland 
en Veneco begeleidden deze toeristische initiatieven. In het 
najaar van 2020 volgde een promotiecampagne, met zes 
video’s waarin de initiatiefnemers het belang van hun klimaat-
vriendelijke aanpak toelichten. Deze actie kadert in het grotere 
Veneco-project Meetjesland Klimaatgezond en werd gefinan-
cierd vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

3.2.5  ZWINSTREEK

In 2020 werkte het regioteam Meetjesland samen met 
de gemeenten Maldegem en Sint-Laureins mee aan de 
uitbouw van het grensoverschrijdende samenwerkings-
verband Zwinstreek. De drie provincies Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Zeeland stuurden een identiteitsoefening 
aan rond de kwaliteit en kansen voor de Zwinstreek. Zowel op 
het vlak van gastronomie, sectorsamenwerking als erfgoed 
gaan de vijf gemeenten van de Zwinstreek meer samenwerken, 
met de bedoeling de Zwinstreek op de kaart te zetten als 
landschap en als toeristische troef.
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3.2.6  GEOPARK SCHELDE DELTA

Het grensoverschrijdende initiatief Geopark Schelde Delta 
omvat een gebied dat twee landen, vier provincies (Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen, Zeeland en Noord-Brabant) en 61 gemeenten 
beslaat en ondersteund wordt door tal van partners op 
het gebied van erfgoed, natuur, toerisme en onderwijs, en 
educatie en wetenschap. In 2020 werkten de regioteams 
Meetjesland en Scheldeland vooral achter de schermen 
verder aan de gezamenlijke aanvraag om dit UNESCO-label 
te kunnen behalen. Ongeveer het hele Meetjesland en 18 van 
de 29 steden en gemeenten van Scheldeland zijn vervat in dit 
projectgebied. In 2021 wordt de officiële intentieverklaring 
ondertekend om de kandidaatstelling voor Geopark bij Unesco 
te kunnen indienen. De Unesco Global Geopark status is een 
keurmerk voor de unieke geologische en landschappelijke 
kwaliteiten van een gebied.

3.3  SECTORWERKING

Toerisme Meetjesland ondersteunde en adviseerde ook in 
2020 de toeristische sector in haar werking en activiteiten. 
Sectoracties en -momenten in 2020 waren onder meer:

• overleg tussen de toeristische diensten, die twee keer 
samenkwamen voor een stand van zaken maar ook over 
omgaan met de coronacrisis

• overleg met de gidsenvereniging Meetjeslandse Gidsen, 
over de samenwerking binnen de projecten en samen-
werking op het vlak van communicatie

• online evenementenoverleg rond de acties voor 2021
• logiesoverleg Meetjesland, onder meer over de creatie van 

53 professionele logiespagina’s op het luik ‘Logeren’ op  
www.meetjesland.be/logeren

3.4  COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

7.644 964 36.000

De Facebookpagina van Toerisme Meetjesland groeide aan tot 
7.644 volgers, ruim 1.000 meer dan in 2019. Instagram telde 
964 volgers. Tijdens de zomer werd ook Twitter (1.006 volgers) 
ingezet om nieuws te melden of de aandacht te vestigen op 
lokale initiatieven. 

4.  

4.1 CAMPAGNE WAASLAND

zie Deel 2 Marketing en distributie, 1. Campagnes, 1.2 
Regiogerichte campagnes, 1.2.4 Waasland

4.2  PROJECTWERKING

4.2.1  SCHEEPSWERVEN IN BEELD 
(SUBSIDIEDOSSIER VLM – PLATTELAND 
PLUS)

In 2020 bouwden de projectpartners verder aan 
‘Scheepswerven in Beeld’. Met dit PDPO-project willen 
Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland, Toerisme 
Waasland, de gemeente Temse, Tolerant vzw en dienst Erfgoed 
van provincie Oost-Vlaanderen het nog aanwezige scheeps-
bouwerfgoed langs de Schelde toeristisch ontsluiten. Ook 
dit project ontkwam niet aan de gevolgen van de COVID-19 
crisis en werd verlengd tot eind juni 2022. Ondertussen 
werd in de mate van het mogelijke verder gewerkt binnen 
de diverse werkgroepen op de drie hoofdsites: Erfgoedsite 
Scheepswerven Baasrode, de Zaat in Temse en CNR-site in 
Rupelmonde. In de schoot hiervan worden de realisaties 
per site uitgebouwd. Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme 
Scheldeland en Toerisme Waasland vatten intussen de 
voorbereiding aan van  sectormomenten en ambassadeurstra-
jecten in het thema van het scheepswervenerfgoed. Toerisme 
Oost-Vlaanderen zal de drie sites ook verbinden met fiets- en 
wandelproducten in hetzelfde thema.

4.2.2  STUDIE TOERISTISCH-RECREATIEF 
POTENTIEEL KASTELEN EN AANVERWANTEN 
EN VAN STEEN TOT STEEN LANGS DE 
SCHELDE

Het ‘Onderzoek binnenlands toeristisch-recreatief potentieel 
erfgoedsites Waasland’ dat in 2019 werd uitgevoerd, wordt 
verder uitgerold. Bedoeling van het project is de verhalen met 
als thema vrouw/textiel en sierteelt op een belevingsvolle 
manier op de erfgoedsites te brengen. Er werd gevraagd om bij 
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het projectidee rekening te houden met de toegankelijkheid 
van de sites voor de individuele toerist/recreant. Door corona 
liep het project vertraging op.

