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1 Voorwoord 
 

Beste vrienden van Toerisme Scheldeland vzw 

 

Dat 2021 een bewogen jaar was daar bestaat geen twijfel over. Wereldwijd werden we 

geconfronteerd met de coronapandemie, die een enorme impact had op tal van sectoren, 

waaronder ook toerisme. Toch belette dit noch de ondernemers, noch Toerisme 

Scheldeland om veerkrachtig te zijn, en actie te blijven ondernemen om Scheldeland 

beter op de kaart te zetten. 

Binnen de actielijnen van het Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-

2025, werd binnen het ‘projectbureau Scheldeland’ de stuurgroep Branding actie 

ondernomen m.b.t. ontwikkeling van regio-identiteit, DNA en verhaallijnen 

Scheldeland. Aan de hand van een gedragen en participatief proces met experten, 

sector, partners, verschillende beleidsdomeinen, werden twee expertengroepen, een 

positioneringsworkshops, een online bevraging, en twee actieworkshops georganiseerd. 

Gedragen door deze partners, werden de nieuwe verhaallijnen ontwikkeld: 1. 

Blauwgroene natuur beleven, met Respect voor Water en Natuur, Actief Ontdekken en 

Verademen en Evenwicht Herstellen; 2. Rivieren als levensaders van gisteren, vandaag 

en morgen; 3. Een dynamische regio vol ambitie; 4. Authentieke streekcultuur. 

 

De visuele vertaling van de branding Scheldeland naar al onze communicatiekanalen 

is opgenomen in 2021, o.a. de opstart van het nieuwe vakantieboek 2022, de website, 

de nieuwsbrief, social media, folders, en toolkit voor ondernemers. Voor alle stakeholders 

(verschillende partners van de stuurgroep, sector, logies, horeca, POI, musea, ….) werd 

een Wegwijzer ontwikkeld om de branding Scheldeland te vertalen in hun eigen 

communicatie. We staan in de startblokken om samen met al onze partners over de 

verhaallijnen van Scheldeland te communiceren het komende jaar. 

 

De Vlaming (her)ontdekte massaal de eigen regio’s en trok er in grote getale op uit voor 

fiets- en wandeltochten in de groene Vlaamse regio’s. Toerisme Scheldeland vzw zette 

Scheldeland in de schijnwerpers als ideale bestemming voor een ‘staycation’ (vakantie in 

eigen land), onder andere via het Scheldeland vakantieboek 2020 dat verder 

verspreid werd, en het volop ontdekken van de vernieuwde website 

www.scheldeland.be,en zette maar liefst 68 logiespartners Scheldeland in de vitrine. 

Vooral het gebruik van social media kende een grote stijging. Via de online campagne 

waarin we de nieuwe doelgroep ‘de inzichtzoeker’ bereikten, en de 10 influencers die 

nieuwe content creëerden met de weekendjes, haakte Toerisme Scheldeland ook in op de 

relancecampagne van Vlaanderen Vakantieland en zette ze deze extra kracht bij.  

 

Kortom, een bijzonder jaar, waarin vele nieuwe projecten zijn opgestart. Welkom in 

Scheldeland, de toeristische regio volop in ontwikkeling! 

 

Veel leesplezier! 

 

Axel Boen 

Voorzitter Toerisme Scheldeland vzw  

  

http://www.scheldeland.be,en/
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3 Structuur vzw Toerisme Scheldeland 
 

3.1 Ledenlijst Algemene Vergadering  

3.1.1 Actoren  

 
Scheldelandse steden en gemeenten: 

1. Stad Aalst, vertegenwoordigd door mevrouw Mia De Brouwer en vanaf 

19 april door mevrouw Caroline De Meerleer  

2. Gemeente Berlare, vertegenwoordigd door de heer Steven 

Vandersnickt 

3. Gemeente Boom, vertegenwoordigd door mevrouw Inge De Ridder 

4. Gemeente Bornem, vertegenwoordigd door de heer Luc De Wachter 

5. Gemeente Buggenhout, vertegenwoordigd door de heer Geert 

Mannaert 

6. Gemeente Denderleeuw, vertegenwoordigd door de heer Jan De Nul 

7. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer François De Bleser 

8. Gemeente Destelbergen, vertegenwoordigd door de heer Wim Raman 

9. Gemeente Erpe-Mere, vertegenwoordigd door de heer Gaston Van Keer 

10. Stad Gent, vertegenwoordigd door de heer Rudy Van der Ween 

11. Gemeente Haaltert, vertegenwoordigd door de heer Tom Sorgeloos 

12. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom Vermeire 

13. Gemeente Hemiksem, vertegenwoordigd door de heer Koen Scholiers 

14. Gemeente Laarne, vertegenwoordigd door de heer Igor Rogiers en 

vanaf 25 november door mevrouw Roos Locquet 

15. Gemeente Lebbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Maria Van Keer 

16. Gemeente Lede, vertegenwoordigd door de heer Van Gyseghem Franky 

17. Stad Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Björn Siffer 

18. Gemeente Melle, vertegenwoordigd door de heer Erwin Van Heesvelde 

19. Gemeente Merelbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Daisy Poriau 

20. Gemeente Niel, vertegenwoordigd door mevrouw Kelly Breugelmans  

21. Stad Ninove, vertegenwoordigd door de heer Henri Evenepoel 

22. Gemeente Rumst, vertegenwoordigd door mevrouw Els Devlies 

23. Gemeente Schelle, vertegenwoordigd door de heer Philippe Van 

Bellingen 

24. Gemeente Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door mevrouw Ann-

Marie Morel 

25. Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Dietbrand Van 

Durme 

26. Gemeente Wichelen, vertegenwoordigd door de heer Kristof De Smet 

27. Gemeente Willebroek, vertegenwoordigd door de heer Ronny Somers 

28. Gemeente Zele, vertegenwoordigd door de heer Jos Withofs 

29. Gemeente Zwijndrecht, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van 

Damme 

 

Toerisme Provincie Antwerpen apb: 

30. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de heer 

Alain Lovenweent 

31. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de heer 

Gaston Maes 

32. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de heer Jan 

De Haes 

 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: 
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33. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw 

Mieke Belmans 

34. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde 

Bruggeman 

35. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Pierre 

Goffaux 

36. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katia 

Versieck 

 

Toeristische samenwerkingen en VVV’s: 

37. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd door de 

heer Erik Verheyen 

38. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Karin De 

Mulder 

39. VVV Donkmeer, vertegenwoordigd door de heer Ignace Brys en vanaf 

19 april door de heer Bert De Bie 

40. VVV Faluintjesstreek, vertegenwoordigd door de heer Chris Albrecht 

41. VVV Hamme, vertegenwoordigd door de heer Erik Vermeire 

42. VVV Ninove, vertegenwoordigd door de heer Yvan Roelandt 

43. VVV Wieze, vertegenwoordigd door de heer Jozef Hiel 

3.1.2 Vergaderingen 

 

De Algemene Vergadering kwam samen op 19 april 2021, 19u30 via MS Teams 

met volgende agenda: 

 

 
1. Welkom 
 
2. Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten 
 
3. Kwijting aan de bestuurders door uitzonderlijke maatregelen Covid-19 voor statutaire 
afwijking online vergadering 
 
4. Wijziging vertegenwoordigers 
 
5. Verkiezing nieuwe bestuurders Raad van Bestuur 
 
6. Goedkeuring vergaderagenda 
 
7. Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 8 oktober 2020 
 
8. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2020 
 
9. Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar 2020 
 
10. Benoeming toezichthouder(s) boekjaar 2021 
 
11. Ter kennisneming: 

a. Branding en verhaallijnen Scheldeland 
b. Marketing 2021 
c. Enquête Vakantieboek Scheldeland 2020: resultaten 
d. Bewonersstudie Horizon 2020 in Scheldeland: resultaten eerste 7 steden en 

gemeenten + SmartCulTour 
e. Beleefbare Dendervallei en Rivierpark Scheldevallei 
f. Kalender Toerisme Scheldeland 
g. Acties n.a.v. Covid maatregelen genomen door TOV, TPA, Toerisme Vlaanderen 

 
12. Varia en rondvraag 
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De Algemene Vergadering kwam samen op 25 november 2021, 19u30 via MS 

Teams met volgende agenda: 

 
1. Welkom 
 
2. Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten 
 
3. Wijziging vertegenwoordigers 
 
4. Goedkeuring vergaderagenda 
 
5. Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 19 april 2021 
 
6. Branding Scheldeland: Lancering nieuwe verhaallijnen en visuele vertaling in logo en 

huisstijl 

 
7. Activiteiten, realisaties en publicaties 2021 
 

8. Goedkeuring jaarplanning 2022 en begroting 2022 

 
9. Varia 

 

3.2 Ledenlijst Raad van Bestuur 

3.2.1 Actoren 

 

Scheldelandse steden en gemeenten: 

a. Gemeente Erpe-Mere, vertegenwoordigd door de heer Tom Van Impe 

b. Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Dietbrand Van 

Durme 

c. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Dieter Mannaert 

(en tevens voorzitter) en vanaf 19 april vice-voorzitter 

d. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom Vermeire  

 

Toeristische clusters: 

e. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd door de 

heer Stefaan De Landtsheer en vanaf 19 april door mevrouw Karin De 

Mulder 

f. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door de heer Axel Boen, 

(en tevens vice-voorzitter) en vanaf 19 april voorzitter 

 

Provinciale toeristische organisaties: 

g. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke 

Belmans en mevrouw Katia Versieck 

h. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de heer 

Gilles Facon (en tevens penningmeester) 

 

Sinds 1 september 2015 is Marilou Dubois, in dienst bij TOV vzw, regiocoördinator 

Scheldeland. Ze is van rechtswege secretaris van Toerisme Scheldeland vzw. 
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3.2.2 Vergaderingen 

 

De Raad van Bestuur kwam samen op 4 maart 2021 in Dendermonde met volgende 

agenda: 

 
1.Goedkeuring vergaderagenda 
2. Goedgekeurde verslag vorige vergadering d.d. 17 september 2020 
3. Verkiezing RVB  
4. Financieel  

Marketingcampagne 2021 
• Opdracht ‘Social media ondersteuning, conceptontwikkeling en campagne voor de 

bestemming Scheldeland’  

• Opdracht ‘Influencer marketing’ 

• Promotie via televisie  

 
Branding Scheldeland: svz, extra actieworkshop 
 

5. Ter goedkeuring: 
• Copywriting TOV: samenwerkingsovereenkomst  

• IV-Cel: InformatieVeiligheidsPlan 

• Goedkeuring statuten RLSD 

 
6. Ter info: 

Promotionele bijdrage Temse en Kruibeke  
Samenwerkingsovereenkomst TOV-TPA 2021-2025  
Beleefbare Dendervallei 
Enquête Vakantieboek 
Enquête Bewonersstudie Horizon 2020 
SmartCulTour 

 
6. Varia 

• Kalender Scheldeland 

 
 

De Raad van Bestuur kwam samen op 1 april 2021 via MS Teams online met volgende 

agenda: 

 
1. Goedkeuring vergaderagenda 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 4 maart 2021 
3. Verkiezing RVB  
4. Voorbereiding AV 
 Agenda AV TSL dd 19 april 2021 

Jaarverslag 2020  
 Jaarrekening 2020 
5. Financieel   

Marketingcampagne 2021 
• Opdracht ‘Social media ondersteuning, conceptontwikkeling en campagne voor de 

bestemming Scheldeland’: goedkeuring bestek 
• Opdracht ‘Influencer marketing’: gunning 

6. Ter goedkeuring:  
IV-Cel: InformatieVeiligheidsbeleid 
Raamcontract Fotografie TOV gebruik door TSL goedkeuren 

7. Ter info: Branding Scheldeland 

8. Varia: Kalender Scheldeland 

 
 

De Raad van Bestuur kwam samen op 19 april 2021 via MS Teams, aanvullend aan de 

AV met de volgende agenda: 

 
1. Goedkeuring vergaderagenda RVB TSL 19 april 2021 
2. Samenstelling nieuwe Raad van Bestuur Toerisme Scheldeland vzw 
3. Verkiezing nieuwe voorzitter en ondervoorzitter Toerisme Scheldeland vzw 
4. Vertegenwoordiging TSL in verenigingen: RLSD, RLRL, Toerisme Rupelstreek, Toerisme Klein-Brabant 
5. Varia 

a. Volgende vergadering RVB TSL is donderdag 27 mei op 18 u-19.30u 
b. Volgende vergaderdata RVB TSL  en AV 2021 plannen 
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De Raad van Bestuur kwam samen op 27 mei 2021 via MS Teams met volgende 

agenda: 
 

