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VOORWOORD
2021 was opnieuw een jaar 
dat sterk werd getekend door 
de coronacrisis, ook voor 
Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Het was een jaar met ups 
en downs, met hoopvolle 
periodes maar ook met 
sombere periodes vol 
onzekerheid. Toeristische 
ondernemers hadden het 
voor het tweede jaar op rij 
niet onder de markt, maar 
bereidden zich ook voor 
op de toekomst. Toerisme 

Oost-Vlaanderen zorgde net zoals in 2020 voor de nodige 
ondersteuning van de sector, zowel op het vlak van onder 
meer communicatie, promotie en informatieverstrekking als 
op financieel vlak. Ondernemers die op Vlaams niveau niet 
geselecteerd werden voor het Vlaamse Stimulusprogramma 
kregen een extra kans met het aanvullende Oost-Vlaamse 
Stimulusluik. Toerisme Oost-Vlaanderen kende daarin 
€ 218.000 toe aan dertien Oost-Vlaamse hotels, B&B’s en 
vakantiewoningen die investeringen planden in (minstens) 
het ecologisch verduurzamen van hun uitbating. We inves-
teerden ook verder in opleidings- en ambassadeurstrajecten 
voor toeristische ondernemers, omdat ook zij belangrijk zijn 
bij de verdere toeristische promotie van Oost-Vlaanderen 
als gastvrije provincie. Ook op interprovinciaal vlak werden 
de promotie-inspanningen verdergezet om de toeristische 
sector door de coronacrisis te loodsen. Extra middelen werden 
vrijgemaakt om de relancecampagnes onder de merknaam 
‘Vlaanderen Vakantieland’ verder te zetten, met Logeren in 
Vlaanderen als draaischrijf.

Hoewel we omwille van corona noodgedwongen enkele 
geplande activiteiten moesten annuleren, zoals onze jaarlijkse 
inspiratiedag in november, konden we toch een aantal mooie 
acties en resultaten voorleggen. Zo werden alle Oost-Vlaamse 
fietsknooppuntennetwerken en de bijhorende publicaties 
herwerkt, realiseerden we twee opvallende nieuwe rustpunten 
in de Vlaamse Ardennen, en konden we twee nieuwe wandel- 
en fietsgidsen voorstellen vol praktische en toeristische infor-
matie zowel voor dagtrips als meerdaagse wandelvakanties. 
Tegen de zomer rolden we samen met de vier andere Vlaamse 
provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen 
een nieuw netwerk van icoonroutes uit, routes waarmee we 
ons samen op de kaart willen zetten als een internationale 
topbestemming voor fietsvakanties. We startten ook een 

nieuw project op rond toegankelijk fietsen in Oost-Vlaanderen, 
promootten de groepsuitstappen op de infodag groepen en 
gaven met Lowiz – in samenwerking met Gent Congres – de 
Oost-Vlaamse MICE-sector verder een duwtje in de rug.

Op het gebied van marketing en communicatie bouwden 
we verder aan de weg die we in 2020 insloegen: Toerisme 
Oost-Vlaanderen focust zich enerzijds op de promotie van de 
bestemmingen (de regio’s) en anderzijds op de promotie van 
fietsen en wandelen via het merk Routen. Dat dit nieuwe merk 
in 2021 uitgroeide tot een echt begrip bij fietsers en wande-
laars, bewezen de cijfers. Routen magazine, dat in de lente 
van 2021 voor de tweede keer verscheen, viel bij liefst 75.000 
abonnees in de bus. Meer dan 100.000 geïnteresseerden 
abonneerden zich intussen op onze maandelijkse Routen 
nieuwsbrief. De bijna 1,9 miljoen bezoeken aan www.routen.
be resulteerden in ruim 5,3 miljoen paginaweergaven. Tellen 
we al onze websites samen – Routen, de vernieuwde regio-
websites en Lowiz – dan ogen de cijfers nog spectaculairder: 
meer dan 2,8 miljoen bezoeken, goed voor ruim 8,2 miljoen 
paginaweergaven. Kortom: kende Routen in 2020 al een 
succesvolle start, dan nam ons nieuwe fiets- en wandelmerk in 
2021 de grote vlucht vooruit.