4.2.3 UITKIJKTOREN NIEMANDSLAND 
2020 (SUBSIDIEDOSSIER LEADER 
TRANSNATIONAAL)

Het uitzichtpunt Niemandsland wordt vanaf voorjaar 2021 
een nieuwe toeristische trekpleister in het bosrijke gebied 
op de grens van Stekene (B) en Sint-Jansteen (NL). Toerisme 
Oost-Vlaanderen engageerde zich in 2018 tot een financiële 
bijdrage van € 30.000 voor de realisatie van dit uitkijkpunt. Dit 
project kadert ook in de realisatie van de twee Wase wandelnet-
werken. (zie Deel 3 Fietsen en wandelen, 3.1 Wandelnetwerken 
Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe)

Vanop 20 à 25 meter hoog krijgt de bezoeker een panoramisch 
zicht op het gevarieerde agrarische landschap kenmerkend 
voor het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Dit baken in 
het landschap ontsluit het wandel- en fietsnetwerk in een 
uniek stuk grensoverschrijdend bos- en waterwingebied. De 
constructie wordt gebouwd op Belgische én Nederlandse 
bodem en symboliseert de verbondenheid tussen noordelijk 
Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.

Het ontwerp van Raakvlak Architecten werd door Stekenaars, 
Hulstenaars en vakjury verkozen tot winnaar van de architec-
tuurwedstrijd. Het ontwerp, een hedendaagse interpretatie 
van een Spaanse toren, verwijst naar de rijke geschiedenis van 
de locatie. De start van de bouw is voorzien voor het voorjaar 
van 2021.

4.2.4  BELEVINGSVOL WANDELEN IN HET 
WAASLAND

Om de beleving en het comfort op de Wase wandelnetwerken 
Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe te verhogen, 
startte Toerisme Waasland eind 2020 met de planning van 
één belevingspunt in elke gemeente. Aan Pereboomsgat in 
Moerbeke zal een oversteek op de kreek gerealiseerd worden, 
in de andere gemeenten komt een wandelrustpunt. Realisatie 
van de belevingspunten is voorzien voor 2021-2022.

4.2.5  OPTIMALISATIE KANO-, KAJAK-,  EN 
SUPTRAJECT MOERVAART EN ZUIDLEDE

Sport Vlaanderen is trekker van dit project, in samenwerking 
met verschillende partners waaronder Toerisme Waasland. 

In 2019 werd een analyse gemaakt van het bestaande 
traject, een inventaris opgemaakt van noodzakelijke nieuwe 
aanlegsteigers, herstelling en renovatie van bestaande 
steigers, signalisatie en promotiemateriaal. Het geoptima-
liseerde traject werd eind juni 2020 in gebruik genomen als 
Peddelroute Waasland.

4.3  SECTORWERKING

In 2020 voorzag Toerisme Waasland diverse overleg- en 
ontmoetingsmomenten waarop ideeën, suggesties en samen-
werkingsmogelijkheden met de sector zouden besproken 
worden. Door corona werden een aantal sectormomenten eerst 
uitgesteld, en later afgelast of digitaal georganiseerd:

• Overlegmomenten toeristische diensten op 17 januari in 
Klingspoor (fysiek) en op 9 juni (online). Wegens corona kon 
slechts één vergadering ‘live’ plaatsvinden en werden drie 
geplande momenten geannuleerd.

• Het netwerkmoment start toeristisch seizoen, met een 
terugblik op de realisaties van 2019 en een vooruitblik op 
die van 2020, was gepland op 1 april. Het werd afgelast 
vanwege corona.

• Ook de voorziene studiereis voor gidsen, toeristische 
ambtenaren en toeristische aanbieders ging niet door 
omwille van corona.

4.4  EVENEMENTEN

4.4.1  AMBACHTELIJK WEEKEND

Op 22 en 23 augustus zou Toerisme Waasland in samen-
werking met de aangesloten steden en gemeenten, Hulst 
en Terneuzen het Ambachtelijk Weekend organiseren. Het 
evenement met als thema ‘Bloemen’ werd uitgesteld naar 
2021 omwille van corona.

4.5  COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

12.000 2.400 8.400

Toerisme Waasland blijft met berichten en aantrekkelijke 
foto’s sterk inzetten op Facebook en Instagram, waarvan 
het aantal volgers en likes elk jaar stijgen. In 2020 had de 
Facebookpagina 12.000 volgers, Instagram 2.400 volgers. Dat 
is meer dan een verdubbeling tegenover 2019.
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Maandelijkse consumentennieuwsbrieven werden verstuurd 
naar een bestand van 8.400 adressen. Dat is 50% meer dan in 
2019. De toeristische sector van het Waasland (718 e-mail-
adressen) kreeg drie keer de sectornieuwsbrief in de bus, 
maar werd wel extra bevraagd tijdens het project van het 
strategisch beleidsplan Waasland.

5.  