1. Goedkeuring vergaderagenda 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 1 april en 19 april 2021 
 
3. Financieel   

Marketingcampagne 2021 
• Opdracht ‘Social media ondersteuning, conceptontwikkeling en campagne voor de 

bestemming Scheldeland’: gunning  

• Promotie Televisie  

 
4. Ter goedkeuring: aangepaste statuten TOV 
 
5. Ter info:  

Marketing 21 stavaza (Branding, logies, influencermrkt, fotoshoot) 
TOV Wandelen 2020-2024 
Lancering Fietsnetwerkkaart SL + Topoguide + Herw Denderstreken 
Kalender Scheldeland 

 
7. Varia en Rondvraag 

Nieuwe Statuten TSL: werking verkiezingen  
Nieuwe data RVB TSL en AV TSL 2021 

 Bestuurscentrum  
Andere 

 

 

De Raad van Bestuur kwam samen op 29 juni 2021 via MS Teams, met de 

volgende agenda: 

 
1. Goedkeuring vergaderagenda 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 27 mei 2021 
3. Financieel   

Marketingcampagne 2021 
• Opdracht Visuele Vertaling Branding Scheldeland 

o Goedkeuring bestek 

o Wijze van gunnen begin augustus 

 
• Opdracht Vakantieboek Scheldeland 2022-2023 

o Goedkeuring bestek  

  
5. Ter info:  

IV-cel: Jaarverslag Informatieveiligheid 2020: ter info 
Marketing 21 stavaza (Branding, influencermrkt) 
Horizon 2020 bewonersonderzoek van alle Scheldelandse steden en gemeenten  
Kalender Scheldeland 

7. Varia en Rondvraag 

 

De Raad van Bestuur kwam samen op 26 augustus 2021 via MS Teams, met de 

volgende agenda: 

 
1. Goedkeuring vergaderagenda 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 29 juni 2021 
3. Marketing 

• Visuele Vertaling Branding Scheldeland: gunningsbeslissing RVB 10 augustus via 

mail: waarvan akte 

• Opdracht Vakantieboek Scheldeland 2022-2023: vervolg 

4. Projecten 
• Aanvraag Nationaal Park Scheldevallei: goedkeuring steunbrief 

• ORIOM: goedkeuring steunbrief 

5. Ter info:  
Marketing 21 stavaza (Branding, Influencers, Social media, IPlogies) 
Kalender Scheldeland 

6. Varia en Rondvraag 
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De Raad van Bestuur kwam samen op 27 september 2021 via MS Teams, met 

de volgende agenda: 

 
1. Goedkeuring vergaderagenda 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 26 augustus 2021 
3. Marketing 

• Visuele Vertaling Branding Scheldeland, stavaza 

• Vakantieboek Scheldeland 2022-2023: gunningsbeslissing 

4. Ter info: kalender Scheldeland 
5. Varia en Rondvraag 

• Data:  RVB 25 okt, 20u online 

AV TSL 25 nov, 19.30 u op locatie (te bepalen) 
RVB 16 dec, 18 u online  

 

 

De Raad van Bestuur kwam samen op 25 oktober 2021 via MS Teams, met de 

volgende agenda: 

 
1. Goedkeuring vergaderagenda 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 27 september 2021 
3. Marketing 

• Visuele Vertaling Branding Scheldeland nieuw logo, huisstijl en mock-ups, 

voorstelling door De Barbaren 

• Bestek Marketingcampagne 2022: vraag om goedkeuring essentie bestek 

4. Voorbereiding AV TSL d.d. 25 november 2021 in Wetteren 
• Agenda AV TSL dd 25 november 2021 

• Jaarplanning 2022 

• Begroting 2022 

5. Varia en Rondvraag 
• Bekrachtiging Samenwerkingsovereenkomst TOV TSL vertalingen  

• Kalender Scheldeland 

• Data AV TSL 25 nov, 19.30 u op locatie (te bepalen) en  

RVB 16 dec, 18 u online  
• Andere 

3.3 Personeel  

3.3.1. Regioteam Scheldeland 

 

Het Dagelijks Bestuur van Toerisme Scheldeland vzw wordt statutair toevertrouwd 

aan de regiocoördinator, Marilou Dubois. De bevoegdheden van de regiocoördinator 

en de relatie tussen de regiocoördinator en de Raad van Bestuur staan beschreven in 

de statuten en het huishoudelijk reglement. Naast de regiocoördinator omvat het 

regioteam twee regiomedewerkers, Tamara Corijn en Anneleen Tilburgh.  

 

Er wordt op regelmatige basis overleg gehouden tussen de regiocoördinator en Gilles 

Facon, directeur Toerisme Provincie Antwerpen apb en met Katia Versieck, directeur 

en Mieke Belmans, Manager Marketing, regio- en sectorwerking Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw. Daarnaast kwam het volledige regioteam Scheldeland wekelijks 

samen om diverse acties en realisaties uit te werken (teamoverleg). De 

regiocoördinator neemt de leiding van dit overleg op zich. 

 

  Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw (2 personeelsleden) 

    Toerisme Provincie Antwerpen apb (1 personeelslid) 
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3.3.2. Projectcoördinatoren 

 

Naast het regioteam zijn er bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en Toerisme Provincie 

Antwerpen apb enkele projectcoördinatoren aangesteld voor projecten die Scheldeland 

aanbelangen. Met name :  

• Projectcoördinator Linne Apers in dienst van januari tot en met juni 2021, en Kim 

Vervoort, vanaf augustus 2021 in dienst bij Toerisme Provincie Antwerpen apb. 

Voor de activiteiten van Linne Apers en Kim Vervoort wordt verwezen naar het 

jaarverslag 2021 van Toerisme Provincie Antwerpen apb. 

• Projectcoördinator Boris Dewolf, in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, 

aanspreekpunt voor het regionaal project ‘Scheepswerven in Beeld’. Voor de 

activiteiten van Boris wordt verwezen naar het jaarverslag van Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw. 

• Projectcoördinator Elisa De Puysseleyr, in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen 

vzw, aanspreekpunt rond onthaal en ambassadeurswerking. Voor de activiteiten 

van Elisa wordt verwezen naar het jaarverslag van Toerisme Oost-Vlaanderen 

vzw. 

 

 Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

 Toerisme Provincie Antwerpen apb 

4. Publicaties 

4.1. Vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” 

 

Een nieuwe editie van het vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” werd in januari 

2020 opgeleverd en werd doorheen 2021 ingezet als belangrijk instrument van de 

marketingcampagne. Voor verdere info zie punt 5.1. 