Dit alles was maar een greep uit alles wat we in dit tweede 
‘coronajaar’ realiseerden. Een volledig overzicht vindt u verder 
in dit jaarverslag, dat ook dit jaar weer in een fris nieuw jasje 
steekt. Graag bedank ik nog iedereen die in 2021 meewerkte 
aan het toerisme in onze provincie, aan de collega’s van de 
deputatie voor hun ondersteuning van onze werking en aan de 
medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

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



1. 
ONZE OPDRACHT

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

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

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

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

2. 
ONZE STAKEHOLDERS

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

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

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

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

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

Brugge
Antwerpen

Brussel

WAASLAND

VLAAMSE
ARDENNEN

MEETJESLAND

LE IESTREEK

GENT

SCHELDELAND

NEDERLAND
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3. 
ONZE BESTEMMINGEN

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

4. 
BELEIDSDOELSTELLINGEN EN 
ACTIEPLANNEN 2020-2026

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

BELEIDSDOELSTELLING

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

ACTIEDOMEIN

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

ACTIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 OOST-VLAAMSE STEDEN EN 
GEMEENTEN

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

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

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

Toerisme Oost-Vlaanderen geeft samen met de andere PTO’s 
en de private logiessector (waaronder Horeca Vlaanderen en 
de Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme) 
vorm aan de vzw Logeren in Vlaanderen die korte vakanties 
in Vlaanderen promoot op de binnenlandse markt. Toerisme 
Oost-Vlaanderen nam in deze vzw tot halverwege 2021 het 
penningmeesterschap waar.

Interprovinciaal wordt regelmatig overleg georganiseerd 
tussen de directies van de PTO’s. Topics met een provin-
ciegrensoverschrijdend belang (bijvoorbeeld hervorming 
logiesdecreet) of waarin op interprovinciaal niveau wordt 
samengewerkt komen aan bod. Net als in 2020 werd in 2021 
nog nauwer samengewerkt dan anders, ook met Toerisme 
Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden, onder andere om de 
coronacrisis die de toeristische sector hard trof, het hoofd te 

bieden. Onder de koepel ‘Vlaanderen Vakantieland’ werden 
de gezamenlijke promotieacties verdergezet. Verdediging 
en ondersteuning van de sector kwamen regelmatig aan 
bod. Verschillende provincies waaronder ook Toerisme 
Oost-Vlaanderen werkten in overleg en in samenwerking met 
Toerisme Vlaanderen een aanvullend financieel ondersteu-
ningspakket uit op het Vlaamse ondersteuningsprogramma 
voor toeristische ondernemers (‘Stimulus’).  

In 2021 startten de activiteiten op in het kader van het 
nieuw samenwerkingsverband rond ‘Fietsen in Vlaanderen 
2020-2025’, gesloten tussen de vijf PTO’s en Toerisme 
Vlaanderen. Nieuwe icoonfietsroutes werden gelanceerd en 
eerste acties opgezet om deze in de markt te zetten op de 
binnen- en buitenlandse markt. Het secretariaat van het inter-
provinciaal overleg (‘a-commissie toerisme’) ligt in handen van 
de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP). 

In 2021 staken ook de gedeputeerden voor toerisme (‘b-com-
missie toerisme’) twee keer de koppen bijeen om onder 
andere gezamenlijke relance-inspanningen en de moeilijk-
heden van de coronacrisis te bespreken. 

5.3  ANDERE PARTNERSCHAPPEN

Toerisme Oost-Vlaanderen is verder partner van het Centrum 
Ronde van Vlaanderen vzw. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt 
ook in de bestuursorganen van de Oost-Vlaamse Regionale 
Landschappen met wie wordt samengewerkt rond regionale 
projecten met toeristische invalshoek zoals Rivierpark 
Scheldevallei (Regionaal Landschap Schelde-Durme) en 
Landschapsparken Drongengoed en Bulskampveld (Regionaal 
Landschap Meetjesland). In 2021 werd actief meegewerkt aan 
de opmaak van dossiers voor kandidaatstellingen landschaps-
parken en nationale parken in Oost-Vlaanderen. 
Sinds 2020 is Toerisme Oost-Vlaanderen ook partner in het 
samenwerkingsverband rond groenpool Parkbos (Gent/De 
Pinte/Sint-Martens-Latem).  

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

Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur en verschillende 
provinciale directies en organisaties vindt overleg plaats en 
is er afstemming. In 2021 was er bijvoorbeeld overleg over de 
oprichting van het Geopark Schelde-Delta (Unesco label), de 
oprichting van landschapsparken en nationale parken en de 
Oost-Vlaamse recreatiedomeinen. 
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Er worden eveneens gezamenlijke projecten uitgewerkt, 
bijvoorbeeld met de directie erfgoed rond maritiem erfgoed 
(‘Scheepswerven in beeld’). Met EROV vzw wordt samenge-
werkt onder andere aan de promotie van streekproducten en 
ondersteuning in bedrijfsvoering van ondernemers. 

De input aan de besluitvorming van de deputatie en provin-
cieraad gebeurt door het beantwoorden van vragen, het 
aanleveren van nota’s en de occasionele aanwezigheid op de 
inzake toerisme bevoegde raadscommissie. In 2021 werden 
de nieuwe toekomstplannen voor toerisme en recreatie in 
Waasland en Meetjesland ter goedkeuring voorgelegd.

