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INLEIDEND

GOED BEZIG, DOE ZO VOORT!
Goed bezig, doe zo voort! Dat is de manier waarop vandaag de toeristische vermarkting van Waasland
wordt beoordeeld door de vele partners die samen het toerisme in Waasland waarmaken. Van
bierbrouwer tot toeristisch onthaalmedewerker, van gebiedscoördinator tot logiesuitbater, weerklinkt
de appreciatie voor de manier waarop Waasland op de kaart gezet wordt.
Toerisme Waasland heeft in nauwe synergie met Toerisme Oost-Vlaanderen de afgelopen jaren
fors geïnvesteerd in een positionering van Waasland die treffend werkt. De investering is niet enkel
uit te drukken in de euro’s maar ook én vooral in het sterke team, dat zich inspant om met durf
en enthousiasmering het brede toeristische veld te versterken. En dat het vruchten afwerpt blijkt
bovendien ook uit de reacties van toeristen en recreanten. Waasland is nog steeds een te ontdekken
bestemming, een verborgen parel. Maar eens ontdekt, verrast de bestemming haar gasten met het
#eigenwaas aanbod en de fiere hartelijkheid van de Waaslanders.
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland hebben met positief resultaat uitvoering gegeven
aan het strategisch beleidsplan voor toerisme 2015-2020. Hierin werd bestemming Waasland
omschreven als een huis met vier kamers: Schelde-Durme-Moervaart complex, de Wase steden as, de
Noordelijke Bossengordel en de Bloemenstreek. Elke kamer beschikt over troeven die een bepaald
publiek aanspreken en voor elke kamer moest er een specifieke richting bedacht worden. Fietsen,
evenementen, producten of verhalen kunnen de kamers met elkaar verbinden.

Waasland als huis met vier kamers

Schelde-DurmeMoervaart

De Noordelijke
bossengordel

De Wasesteden-as

De Bloemenstreek

Waasland als hippe vista loft
creëren &
ondernemen
(eten – drinken –
logeren)

vista cultuuren erfgoed

vista natuur
& water

verstillen en
vertragen
(meer voor iedereen)

Waasland aantrekkelijker
voor doelgroepen

Waasland bekender bij toerist en recreant

Samenhang toeristische werking
regio verhogen

Innoveren in beleving van het Wase DNA op
routestructuren (fietsen, wandelen & varen)

TW als proactieve organisatie voor
marketing en productontwikkeling

TW als netwerkorganisatie voor marketing
en productontwikkeling

Het voorliggend strategisch plan, met als horizon 2026, geeft een vervolg aan het gevoerde beleid.
Maar, zoals dat nu eenmaal gaat met huizen in Vlaanderen, wordt ook het Wase huis grondig
vernieuwd. Binnenmuren worden gesloopt, uitzichten worden gecreëerd. Het Wase huis wordt een
hippe loft met ruimte voor co-creatief ondernemerschap én ruimte voor ontspanning, met steeds dat
fraaie Wase landschap in het vizier. Want met zo’n bijzondere uitzichten moet je wel tijd maken om te
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verstillen en samen te genieten. Fiets, kano of wandelschoen? Een simpele kwestie van outfitwissel.
Vlot ervantussen en zo borrelen nieuwe ideeën vanzelf weer op.
De dynamische uitbouw van de toeristische regio Waasland tot een florerende toeristische
bestemming staat voorop. Dat sluit treffend aan op het toerismebeleid op Vlaams niveau. Nog meer
dan dat, bouwt het voort op de expliciete suggestie van de stakeholders betrokken bij het beleidsplantraject: de belangrijkste gemeenschappelijke opgave is een gezond evenwicht behouden tussen de
draagkracht van Waasland en de belangen van bezoekers, inwoners en ondernemers. Samen met de
Wase stakeholders kiezen we voor een duurzaam toerisme in Waasland gestoeld op continuïteit en
mede-eigenaarschap.

LEESWIJZER
DEEL 1
Het eerste deel gaat dieper in op het toerisme en recreatie in Waasland vandaag. We
schetsen het profiel van de bestemming. De bestemming wordt bondig gesitueerd in
ruimte en met een aantal kerncijfers voorgesteld. Dit is de basis – de situatie nu - van
waaruit we vertrokken zijn in het toekomsttraject. Samen met onze partners hebben
we de belangrijkste uitdagingen voor het toerisme in Waasland in kaart gebracht. Die
worden in dit deel uiteengezet. Dit zijn meteen ook de uitdagingen die we samen met
alle toerismemakers willen aangaan.

DEEL 2
Het tweede deel is opgevat als een strategisch kompas. Er wordt eerst ingezoomd op de
manier waarop we de gedetecteerde uitdagingen effectief en efficiënt gaan aanpakken.
Vervolgens wordt de strategie 2026 uiteengezet. Deze strategie rust op vier stevige
bouwstenen die telkens worden verrijkt met actielijnen. Dit onderdeel is onze leidraad
voor 2026, maar reikt verder en houdt onze blik open op de toekomst.

5

ONS WAASLAND
NEDERLAND

BEVEREN
E34

ANTWERPEN
SINT-NIKLAAS
N70

E17

LOKEREN
SCHELDE
DURME

GENT
Het toerisme in Waasland is het werk van vele partners. Die partners zijn tal van publieke
en private actoren of organisaties die actief zijn op lokaal, regionaal, provinciaal en
Vlaams niveau. Dit is een plan voor iedereen die werkt aan het toerisme en recreatie in
Waasland. Een plan waarmee we samen een mooie toekomst voor onze regio kunnen
realiseren.
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Deel 1.

TOERISME EN
RECREATIE
IN WAASLAND
VANDAAG
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1

PROFIELSCHETS WAASLAND

1.0.1.

RIJK AAN CONTRASTEN
Het zeekanaal Gent-Terneuzen en de haven van Antwerpen als ‘recent’ gecreëerde
grenzen, de Durme en de Schelde als de oeroude natuurlijke grenzen. Watergebonden
natuur en mens-gebonden industrie vormen een zodanig contrast en tegelijk grenzen
ze Waasland af van andere bestemmingen. En precies die ingeslotenheid, over de
getijdenrivieren heen en soms langs de industrie door, maakt alleen al van “de entree”
tot Waasland een bijzonderheid. De Moervaart en de Stekense Vaart, eveneens gemaakt
door mensenhanden, voeren bewoners en bezoekers dwars door Waasland.
De regio-omsluitende rivieren met hun typerende natuur, is het toeristisch kernproduct
van Waasland en tegelijk een gedeeld product met Scheldeland en wat waterbeleving,
kreken en polders betreft ook Meetjesland. Voor toeristen en recreanten die fietsen,
wandelen en varen zijn die regiogrenzen gelukkig vooral een reden om een veer op
te stappen en “aan de overzijde” hopelijk iets nieuws te ontdekken of gewoon verder
te peddelen. En net zoals buurregio Scheldeland, maar dan aan de “overzijde” van de
Schelde ligt Waasland tussen de kunststeden Antwerpen en Gent. De combinatie van
rivieren met polders, nieuwe natuur of bosrijke gebieden en erfgoedrelicten, zorgt voor
extra contrasten die Waasland een verrassende eigenheid geven en aantrekkelijk maken
voor stadsbezoekers en -bewoners.

aanlegsteiger

fort

brug

scheepswerf

veer

sluis

jachthaven

abdij

kapel

erfgoed gebouw

molen

natuurgebied

museum

provinciaal domein

WANDELNETWERK
GRENSPARK
GROOT SAEFTINGHE

WANDELNETWERK
MOERVAARTVALLEI

SINT-GILLIS-WAAS

kasteel

BEVEREN

STEKENE

WACHTEBEKE

MOERBEKE

KRUIBEKE

SINTNIKLAAS

TEMSE

WAASMUNSTER
LOCHRISTI

LOKEREN
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FIETSNETWERK
WAASLAND

1.0.2.