5.1  CAMPAGNE SCHELDELAND
zie Deel 2 Marketing en distributie, 1. Campagnes, 1.2 
Regiogerichte campagnes, 1.2.5 Scheldeland

5.2  PROJECTWERKING

5.2.1  BELEEFBARE DENDERVALLEI

Met dit project engageren Vlaamse en Waalse partners 
(waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaams-
Brabant) zich om het toeristisch-recreatieve potentieel van 
de Dendervallei op een kwaliteitsvolle en duurzame manier 
te ontwikkelen over de grenzen van gewesten, provincies, 
gemeenten, toeristische regio’s en sectoren heen. Aan de 
hand van de visie en charter die eerder werd geformuleerd, 
werden de actielijnen voor de steden langs de Dender in team 
verder uitgewerkt. Naast deelname aan stuurgroepen onder-
steunde het regioteam Scheldeland de promotie binnen onder 
meer de actiepunten communicatie, fietsen en water. 

5.2.2  RIVIERPARK SCHELDEVALLEI

Binnen dit project werken 31 partners sinds 2018 samen 
aan ruimte om te leven en te beleven in de Scheldevallei 
tussen Gent en Antwerpen. Samen willen deze partners 
de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de 
Schelderegio op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten 
van het gebied voor inwoners en bezoekers versterken. In 
de stuurgroep, waarin Toerisme Scheldeland en Toerisme 
Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd zijn, werd aangekondigd 
dat het toekomstig budget na 2021 zal bekeken worden in 
samenspraak met de partners. Aan het regioteam Scheldeland 
zullen geen middelen gevraagd worden. In de stuurgroep 

werd besloten om een aanvraag in te dienen als ‘Nationaal 
Park Scheldevallei’, wat mogelijks een structurele subsidie 
kan opleveren voor de werking vanaf 2021 of later. De nodige 
voorbereidingen werden getroffen.

5.2.3  SCHEEPSWERVEN IN BEELD

zie Deel 9 Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 
4.2.1 Scheepswerven in beeld

5.2.4  GEOPARK SCHELDE DELTA

zie Deel 9 Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 
3.2.6 Geopark Schelde Delta

5.2.5  LANDSCHAP VAN EREMBALD TOT 
KRAVAALBOS

Dit strategische project, dat startte in 2017, streeft ernaar 
de open ruimte in het landschap op te waarderen en de 
hopcultuur terug te brengen in de regio van Aalst, Opwijk, 
Merchtem, Asse en Affligem. Het regioteam Scheldeland 
houdt nauw contact met betrekking tot toerisme in overleg met 
Toerisme Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Schelde-
Durme en de stad Aalst. Het PDPO III project HOP AAA+ 
(2019-2021), ingebed in dit strategisch project, zet in op het 
versterken van de hopteelt en -cultuur in de streek. In 2020 
ondersteunde team Scheldeland het strategisch project door 
verdere promotie van de streek en de hop bij bezoekers.

5.2.6  ONTHAALPLAN KALKENSE 
MEERSEN-DONKMEER

Dit plan gaat over het optimaal inrichten en onthalen van 
de toeristen in het gebied Berlare, Wichelen, Laarne en 
Wetteren, met het oog op het behoud, het herstel, het beheer 
en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. 
Trekker is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Er werd 
een 1/5de projectcoördinator aangesteld voor de uitwerking 
van het onthaalplan. Toerisme Scheldeland participeerde 
in de workshops voor het uitschrijven van een actieplan 
Recreatiepool Donk.
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5.2.7 STRATEGISCH TOERISTISCH 
OVERLEGPLATFORM RUPEL (STOR)

Provincie Antwerpen (Departement Vrije Tijd, Dienst Toerisme, 
APB De Schorre), Toerisme Rupelstreek, Toerisme Scheldeland, 
Regionaal Landschap Rivierenland & Kempens Landschap 
werken samen aan de toeristisch-recreatieve ontsluiting van 
de Rupelstreek voor de thema’s klei, water en landschap. 
Doel is een geïntegreerde aanpak garanderen van visies en 
acties. In 2020 werd onder andere het onthaalplan verder 
vormgegeven.

5.3  SECTORWERKING

Het regioteam Scheldeland organiseerde in 2020 drie ambte-
narenoverlegmomenten, respectievelijk op 19 mei, 24 juni en 
10 december. Overleg gebeurde online en behandelde onder-
werpen zoals de nieuwe website van Toerisme Scheldeland, 
het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme in Scheldeland 
2020-2025 en de acties naar aanleiding van de Covid-
19-maatregelen. Op 10 december was er onder het motto 
‘toerisme maken we samen’ ook een online sectormoment 
met inspirerende sprekers uit de regio. Verder nam Toerisme 
Scheldeland haar rol van adviseur op tijdens enkele struc-
turele overlegmomenten, onder meer rond water (Subteam 
Binnenvaartwegen en Onthaalplan Durmevallei) en erfgoed 
(Scheepswerven in beeld).

5.4  COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

12.465 2.853 76.930

De Facebookpagina van Toerisme Scheldeland had in 2020 
12.465, een stijging van meer dan 30% ten opzichte van 2019 
(gemiddeld 9.344 volgers). Op Instagram steeg het aantal 
volgers vlot van 1.532 naar 2.853, of meer dan 80%.

5.5  STRATEGISCH BELEIDSPLAN 
TOERISME IN SCHELDELAND 
2020-2025

In 2018-2020 doorliepen Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme 
Provincie Antwerpen en Toerisme Scheldeland een intensief 
participatief traject met publieke en private toerismepartners 
uit Scheldeland en daarbuiten, onder leiding van Idea Consult. 
Onderzoek en verkennende sessies rond de toekomst van 
het toerisme in Scheldeland leverden boeiende nieuwe 

inzichten op, en resulteerden in een strategie voor de periode 
2020-2025. In 2020 werd de goedkeuringsprocedure opgestart 
met de schepenen in februari, de Raden van Bestuur van 
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen 
en de betreffende provincieraden. 