6. 
HEFBOOMWERKING

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

In 2021 werd gewerkt aan onder andere deze toeristische 
projecten:

• ‘Homeland of Cycling’: projecten rond de verdere toeris-
tische ontwikkeling en promotie van het wielererfgoed en De 
Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen (hefboom-
projecten Toerisme Vlaanderen) – zie Deel 3 Fietsen en 
wandelen, 5. Herwerking routes, 5.1 Ronde van Vlaanderen 
fietsroute

• ‘Eurocyclo’ rond de ontwikkeling en promotie van fietsen 
in de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk (Interreg 
V-programma) – zie Deel 5 Kennis en data, 5.3 Fiets- en 
wandeltellingen, 5.3.1 Fietsonderzoek in de Vlaamse 
Ardennen

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

• Ambassadeur Landschapspark Drongengoed: project rond 
gastheerschap (LEADER-programma Meetjesland) (met 
onder andere Regionaal Landschap Meetjesland) – zie Deel 

10 Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.1 
Landschapspark Drongengoed en Bulskampveld 

• ‘Beleefbare Dendervallei’: project rond de toeristisch-re-
creatieve ontwikkeling van de Dendervallei van Ath tot 
Dendermonde (partnerschap met 11 gemeenten, 4 regio’s, 
3 provincies en 2 gewesten) zie Deel 10 Regiowerking, 
5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.1 Beleefbare 
Dendervallei

• Projecten rond de realisatie van belevingselementen op 
de nieuwe wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark 
Groot Saeftinghe in het Waasland (2021-2023) (LEADER-
programma grensregio Waasland) (met onder andere EGTS 
en Toerisme Waasland) – zie Deel 10 Regiowerking, 4. 
Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.3 Belevingsvol wandelen 
in het Waasland

• Expeditie Landschapspark Bulskampveld (Meetjesland): 
ontwikkeling van belevingsvolle en kindvriendelijke wandel-
routes; samenwerking met Westtoer (fiets- en wandel-
project Toerisme Vlaanderen) – zie Deel 10 Regiowerking, 
3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.1 Landschapspark 
Drongengoed en Bulskampveld

7. 
DE CORONACRISIS EN ONZE 
WERKING

2021 was, net als 2020, een jaar dat sterk in het teken stond 
van de coronacrisis. Het was een jaar met veel ups en down, 
met hoopvolle periodes maar ook met sombere periodes 
en veel onzekerheid. De toeristische sector had het hard te 
verduren maar bereidde zich ook voor op de toekomst. De 
medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen leverden vele 
inspanningen om vragen van de sector op te vangen, ze van 
informatie te voorzien, ze te ondersteunen in hun werking en 
het toerisme en recreatie in onze provincie volop te promoten. 
De druk was vaak groot en er moest soms snel geschakeld 
worden. Opnieuw moesten hals over kop geplande fysieke 
activiteiten worden afgelast of omgegooid (bijv. de jaarlijkse 
inspiratiedag en een MICE- netwerkevent in het najaar). 
Opnieuw werden extra middelen vrijgemaakt om de sector 
te ondersteunen (extra promotiecampagnes, financiële 
‘Stimulus’-steun aan de toeristische ondernemers). Ondanks 
de crisis, haar gevolgen, veranderingen en ongemakken, 
kunnen we een aantal mooie acties en resultaten voorleggen. 
We lichten ze toe in dit jaarverslag.
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DEEL 2: 
MARKETING EN 

DISTRIBUTIE



1. 
CAMPAGNES

1.1  THEMATISCHE CAMPAGNE:  
ROUTEN 

Toerisme Oost-Vlaanderen promootte in 2021 fietsen en 
wandelen in Oost-Vlaanderen via het merk Routen en de bijho-
rende consumentenwebsite www.routen.be. Routen is sinds 
midden 2020 de overkoepelende merknaam voor fiets- en 
wandelbelevingen in onze provincie. Ook de diverse communi-
catiemiddelen zoals de fiets- en wandelkaarten en -gidsen van 
Toerisme Oost-Vlaanderen, de consumentennieuwsbrief, de 
sociale media, de community erachter, én het nieuwe toeris-
tisch magazine komen onder deze noemer uit. Met Routen wil 
Toerisme Oost-Vlaanderen voortaan (ook) een jonger en breder 
publiek inspireren en een breed merk in de markt zetten dat 
Vlaamse en Nederlandse fietsers en wandelaars aanzet tot 
een bezoek aan Oost-Vlaanderen. 