4.2. Publicaties derden 

 

Het regioteam leverde ondersteuning, redactionele input en/of beeldmateriaal voor 

diverse publicaties gerealiseerd door de provinciale toeristische organisaties (PTO’s), met 

name:  

➢ Belevingsgids Fietsen in Rivierpark Scheldevallei 

➢ Wandelgids Wandelen in Oost-Vlaamse bossen 
➢ Routen magazine van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5. Marketing en communicatie  
 

Toerisme Scheldeland vzw werkt intensief aan de naamsbekendheid van Scheldeland en 

om het profiel van de regio scherper te stellen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met 

de marketingdiensten van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen. 

In 2021 zette Toerisme Scheldeland vzw de influencercampagne verder met Sound of C, 

en een online social media campagne met Focus Advertising.  

5.1. Vakantieboek ‘Scheldeland, jouw vakantieland’ 

 

In 2021 werden de resterende 14.400 exemplaren (van de totaal 50.000 gedrukte 

exemplaren) van de derde editie van het vakantieboek ‘Scheldeland jouw Vakantieland’ 

verdeeld, enerzijds rechtstreeks naar de consument via de online campagne naar de 

landingspagina, en anderzijds via de toeristische sector.  De contentcreatie gebeurde 

mede via influencermarketing. Hun ervaringen zijn te lezen in het vakantieboek en waren 

te volgen via de online campagne (zie punt 5.2.).  
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Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

 

5.2. Influencer marketing 

   
 

De landingspagina www.expeditiescheldeland.be geïntegreerd in de nieuwe website van 

Toerisme Scheldeland vzw. De influencercampagne met bovenstaande ‘ploeg van 10 

influencers en Sound of C’ zorgde voor nieuwe contentcreatie alsook voor extra promotie 

via de kanalen van de bloggers. 

http://www.expeditiescheldeland.be/
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5.3. Social media campagne  

 

In samenwerking met Focus Advertising heeft team Scheldeland samen met TOV 

en TPA de social media campagne ontwikkeld. Belangrijkste doel was bij de 

bezoeker bewustwording creëren over Scheldeland, engagement bv het liken van 

posts, en conversie dus het effectief bestellen van het vakantieboek. Aan de hand 

van onderstaande formats werd de aandacht zeker gericht op Scheldeland. We 

bereikten ook onze nieuwe doelgroep ‘de inzichtzoeker’. 

 

Bewustwording creëren 

 

 
 

Engagement creëeren 

 
 

En conversie creëeren 

bestel vakantieboek 
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Met de volgende resultaten, afgezet tegen de bench marks 

 

 
 

 

 

 Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.4. Logiesactie  

 

De 68 logies die intekenden op het logiespartnerschap kregen ook in 2021 een 

prominente plaats binnen de marketing met o.a. :  

➢ Opname in het Scheldeland Vakantieboek 

➢ Een eigen inspiratiepagina op www.scheldeland.be 

➢ Geclusterde opname in de thematische inspiratiepagina’s (vb. Logeren in de 

natuur). Deze werden nadien ingezet als promoted post op facebook en als item 

in één van de Scheldeland nieuwsbrieven. 

 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

5.5. Ruildeal Libelle  

 
In 2021 werd nog een laatste weekend van een winnaar van de Libelle actie 

gefactureerd, dat niet in 2020 heeft kunnen plaatshebben omwille van de Corona 

maatregelen. 

In 2020 ging Toerisme Scheldeland vzw een ruildeal aan met Libelle en werd 

(wedstrijd)partner. In ruil voor drie gratis weekendjes weg in Scheldeland (3x 2 

overnachtingen voor 10 à 15 personen) garandeerde Libelle onderstaande promotie:  

http://www.scheldeland.be/
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• Logo Scheldeland werd meegenomen in de communicatie (flyer) tijdens de 

wedstrijd die liep tijdens een filmvoorstelling + de wedstrijdvraag met link naar 

onze website 

• 2 x een artikel op Libelle.be/Libelgie.be. Beide artikels werden ook meegenomen 

in de nieuwsbrief. De totale mediawaarde hiervan wordt geschat op 18.000 euro. 

(2.348.317 pageviews per maand en 841.726 bezoekers per maand).  

• Print: In de rubriek ‘Veel plezier’ een vierde pagina gewijd aan de actie. De 

mediawaarde hiervan wordt geschat op 4.725 euro (oplage van 181.685 

exemplaren en bereik van 725.501 lezers per magazine). 

5.6. Persreizen  

 
In 2021 werd de fotoshoot aangekocht van Journalist Jurjen Drenth voor een reportage in 
ANWB KCK (kampeer magazine) die op bezoek ging bij de mooiste kastelen van 
Scheldeland.  
 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

5.7.   Website  

 

In 2021 promootte het regioteam Scheldeland de vernieuwde regiowebsite  

www.scheldeland.be verder, en vulde deze verder aan. De regiowebsite accentueert de 

belangrijkste kwaliteiten van de regio en zet in op thema’s als de prachtige natuur langs 

het water, de vele vaarmogelijkheden, het (wereld)erfgoed, gastronomisch genieten en 

logeren in Scheldeland. Team Scheldeland zorgde voor de inhoudelijke input, de teksten 

en beelden. 

 

De nieuwe aanpak, waarbij meer wordt ingezet op inspirerende, langere en kwalitatieve 

content is duidelijk voelbaar. Ook extra aandacht voor grote inspirerende foto’s. Aan de 

ene kant door het hogere aantal pagina’s die bezoekers bekijken, maar ook door 

het hoge aantal bezoekers dat verder doorklikt op een pagina bij het allereerste 

bezoek. De uitgebreidere pagina’s bevatten meer links naar aanbieders uit de toeristische 

sector, zoals horeca en logies. Het hogere aantal doorklikken op pagina’s leidt tot meer 

verkeer naar de websites van de aanbieders.  

 

Vernieuwde website scoort: 
- 241.195 sessies, een daling van bijna 9% t.o.v. 275.300 in 2020. 
- 187.465 gebruikers, een daling met bijna 10% t.o.v. 207.022 in 2020 

 

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.8.   Social media  

 

Het plaatsen en meten van berichten via Facebook en Instagram, en monitoren van 

reacties van volgers, gebeurt door het regioteam Scheldeland. Het regioteam werkt 

hierbij met een contentplanning,  in samenwerking met de steden en gemeenten, en 

maakt gebruik van de tips die door de content & community specialist van Toerisme 

Oost-Vlaanderen vzw worden aangereikt.  