HET RIVIERENLANDSCHAP IS EEN
TRANSFORMEREND LANDSCHAP
De Schelde is als getijdenrivier een belangrijke ruggengraat in het landschap. De
getijden laten zich voelen tot in de zijrivieren en tot diep in het land. Bij extreme
weersomstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge
waterstanden bereiken en overstromen. Om Vlaanderen beter te beschermen tegen die
overstromingen, worden ingrijpende werken uitgevoerd. Deze werken kaderen binnen
het Sigmaplan.
Het Sigmaplan investeert in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke
overstromingsgebieden in de riviervalleien. De overstromingsgebieden kunnen op een
gecontroleerde manier overtollig rivierwater opvangen. De rivieren krijgen nu ruimte om
te stromen én te overstromen.
Door ruimte te gunnen aan de Schelde en haar zijrivieren wordt tegelijkertijd gewerkt
aan een betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit en dus een gezondere leefomgeving.
Het plan heeft naast waterveiligheid en ontwikkeling van riviernatuur ook oog voor
recreatie en lokale economie. De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot
2030. Om de vijf jaar starten nieuwe projecten. Een groot deel van de projecten zijn
in uitvoering, andere projecten zijn in voorbereiding. Die projecten hebben een grote
impact op het toekomstig landschapsbeeld. In Waasland betekent dit dat nieuwe
natuur meer ruimte krijgt, zoals bv. in het Grenspark Groot Saeftinghe, met zicht op
de Westerschelde en de haven. Natuur, landbouw en haven vormen zo een bijzondere
toegang tot Waasland in het Noorden.
Er zijn plannen in de richting van een Nationaal Park Scheldevallei. Ook is er
de ambitie van een UNESCO-erkenning van de Schelde Delta als Geopark. Met
natuurinnovaties in het Grenspark Groot Saeftinghe, langs de Scheldevallei en in
de Durmevallei wordt de aantrekkelijkheid van Waasland (en
Scheldeland) enorm versterkt. Dit biedt
grote kansen voor de toeristische
GRENSPARK
GROOT SAEFTINGHE

ontwikkeling in de hele regio én
voor de Wase steden Beveren,
Lokeren en Sint-Niklaas die als
centrale uitvalsbasis voor

HULST

verblijfstoeristen een

HAVENLAND

belangrijke rol kunnen
opnemen.

BEVEREN

SINT-NIKLAAS

MOERVAARTVALLEI

SIGMAGEBIEDEN

LOKEREN
GENT
RIVIERPARK
SCHELDEVALLEI
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GEOPARK SCHELDE DELTA

ANTWERPEN

1.1.

WAASLAND IN CIJFERS

GEMIDDELDE
VERBLĲFSDUUR:
2,3 NACHTEN

162

4.792

1.906

1.166

921

toeristische
logiesuitbatingen

toeristische
bedden

bedden in
jeugdlogies

bedden in
kampeerlogies

bedden in
hotels

Musea en bezienswaardigheden zijn werkpunten
volgens onze gasten.
Wat betreft erfgoedbeleving
blijven ze op hun honger zitten

150. 862 Aankomsten
340.530 Overnachtingen

Vakantiegangers in
het Waasland
besteden samen

Gemiddelde besteding
per persoon
per nacht

€ 12,6 miljoen

€ 64,8

60%

MOTIEF
OVERNACHTINGEN

40%

Binnenlandse verblĳfstoeristen

30%

ander
professioneel

Voor leisure is dit de
belangrijkste markt:
73% van de leisure verblijfsgasten is afkomstig uit eigen
land (vnl. uit Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Limburg).

13% MICE
57% leisure

Buitenlandse verblĳfstoeristen

14% Nederland
7% Duitsland
4% Frankrijk

3% UK
12% ander

LEISURE VERBLĲFSTOERISTEN

komen in de eerste plaats om te
ﬁetsen in Waasland. De ﬁetsroutes
en ﬁetsroutenetwerken worden
als echte toppers ervaren.

56% van de recreatieve
overnachtingen zijn

JEUGDLOGIES

De horeca in Waasland is goed voor

DE GROEI VAN HET VERBLĲFSTOERISME ZIT IN DE PERIODE
2015-2019 BOVEN HET
VLAAMS GEMIDDELDE.
Het verblijfstoerisme
(recreatief en professioneel)
in Waasland kan zich meten
aan Scheldeland, Brugse
Ommeland, Vlaamse
Ardennen…
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719
EETGELEGENHEDEN

318
DRINKGELEGENHEDEN

15

5.915

MEETINGVENUES

JOBS IN TOERISME
& RECREATIE

67% van alle jobs in toerisme en recreatie.

GEMIDDELDE JAARLĲKSE GROEI AANKOMSTEN (2015-2019)
Waasland +6,9%
Vlaams Gewest +3,0%
GROEI AANKOMSTEN (2018-2019)
Waasland +2,9%
Vlaams Gewest +1,2%

Onze gasten combineren
tijdens hun verblijf ﬁetsen
en wandelen graag met bezoek
aan een café, taverne en
restaurant. Ook brengen
ze graag een bezoek aan
musea en cultuurhistorische
bezienswaardigheden.

1.2.

WAASLAND DAT ZIJN WIJ!
Het toerisme in Waasland is een inspanning en engagement van vele partners. Die
partners zijn niet uitsluitend actoren of organisaties uit de toeristische sector. Ook
landbouw, cultuur, erfgoed, natuur en industrie kleuren de bestemming rijkelijk in.
Samen maken wij het toerisme in Waasland:
 Organisaties en verenigingen, professioneel en/of vrijwillig werkzaam op het gebied
van natuur, cultuur, erfgoed en toerisme.
 De 309.428 inwoners van Waasland.
 Onze toeristische ondernemers in logies, restaurants, cafés, brouwerijen,
streekproducten…
 11 steden en gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, SintGillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wachtebeke.
 Regionale actoren: het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas,
het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Erfgoedcel Waasland, projectvereniging
Erfpunt, Natuurpunt Waasland vzw, Durme vzw, Toerisme Waasland vzw, Maatschappij
Linkerscheldeoever, Euregio Scheldemond, EGTS Linieland.
 Provinciale actoren: Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
provinciale domeinen De Ster en Puyenbroeck, MOLA.
 Vlaamse Overheid: Toerisme Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg NV, het
Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Onroerend Erfgoed.
 Onze fijne buren: Zwijndrecht, Linkeroever en stad Antwerpen, stad Gent,
Meetjesland, Scheldeland en Provincie Zeeland (Nederland).
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KLAARSTOMEN VOOR DE TOEKOMST
Voor de opmaak van het strategisch plan werd een waarderend participatief traject
uitgestippeld, gestoeld op twee principes: verankeren (wat goed loopt, zetten we voort)
en veranderen (werken vanuit mede-eigenaarschap). De sector en diverse partners, die
vanuit andere domeinen of sectoren mee bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van
Waasland, werden in dit toekomsttraject betrokken. Er werden ruim 1000 verschillende
stemmen gehoord via een brede bevraging. Talrijke ervaringen en ideeën werden
vervolgens uitgewisseld onder ruim 122 professionele actoren actief in het Waasland. 1
Ondanks de pandemie die midden in het planproces opstak, met alle gevolgen van
dien voor de toeristische sector, bleven de toerisme partners onophoudelijk betrokken
en werkte het enthousiasme en de fierheid over Waasland, ook in online sessies,
aanstekelijk. Het is dan ook met grote waardering en respect dat notitie werd genomen
van hun bijdragen en dat dit plan in zijn uiteindelijke vorm gegoten werd.
Om Waasland klaar te stomen voor de toekomst, is een heldere blik op de uitdagingen
nodig. Deze uitdagingen aanpakken, zorgt uiteindelijk voor een sterker Waasland. De
uitdagingen die in kaart werden gebracht met onze partners, nemen we mee om in het
toekomstplan duidelijke lijnen uit te zetten. We onderscheiden eerder organisatorische
uitdagingen (lichtblauw) en uitdagingen voor de bestemming Waasland (donkerblauw).
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1

zie bijlage 1: lijst van betrokken stakeholders bij de opmaak van dit plan.