1.1.1 ROUTEN WEBSITE

De Routen website www.routen.be bevat inspirerende en 
praktische content rond fietsen en wandelen: longreads 
en artikels met tips, maar ook gratis downloadbare fiets- 
en wandelkaarten met routebeschrijvingen, een fiets- en 
wandelrouteplanner en een webshop. De site wordt regel-
matig aangevuld met nieuwe artikels en ieder artikel wordt 
geoptimaliseerd voor een goede vindbaarheid in Google. 
Dat de site aanzet tot het maken van een fiets- of wandel-
tocht bewijzen de bezoek- en downloadcijfers. Zo werden 
in 2021 meer dan 150.000 fietsroutes en meer dan 375.000 
wandelroutes gedownload op de site. Vier regionale bestem-
mingswebsites en www.lowiz.org zetten respectievelijk de 
Oost-Vlaamse toeristische regio’s en de MICE-werking in de 
kijker (zie Deel 2 Marketing en distributie, 2. Website en 
online communicatie, 2.1 www.routen.be en regio-websites 
+ Deel 7: MICE en Lowiz). Ook in 2021 vormden de websites 
de spil van de mixed mediacampagnes van Toerisme 
Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Zowel voor Routen als voor 
elk van de regio’s werden promotiecampagnes opgezet met 
nadruk op online en sociale media, die toeristen en recre-
anten doorleidden naar de websites.

1.1.2 ROUTEN MAGAZINE

In april 2021 verscheen de tweede editie van Routen 
magazine, een gratis fiets- en wandelblad ontwikkeld 
volgens de nieuwe strategie rond het merk Routen. Routen 
komt - in tegenstelling tot het halfjaarlijkse StapAf-magazine 
van vroeger - maar één keer per jaar uit, maar is lijviger en 
bevat nog meer inspiratie voor zowel dagjestoeristen als 
overnachters. Het magazine brengt een mix van unieke 
reisverhalen, tips voor uitstappen, weekendjes weg en de 
mooiste fiets-en wandelroutes. 

Routen nummer 2 focuste thematisch op ‘water’, wat zich 
vertaalde in toeristische reportages over het Leopoldkanaal 
in het Meetjesland, de vernieuwde Leiestreek fietsroute, 
wandelen in het Grenspark Groot Saeftinghe, kanoën op de 
Durme en de Zuidlede tussen Lokeren en het provinciaal 
domein Puyenbroeck, en de Schelderoute, een icoonroute van 
138 kilometer van Oudenaarde tot Antwerpen. Routen telde 76 
pagina’s en kwam met zeven uitneembare fiets- en wandel-
kaarten die aan de reportages waren gelinkt. Het Gentse 
bureau Jansen & Janssen realiseerde het magazine in opdracht 
van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

ROUTEN MAGAZINE: METEEN EEN PRIJSBEEST

Eind 2021 sleepte Routen twee nominaties en 
één prijs in de wacht bij de BOCA Awards, een 
evenement dat prijzen uitreikt aan Belgische 
contentmarketeers. Het is een erkenning dat 
Routen opvalt bij de top van de Belgische communi-
catiebureaus. De nominaties vielen in de catego-
rieën ‘Best Print Publication’ en ‘Best Editorial’, 
de prijs ging naar ‘Traag van A naar B’ uit de 
tweede editie van Routen magazine. Voor deze 
tour de force kregen Toerisme Oost-Vlaanderen, 
auteur Christian Verschaeren, fotograaf Jens 
Mollenvanger en magazinemakers Janssen & Jansen 
een gedeeld BOCA-beeldje, complimenten van de 
jury en applaus van het publiek in de Nekkerhal in 
Mechelen.
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In het najaar van 2021 voerde het kenniscentrum van Toerisme 
Oost-Vlaanderen een lezers- en gebruikersonderzoek uit bij de 
Routen-abonnees. Het abonneebestand bleek voorzichtig te 
verjongen. 97% van de lezers beoordeelde het magazine goed 
tot zeer goed. Van wie het had doorbladerd, zei 85% dat ze 
minstens één fiets- of wandelroute uit het magazine hadden 
ondernomen. Meer over dit onderzoek: zie Deel 5: Kennis en 
data, 5.4 Bevraging publicaties, 5.4.1 Lezers- en gebruiker-
sonderzoek Routen magazine

 ▸ CIJFERS ROUTEN MAGAZINE

85.000
exemplaren

75.000
abonees in 

Vlaanderen en
Nederland

1 prijs
+ 2 nominaties
bij de BOCA Awards
(Beste of Content Awards)

CIJFERS ROUTEN MAGAZINE

1.1.3 ROUTEN NIEUWSBRIEF

In 2021 ontvingen ruim 105.000 abonnees maandelijks de 
Routen nieuwsbrief, vol inspirerende artikels en tips om al 
fietsend of wandelend Oost-Vlaanderen te verkennen. Met vijf 
nieuwsbrieven gingen evenveel gratis downloadbare route-
boekjes mee, telkens rond één thema: winters fietsen en 
wandelen (januari), fiets-en wandelroutes voor de lente (april), 
de mooiste zomerroutes (juli), wandelroutes voor de herfst 
(september) en wandelen langs verborgen parels (december). 
De boekjes met telkens vijf à zes kant- en klare routes werden 
ook gepromoot via de socialemediakanalen van Toerisme 
Oost-Vlaanderen en blijven permanent downloadbaar via 
de webshop www.routen.be/webshop. Nieuw was het 
gebruik van video’s die doorlinken naar de website en het 
YouTube-kanaal.