Op 14 oktober 2020 organiseerde Toerisme Scheldeland 
de kick-off in de Heilig Hart brouwerij in Wetteren. Zo’n 120 
stakeholders kregen tekst en uitleg bij het nieuwe Strategisch 
Beleidsplan voor ‘Toerisme in Scheldeland 2020-2025’ en 
luisterden naar enkele ‘confession sessies’ door sprekers uit 
het werkveld. 
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DEEL 10: 
VOORUITBLIK 

2021



1.  
HERWERKING 
FIETSNETWERKKAARTEN

Alle Oost-Vlaamse fietsnetwerkkaarten (met uitzondering 
van de fietskaart Leiestreek, die door Westtoer wordt gerea-
liseerd) worden in 2021 volledig herwerkt in Routen-stijl. 
Hiervoor werden nieuw kaartmateriaal en een nieuwe lay-out 
ontwikkeld, met focus op regionale thema’s en comfortabele 
startpunten. 

Hier en daar worden ook de fietsnetwerken aangepast. In Gent 
komen er meer en betere verbindingen tussen het centrum en 
de regio’s, in de regio’s Scheldeland en Vlaamse Ardennen 
wordt het hele netwerk geëvalueerd en worden aanpassingen 
voorzien die zowel de aantrekkelijkheid als de veiligheid 
moeten verbeteren. Voor de fietsnetwerken Leiestreek, 
Meetjesland en Waasland zijn er enkele kleinere wijzigingen 
gepland. De nieuwe kaarten komen gefaseerd uit in de lente 
van 2021.

2.  
HERWERKING FIETS-  
EN WANDELGIDSEN

Ook enkele fiets- en wandelgidsen krijgen in 2021 een nieuwe 
lay-out in Routen-stijl. De wandelgids ‘Woudlopen’ wordt 
‘Wandelen in Oost-Vlaamse bossen’ en verschijnt in de lente. 
Inhoudelijk wijzigt vooral de Drongengoed wandelroute, 
waarvan op vraag van de gemeente het startpunt naar het 
zuiden van het gebied verlegd wordt. Tegen de zomer 2021 
komt ook een nieuwe ‘Denderstreken’ uit, met vijf lusvormige 
fietsroutes op de knooppuntennetwerken van Scheldeland, de 
Vlaamse Ardennen en Wallonie Picarde. Zowel de Aalst route 
als de Ath route van Geraardsbergen naar Ath krijgen een 
update.

3.  
OPTIMALISATIE WEBSITE

Op basis van een gebruikersonderzoek en een exitenquête 
eind 2020 plant Toerisme Oost-Vlaanderen in de eerste helft 
van 2021 een aantal aanpassingen aan www.routen.be en de 
regiowebsites. Hoewel 97% van de geënquêteerden zijn tevre-
denheid uitte over de sites, bleek uit de eerste bevindingen 
dat er nog optimalisatie mogelijk was, onder meer wat betreft 
de leesbaarheid van menu’s en meldingen, de shopervaring 
in de webshop, en het vinden van bezienswaardigheden 

onderweg en routeinfo op de routedetailpagina’s.

Ook de toegankelijkheid van de website wordt in 2021 geopti-
maliseerd, na een toegankelijkheidsonderzoek en expert 
review van Anysurfer. Er komen aanpassingen wat betreft 
structuur en leesbaarheid, zodat slechtzienden nog vlotter 
door de websites kunnen navigeren.

4.  
MICE-CAMPAGNE

In 2020 startte Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking 
met Gent Congres met de voorbereiding, opmaak van het 
bestek en toewijzing van de MICE-campagne in samen-
werking met Gent Congres. De MICE-campagne, gegund aan 
GM Group, heeft als doel de MICE-sector bij de heropstart een 
duwtje in de rug te geven en zou aanvankelijk starten in het 
najaar van 2020. De tweede coronagolf heeft dit verhinderd. 
De start van de campagne is verschoven naar 2021 en heeft 
een flexibele duurtijd, afhankelijk van de maatregelen inzake 
samenkomsten.
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DEEL 11:  
WERKING, 

ORGANISATIE & 
PERSONEEL



Toerisme Oost-Vlaanderen is een vzw en een 
Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband 
volgens het decreet van 6 maart 2009 
‘betreffende de organisatie en erkenning van 
toeristische samenwerkingsverbanden’. Op 1 
januari 2020 werd het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en 
de dwingende bepalingen hierin van kracht, ook 
voor onze vzw. 

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt vanuit het 
provinciebestuur maar in sterk partnerschap 
met andere publieke en private partners. De 
vzw heeft 88 werkende leden: de Provincie, 
alle 60 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, 
15 toeristische verenigingen (VVV’s) en 12 
verenigingen of organisaties die toerisme 
en recreatie ondersteunen. Elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die de taken van de 
vereniging ondersteunt, kan toegetreden lid 
worden. 

De werking van de vzw wordt geregeld in de 
statuten van de vereniging. De vzw wordt 
bestuurd door twee organen: de Algemene 
Vergadering en het bestuursorgaan.