 

Facebook:  

Gemiddeld 13.008 volgers, een stijging van bijna 10% ten opzichte van 12.465 in 2020. 

 

Instagram 

Gemiddeld 3.285 volgers, een stijging van meer dan 15% ten opzichte van 2.853 in 

2020.        

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

http://www.scheldeland.be/
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5.9.   Nieuwsbrieven  

 

Het regioteam stuurde via het programma Mailchimp 5 consumentennieuwsbrieven uit in 

2021. In totaal zijn 78.464 personen geabonneerd op de nieuwsbrief, t.o.v. 76.930 in 

2020. 

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.10.  Advertenties bij subregionale media 

 

Toerisme Scheldeland vzw heeft een reglement voor steden en gemeenten om een 

advertentie te plaatsen in subregionale media. In 2021 hebben Toerisme Klein-Brabant 

en de gemeente Buggenhout hiervan gebruikt gemaakt. 

 

5.11.   Campagne LIVV  

 

Het regioteam Scheldeland levert redactionele input en fotomateriaal aan voor de 

campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’. 

 

  Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen apb 

   Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.12.   Foto- en filmmateriaal + beheer beeldenbank  

 

Een aantrekkelijke foto overtuigt sneller dan de knapste promotietekst. Toerisme 

Scheldeland vzw blijft investeren in sterk beeldmateriaal en plant elk jaar nieuwe 

fotoshoots. Toerisme Scheldeland vzw stuurde fotograaf Stefanie Faveere op pad 

(opdracht TSL middelen binnen raamcontract TOV vzw) voor drie fotoshoots langs 

Schelde met St Amands kaai en Hamme, Dender met Aalst en Denderleeuw, en Rupel 

met o.a. Bornem, Boom, Schelle.  

 

Het regioteam maakte in de eigen communicatie bijna dagelijks gebruik van de 

beeldenbank van TOV vzw en bezorgt relevante beelden aan de collega’s van TPA apb.  
 

Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen apb 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

Toerisme Scheldeland vzw 

 

5.13. Branding 

 

Binnen de actielijnen van het Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025 

werd het ‘projectbureau Scheldeland’ (Zie 8.2. Strategisch Beleidsplan Toerisme in 

Scheldeland) opgericht. Hierbinnen werd met de stuurgroep Branding actie 

ondernomen m.b.t. ontwikkeling van regio-identiteit, DNA en verhaallijnen 

Scheldeland. Aan de hand van een gedragen en participatief proces met experten, 

sector, partners, verschillende beleidsdomeinen, werden twee expertengroepen, een 

positioneringsworkshops, een online bevraging, en twee actieworkshops georganiseerd. 

Gedragen door deze partners, werden volgende verhaallijnen ontwikkeld:  

 
Verhaallijn 1: Blauwgroene natuur beleven 
Met Respect voor Water en Natuur, Actief Ontdekken en Verademen en Evenwicht 
Herstellen 
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Verhaallijn 2: Rivieren als levensaders van gisteren, vandaag en morgen 
 
Verhaallijn 3: Een dynamische regio vol ambitie 
 
Verhaallijn 4: Authentieke streekcultuur 

Het resultaat van de opdracht is de basis voor team Scheldeland voor toeristische 

communicatie en productontwikkeling, samengevat in de Merkengids. De Wegwijzer 

dient om onze partners handvaten te geven voor het implementeren van de resultaten in 

hun communicatie en productontwikkeling. Zo communiceert iedere partner over 

Scheldeland op dezelfde manier, en krijgt de bezoeker een eenduidig beeld waar 

Scheldeland voor staat. 

6. Infrastructuur 

6.1.   Fiets- wandel- en autoroutes  

 

Het regioteam leverde ondersteuning en input en/of beeldmateriaal voor: 

➢ Herwerking Fietnetwerkkaart Scheldeland  

➢ Herwerking Aspergeroute 

 

7. Netwerking 

7.1.   Eigen organisatie 

7.1.1. Ambtenarenoverlegmomenten (3) 

 

Ambtenarenoverleg 18 maart 2021 via MS Teams. Agenda: 
 
9u50  Onthaal (opstart online, zodat we tegen 10u zeker kunnen starten) 
10u  Verwelkoming 

1. Goedkeuring verslag d.d. 10 december 2020 

2. Stand van zaken Scheldeland 

a. Branding Scheldeland 

b. Marketingcampagne 2021  

c. Fietsnetwerkkaart Scheldeland  

d. Logiespartners 2021  

e. Projecten  

f. Enquête Vakantieboek Scheldeland 2020: resultaten 

g. Bewonersstudie Horizon 2020  

3. Resultaten rondvraag steden en gemeenten  

a. Overkoepelende tendensen  

b. Evenementen 

4. Ruimtelijke kwaliteit en onthaal in Berlare, toelichting door gemeente Berlare  

5. Varia en tafelronde 

Kalender Scheldeland  

 

Ambtenarenoverleg 24 juni 2021, via MS Teams. Agenda: 
 
12u50 Onthaal (opstart online, zodat we tegen 13u zeker kunnen starten) 
13u   Verwelkoming 

 
1.  Goedkeuring verslag d.d. 18 maart 2021 

2. Marketing Scheldeland, door team Scheldeland 

Influencer campagne 2021 

Social media campagne 2021 
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3. Ambitie rond wandelen in de Provincie Oost-Vlaanderen, door Boris Dewolf (TOV) 

4. Inspirerende projecten bij Visit Aalst, van citydressing tot zomercampagne, door Sandy Osselaer 

5. Zomeractiviteiten in Scheldeland, op basis van input steden en gemeenten 

6. Varia en tafelronde 

a. korte pitch per stad/gemeente over inspirerende projecten van bovenlokaal belang 

b. Kalender Scheldeland 

c. Varia 

 

Ambtenarenoverleg 16 december 2021, via MS Teams. Agenda: 

 
1.Goedkeuring verslag d.d. 24 juni 2021 

2. Marketing Scheldeland 

a.Visuele vertaling verhaallijnen: nieuwe huisstijl en logo Scheldeland 

b.Promotie Scheldeland in infokantoren en/of gemeentelijke diensten: beachflags of andere? 

c.Vakantieboek 2022 + kort overzicht steden/gemeenten plannen 2022  

d.Influencer en social media campagne 2021: resultaten 

3.Inspirerende projecten Fort Liezele ‘Van traditioneel museum naar toekomstgericht belevingscentrum’ door 