De gemiddelde openingsrate van 51% bewijst dat de nieuws-
briefartikels aanslaan bij de doelgroep. De artikels leveren ook 
heel wat kliks op naar www.routen.be en naar de websites van 
partners.  

 ▸ CIJFERS ROUTEN NIEUWSBRIEF

13.461
gemiddeld aantal unieke

bezoekers vanuit de 
maandelijkse Routen nieuwsbrief

naar de Routen website

105.028 Routen abonnees

openingsrates tussen
42,95% en 58,47%
(jaargemiddelde: 51%)

0% 100%

30.951
aantal downloads via website 

en webshop van
de 5 periodieke 

Routen routeboekjes

1.1.4 ONLINE CAMPAGNE ROUTEN

Om het Routen-merk verder te promoten en kwalitatieve traffic 
naar de website www.routen.be te leiden, zette Toerisme 
Oost-Vlaanderen in 2021 de intensieve online campagne van 
2020 verder. Om met een dynamische contentkalender op het 
juiste moment de doelgroep te bereiken, werd een midde-
lenmix ingezet van Google ads & social media ads. De primaire 
focus lag op het stimuleren van traffic op www.routen.be, het 
aanzetten tot downloaden van de gratis fiets- en wandelroutes 
op deze website, en het aantrekken van nieuwe abonnees voor 
Routen magazine.

 ▸ CIJFERS ROUTEN CAMPAGNECIJFERS ROUTEN CAMPAGNE

213.824
sessies op www.routen.be

via online advertenties

24.690
pdf- en gpx-downloads van 
ets- en

wandelroutes via de campagne

1.2  REGIOGERICHTE CAMPAGNES

Regiogerichte campagnes zetten in 2021 de verschillende 
toeristische regio’s van Oost-Vlaanderen in de markt als 
aantrekkelijke toeristische bestemmingen, vertrekkend vanuit 
de eigenheid en sterkte van elke regio.

1.2.1  CAMPAGNE VLAAMSE ARDENNEN

Met de campagne ‘In de Vlaamse Ardennen’ zetten Toerisme 
Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen in 2021 het 
unieke toeristische aanbod van de regio in de kijker, met de 
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bedoeling het verblijfstoerisme te bevorderen bij de meer 
dan 400 Vlaamse Ardennen-logies. Rond de vier verhaal-
lijnen die werden uitgewerkt tijdens het rebrandingstraject 
in 2019 (verrassend wandelen, pittig koersen, slow down en 
van oudsher genieten) liepen campagnes via Facebook en 
Instagram. Daarvoor werden influencers op pad gestuurd, 
Instagram-stories gemaakt en take-overs georganiseerd,  
om met persoonlijke verhalen de juiste doelgroep te bereiken  
en meer verkeer te genereren op de nieuwe regiowebsite  
www.visitvlaamseardennen.be. Ook Google AdWords werd 
ingezet met tekstadvertenties, om het bezoek aan de website 
te stimuleren, conversies te genereren maar ook om de 
posities van de website in online zoekresultaten te versterken.

Voor de promotie in print zorgde ‘In de Vlaamse Ardennen 
2021-2022’, een toeristisch magazine met reportages en tips 
over fietsen, wandelen en logeren in de regio. De focus lag 
op het overnachtingstoerisme, met concrete call to actions 
voor het boeken van een vakantie. De vier reportages in 
het magazine waren telkens gericht op één van de eerder 
vermelde verhaallijnen en werden geschreven door gastau-
teurs/influencers. Tussen de reportages door kwamen in 
interviewvorm ondernemers uit de Vlaamse Ardennen aan het 
woord. 

 ▸ CIJFERS CAMPAGNE VLAAMSE ARDENNEN

8.150
nieuwe inschrijvingen 

op de e-nieuwsbrief

795.655
views van de Google,

Facebook en
Instagram ads

30.000
verspreide exemplaren

van het magazine
‘In de Vlaamse

Ardennen’

1.2.2   CAMPAGNE LEIESTREEK

• 10 LEIETRIPS

De campagne ’10 Leietrips’ liet inwoners en toeristen 
kennismaken met de mooie en verrassende plekken in de 
Leiestreek. Dit gebeurde aan de hand van tien meerdaagse 
fiets- en wandeltrips. Deze Leietrips, kant-en-klare lange-af-
standsroutes langs de mooiste paden, de meest fotogenieke 
plekken en unieke adresjes of Leiespots, werden gebundeld 
in een handig magazine (85.000 exemplaren) en ook online 
beschikbaar gesteld op www.toerisme-leiestreek.be/nl/
fietsenwandeltrips, met een nog een meer uitgebreide lijst 
aan stops en downloadbare kaartjes. 