Alle informatie met betrekking tot de 
organisatie, werking en acties zijn terug te 
vinden op de sectorwebsite sector.tov.be 
(‘bestuurscentrum’).

80
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1. 
STATUTEN

De geldende statuten zijn die van 24/09/2015 en zijn 
verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 
31/12/2015.   

In 2020 werd een aanpassing van de statuten voorbereid naar 
aanleiding van de gewijzigde regelgeving (nieuwe vennoot-
schapswet). Het voorstel tot aanpassing statuten zal aan het 
bestuursorgaan en vervolgens aan de Algemene Vergadering 
in 2021 ter goedkeuring worden voorgelegd.

2. 
ALGEMENE VERGADERING

2.1 LEDEN

2.1.1 WERKENDE LEDEN

De Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door:
• Leentje Grillaert, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter
• Annemie Charlier (tot 16/12/2020) en An Vervliet (vanaf 

16/12/2020), gedeputeerde
• Bruno Matthys, Carola De Brandt, Filip Van Laecke, 

Lut De Jaeger, Vera De Merlier en Walter Roggeman, 
provincieraadsleden

• Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur (tot 
01/09/2020) en Carina Van Cauter, gouverneur (vanaf 
01/09/2020), en Albert De Smet, griffier, adviserend

Oost-Vlaamse steden en gemeenten:
Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, 
Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, De Pinte, Destelbergen, 
Eeklo, Erpe-Mere, Evergem, Gavere, Gent, Geraardsbergen, 
Haaltert, Hamme, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, 
Kruibeke, Kruisem, Laarne, Lebbeke, Lede, Lierde, Lievegem, 
Lochristi, Lokeren, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, 
Moerbeke, Nazareth, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, 
Ronse, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Lievens-
Houtem, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 
Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Wortegem-
Petegem, Zele, Zelzate, Zottegem, Zulte, Zwalm.

Toeristische verenigingen (VVV’s):
Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo, VVV Leiestreek, VVV 
Donkmeer, VVV Ninove, Toerisme Vlaamse Ardennen, KVVV 
Zottegem, VVV De Lieve, VVV Faluintjesstreek, Toerisme 

Hamme, Toerisme Waasland, Toerisme Brakel, VVV Oosterzele, 
Toerisme Leiestreek, Toerisme Scheldeland.

Andere verenigingen of organisaties:
Beweging.net, Gandante vzw, Gent Hotels vzw, Gentse Gidsen, 
Grote Routepaden, Horeca Oost-Vlaanderen, Pasar Gent-Eeklo, 
Pasar Waas en Dender, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo 
Oost-Vlaanderen, VOKA Oost-Vlaanderen, V.T.B. Cultuur.

2.1.2 TOEGETREDEN LEDEN

Er zijn geen toegetreden leden.

2.2 VERGADERINGEN

De Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen 
kwam 2 keer samen, namelijk op  24 juni en op 8 december. 
Beide vergaderingen gingen, ten gevolge van de coronapan-
demie, door op afstand, online via MS Teams. Op 24 juni 
keurde de Algemene Vergadering het activiteitenverslag en 
de rekeningen 2019 goed, evenals een plannings- en budge-
twijziging 2020. Op 8 december (open vergadering) keurde de 
Algemene Vergadering het jaarplan en budget 2021 goed.

De leden en rechthebbenden kunnen ten allen tijde de 
verslagen van de Algemene Vergaderingen raadplegen via 
het bestuurscentrum op de sectorwebsite sector.tov.be. De 
verslagen van de open Algemene Vergadering van 8 december 
zijn door iedereen raadpleegbaar. 

3. 
BESTUURSORGAAN

‘Bestuursorgaan’ is de nieuwe naam voor de Raad van 
Bestuur. De naamswijziging is een gevolg van de nieuwe 
vennootschapswetgeving. 

3.1 BESTUURDERS

Het bestuursorgaan is op 31/12/2020 als volgt samengesteld:

• Namens de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen:
 − Leentje Grillaert, gedeputeerde voor o.a. toerisme, 

voorzitter
 − Annemie Charlier, gedeputeerde 
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• Namens de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen:
 − Karlijn Deene
 − Henk Heyerick
 − Lut De Jaeger
 − Hilde Bruggeman
 − Carola De Brandt
 − Bruno Matthys

• Namens de steden en gemeenten:
 − Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Lochristi (Waasland)
 − Herlinde Trenson, Aalter (Meetjesland)
 − Marnic De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse 

Ardennen)
 − Viviane De Preester, Nazareth (Leiestreek)
 − Daisy Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
 − Bram Van Braeckevelt, Gent

• Namens de toeristische verenigingen (VVV’s):
 − Luc Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)
 − John De Vlieger, GVVV Leiestreek (Leiestreek)
 − Joris De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)
 − Dieter Mannaert, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
 − Luc Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse 

Ardennen)

• Namens de andere verenigingen en organisaties:
 − Johan Browaeys, VOKA Oost-Vlaanderen
 − Thomas Kindt, Unizo Gent-Meetjesland
 − Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen
 − Marie-Claire Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen

• Adviserende leden:
 − Katia Versieck, algemeen manager, secretaris
 − Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen
 − Erwin Van De Wiele, directeur dienst Toerisme Gent
 − Mieke Belmans, manager marketing, sector- en 

regiowerking
 − Pierre Goffaux, manager routebeheer, facilitair beheer en 

distributie

3.2 VERGADERINGEN

Het bestuursorgaan vergaderde in 2020 op 11 februari, 22 
april, 9 juni, 9 september en 16 november. De vergadering van 
22 april ging schriftelijk door ten gevolge van de coronapan-
demie. Om diezelfde reden gingen alle vergaderingen vanaf 9 
juni door op afstand, online via MS Teams.  