FIETSEN, WANDELEN OF VAREN…
Het Waasland heeft in de perceptie van de toerist/recreant nog geen
duidelijke ‘reason to come’. Na een bezoek blijken onze gasten toch
aangenaam verrast over de mooie zichten, de rust en de stilte, de vlakke
fiets- en wandelpaden en de vele mogelijkheden om Waasland vanop het
water te ontdekken.
In de online sessies die we organiseerden ter voorbereiding van de
strategie 2026, kwam de vraag van verschillende ondernemers om meer
te willen voorzien in basisuitrusting zoals picknickplekken, signalisatie en
meer aandacht te hebben voor beleving. Uitzichtpunten, toeleiding naar
erfgoedplekken en ontsluiten van de verhalen die er bij horen kunnen de
beleving verder opladen.
De routestructuren, over of langs het water, hebben een duidelijke aantrek
op recreanten en toeristen. Aan de kwaliteit van de basisinfrastructuur
wordt permanent gewerkt. De lokale en bovenlokale overheden nemen
daarin een belangrijke rol op.
Ontwikkelprojecten in bv. de Moervaartvallei, Durmevallei, Scheldevallei,
Havenland en Grenspark Groot-Saeftinghe laten toe om een passende
basisuitrusting te voorzien voor toeristen en recreanten. In elk van deze
projecten liggen kiemen voor:
 Actieve betrokkenheid van streek & plekhouders (lokale inwoners en
verenigingen).
 Meer diverse belevingslagen met de ontsluiting van het verhaal van
de plek (digitaal en fysiek).
 Uitbreiding van veer- en waterbusdiensten.
 Bezoekersmanagement i.s.m. natuur- en waterbeheerders, via slimme
routes.

700 KM

FIETSROUTENETWERK
WAASLANDS WATERNETWERK & 4 VEREN
WATERBUS met haltes in Liefkenshoek,

420 KM

WANDELNETWERK
 120 km wandelplezier in het

Grenspark Groot-Saeftinghe

 300 km wandelplezier in
de Moervaartvallei
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Kallosluis, Kruibeke & Bazel

2.1.

ORGANISATORISCHE UITDAGINGEN
 Er is nood aan meer duidelijkheid over de rolverdeling tussen Toerisme OostVlaanderen en Toerisme Waasland. Voor partners is het niet altijd duidelijk wie aan
zet is en naar wie ze zich moeten richten bij vragen. In de praktijk merkt Toerisme
Waasland op haar beurt dat er soms verwachtingen zijn die niet kunnen worden
ingelost of dat ze onvoldoende worden betrokken bij strategisch belangrijke
projecten. Een oplossing hiervoor is een meer afgelijnde rol voor Toerisme
Waasland en regioteam Waasland. Dit kan tegelijk zorgen voor een duidelijkere
onderlinge rolverdeling tussen Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland.
 Binnen de toerismesector liggen er belangrijke groeikansen in meer onderlinge
samenwerking. Publieke en private actoren willen onderling ervaringen delen,
van elkaar leren en de banden verstevigen. Ook zien ze de potenties van het meer
gemeenschappelijk uitdragen van bestemming Waasland. Deze taak wordt met
verve uitgevoerd door Toerisme Waasland maar nog onvoldoende en ongelijkmatig
opgepikt door het brede veld. Met meer wisselwerking met en vanuit de lokale spelers
kan meer zichtbaarheid gegeven worden aan het brede Wase aanbod.
 Toerisme Waasland is onvoldoende gekend bij inwoners. Het mooi uitgewerkt
productaanbod kan op lokaal niveau het antwoord zijn op de toenemende nood aan
vrijetijdsbeleving dichtbij huis en/of een wegwijs zijn in het (her)ontdekken van de
eigen streek. Meer bekendheid van het aanbod dat via Toerisme Waasland wordt
ontsloten, kan bovendien een toeleiding zijn naar meer wisselwerking met inwoners
bij project- en productontwikkelingen op lokaal niveau.

2.2.

UITDAGINGEN VOOR BESTEMMING
WAASLAND
 In Waasland kiezen we ervoor om rust en stilte nauwlettend te bewaren. Onze
gasten moeten tijdens het fietsen, wandelen en varen kunnen genieten van de open
ruimte, bijzondere zichten en rustige plekjes. Stiltegebieden en gebieden waar in
de schemering nog volop leven is, zijn onze troeven en die blijven we koesteren. En
waar mogelijk breiden we deze bijzondere gebieden verder uit. Samen met natuuren waterbeheerders bepalen we hoe de routes best uitgestippeld worden. Een
natuurlijke gang van zaken, daar gaan we voor.
 Het verder ontwikkelen van een duurzaam aanbod voor recreanten en toeristen,
betekent voor ons de draagkracht van een Wase plek respecteren. Hoe meer we dit
doen, hoe beter volgende generaties mee kunnen genieten. Bestaande en nieuwe
natuur zorgt voor een krachtige boost voor de Wase landschappen en al het leven dat
hierin vertoeft, nu en in de toekomst.
 Iedereen heeft recht op een ontspannende vakantie of invulling van vrije tijd, maar
vanzelfsprekend is het niet voor iedereen. Dat de Wase stemmen luidop klinken
wanneer dit onderwerp aan bod komt, zegt iets over het empathisch vermogen en het
bewustzijn dat drempels wegwerken een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
is. De inwoners en bezoekers, ongeacht eigen mogelijkheden, moeten zoveel
mogelijk kunnen genieten van het toeristisch-recreatief aanbod. Waasland moet een
inclusieve bestemming zijn, met een kwalitatief drempelvrij aanbod.
 Erfgoedplekken kunnen zorgen voor overlevering van verhalen en gebruiken. Het rijke
verleden leert ons iets over de ziel van de plek, het heden en soms zelfs de toekomst.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze gasten nieuwsgierig zijn naar meer en hier
graag iets willen opsteken. Vandaag is de ontsluiting van het Wase erfgoed nog
grotendeels een ‘to do’. We mikken op een nog meer verrassende ervaring en nog
meer hechting met het Wase DNA door dit potentieel actief op te sporen, te borgen
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en te ontsluiten. De routestructuren vormen een weg naar dit erfgoed. Laten we
deze wegen volgen om het erfgoed dat we op de bots tegenkomen, ook echt te laten
spreken.
 Gezinnen met kinderen worden gepercipieerd als de belangrijkste doelgroep voor
Waasland. Het aanbod voor jongeren en gezinnen met kinderen is relatief
beperkt en mag verder aangroeien. Kinderen en jongeren zijn welkom in Waasland.
Met een programma op maat in musea, recreatiedomeinen en in logies, kan dat
welkom-gevoel extra versterkt worden. Vandaag is Waasland een bestemming voor
jeugd dat in groepsverband op kamp of vakantie de regio leert kennen. Door het
ontwikkelen van een passend aanbod, wordt de aantrekkelijkheid van Waasland extra
versterkt. Een win-win, want ook lokale kinderen en jongeren beleven hier dan nog
meer de tijd van hun leven.
 Het opsporen van boeiende kruisbestuivingen tussen kunsten, cultuur en landschap
kan de toon zetten voor een aantrekkelijk evenementen aanbod. Deze hoeven zeker
niet grootschalig te zijn en mogen best een nichepubliek aanspreken. Ze moeten
passen bij het Wase karakter en deze extra in de verf zetten. Samenwerkingen zullen
de creativiteit tot wasdom laten komen. De voorkeur ligt bij evenementen met
uitstraling, die voor meer dynamiek en beleving zorgen.
De uitdagingen die in het toekomstraject gedetecteerd werden, worden in het
strategisch kompas 2026 verwerkt.
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1

UITDAGING AANVAARD!

1.1.