Extra aandacht ging naar duurzaamheid. Elke trip had een 
start- en eindpunt dat bereikbaar was met het openbaar 

vervoer. Daarnaast werd er een oproep gestuurd naar logies 
omtrent bagagevervoer. De logeeradresjes die interesse 
hadden om deze service aan te bieden, werden prioritair 
meegenomen in het magazine en op de website. Dankzij 
deze bagageservice kon de toerist-recreant de auto thuis-
laten en comfortabel op meerdaagse fiets- of wandeluitstap 
vertrekken.

Voor de print campagne was er een samenwerking met 
Het Nieuwsblad. De onlinecampagne bestond uit een 
grote variatie betalende advertenties via de Facebook- 
en Instagramkanalen van de Leiestreek. Er liep ook een 
campagne via Google ads, en doorheen het jaar werd er 
maximaal ingezet op het promoten van de campagne via 
social media posts. Voor het influencer-luik van de campagne 
werkte Toerisme Leiestreek samen met vijf bloggers die elk 
een Leietrip uittestten. Ze schreven telkens één of meerdere 
blogposts en postten tijdens hun verblijf ook uitvoerig op 
hun eigen socialemediakanalen.

 ▸ CIJFERS CAMPAGNE 10 LEIETRIPS

465.000
website page views via 

de Facebook en Google ads

1,1 miljoen
personen bereikt
via Facebook ads

568.442
vertoningen van
de Google ads

54.734
bestellingen

en 8.262 
downlads

van ’10 Leietrips’
magazine

• 27 GEMEENTEN

In het kader van de verhaallijn ‘verrassend dichtbij’ ging extra 
aandacht naar de 27 steden en gemeenten van de Leiestreek. 
Per stad of gemeente werd een webpagina uitgewerkt met 
de niet te missen tips, Leiespots, mooie plekjes, verborgen 
verhalen, eet- en drinkadresjes, fiets- en wandelroutes, 
logeeradresjes, … Deze pagina’s werden gepromoot met een 
onlinecampagne via Facebook en Instagram ads. De campagne 
resulteerde onder meer rechtstreeks in 39.429 page views op 
de website.

• 123 LEIESPOTS

Wegens groot succes werd de campagne ‘101 Leiespots’ 
herhaald. Na het wegvallen van enkele Leiespots en het 
toevoegen van nieuwe, waren er in 2021 123 Leiespots. Al deze 
creatieve topadressen werden gebundeld in een nieuwe versie 
van de Leiespots pocket (gedrukt op 40.000 exemplaren). 
Binnen de campagne werd de focus niet alleen gelegd op de 
Leiespots, maar ook op de extra beleving errond (tips van de 
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ondernemer zelf, andere tips in de buurt, fiets- en wandel-
routes en logeertips). Toeristen konden zo hun favoriete 
Leiespots uitkiezen en aan de hand van de tips een daguitstap 
of kort verblijf in elkaar puzzelen.

Er werd geen specifieke online/print campagne uitgewerkt 
rond de Leiespots, maar zij werden wel prioritair meegenomen 
als stops langs de routes van de Leietrips. Verder kregen ze 
waar mogelijk ook aandacht in social media posts, nieuws-
brieven en perscommunicatie.

1.2.3  CAMPAGNE MEETJESLAND

In 2021 promootten Toerisme Meetjesland en Toerisme 
Oost-Vlaanderen de troeven van de regio in hoofdzaak via 
Facebook en Instagram, met in de zomer dagelijkse posts op 
deze twee socialemediakanalen. Voor de posts werd geput uit 
relevante info op de vernieuwde website www.meetjesland.
be, de bestaande ‘Toppers’-filmpjes van Meetjeslandse 
ambassadeurs en toeristische initiatiefnemers, en de rijke 
beeldbank. Daarnaast werden een hele reeks betalende 
berichten gecreëerd gericht op de hoofdverhalen (belang-
rijke evenementen, aanbod in de kijker zetten), routes én het 
vergroten van het volgpubliek.