Alle beslissingen met betrekking tot de globale werking van 
de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen werden aan de goedkeuring 
van het Bestuursorgaan onderworpen.

De bestuurders en rechthebbenden kunnen ten allen tijde 
de verslagen van het Bestuursorgaan raadplegen via het 
bestuurscentrum op de sectorwebsite sector.tov.be. 

4.  
PERSONEEL

4.1 PERSONEELSTEAM 31/12/2020

De centrale diensten in Gent werden op 31 december 2020 
bemand door 29 personen. Centraal wordt een provinciebrede 
werking ontwikkeld. De centrale diensten werken ook coördi-
nerend en ondersteunend naar de regiocoördinatieteams. 

De regiocoördinatieteams worden bemand door een regio-
coördinator en 1 of meerdere regiomedewerkers. De regio-
coördinaties zijn een eerste contactpunt voor toeris-
tische ondernemers en besturen in een regio en volgen de 
regionale toeristische werking op. De regiocoördinatieteams 
zijn gehuisvest in de regio’s: Eeklo voor het Meetjesland, 
Sint-Niklaas voor het Waasland, Dendermonde voor 
Scheldeland, Ronse voor de Vlaamse Ardennen, Kortrijk voor 
de Leiestreek.

4.2 MANAGEMENT

• Katia Versieck, algemeen manager
• Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
• Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair 

beheer en distributie

4.3 CENTRALE DIENSTEN GENT

ALGEMENE DIENSTEN

• Melissa Dheere, deskundige boekhouding en financiën
• Ruth Vandersmissen, deskundige personeel en 

administratie

MARKETING EN COMMUNICATIE

• Tim Bottelberghe, coördinator marketing en communicatie
• Steven De Backer, verantwoordelijke pers en communicatie
• Bram Elewaut, deskundige digitale media
• Ellen Van Wulpen, community en content deskundige
• Caroline De Ruyck, copywriter
• Jan Lehoucq, medewerker lay-out
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SECTORWERKING

• Stijn Vandeplas, consulent sectorwerking
• Deborah Ongena, consulent verblijfstoerisme
• Jessica Bonte, consulent MICE-sector

PROJECTWERKING

• Stijn Vinck, projectcoördinator
• Frederik Goossens, projectcoördinator
• Boris De Wolf, projectcoördinator
• Elisa de Puysseleyr, projectcoördinator steunpunt toeristisch 

onthaal
• Heleen Notebaert, projectcoördinator Beleefbare 

Dendervallei
• David Talloen, projectcoördinator Toerisme voor Allen (in 

dienst Provincie Oost-Vlaanderen)

ROUTEBEHEER

• Veronique Eeckhaut, deskundige routebeheer
• Annelies De Roo, deskundige routebeheer
• Ronnie Boeykens, medewerker routebeheer

KENNISCENTRUM

• Els De Groote, deskundige data en onderzoek
• Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek

ONTHAAL, DISTRIBUTIE 

• Veronique Vanausloos, deskundige onthaal en distributie
• Petra Cayman, medewerker onthaal en distributie

TECHNISCHE DIENST

• Peter Pruydt, medewerker technische dienst
• Antoine Vanden Bossche, medewerker technische dienst 

4.4 REGIOCOÖRDINATIETEAMS

VLAAMSE ARDENNEN

• Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen
• Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen
• Vera De Temmerman, medewerker Vlaamse Ardennen

MEETJESLAND

• Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
• Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland

• Ilse Huyvaert, medewerker Meetjesland (in dienst Toerisme 
Meetjesland)

• Inge Slock, medewerker Meetjesland (in dienst Toerisme 
Meetjesland)

WAASLAND

• Els Maes, regiocoördinator Waasland
• Heidi Schaght, regiomedewerker Waasland
• Ellen Coppens, medewerker Waasland (in dienst Toerisme 

Waasland)

SCHELDELAND

• Marilou Dubois, regiocoördinator Scheldeland
• Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland
• Anneleen Tilburgh, regiomedewerker Scheldeland (in dienst 

Toerisme Provincie Antwerpen)

LEIESTREEK (IN GEZAMENLIJKE DIENST MET 
WESTTOER)

• Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek 
• Margot Lecluyse, regiomedewerker Leiestreek
• Babette De Fauw, regiomedewerker Leiestreek
• Frederic Stragier, projectcoördinator Leiestreek
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DEEL 12:  
FINANCIEEL 

VERSLAG



1. 
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (IN EURO)

ACTIVA
Vaste activa 39.058,10

• Immaterieel vast activa 0

• Meubilair, ICT en rollend materieel 37.653,52

• Borgtochten 1.404,58

Vlottende activa 2.206.365,22

• Voorraden kaarten en gidsen 57.398,95

• Vorderingen < 1 jaar

 − Klanten 55.488,35

 − Overige vorderingen 265.959,08

• Geldbeleggingen 603.911,31

• Liquide middelen 1.012.342,59

• Overlopende  rekeningen 211.264,94

TOTAAL 2.245.423,32

De activa kant toont een beperkt aandeel vaste activa, voorna-
melijk ICT-materiaal (laptops) waarin extra werd geïnvesteerd 
naar aanleiding van het telewerk, en een dienstvoertuig. De 
vlottende activa bestaan deels uit voorraden van fiets- en 
wandelbrochures die door o.a. de succesvolle verkoop in 2020 
aanzienlijk daalden. TOV verwacht nog inkomsten van o.a. 