HET REGIOTEAM IN EEN ‘3XV’ RETROROL
Op de eerste uitdaging - een meer afgelijnde rol voor Toerisme Waasland vzw - wordt
geanticipeerd met een ‘3xV’-dienstenmodel. Een beetje retro maar helemaal van nu en
met het oog op de toekomst zal het regioteam zich inspannen op het gebied van het
verenigen van partners, het versterken van projecten én (klassieker) het vermarkten
van de bestemming Waasland. 3xV dus en die wordt als volgt ingevuld:

VERENIGEN
Het regioteam treedt met Toerisme Waasland naar buiten als netwerkorganisatie. Ze
brengt spelers uit de toeristische sector en andere voor toerisme relevante sectoren
samen met als doel om met verenigde kracht te bouwen aan een duurzaam en Waas
toeristisch en recreatief aanbod voor bezoekers en bewoners.
Toerisme Waasland gaat voor een positieve impact op mens, natuur en economie.
Duurzaam betekent voor Toerisme Waasland een aanbod dat de balans bewaart tussen
het potentieel en de draagkracht van de regio en rekening houdt met toekomstige
generaties.
Toerisme Waasland vertolkt het Waas karakter dat in een notendop wars is van het
gewone en vol is van het buitengewone. In haar verbindende rol zal zij steeds de nadruk
leggen op die eigenheid en kansen creëren om hierrond samen te werken, kennis
te delen, vanuit verschillende perspectieven naar het Waas aanbod en de vraag te
kijken. Om zo samen met publieke en private partners nieuwe ideeën te genereren en
initiatieven te nemen.

VERSTERKEN
Het regioteam zal actief bijdragen aan de ontwikkeling van Waasland als toeristischrecreatieve bestemming. Kennis en expertise die de afgelopen decennia werd
opgebouwd, wordt ingezet om projecten gericht te versterken. Het regioteam zet in op
kwaliteit en onderscheidend vermogen van het toeristisch-recreatief aanbod en streeft
in project- en productontwikkeling ernaar dat maximaal op win-win resultaten wordt
ingezet.
Specifiek worden de identiteit en bijhorende verhaallijnen ingezet om op
het terrein projecten te voeden en inspireren. Het regioteam is niet zozeer de
uitvoerder van deze projecten maar is zeker wel als spil erop gericht dat er op niveau van
bestemmingsontwikkeling met de identiteit van Waasland en bijhorende verhalen aan de
slag wordt gegaan. Partners die projecten initiëren, kunnen rekenen op vakkundige hulp.
De realisatie van een onderscheidend aanbod, identiteitsversterkende en -vertolkende
producten en diensten, wordt op die manier gefaciliteerd.

VERMARKTEN
Het vermarkten van Waasland als toeristisch-recreatieve bestemming is een
‘historische’ rol van Toerisme Waasland (waaraan de vzw zelfs haar bestaansrecht aan
ontleent). Deze rol wordt door het regioteam verder opgenomen en uitgebouwd. Dit wil
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zeggen dat de huidige initiatieven van het regioteam ook in de toekomst het takenpakket
zullen vullen, waar nodig deels bijgestuurd. Die bijsturing situeert zich op het niveau van
Toerisme Waasland en op het niveau van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Toerisme Waasland is een consortium van publieke partners dat met een financiële
bijdrage de promotie van Waasland als bestemming ondersteunt. Deze financiële
bijdrage is slechts een gedeeltelijke compensatie van de werkelijke kost van de
promotieactiviteiten die jaarlijks ondernomen worden. Hierrond moet meer bewustzijn
gecreëerd worden en het zeggenschap van het consortium, vertegenwoordigd door
het bestuursorgaan moet navenant zijn. Duidelijkere spelregels, geconsolideerd in
een samenwerkingsovereenkomst, kunnen helpen om verantwoordelijkheden en
bevoegdheden correct te kaderen.
Wat betreft de verantwoordelijkheden moet duidelijk zijn dat de ontwikkeling en
promotie van bestemming Waasland een gedeelde taak is. Enerzijds mandateert
het consortium het regioteam tot het nemen van initiatieven, anderzijds moet het
consortium erop toezien dat die initiatieven maximaal renderen door in te zetten op
een effectieve doorstroom en implementatie op gemeentelijk niveau. Minstens zou de
toeristisch-recreatieve ontwikkeling en promotie van Waasland op de gemeentelijke
beleidsagenda’s en in de beleidsvoering (i.e. diensten voor toerisme en transversaal)
doorgetrokken moeten worden.
Toerisme Oost-Vlaanderen draagt het grootste deel van de investeringskosten van
(ontwikkeling en onderhoud van) communicatietools en van de opzet, uitrol en evaluatie
van campagnes. Daarnaast investeert Toerisme Oost-Vlaanderen ook menselijk
kapitaal in de vermarkting van Waasland. Als grootste aandeelhouder heeft Toerisme
Oost-Vlaanderen zowel financieel als inhoudelijk de lead. Toerisme Oost-Vlaanderen
beschouwen we daarom als een “moederschip bemand door experten”. Het regioteam
van Waasland navigeert van en naar dit moederschip en kan rekenen op professionele
aansturing en ondersteuning van experten. Voor de vermarkting van Waasland is een
vlotte wisselwerking en afstemming essentieel. Doorgedreven co-creatie en medeeigenaarschap zijn hierbij sleutelelementen.
Toerisme Oost-Vlaanderen, ondersteund door het regioteam, is verantwoordelijk
voor initiatieven inzake bestemmingsontwikkeling. Daarbij investeert Toerisme OostVlaanderen menselijk kapitaal in bestemmingsontwikkeling. De initiatieven m.b.t.
bestemmingsontwikkeling gaan vaak gepaard met (complexe of intensieve) administratie:
subsidieaanvragen, opvolging en rapportering van gesubsidieerde projecten,
budgetverantwoording en bijsturing… Ook hier heeft Toerisme Oost-Vlaanderen de lead.
Toerisme Oost-Vlaanderen beschouwen we daarom als een “moederschip dat de koers
uitzet”.

1.2.

DE IDENTITEIT VAN WAASLAND ALS
HEFBOOM VOOR TOERISME
De herpositionering en rebranding van de toeristische regio Waasland focust op
4 verhaallijnen, die telkens een ander Waasland laten ontdekken. Van water en
wilde natuur tot beeldbepalende industrie en culturele hoogtepunten. De ‘streken
van Waasland’, die in deze contrasten tot uiting komen, worden via de rebranding,
bijhorende tools en straffe campagnes, maximaal uitgespeeld. Dit inspireert niet enkel
de bezoeker om erop uit te trekken in Waasland, maar motiveert ook samenwerkingen
binnen de toeristische sector. Samenwerkingen die volop gefaciliteerd worden vanuit
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Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen. De inspanningen die Toerisme OostVlaanderen en Toerisme Waasland leveren, hebben een wow-factor. Nu is het zaak om
dit te consolideren en verder uit te bouwen.
Het regioteam zal daarom de identiteit en verhaallijnen in een vorm uitwerken en
aanbieden die projectontwikkelaars in staat stelt om die elementen eruit te halen die
bruikbaar zijn binnen de eigen projecten. Dit vergt een fraaie vertaling van de ‘toolbox
communicatie’ naar een toolbox project- en productontwikkeling. De aangereikte
tools zijn richtinggevend maar niet al te sturend. De creativiteit en innovatiekracht
van de partners zal niet onderschat, noch beperkt worden. Specifiek uit te werken
onderdelen in deze toolbox zijn mogelijk de volgende:
 Aan de slag met het Waas DNA in jouw logies
 Storytelling in (fiets)cafés en onthaalpunten
 Toepassing in musea en attracties
 Waas DNA als inspiratie voor erfgoedontsluiting
 Verhalen komen tot leven langs fiets-, wandel- en vaarroutes

1.3.