 ▸ CIJFERS CAMPAGNE MEETJESLAND

+25% volgers

10.878
volgers

1.281
volgers

bereik spontane berichten steeg 
van 800 naar 2.500 

129.927
sessies op

www.meetjesland.be

+116% 
(in vergelijk met 2020)

http://www.meetjesland.be

1.2.4  CAMPAGNE WAASLAND

Voor de marketingcampagne 2021 (augustus 2021 tot februari 
2022) zetten Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen 
verder in op de positionering van de regio, met de vier verhaal-
lijnen en bijhorende taglines: Creative Minds, Beyond Borders, 
Hidden Treasures en Go With the Flow. Voor de in hoofdzaak 
online campagne werd gekozen voor een mix van social 
content (Facebook en Instagram) en SEO-geoptimaliseerde 
blogs die de awareness rondom Waasland vergrootten en 
zorgden voor het behalen van traffic doelstellingen naar de 
website www.waasland.be. De uitgewerkte content werd 
verspreid binnen de verschillende online advertentieaccounts 
(Google ads, social media ads).

Ook het Waasland Magazine bleef deel uitmaken van de 
campagne. Omdat er nog voldoende exemplaren voorradig 
waren, werden geen extra gedrukt.

Extra promotie werd gevoerd via een online actie met het lifes-
tylemagazine June (met focus op verblijfstoerisme) en via een 
samenwerking met de regionale tv-zender AVS voor een reeks 
toeristische filmpjes. Toerisme Waasland deelde de uitzen-
dingen ook via de eigen sociale media.

 ▸ CIJFERS CAMPAGNE WAASLANDCIJFERS CAMPAGNE WAASLAND

1.605
nieuwe
volgers

1.687
nieuwe
volgers

115.000
website views

www.waasland.be

60.000 
vanuit advertising

http://www.waasland.be
4.496

bestellingen
(door consumenten

en partners)

en 7.000 
exemplaren
verspreid via

logies

2.871 
doorkliks naar 
www.routen.be

1.687
doorkliks naar

partnerwebsites

1.2.5  CAMPAGNE SCHELDELAND

Het vakantieboek ‘Scheldeland, jouw vakantieland’ was 
ook in 2021 een belangrijk instrument binnen de marke-
tingcampagne ter promotie van het verblijfstoerisme in de 
regio. In de loop van het jaar werden de resterende 14.400 
exemplaren (van de totaal 50.000 gedrukte exemplaren) van 
de derde editie van het vakantieboek verdeeld, enerzijds 
rechtstreeks naar de consument via de online social 
campagne naar de landingspagina www.scheldeland.be/
vakantieboek, en anderzijds via de toeristische sector. 

De contentcreatie gebeurde mede via influencer marketing: 
bloggers trokken op pad door Scheldeland en deelden hun 
ervaringen in het vakantieboek, online op www.expeditie-
scheldeland.be en via hun eigen kanalen. 

 ▸ CIJFERS CAMPAGNE SCHELDELAND

1,5 miljoen
personen bereikt via
Google, Instagram
en Facebook ads

1.117
bestellingen van het

Vakantieboek via
social ads

+25.000
kliks op 
links in ads
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2.  
WEBSITE EN ONLINE 
COMMUNICATIE

2.1  WWW.ROUTEN.BE EN 
REGIO-WEBSITES

De koepelwebsite www.routen.be, gelanceerd in juni 2020, 
bood ook in 2021 precies wat de naam belooft: een website 
met als basis de recreatieve Oost-Vlaamse fiets- en wandel-
routes, plus heel veel inspiratie om al fietsend of wandelend 
de provincie te ontdekken. 

De regiowebsites www.visitvlaamseardennen.be,  
www.meetjesland.be, www.scheldeland.be en  
www.waasland.be accentueren de belangrijkste kwaliteiten 
van de betreffende regio. Net als voor www.routen.be werd 
gekozen voor een inspirationele aanpak, met ‘levende’ content 
die voortdurend wordt uitgebreid of aangepast om actueel en 
accuraat te zijn. Met een rechtstreekse doorlink voor het route-
aanbod naar de relevante pagina op www.routen.be wordt de 
efficiëntie gemaximaliseerd.

Onze vernieuwde online communicatiestrategie

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

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

2.2 E-NIEUWSBRIEVEN

Via elektronische nieuwsbrieven communiceerde Toerisme 
Oost-Vlaanderen in 2021 op geregelde tijdstippen met 
haar verschillende doelgroepen over nieuwe toeristisch-re-
creatieve producten, acties of veranderingen binnen de 
organisatie. 