Kurt Van Camp 

4.Varia en tafelronde 

a.Routescan Dender- en Molenbeekvallei  

b.Kalender Scheldeland 

c.Varia en rondvraag 

 

7.1.2. Sectormoment Scheldeland  

 

Sectormoment verhaallijnen Scheldeland 

Scheldeland is een bestemming in volle ontwikkeling. Eind vorig jaar werd er in 

samenwerking met KonsulTra en CityD-WES een traject opgestart waarbij er samen met 

diverse stakeholders werd gebouwd aan de branding van Scheldeland. Via gedragen 

argumenten distilleerden we het authentieke DNA van Scheldeland. De resultaten hiervan 

deelden we op 24 juni 2021 tijdens een online sectormoment. Samen besproken we de 

visie over identiteit, het DNA en de verhaallijnen van Scheldeland, die jou en 

alle andere vakantiemakers uit onze regio verbinden en ondersteunen. Zo zetten 

we samen, toerismemedewerkers, gidsenverenigingen, VVV’s, schepenen voor toerisme, 

logiesuitbaters, horecazaken, musea, streekproducenten en eenieder die actief is in de 

toeristische sector in Scheldeland, verder in op kwaliteitstoerisme. 

 

Sectormoment ‘Kastelen van de Schelde’ 

 

De Scheldevallei is rijk aan erfgoed, zowel in de kunststeden Gent en Antwerpen als 

daarbuiten. Met het project ‘Kastelen van de Schelde’ willen we de prachtige erfgoedsites 

langs de rivier laten uitgroeien tot sterke toeristische producten en hiermee de ganse 

regio naar een hoger niveau tillen. De focus ligt op de kastelen van Hingene (kasteel 

d’Ursel), Bornem (Kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde), Kruibeke (Kasteel 

Wissekerke), Laarne en de Lakenhalle in Dendermonde. 

De kastelen worden in 2022 opengesteld voor bezoekers, ze krijgen een fonkelnieuw 

onthaal, ze worden sterk ingebed in de omgeving en ze pakken uit met een extra ‘reason 

to visit’. 

We organiseerden op 9 december een online sectormoment om de toeristische 

opportuniteiten die dit voor u als ondernemer te bieden heeft, in de kijker te zetten en te 

stimuleren om ermee aan de slag te gaan. Met volgend programma: 

 
Verwelkoming door Axel Boen, voorzitter Toerisme Scheldeland 
*** 

Voorstelling project ‘Kastelen van de Schelde’ door Kristoffel Raes, projectcoördinator 

*** 

Sprekend voorbeeld van samenwerking uit het toeristische werkveld: Grenspark Groot Saeftinghe en de Zonnetrein 
*** 

Veronique Lambert, directeur van het kasteel van Laarne,  maakte een inhoudelijke studie over de erfgoedsites.  Zij verduidelijkt de 

linken tussen de sites en de opportuniteiten om als ondernemer aan te haken 

*** 
Ronny Suy, voorzitter Toerisme Waasland nodigt u aansluitend uit voor een netwerklunch 
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7.2.   Organisatie van partners  

 

Toerisme Scheldeland vzw neemt haar rol als adviseur op bij een aantal dossiers van 

toeristische en niet-toeristische organisaties. Ook tijdens structurele overlegmomenten 

rond bepaalde thema’s adviseert het regioteam Scheldeland waar nodig. Enkele 

specifieke netwerkmomenten worden naast een opsomming ook toegelicht: 

  

7.2.1. Water en Erfgoed:  

 

− Scheepswerven in Beeld: Dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen trekt 

samen met Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme Scheldeland vzw en Toerisme 

Waasland vzw, het PDPO project ‘Scheepswerven in Beeld’ in samenwerking met de 

partners Tolerant, Op Stoapel, gemeenten Temse en Kruibeke. In 2021 werd nog 

verder gewerkt aan de restauratie van de verschillende sites door de partners. In 

2022 zal door het regioteam Scheldeland worden gewerkt aan netwerkmomenten en 

promotie. 

 

7.2.2. Onthaal  

 

- Mystery visits en coaching infokantoren: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw ontwikkelde 

(op basis van de visienota onthaal 2017) het mystery visittraject als kwaliteitstool 

voor de infokantoren van de publieke sector. Ze  werkt in de regio Scheldeland 

daarvoor ook samen met Toerisme Provincie Antwerpen apb om in te zetten  op het 

verhogen van de kwaliteit van het toeristisch onthaal. Infokantoren uit de regio 

konden zich laten screenen door een pseudo toerist, die op basis van een standaard 

vragenlijst de verschillende aspecten van de bezoekerscyclus bekeek met als 

resultaat een verslag met duidelijke feedback. Doorheen het traject wordt gefocust op 

groei door middel van acties op basis van het verslag en coaching door een van de 

regiomedewerkers, die hier voor een coachingopleiding volgde. Bij onderstaande 

infokantoren werd een aanvraag ingediend of verdergezet:  

➢ Infokantoor Toerisme Wetteren : Startte het traject op in 2019 en zette dit in 

2020 verder met de opmaak van het actieplan en implementatie van de 

verbeteracties. In 2021 volgde de tweede Mystery Visit. Feedbackgesprek nog 

in te plannen. 

➢ Infokantoor Toerisme Hamme: Startte het traject op in 2019 en zette dit in 

2020 verder met de opmaak van het actieplan en implementatie van de 

verbeteracties. In 2021 volgde tweede Mystery Visit, en het feedback gesprek.  

➢ Infokantoor Toerisme Klein-Brabant te Bornem: Startte het traject op in 2019 

en zette dit in 2020 verder met de opmaak van het actieplan en implementatie 

van de verbeteracties. In 2021 volgde tweede Mystery Visit en 

feedbackgesprek. 

➢ Infokantoor Toerisme Merelbeke: Aanvraag tot opstart traject werd ingediend, 

door corona werd het eerste bezoek van de mystery visitor verschoven van 

naar 2022. 

➢ Berlare Citymarketing: tweede Mystery Visit en feedback gesprek afgerond. 

 

- Ambassadeurstrajecten: Binnen de cel sectorwerking van Toerisme Oost-Vlaanderen 

vzw werden verschillende trajecten uitgebouwd om de kennis van ondernemers (die 

vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor gasten) over de regio te vergroten. In 

Scheldeland werd in 2021, in samenwerking met Toerisme Provincie Antwerpen apb 

en het regioteam Scheldeland het ambassadeurstraject Dender en 

ambassadeurstraject Scheldeland-Oost georganiseerd met een workshop 

klantgerichtheid en verschillende streekverkenningen, met volgende thema’s: 

- fietstocht naar Lessines met stops onderweg, vertrek in Geraardsbergen   
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- erfgoedwandeling in Dendermonde en wandeling in de Beneden-Dendervallei in Wieze 

- stadswandeling in trendy Aalst en proeven van het avontuurlijk aanbod op en naast de Dender  

van The Outsider Aalst. 