Toerisme Vlaanderen, Europa, Platteland+, … die voortkomen 
uit gesubsidieerde projecten die in 2020 uitvoering kenden 
(‘overige vorderingen’). De vlottende activa bestaan verder 
uit ‘liquide middelen en geldbeleggingen’ en ‘overlopende 
rekeningen’. 

PASSIVA
Eigen vermogen 1.566.627,92

• Fondsen van de vereniging 94.869,99

• Bestemd fonds sociaal passief 584.000,00

• Werkingsreserve voorbije jaren 1.191.288,70

• Verlies van het boekjaar 428.241,01

• Voorzieningen 124.710,24

Schulden 678.795,40

• Leveranciers 348.197,81

• Belastingen en BTW 46.083,92

• Bezoldigingen 281.961,22

• Overlopende  rekeningen 2.552,45

TOTAAL 2.245.423,32

De passiva kant toont dat de middelen van de organisatie 
gefinancierd worden door eigen en vreemd vermogen. TOV 
legde in het verleden een bestemd fonds voor sociaal passief 
aan. Ook worden voorzieningen aangelegd voor verplich-
tingen naar het personeel toe en voor projecten die in 

uitvoering waren in 2020 maar nog niet tot uitgaven leidden. 
De werkingsreserves van de voorbije jaren worden ingezet ten 
behoeve van de verdere uitbouw en promotie van toerisme 
en recreatie in Oost-Vlaanderen (zie ook ‘resultaat van het 
boekjaar’).       
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2. 
RESULTATENREKENING 2020 (IN EURO)

OPBRENGSTEN
REËEL BUDGET

Verkoop fiets- en wandelbrochures en -gidsen 136.160,14 107.550,00

Lidgelden steden en gemeenten, VVV’s en verenigingen 41.148,68 41.550,00

Provinciebestuur toelages in werking 4.010.721,00 3.988.721,00

Toerisme Vlaanderen toelages in fiets- en wandelproducten en projecten 188.837,58 290.000,00

Diverse ontvangsten 427.624,82 367.740,00

• Tussenkomsten verzendingskosten 24.845,17 40.000,00

• Sponsoring en participaties 122,50 2.015,00

• Infodag groepen 10.972,72 11.500,00

• Recuperatie personeelskosten 39.691,56 40.500,00

• Grensoverschrijdende projecten 39.152,73 30.000,00

• Andere projecten 58.344,68 83.725,00

• Sociale tussenkomsten 107.092,28 109.000,00

• Doorfacturaties 141.565,76 47.000,00

• Structurele interprofessionele looncorrectie 4.608,65 4.000,00

• Onvoorziene ontvangsten 1.228,77

Financiële ontvangsten 922,12 10.000,00

TOTAAL 4.805.414,34 4.805.561,00

De reguliere toelages van de Provincie vormen de grootste 
inkomst en worden toegekend op basis van de actieplannen 
in de provinciale meerjarenplanning (zie deel ‘algemene 
werking’). Andere opbrengsten zijn subsidies van Toerisme 
Vlaanderen voor fiets- en wandelproducten en hefboom-
projecten. TOV genereert ook inkomsten uit verkopen van 

(fiets- en wandel-)brochures, tewerkstellingsvergoedingen 
sociale sector, cofinanciering van projecten (Interreg, 
Platteland+, Leader, …), tussenkomsten in kosten (verzen-
dingen, personeelskosten), doorfacturaties (bijv. verzendings- 
en promotiekosten voor regio’s), lidgelden, …

KOSTEN
REËEL BUDGET

Aanmaak fiets- en wandelbrochures en -gidsen (voor verkoop) 59.910,89 97.950,00

Voorraadwijziging fiets- en wandelbrochures en -gidsen 68.398,40

Werkingskosten 341.396,05 324.430,00

• Verzendingskosten Gent en regio’s 152.233,78 115.500,00

• Bureelbenodigdheden, kopie en secretariaatskosten 7.998,49 9.000,00

• Informatica 39.940,82 54.000,00

• Telefonie 6.156,14 7.000,00

• Huisvesting Gent en regio’s 28.002,47 36.230,00

• Administratief drukwerk en bibliotheek 3.233,44 3.000,00

• Vergaderkosten 5.892,09 8.000,00
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REËEL BUDGET