RESOLUUT KIEZEN VOOR COCREATIE IN BETEKENISVOLLE
BESTEMMINGSONTWIKKELING
Het staat buiten kijf dat de toeristische sector zich momenteel (bij uitwerking en uitrol
van dit strategisch plan) in moeilijk vaarwater bevindt. Daarom is het belangrijk om
met betekenisvolle oplossingen te komen voor een sector die steeds moet anticiperen
op zowel positieve als negatieve trends en evoluties. Oplossingen die positieve impact
genereren, die onderscheidend werken én de wendbaarheid van de sector versterken.
Daarom zal een ‘human-centered’ benadering aan de basis liggen van projecten die de
bestemming Waasland verder helpen ontwikkelen en versterken. Een “waarderingskader
innovatieve beleving” kan als leidraad dienen bij projecten.
Een idee omvormen naar een projectplan is vaak een eerste stap. We vertrekken hierbij
vanuit de belangen en échte noden van elke stakeholder: bewoners, bezoekers én
ondernemers. Het verknopen van de (bedrijfs)wereld van de aanbieder met de (leef)
wereld van de gebruiker leidt tot relevante, markante en waardevolle producten. Ons
idee wordt via betrokkenheid van onze stakeholders fijn gekneed en uitgewerkt. Om de
gemeenschappelijke basis te vinden en te ontginnen, zetten we in op innovatie en daarbij
hanteren we beproefde co-creatieve methoden. Die laten ons toe om oplossingen te
bedenken vanuit de bestaande context, diverse doelgroepen en het breder toeristisch
werkveld, een som van vele actoren en sectoren. We benaderen onze projectcase vanuit
diverse invalshoeken, voldoende breed dus. En vervolgens stellen we een eigenwaas
projectplan op.
De beoogde realisatie, een innovatieve beleving is altijd “eigenwaas”. Om dat te
garanderen zijn er drie waarderende spelregels:
 Relevant: Een beleving die tot stand komt vanuit een sluimerende tot expliciet
vertolkte behoefte aan een nieuwe benadering van een bestaand gegeven én die
resulteert in een ontwikkeling die hierop zinvol anticipeert. Een beleving die vanuit het
DNA van Waasland vertrekt of deze juist versterkt en hierdoor een waarborg vormt
voor het authentieke en het onderscheidende karakter.
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 Markant: Een beleving die zowel voor de aanbieder als voor de gebruiker nieuwe
inzichten of verrijkende ervaringen biedt. We vergeten niet dat ook de aanbieder, van
logiesuitbater tot gids, mede-eigenaar is van de innovatie en in het aanbieden het
product ook telkens mee(be)leeft met toerist – hoe markanter, hoe enthousiaster, hoe
beter!
 Waardevol: Een beleving die rendement of breder positief effect genereert, zorgt
niet enkel voor een economische hefboom maar ook voor een opstap naar volgende
ontwikkelingen. De toeristische sector is een sector in beweging. Waardevolle
ontwikkelingen zorgen voor kruisbestuiving, nieuwe dynamieken en nieuwe
initiatieven. De kiem hiervan zit daarom in onze projecten vervat.

waarderingskader
innovatieve beleving

uitdaging?

ideeën?

innovatie

3 spelregels:

project
plan

projectontwikkeling
innovatieve beleving

1. is het idee waardevol?
2. is het idee markant?

3X JA

3. is het idee relevant?

OPLOSSING

BETEKENISVOLLE BESTEMMINGSONTWIKKELING

REALISATIE =
EIGENWAAS

= SAMEN ZOEKEN NAAR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
co- creatie

co- creatie

co- creatie

gedragen door

realiseren en evalueren met

met inwoners,

met inwoners,

met inwoners,

inwoners,

inwoners, ondernemers

ondernemers

ondernemers

ondernemers

ondernemers

en bezoekers

en bezoekers

en bezoekers

en bezoekers

en bezoekers
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2

STRATEGIE 2026

2.1.

VIER BOUWSTENEN VOOR EEN
TOEKOMSTGERICHT TOERISME
We zetten in op duurzaam toerisme in Waasland, dankzij continuïteit en medeeigenaarschap. Dit wil zeggen dat de strategie voortbouwt op het strategisch beleid
dat de afgelopen jaren met succes gevoerd werd en de continuïteit van datgene wat
goed loopt waarborgt. Dit wil ook zeggen dat daar waar verandering aan de orde is,
we samen met onze partners inzetten op vernieuwing. De ontwikkeling en vermarkting
van bestemming Waasland wordt in partnerschap en samenwerking, net zoals vandaag
ook in de toekomst, met vele publieke en private partners gerealiseerd. Het creatief
denken en doen van de Wase stakeholders krijgt alle kansen in bestaande en nieuwe
samenwerkingsverbanden.
In de toekomststrategie fungeert de identiteit van Waasland als hefboom voor toerisme.

WAASLAND MOET ALS BESTEMMING
UITGROEIEN TOT EEN UNIEK EN
VANZELFSPREKEND BELEVINGSGEHEEL.
Bezoekers van dichtbij en verderaf, in groep en individueel, worden in Waasland
meegenomen op ontdekking van de eigenheid van de bestemming.
De uitgewerkte verhaallijnen die vandaag de basis vormen van wervende campagnes,
reiken talrijke mogelijkheden aan om nieuwe productontwikkelingen of avontuurlijke
belevingslagen te realiseren. Dat kan langs de routestructuren maar ook op
erfgoedplekken. De Wase verhalen kunnen zo in de hele bezoekerscyclus écht tot leven
komen. De identiteit van Waasland is bovendien een inspirerende en duurzame basis
voor een (doelgroepgerichte) doorontwikkeling van de bestemming. Waasland blijft
authentiek in de hele bezoekerscyclus. En zo is de cirkel (van communicatie tot bezoek
tot evaluatie) straks helemaal rond.
Het strategisch plan bestaat uit vier bouwstenen. Deze bouwstenen worden gevoed
vanuit de eerder gedetecteerde uitdagingen en kansen om goed beleid voort te
zetten. Ze bieden ook voldoende openheid om nieuwe samenwerkingen te exploreren
en co-creatieve initiatieven alle kansen te geven. De vier bouwstenen vormen een
samenhangend geheel en vormen een kompas bij het uitrollen van een toekomstgericht
toerismebeleid. De eerste bouwsteen kan worden beschouwd als fundament met
samenwerking als centraal gegeven.
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2.1.1.

BOUWSTEEN 1: SAMEN TOERISME MAKEN
- PAST HET BIJ ONS?
In de eerste bouwsteen spelen we in op de behoefte aan meer gestroomlijnd beleid en
intensifiëring van samenwerkingsverbanden. De identiteit Waasland is in deze bouwsteen
een onderliggende leidraad. Het kan als klankbord of toetsingskader dienen in projecten
en samenwerkingsverbanden. De opzet van een projectbureau die focust op duurzame
bestemmingsontwikkeling is een belangrijk gegeven in deze context. Datgene waar tijd
en middelen in geïnvesteerd worden, moet echt passen bij Waasland. Het moet dus
versterkend werken voor de aantrekkelijkheid van de bestemming voor toeristen en
recreanten. En als het past dan gaan we er helemaal voor!

➞ ACTIE 1: ROND DE TOERISMETAFEL
We verzamelen sleutelactoren rond de toerismetafel in functie van de toeristische
ontwikkeling van de regio. Met de oprichting van een projectbureau willen we zorgen
voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Vanuit het Wase DNA kunnen
maatregelen die de beleving van het Wase karakter kunnen versterken, geformuleerd
worden. We zetten in op een verregaande integratie in projectinitiatieven, stroomlijnen
van projecten en innovatie in beleving. Via het monitoren van de uitvoering van
projecten zullen we eveneens, met advies of gerichte initiatieven, bijdragen aan een
betekenisvolle bestemmingsontwikkeling.
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➞ ACTIE 2: REGIOTEAM ALS SPIL IN PROJECTEN
Vanuit hun gespecialiseerde kennis van de regio (door nauwe contacten met publieke
en private sector) levert het regioteam belangrijke inzichten in de uitbouw van de
bestemmingsontwikkeling in Waasland. Kennis en expertise die de afgelopen decennia
werd opgebouwd, wordt ingezet om projecten gericht te versterken. Het regioteam zet in
op kwaliteit en onderscheidend vermogen van het toeristisch-recreatief aanbod en
gaat voor win-win resultaten.
Specifiek worden de identiteit en bijhorende verhaallijnen ingezet om op het terrein
projecten te voeden en te inspireren. Het regioteam is niet zozeer de uitvoerder van
deze projecten maar zorgt als spil graag mee voor realisatie van een onderscheidend
aanbod, identiteitsversterkende en -vertolkende producten en diensten.