- verken Klein-Brabant, het land van stille waters     

- verken Buggenhoutbos en proef de bieren van brouwerij Bosteels   
 

- Het regioteam Scheldeland gaf promotionele en inhoudelijke ondersteuning aan TPA 

voor de organisatie van de opleiding Verkenner Scheldeland-Oost.  

 

7.2.3. Natuur en Ruimtelijke Ordening 

 

Het regioteam Scheldeland volgt de volgende gebiedsgerichte projecten in de regio op:  

 

− Rivierpark Scheldevallei wordt ‘Kandidaat Nationaal Park Scheldevallei (RLSD) en 

mag : gestructureerd overleg met 31 partners die werken 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. De nodige voorbereidingen worden in 2021 getroffen om de 

kandidatuur in te dienen. Binnen het hefboomproject ‘Van Steen tot Steen’ werd 

verder gewerkt aan de nieuwe ontsluiting en onthaal van de ‘Kastelen van de 

Schelde’. 

 

− Beleefbare Dendervallei, maakt deel uit van GTO Ruimte voor Water, geeft vorm 

aan de ruimtelijke uitdagingen in de steden langs de Dender: Ninove, Aalst, 

Denderleeuw, Dendermonde, Lebbeke samen met Liedekerke, Roosdaal, 

Geraardsbergen, Ath en Lessines, met sinds 2021 ook Enghien, Chièvres, Beloeil, 

Bernissart. Team Scheldeland coördineert samen met de vier toeristische regio’s, de 

steden en gemeenten met advies, communicatie en promotie. De actiepunten uit het 

charter op de vijf domeinen: 

 

o Wandelen: routescan wandelproduct in de Dendervallei, werd intern 

voorbereid door TOV in overleg met team Scheldeland en team 

Vlaamse Ardennen;  

o Fietsen (verdere promotie van de herwerkte fietsgids ‘Fietsen in de 

Dendervallei’ en de nieuwe ‘Topoguide de la vallée de la Dendre’; 

o Water: promotie waterkaart van The Outsider, en beleving op water;  

o Sectormoment in L’ Hopital Notre Dame de la Rose met toeristische 

ondernemers; In het kader van Ambassadeurstrajecten werden 

streekverkenningen langsheen de Dender georganiseerd 

o communicatie (online)’ worden samen met de partners aangepakt, ahv 

contentplanning. Hierin worden de ‘blauwe lijnen’ op de jaagpaden 

meegenomen. 

 

      De stuurgroep heeft op 21 juni plaatsgevonden met volgende onderwerpen  

1 Welkom (nieuwe) partners  

 2 'Samenwerken in de Beleefbare Dendervallei’ –  

 3 Wandelen 

 4 Fietsen 

 5 Water 

 6 Sector 

 7 Communicatie 

 8 Projecten in de Dendervallei 

 9 Financieel 

 10 Varia 
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- Het Territoriaal OntwikkelingsProject T.OP Dender (Vlaamse Overheid en POV) 

verankert in structurele samenwerkingsvorm de gebiedsgerichte werking (SP 

Denderland 2015-2018, 2017 Ruimte voor Water, 2018-2019 BRV Proeftuin 

Dendervallei, om complexe ruimtelijke uitdagingen, demografie, waterveiligheid, 

mobilliteit economie, … op geïntegreerde manier aan te pakken, en realisatiekracht 

te versterken. Doelstellingen: verhogen leefomgevingskwaliteit, aanpak 

klimaatverandering, stimuleren economische groei. Ruimtelijke krachtlijnen: 

veerkrachtig groen-blauw netwerk, duurzaam productief landscham en bouwshift en 

slimme groei. In 2021 werd verder onderzocht welke bouwstenen op welk gedeelte 

van de Dender het best worden toegepast. Hierbij werd ook rekening gehouden met 

de recreatieve mogelijkheden die de werken bieden voor de bezoekers van de 

Dendervallei. Advies en ondersteuning, en promotie voor het participatieve 

bewonersonderzoek door team Scheldeland. 

 

7.2.4 Ontwikkeling 

 

- De Bewonersstudie, binnen het Europees subsidie project Horizon 2020 van Toerisme 

Vlaanderen ism KULeuven, TOV TPA TSL en Rivierpark Scheldevallei, en de 

Scheldelandse steden en gemeenten, onderzoekt hoe cultuurtoerisme de toeristische 

regio Scheldeland kan ondersteunen in ontwikkeling. In Aalst, Dendermonde, 

Denderleeuw, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Berlare en Willebroek werd een 

bewonersonderzoek, waarvan de resultaten in 2021 bekend gemaakt werden. In 

2021 komen ook alle resterende steden en gemeenten van Scheldeland aan bod. De 

resultaten zijn de 0-meting. Deze bewonersstudie zal over twee jaar herhaald worden 

en bekeken worden in hoeverre cultuurtoerisme heeft bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de regio. 

 

- SmartCulTour (2020-juni 2023) 

Dit project ondersteunt de Regionale ontwikkeling in Europese gebieden met 

specifieke aandacht voor de rurale periferie en de stedelijke rand via duurzaam 

cultureel toerisme. Dit project wordt Europees gefinancierd vanuit Horizon 2020 

Research en Innovatieprogramma. Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Bornem 

werden verkozen om deel uit te maken van de Living Labs, met name voor ervarings- 

en kennisuitwisseling.  

 

Om de bezoeker nog beter te onthalen in Scheldeland, verleent team 

Scheldeland advies en promotionele ondersteuning aan de volgende 

projecten in de regio: 

 

- Strategisch Project ‘Van Erembald tot Kravaalbos’ 

- Strategisch Project ‘Open Ruimte In en Om Mechelen’ (ORIOM)  

- Strategisch Overleg Rupelstreek (STOR) 

- Onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer  

- Workshop Toekomst visie Donk 

- Onthaalplan Durmevallei o.a. met Hamme en Zele 

- Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change, Life Sparc 2017-2022 o.a. 

met Dendermonde, Bornem, Hamme en ANB, VWW, RLSD, organisator van ‘Hoogtij, 

Feest in Rivierpark Scheldevallei’. 