• Dienstvoertuigen 2.957,75 4.500,00

• Jaarverslag 1.258,14 2.000,00

• Nieuwsbrieftool 26.293,35 20.000,00

• Sociaal secretariaat/maaltijdcheque 11.437,87 10.000,00

• Bankkosten 2.010,11 2.500,00

• Financiële controle en expertise 6.597,90 6.200,00

• Lidmaatschappen 993,95 1.500,00

• Externe consultancy 46.389,75 45.000,00

Publicaties 94.977,92 85.000,00

• Fiets- en wandelmagazine 93.921,34 75.000,00

• Gratis routebrochures 1.056,58 10.000,00

Infodag groepen 29.520,79 28.000,00

Pers, media en sectorwerking 119.366,35 170.450,00

• Pers 8.639,85 7.000,00

• Media 27.438,62 26.000,00

• P.R., geschenken, prijzen 1.425,07 500,00

• Sector- en routevrijwilligerswerking 80.520,39 131.200,00

• Sectorwerking MICE 1.342,42 5.750,00

Promotie en communicatie 812.088,01 735.600,00

• Promotiecampagnes 191.668,89 215.000,00

• Mailing 54.204,04 60.000,00

• Interprovinciale promotiecampagnes 82.787,56 85.000,00

• Website 205.889,89 135.600,00

• Beeldmateriaal 15.111,90 10.000,00

• Sociale media TOV en regio’s 233.527,15 185.000,00

• Promotie MICE 28.898,58 45.000,00

Studie en onderzoek 10.577,50 14.250,00

Fiets- en wandelinfrastructuur 258.093,66 397.050,00

• Fietsroutes 5.905,72 94.000,00

• Wandelnetwerken 175.683,14 182.500,00

• Ontwikkeling databeheer en onderhoudssysteem 40.000,00

• Onderhoud routes 76.416,99 80.000,00

• Divers 87,81 550,00

Personeel 2.614.311,94 2.539.720,00

• Personeel (eigen + derden) 2.435.012,59 2.323.720,00

• Opleiding 9.284,50 12.000,00

• Reiskosten 22.402,25 39.000,00

• Verzekeringen 134.008,71 148.000,00

• Andere personeelskosten 13.603,89 17.000,00

Diversen 141.190,12 250.500,00

• Afschrijvingen 37.850,74 55.000,00
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REËEL BUDGET

• Wijzigingen voorzieningen en vorderingen -130.987,76

• belastingen en niet aftrekbare BTW 234.327,14 195.500,00

Toelages en ondersteuningen, projecten 683.823,72 657.946,00

• Regiowerking Leiestreek 33.202,00 31.500,00

• Regiowerking Meetjesland 49.905,08 50.000,00

• Regiowerking Scheldeland 58.000,00 58.000,00

• Regiowerking Vlaamse Ardennen 55.776,00 55.776,00

• Regiowerking Waasland 59.984,80 58.800,00

• Gebiedsgerichte projecten 265.852,44 231.250,00

• Toelages promotie evenementen 4.483,40 16.000,00

• Logeren in Vlaanderen 156.620,00 156.620,00

TOTAAL 5.233.655,35 5.300.896,00

RESULTAAT BOEKJAAR -428.241,01 -495.335,00

De kosten voor personeel omvatten eigen personeel en 
bijdrages in het personeel van regioteam Leiestreek (payroll 
Westtoer).

Aanzienlijke budgetten werden vrijgemaakt voor ‘communi-
catie en promotie’ en ‘toelages en gebiedsgerichte projecten’ 
(toelages aan de regionale toeristische organisaties en 
Logeren in Vlaanderen, projecten zoals Homeland of Cycling, 
Toerismeboeren, Beleefbare Dendervallei, Groenpool Parkbos, 
het Interreg project ‘Eurocyclo’ en de regionale strategische 
plannen). 

De kosten van distributie van brochures van Toerisme 
Oost-Vlaanderen en de regio’s (die deels ook worden doorge-
factureerd) en de kosten voor de nieuwsbrieftool gebruikt voor 
het uitsturen van consumenten-, sector- en persnieuwsbrieven 
door Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s staan onder de 
brede post ‘werkingskosten’ en ondersteunen de promoti-
onele werking.

Kosten voor ‘fiets- en wandelinfrastructuur’ omvatten de 
kosten voor het onderhoud van de fiets- en wandelproducten 
maar ook van de realisatie van extra belevingsinfrastructuur en 
nieuwe routeproducten zoals de nieuwe wandelnetwerken in 
het Waasland. 

De kostenpost ‘sector- en routevrijwilligerswerking’ is een 
brede post met acties voor en met doelgroepen andere dan 
de toerist en recreant. Denk hierbij aan diverse info- en 
vormingsmomenten (in 2020 veelal in webinar vorm) en de 
jaarlijkse inspiratiedag voor toeristische actoren (steden en 
gemeenten en ondernemers). Voor de routevrijwilligers wordt 
jaarlijks een bedanking voorzien.

RESULTAAT BOEKJAAR

Ook in 2020 was er, zoals gepland een inzet van de 
beschikbare werkingsmiddelen, ten voordele van het toerisme 
in Oost-Vlaanderen (extra productontwikkeling en extra 
promotie). In 2020 was deze inzet extra groot door de inspan-
ningen naar aanleiding van de coronacrisis (bijv. extra promo-
tie-acties ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’, extra campagne om 
het MICE aanbod in Gent en Oost-Vlaanderen te promoten, …).
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Colofon

VU: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, PAC Het Zuid, 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 

www.tov.be, toerisme@oost-vlaanderen, 
Ondernemingsnr. 0407.710.695 -  

RPR Gent afdeling Gent 

Coördinatie en eindredactie - Lay-out en 
grafieken - Foto's: Toerisme Oost-Vlaanderen

Met dank aan alle medewerkers van 
Toerisme Oost-Vlaanderen die  

input leverden voor dit jaarverslag.
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