➞ ACTIE 3: TOERISME LOKAAL TOP OF MIND, OOK OP DE
BELEIDSAGENDA IN DE WASE GEMEENTEN EN STEDEN
Het blijft van belang om te waken over de positie van toerisme op de beleidsagenda.
Samenwerking op ambtelijk en politiek niveau, zowel binnen de steden en gemeenten als
tussen de lokale besturen, kan ervoor zorgen dat toerisme hoger op de agenda komt te
staan. Ook kan samenwerking ervoor zorgen dat lokaal ontsproten ideeën en initiatieven op
regionaal niveau worden opgepikt. Communicatie en openheid zijn hierbij cruciaal, net zoals
consolideren en verder uitbouwen van bestaande banden. Binnen deze actie zetten we in op:
 Consolideren van het bondgenootschap tussen Toerisme Waasland en de Wase
gemeenten en steden.
 Meer visibiliteit voor Toerisme Waasland op lokaal niveau via doorzetten van de
communicatie gericht op inwoners en het stimuleren van lokale communicatie over
het aanbod van Toerisme Waasland.
 Stimuleren van burgerparticipatie zodat ook inwoners inspraak krijgen in de
toeristische ontwikkeling van de bestemming.

➞ ACTIE 4: VERSTERKEN TOERISTISCH ONDERNEMERSCHAP
We streven naar een competitieve bezoekerseconomie. Om het toeristisch
ondernemerschap te ondersteunen ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen een
provinciaal ‘actieplan versterking toeristisch ondernemerschap’. In dit
actieplan staat kwaliteitsverbetering van het bestaand aanbod centraal, o.a. via
innovatieve businessmodellen en ontwikkeling van nieuwe product-markt-combinaties
in co-creatie met partners. We ontwikkelen een ‘partnerschapsmodel voor
bestemmingspromotie’. In dit model worden communicatiediensten uitgewerkt voor
lokale besturen en ondernemers uit de deelnemende gemeenten.
Daarnaast worden drie toolboxen ontwikkeld en aangeboden waarmee publieke en
private partners aan de slag kunnen gaan. Bij de lancering worden telkens workshops
georganiseerd voor partners om te leren werken met de toolboxen. Waar nodig biedt het
regioteam onderweg ondersteuning aan partners die hiermee aan de slag gaan.
 Toolbox routeplanner: zelf routes ontwikkelen en nieuwe productcombinaties in de
markt zetten.
 Toolbox DNA-based bestemmingspromotie: producten koppelen aan de verhaallijnen
en in de kijker zetten.
 Toolbox DNA-based project- en productontwikkeling: het Waas DNA als inspiratiebron
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in project en productontwikkeling.

2.1.2.

BOUWSTEEN 2: WATER ALS SLIM RASTER
- VERBINDT HET ONS?
In de tweede bouwsteen wordt het water in Waasland, de rivieren en de kreken, opgevat
als verbindende structuur en kapstok voor bestemmingsontwikkeling. De routestructuren
op en langs het water worden beschouwd als potentiële drager van verhalen en
verbinder van plekken. Het is van cruciaal belang om de kwaliteit van het raster, de
basisinfrastructuur op te schalen. Dat vergt het stellen van prioriteiten: scannen van de
routestructuren, selecteren van routes en wegwerken van missing links. De ontwikkeling
van een slim raster laat toe om gericht plekken met elkaar te verbinden. Maar ook
om mensen met plekken en met elkaar te verbinden. Zowel in de ontwikkelfase als na
realisatie zijn er talrijke participatiekansen, die we verzilveren binnen deze bouwsteen.

➞ ACTIE 1: KWALITATIEVE WATER-GEBASEERDE
ROUTENETWERKEN
Op basis van afgelijnde visie op fiets- en wandelnetwerken in de provincie, zetten
we maximaal in op het bereiken en ontdekken van Waasland via en over het
water. Investeren in ontwikkeling en onderhoud van de basisinfrastructuur moet
de kwaliteit van water-gebaseerde routenetwerken bevorderen. Met fietsen en
wandelen als belangrijkste recreatieve activiteit willen we (lange afstand) fiets- en
wandeltrajecten optimaliseren via pilootprojecten van knoop tot knoop, geïntegreerde
samenwerkingsverbanden, open routestructuren voor de sector en passende
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productontwikkeling… Ook het beleven van Waasland over het water wordt nog beter
mogelijk gemaakt door de basisvoorzieningen te optimaliseren.
 Voor wie? Fietser, wandelaar of vaarder met liefde voor natuur en landschap. Open
voor een nieuwe ontdekking. Goesting in meerdaagse fiets- en wandelvakanties.
 Behoeften? Hoogwaardige basisinfrastructuur, leesbare routes en landschap,
gebruiksgemak en logica, uitgeruste instappunten (parking + info+ wegwijzer).

➞ ACTIE 2: HOTSPOTS (HIDDEN TREASURES) VIA
DWARSVERBINDINGEN BEREIKBAAR MAKEN
Binnen deze actielijn zetten we in op de ontwikkeling of verbetering van
dwarsverbindingen op de routestructuren. Vanuit steden en dorpen moet de connectie
met de routestructuren langs het water optimaal zijn. Ook bijzondere erfgoedplekken
kunnen via dwarsverbindingen bereikbaar gemaakt worden. Natuurlijk is er al
infrastructuur, maar die kan altijd verbeteren of slimmer in het landschap geïntegreerd
worden. We zetten, samen met onze partners, niet in op méér verharden maar op het
verduurzamen van het recreatief routenetwerk vanuit stad, dorp en erfgoedsite. Op die
manier bieden we onze bezoekers een volwaardig en gebalanceerd routepakket aan.
 Voor wie? Fietser, wandelaar of vaarder met liefde voor natuur, landschap - open voor
een nieuwe ontdekking (Waasland).
 Behoeften? Hoogwaardige basisinfrastructuur, leesbare routes en landschap,
gebruiksgemak en logica, uitgeruste instappunten (parking + info + wegwijzer),
thematische trajecten en bezienswaardigheden onderweg ontdekken.

➞ ACTIE 3: ERFGOED CONNECTEREN EN ONTSLUITEN
Waasland is rijk aan erfgoed. Erfgoed dat telkens een ander beeld van de regio
schetst: abdijen, scheepswerven, kastelen, stads- en dorpskernen… Door bijzondere
erfgoedplekken ook onderling te connecteren ontstaat er een verrassende wisselwerking
tussen riviernatuur en cultuur. En ook voor de regiohoppers die “tussen” Scheldeland
en Waasland vertoeven, wordt de gelaagdheid van de getijdestreek beter zichtbaar.
We zetten daarom in op het onderling connecteren en betekenisvol ontsluiten van
erfgoedplekken in de streek.
Binnen de cluster nautisch erfgoed geven we verder uitvoering aan het project
“Scheepswerven in beeld”. Binnen de cluster kastelen ondersteunen we de uitvoering
van het project “Van Steen tot Steen langs de Schelde” en verzilveren we inzichten uit
het kastelenpotentieel in nieuwe projectinitiatieven. Ook gaan we samen met onze
museum- en erfgoedpartners de toeristische potenties onderzoeken van ‘ander of
meer verborgen’ erfgoed, bv. archeologisch en industrieel erfgoed. Vaak onopgemerkt
maar daarom niet minder opmerkelijk.
 Voor wie? Kinderen en jongeren in gezins- en groepsverband (schoolklassen/kamp en
vakanties).
 Behoefte? Erop uit trekken, ravotten, speels leren, ontdekken van geheime plekken,
tijd van hun leven beleven, bijzondere verhalen horen en navertellen.
 Voor wie nog? De verblijfstoerist, dagtoerist, groepstoerist met passie voor (combi)
natuur en cultuur.
 Behoefte? Nieuwsgierig naar couleur locale, onderdompelen in streekidentiteit en zo
dus helemaal even weg.
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➞ ACTIE 4: RASTER-GEBASEERDE COMMUNITIES
We zetten op het verbinden van mensen met plekken en met elkaar. Door onze
stakeholders en inwoners, streek- en plekhouders, te informeren en te betrekken bij
nieuwe ontwikkelingen, geven we alle kansen aan lokale verwevenheid en verstevigen
van de banden tussen mensen onderling en met hun omgeving. Zij kunnen input geven
vanaf de beginfase (projectidee), voelen zich mee eigenaar en verantwoordelijk voor het
eindproduct en zijn mogelijk de meest enthousiaste ambassadeurs.
 Voor wie? Toeristische ondernemers die in de omgeving van de uit te voeren werken
actief zijn.
 Behoeften? Geïnformeerd en betrokken zijn bij lokale en regionale ontwikkeling.
Gasten warm maken over komend/nieuw aanbod.
 Voor wie nog? Inwoners van Waasland die in de buurt van geplande werken wonen.
 Behoeften? Geïnformeerd en betrokken zijn bij lokale en regionale ontwikkeling. Ook
een grote behoefte aan tijd om samen door te brengen en om erop uit te trekken. Het
kunnen (her)ontdekken van de eigen regio speelt mee.