- Subteam Binnenvaartwegen: overlegplatform waterrecreatie/-sport/–toerisme voor 

waterwegen en kust in Vlaanderen 

- PDPO III project HOP AAA+ o.a. met Aalst en PVLBR. 

- Geopark Schelde Delta in het mondingsgebied van de Schelde 

 



Toerisme Scheldeland vzw  Jaarverslag 2021 
 

23 

 

8. Projecten  
 

8.1.   Groote Oorlog  

 

In 2021 werd de app Groote Oorlog onderhouden en was downloadbaar. Dit project werd 

door Toerisme Scheldeland vzw in 2010 bij Toerisme Vlaanderen ingediend in het 

impulsfonds Groote Oorlog, goed voor een subsidie van 239.000 euro op een totale 

projectkost van 482.669 euro. Het project werd volledig gerealiseerd in 2018. Toerisme 

Scheldeland blijft ook de ‘fietsen langs forten’ Fietsroute en de ‘Wandelen door de ruïnes 

van Dendermonde stad’ Wandelroute promoten via de vernieuwde website 

www.scheldeland.be, evenals Aalst Stadswandelroute en Dendermonde fietsroute. 

 
 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

Toerisme Vlaanderen vzw 

Steden en gemeenten (belevingspunten) 

 

8.2.   Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland  

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, olv 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. Er werd ook een handige samenvatting van het Strategisch Plan gemaakt, een 

krantje, mooi gelay-out en makkelijk leesbaar. Tevens werd ingezet op de ontwikkeling 

van een filmpje om de Ambitie Scheldeland 2030 die we allemaal samen 

formuleerden met alle stakeholders over de verschillende beleidsdomeinen heen. 

Consulteerbaar op https://sector.tov.be/strategische-plannen/ en dan onderaan 

Scheldeland. 

 

In april 2020 hebben we het ‘projectbureau Scheldeland’ opgericht. Op alle 

verschillende beleidsniveaus wordt er intensief samengewerkt, over de grenzen van 

sectoren heen, om Scheldeland als bestemming duurzaam te ontwikkelen. Een sterke 

regie op projecten is nodig om de kwaliteit te bewaken en de voortgang te monitoren. 

Binnen de samenwerking TOV TPA, met de regiocoördinator Scheldeland als trekker, 

zetelen in het projectbureau Scheldeland de projectcoördinatoren van VWW, ANB, VLM, 

OE, Cultuur en erfgoedsites POV, Rivierpark Scheldevallei/RLSD, Open Ruimte in en Om 

Mechelen (RLRL), Gebiedswerking Dender POV, Gebiedswerking Rupel (TPA). We delen 

expertise, zorgen voor een gedragen visie, sterk netwerk, gedreven daadkracht, 

sparring: doorstroom informatie naar organisatie, naar de partners in het veld, opvolging 

binnen projecten, om Scheldeland als bestemming duurzaam te ontwikkelen. 

 

Binnen het projectbureau is de stuurgroep Branding Scheldeland opgericht. 

Ze heeft ism Konsultra en alle verschillende stakeholders, op een participatieve manier, 

de identiteit en DNA en verhaallijnen van Scheldeland van november 20 – eind 2021.  

 

Ook de visuele vertaling van de branding voor Toerisme Scheldeland is opgenomen in 

2021 zodat de branding kan meegenomen worden in het volgende vakantieboek dat 

verschijnt in 2022, de website, de nieuwsbrief, social media, folders, en toolkit voor 

ondernemers. Voor alle stakeholders (verschillende partners van de stuurgroep, sector, 

logies, horeca, POI, musea, ….) wordt er een kapstok aangereikt om de branding 

Scheldeland te vertalen in hun eigen communicatie. De ontwikkelde ‘Wegwijzer’ is hierbij 

http://www.scheldeland.be/
https://sector.tov.be/strategische-plannen/
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een handvat. In 2022 zullen webinars georganiseerd worden voor de sector en partners 

om dit concreet toe te kunnen passen. 

 

Intern werd de stuurgroep communicatie opgericht, met hieronder vier werkgroepen: 

website, nieuwsbrief, social media, online campagne. Doel van deze stuurgroep is om alle 

communicatiekanalen aan onze nieuwe verhaallijnen en de nieuwe huisstijl aan te 

passen. 
 

8.3 Informatieveiligheidscel 

 

Binnen het kader van de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming werd sinds 

december 2018 de Data Protection Officer van TOV, ook aangesteld voor de regio 

Scheldeland.  

Toerisme Scheldeland vzw participeert in de stuurgroep informatieveiligheid binnen 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 

Deze stuurgroep komt op regelmatige momenten samen en heeft een adviserende, 

stimulerende, documenterende en faciliterende opdracht op vlak van informatiebeveiliging. 

Zij volgt ook de gemelde incidenten en zwakheden inzake informatieveiligheid op, en 

formuleert naar aanleiding hiervan eventuele acties en beheersmaatregelen.  

In deze stuurgroep werd het Informatieveiligheidsbeleid eind 2020 opgesteld, en in 2021 

door de Raad van Bestuur goedgekeurd, evenals het jaarverslag 

informatieveiligheidsbeleid. Regelmatig wordt een update gemaakt van het 

verwerkingsregister, en via mail aandacht gevraagd voor veiligheid bv Phishing. Er wordt 

regelmatig teruggekoppeld vanuit het regioteam en/of DPO Scheldeland, naar de DPO 

van Toerisme Provincie Antwerpen. 
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f  

 
9. Samenvatting balans en resultatenrekening Toerisme Scheldeland 
2021 
De jaarrekening 2021 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 19 

april 2022 en nadien neergelegd bij de bevoegde instanties.  
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10. Legende 

 

Overzicht afkortingen: 

− ANB  Agentschap voor Natuur en Bos 

− LIVV  Logeren in Vlaanderen Vakantieland 

− PDPO  Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 

− PTO  Provinciale Toeristische Organisatie 

− RLRL  Regionaal Landschap Rivierenland 

− RLSD  Regionaal Landschap Schelde-Durme 

− RPSV  Rivierpark Scheldevallei (vervolg op SSM) 

− TOV vzw Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

− TPA apb Toerisme Provincie Antwerpen apb 

− TSL vzw Toerisme Scheldeland vzw 

− TWL vzw Toerisme Waasland vzw 

− VLM  Vlaamse Landmaatschappij 

− VWW  Vlaamse Waterweg 
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