2.1.3.

BOUWSTEEN 3: NET WEL DAT IETSJE
MEER - VERSTERKT HET ONS?

In de derde bouwsteen willen we de Wase verhaallijnen echt tot leven doen komen
langs wandel-, fiets- en vaarroutes. Dit kan via tijdelijke of permanente ingrepen, via
evenementen of het toevoegen van belevingselementen in het landschap.
De initiatieven om de verhalen te ontsluiten moeten altijd evident zijn. Passen op de plek
en passen bij de doelgroep. Het komt erop aan om het verhaal in de juiste taal en de
juiste vorm te brengen. Binnen deze bouwsteen gaat aandacht uit naar het uitdragen van
het Waas DNA door partners die samen het toerisme in Waasland maken. De initiatieven
moeten versterkend werken voor de identiteit van de bestemming zodat de bezoeker dit
op terrein ook ervaren kan.
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➞ ACTIE 1: VERHAALLIJNEN KOMEN TOT LEVEN LANGS
WANDEL-, FIETS- EN VAARROUTES.
Deze actielijn omvat het ontwikkelen van een aanbod dat bijdraagt aan de uitstraling
van bestemming Waasland en mensen meer met elkaar verbindt. We zetten in
op de ontwikkeling van elementen en het ondersteunen van evenementen die dit
bewerkstelligen.
Het organiseren van evenementen of het toevoegen van elementen moet altijd een
evidentie zijn, passen op de plek, iets toevoegen, iets in een ander licht stellen (bv.
erfgoedrelicten) en gedragen zijn. Alleen wanneer deze elementen of evenementen
toeristisch voldoende relevant zijn én inhoudelijk onlosmakelijk verbonden met het
Waasland, zal ondersteuning voorzien worden. We kiezen hiermee resoluut voor
betekenisvolle bestemmingsontwikkeling.
 Voor wie? Fietser, wandelaar of vaarder met liefde voor natuur, landschap.
 Behoefte? Op zoek naar verdieping en betekenis. Iets opsteken onderweg.

➞ ACTIE 2: WAAS DNA IN PROVINCIALE DOMEINEN, MUSEA,
LOGIES EN RECA
We motiveren onze partners in provinciale domeinen, musea, logies en reca om aan
de slag te gaan met de DNA toolbox. Samen met hen bekijken we welke verhaallijnen
aanknopingspunten bieden voor hun aanbod en welke elementen in het bestaand
aanbod versterking behoeven om dat Wase karakter meer in de verf te zetten.
We streven niet naar eenheid of uniformiteit, maar zoeken juist naar diepere lagen,
kleine omwentelingen en verrassende wendingen. Het moet het Waas DNA meer
voelbaar maken en goesting geven om erop uit te trekken in de regio.
 Voor wie? Kinderen en jongeren verdienen bij nieuwe productontwikkelingen extra
aandacht.
 Welke behoefte? Onze jongere doelgroep heeft zin in avontuur en doet ervaringen op
voor het leven.
 Voor wie nog meer? Ook groepstoeristen verliezen we niet uit het oog.
 Welke behoefte? We spelen in op de behoefte aan samen iets beleven en verbinding,
delen van ervaringen en ontdekken van iets nieuws.

➞ ACTIE 3: PLEKKEN OF ROUTES MET ALS THEMA VERSTILLEN
EN VERTRAGEN
Onze gasten blijven ook in de toekomst aangenaam verrast over de mooie zichten,
de rust en de stilte, de vlakke fiets- en wandelpaden en de vele mogelijkheden om
Waasland vanop het water te ontdekken. We besteden meer aandacht aan de beleving
van het landschap met het inrichten van plekken om tot rust te komen, zoals bijzondere
uitzichtpunten en picknickplekken. Ook zetten we in op de ontwikkeling van fiets-,
wandel- en vaarroutes met als thema verstillen. Zelfs in de schemering, kan zonder
lichthinder het leven dat zich afspeelt in de duisternis waargenomen worden. We
koesteren de “natuurlijke gang” door projecten die stilte en duisternis borgen mee te
ondersteunen.
 Voor wie? Drukke professionals, inwoners en bezoekers van verder weg.
 Welke behoefte? Onthaasten, ontspannen, tot jezelf komen.
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➞ ACTIE 4: LANGE AFSTANDSROUTES OPLADEN MET
BETEKENISVOLLE VERHALEN
Voor wandelaars en fietsers die lange afstanden afleggen is Waasland geen passage
maar een echte ontdekking. Op het lange afstandstraject wordt langs de routepaden,
via uitbaters van logies en reca en via de courante online tools “hapklare” informatie
ontsloten. We bieden passanten een gelaagd verhaal om rustig te verkennen. Ze krijgen
het verhaal van de plek waar ze passeren mee en delen de Waasland ervaring (online)
met peers (gelijkgestemden). Uitbaters zijn het eerste aanspreekpunt en weten als geen
ander het verhaal van de streek mee in te kleuren.
 Voor wie? Avonturier die al wandelend of fietsend het landschap in zich opneemt.
 Welke behoefte? Gebied verkennen en ontdekken. Informatie over markante plekken.
Even helemaal weg zijn, tot jezelf komen. Avontuurlijk tot luxe logeren met een hapje
en drankje onderweg.

➞ ACTIE 5: “WAASLAND SMAAKT” - EEN
STREEKPRODUCTENAANBOD VOOR FIJNPROEVERS
Pannenkoek met Wase appelstroop voor het ontbijt, smaak-workshop bij de boer in
de voormiddag, bezoek met gids in een landbouwbedrijf, geanimeerd proevertje bij de
brouwer en een bosje bloemen van de sierteler voor mee naar huis? We bieden onze
gasten een zintuiglijke Waaslandervaring. We stimuleren onze agrarische ondernemers in
gastvrijheid en reeds lopende initiatieven die streekproducten tot bij de toerist brengen.
 Voor wie? Bezoekers die willen proeven van Wase streekproducten en de handen ook
eens graag uit de mouwen steken.
 Welke behoefte? Lokale producten van land tot bord ontdekken en het Wase
vakmanschap van dichtbij beleven. Geïnspireerd worden door de passie van anderen.

2.1.4.

BOUWSTEEN 4: KENNIS & KUNDE - WAT
KAN BETER? WAT KUNNEN WE LEREN EN
VERBETEREN?
In de vierde bouwsteen zorgen we voor een stevig gefundeerd en mooi
gestroomlijnd toerismebeleid gevoerd door alle partners. Toerisme Waasland zal
als netwerkorganisatie tal van initiatieven nemen om kennis en ervaring te delen
met partners. Het kritisch bevragen en continu evalueren van de huidige praktijk en
doordenken op mogelijke verbeteringen om dan tot actie over te gaan, loopt als een
rode draad in deze bouwsteen.
De focus ligt op het aanreiken van handvaten om de kwaliteit en doeltreffendheid
op te schalen op het gebied van bestemmingsmarketing, productontwikkeling en
dienstverlening. Dat doen we met een rijkelijk actieprogramma:

➞ ACTIE 1: TOERISME WAASLAND (REGIOTEAM) ALS
NETWERKORGANISATIE
 Organisatie van het netwerk op regio en lokaal niveau.
 Organiseren van (jaarlijkse) sector- & netwerkomenten.
 Ontwikkelen en coördineren van een lerend netwerkprogramma op regio en lokaal niveau.
 Organiseren van inspiratietours & benchlearningtrips.
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➞ ACTIE 2: DNA OPLEIDING & COACHING
 Organiseren van een DNA-opleiding en coaching traject bestemmingspromotie “Aan
de slag met Waas DNA in communicatie.” (Zie ook #1.4.3.)
 Organiseren van een DNA-opleiding en coaching traject bestemmingsontwikkeling
“Aan de slag met Waas DNA in project en productontwikkeling.”

➞ ACTIE 3: PROFESSIONALISERING ONTHAAL
 Professionalisering van lokale toeristische ambtenaren & onthaalmedewerkers in
diverse onthaalpunten.

➞ ACTIE 4: GIDSENOPLEIDING
 Bouwen aan een sterke gidsen community via groepsopleidingen.

➞ ACTIE 5: AMBASSADEURSTRAJECT
 Opzet van een ambassadeurstraject voor toerismemakers.
 Stimuleren van ambassadeurschap (regiofierheid) bij inwoners met als doel medeeigenaarschap en fierheid voor een bepaalde ontwikkeling te bevorderen.

➞ ACTIE 6: WAASLAND INCLUSIEF
 Uitrollen van een ‘iedereen verdient vakantie’ programma voor toerismemakers in
Waasland.
 Toeleiding naar fondsen die drempelverlagende initiatieven subsidiëren.

➞ ACTIE 7: REGIOMONITORING
 Optimalisering van een provincie brede regiomonitoring en kennisdeling.

➞ ACTIE 8: TOERISME WAASLAND ALS MARKETINGORGANISATIE
 Consequent aanhouden van doelgroepenbenadering, verhaallijnen en identiteit in
campagnes.
 Promotie en marketing op twee sporen: recreatief fietsen en wandelen onder
marketinglijn Routen en bestemmingspromotie via regiowebsite en afgeleiden.
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2.2.

SAMENVATTEND
Volgende figuur toont de bouwstenen van het strategisch plan en illustreert de manier waarop de
identiteit van Waasland als spil in de strategische bestemmingsontwikkeling en promotie wordt
ingebed.

4 BOUWSTENEN VOOR DE STRATEGIE TOERISME EN RECREATIE IN WAASLAND 2026

#1

#2

#3

#4

samen toerisme
maken

water als
smart grid

net wel dat
ietsje meer

kennis en
kunde

IDENTITEIT WAASLAND ALS HEFBOOM VOOR TOERISME
Waasland = eigenzinnig, nuchter, rijk aan contrasten, ergens voor staan,
jezelf zijn en vanuit een ander perspectief naar de dingen kijken

VERHAALLIJNEN ALS INSPIRATIE VOOR PROJECT- EN PRODUCTONTWIKKELING & COMMUNICATIE
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WE BEDANKEN ALLE
BETROKKEN STAKEHOLDERS
VOOR HUN BIJZONDERE
BIJDRAGE
Angelique Van Laere & Bart Meelens (B&B Euverbraeke), Aniek Rombaut (ANNA), Ann Tack-De
Wilde & Joris Tack (B&B Fruithof Tack), Ann Vervaet (Stad Lokeren), Anneke Lippens (POV), Annelies
Tyberghein (Gemeente Beveren), Ans Van de Cotte (Erfgoedcel 4Sprong), Bernadette Baele (TVL),
Bert De Hertogh (Aangenaam Winkelen Beveren), Boris Dewolf (TOV), Carine Goossens (Gemeente
Beveren), Charlien De Jonghe (Gemeente Beveren), Charlotte Inghels (Stad Lokeren), Christa Maes
(Gemeente Beveren), Dirk Bulteel (VOKA), Dirk Van de Merckt & Ruth Polfliet (De Foyer), Dirk
Willems (Domein Puyenbroeck), Elfriede De Puysseleyr (Gemeente Beveren/TWL), Elisa De Puysseleyr
(TOV), Ellen Coppens (TWL/TOV), Els Maes (TWL/TOV), Eric De Keyzer (TWL), Erik Apers (Gemeente
Beveren), Frederik Goossens (TOV), Geert De Bock (Stad Sint-Niklaas), Georges Thielman (Gids),
Glenn Thys & Dimitri Desender (Maneuver), Griet Buyse (ANB), Griet Geudens (TVL), Gustaaf Lerno
(TWL), Hans Van der Straeten & Sabine Govaert (B&B My Bucketlist), Harry Meersland (Meersland),
Heidi Schaght (TWL/TOV), Hugo Rumes (TWL), Ines De Smet (Gemeente Beveren), Inge Baetens
(Erfpunt), Inge Boel & Jurgen Beeckman (Moclean), Inge Francois (Gemeente Wachtebeke), Isabelle
Plasschaert (Gemeente Kruibeke), Jan Vanhove (B&B De Koolputten), Jason (OLV Presentatie SintNiklaas), Jef Beernaert & Eartha Dereuddre (Watersport Moervaart), Jeroen Seynaeve (VLM), Jessica
Bonte (TOV), Joris De Maere (TOV/TWL), Katia Versieck (TOV), Katrien Cornu (B&B/vakantiewoning
BAZ), Kimi D & Dani G (Band), Kris Drieghe (Architect), Laurent Vandenabeele (ANB), Len De Looze
(Centrum voor jeugdlogies Lokeren), Lies Van Poucke (Stad Sint-Niklaas), Linda Schefhout (Gids),
Lorette De Permentier (TWL/Gemeente Stekene), Louise (OLV Presentatie Sint-Niklaas), Lucien Bats
& Marcella Piessens (TWL), Lut Cromheeke & Paul Ameloot (Gids), Machteld Bats (Moervaartvallei),
Marc de Boey & Christine Heerwegh (Ijshoeve

De Boey), Marc Pannier (Poldertoeren), Maria

Verhofstede (Brouwerij Verhofstede), Marie-Claire Van Nieuwenhuyse (TWL/Gemeente Lochristi),
Marilou Dubois (TSL/TOV), Marina van Hoorick (TWL/Stad Lokeren), Marjolein Tollenaere (Stad
Lokeren), Martien Segers (Maatschappij Linkerscheldeoever), Maureen Anthuenis (OLV Presentatie
Sint-Niklaas), Michelle Accardo (Idea Consult), Mieke Belmans (TOV), Mireille Beck (Vakantiewoning
Arenberghoeve), Nancy Van Guysse (Camping Vlasaard), Nathalie Debode (Gemeente Waasmunster),
Patty Demeester (Stad Sint-Niklaas), Peter Deckers (vzw Prospersite), Peter Van Bambost (TWL),
Pieter Debaets (Domein De Ster), Pieter Jan Meire (EGTS/GGS), Pieter Malengier (Bib Sint Niklaas),
Rita Heerwegh (TWL/gids/Toerisme Temse), Ronny De Ridder (Camping Fort Bedmar), Ronny Suy
(voorzitter Toerisme Waasland vzw), Ronny Suy (voorzitter Toerisme Waasland vzw), Sandra Van
Steerteghem (Domein Puyenbroeck), Sandy Van Handenhove (Erfgoedcel Waasland), Sara Peeters
(Rivertours), Sarah Geers (vzw Durme), Servia van de Laak (Insiders), Stef van Bellingen (Cultureel
Ambassadeur), Stefaan Nollet (VWW), Stefaan Soetemans (Brouwerij The Musketeers), Stephan De
Sterck (Domein Puyenbroeck), Stijn Deschepper (TWL/Gemeente Moerbeke), Stijn Van Belleghem
(RLSD), Stijn Van Hoey (Domein Puyenbroeck), Stijn Vandeplas (TOV), Tijl Wymeersch (Stad SintNiklaas), Tim Bottelberghe (TOV), Tineke Schuurmans (Verbeke Foundation), Tinne Demaeyer
(Gemeente Sint-Gillis-Waas), Tom Wezenbeek (RVPS/RLSD), Toon Berckmoes (Idea Consult), Toon
Pauwels & Bertrand Verheyen (Waasland Intens Meemaken), Veerle Gillis (Trust Hotel), Vera
Van Bouwel (B&B De Fontein), Walter Van Den Branden (POV), Wendy Buytaert (TWL/Gemeente
Kruibeke), Werner de Nijs (TWL/Gemeente Waasmunster), Wilbert Dhondt (TWL/Gemeente Sint-GillisWaas)
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