Deze e-nieuwsbrieven werden in 2021 verstuurd: 

• Routen nieuwsbrief
 − fiets- en wandelnieuwsbrief voor consumenten
 − 105.028 abonnees
 − maandelijks

• Groepsnieuwsbrief
 − tips en ideeën voor groepen
 − voor groepsverantwoordelijken in Vlaanderen en 

Nederland
 − 2.042 abonnees
 − tweemaandelijks, in coronajaar : in april, juni, 

augustus, september en december

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

bestemmingen, toeristische ambtenaren, …)
 − 3.420 abonnees
 − 16 nieuwsbrieven in 2021

zie Deel 6 Sectorwerking, 6. Sectorcommunicatie, 6.2 
Sectornieuwsbrieven

2.3  SOCIAL MEDIA

Toerisme Oost-Vlaanderen zet, samen met de toeristische 
regio’s, sterk in op sociale media. Onder de naam Routen 
worden accounts beheerd op Facebook, Twitter, Instagram 
en – nieuw in 2021 – TikTok. Alle socialemediakanalen 
bleven ook in 2021 een verlengde van de websites en 
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 ▸ CIJFERS WEBSITES
CIJFERS WEBSITES

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.0005.000.000

0 50.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

* In 2020 investeerde het Meetjesland niet in een campagne om de website te promoten. In 2021 gebeurde dit wel, wat de grote stijging verklaart.
** De Waasland website kende een lichte terugval van het aantal sessies en paginaweergaven over heel 2021 tegenover het halve jaar in 2020, nadat de website nieuw gelanceerd werd. 
Vanaf de betaalde campagne stegen de cijfers opnieuw.

SESSIES IN 2021 
Routen: 1.850.208 (+13%)

Meetjesland: 129.927 (+116%)* 

Vlaamse Ardennen: 453.289 (+42%)

Waasland: 154.539 (-17%)**

Scheldeland: 241.195 (-12%)

PAGINAWEERGAVEN IN 2021
Routen: 5.371.114 (+8%)

Meetjesland: 391.375 (+103%)*

Vlaamse Ardennen: 1.398.187 (+57%)

Waasland: 410.595 (-18%)**

Scheldeland: 662.644 (+11%)

 ▸ TOP 5 MEEST GEDOWNLOADE FIETSROUTES OP WWW.ROUTEN.BE (T/M DECEMBER 2021)

71.994
�etsroutes

gedownload
als pdf

24.549
wandelroutes
gedownload

als knooppunten-
strook

212.720
wandelroutes
gedownload

als pdf

56.456
�etsroutes

gedownload
als gpx

TOTAAL FIETSROUTES: 150.682 TOTAAL WANDELROUTES: 375.851

138.582
wandelroutes
gedownload

als gpx

22.232
�etsroutes

gedownload
als knooppunten-

strook

1. Leiestreek �etsroute 5.112
2. Paling �etsroute 3.493
3. Canteclaer �etsroute 3.456
4. Terrasjes tussen Leie en Schelde �etsroute 3.184
5. Geraardsbergen �etsroute 2.710

TO
P 

5

1. Muziekbos wandelroute 8.889
2. Drongengoedbos wandelroute 7.826
3. Ooidonk wandelroute 7.359
4. Kluisbos wandelroute 6.596
5. Panorama wandelroute 6.526

TO
P 

5

1. Muziekbos wandelroute 6.229
2. Panorama wandelroute 5.809

3.Ooidonk wandelroute 5.532
4. Drongengoedbos wandelroute 5.201

5. Kluisbos wandelroute 3.933

TO
P 

5

1. Muziekbos wandelroute 1.701
2. Drongengoedbos 1.432

3. Steenbakkerstunnels herontdekt 1.343
4. Kluisbos wandelroute 1.231

5. Wandelwalhalla challenge 761

TO
P 

5

1. Leiestreek �etsroute 5.254
2. Ronde van Vlaanderen �etsroute 3.333
3. Canteclaer �etsroute 2.801
4. Paling �etsroute 2.216
5. Kastelen �etsroute 2.216

TO
P 

5

1. Leiestreek �etsroute 2.231
2. Dendermonde �etsroute 1.119
3. Paling �etsroute 1.057
4. Kastelen �etsroute 964
5. Terrasjes tussen Leie en Schelde 925

TO
P 

5
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andere communicatiemiddelen. Ook hier ligt de focus op 
het promoten van het fiets-, wandel- en logiesaanbod in de 
Oost-Vlaamse regio’s.

 ▸ CIJFERS SOCIAL MEDIA

56.739 volgers 20.941 volgers 1.270 volgers

Facebook en Instagram samen
zorgden in 2021 op www.routen.be
voor 159.771 websitebezoeken

en 21.904 routedownloads

De best bekeken
TikTok post van 2021,

een wandelvideo in
het Neigembos,

haalde 55.000 views.

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

In 2021 werd verder gefocust op content creatie specifiek voor 
Facebook. Content werd aangeleverd via de community of via 
influencers, of vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen zelf gecreëerd 
met eigen inspiratieverhalen, tips en video’s. 

• Instagram
Het Routen account op Instagram heeft als doel het toerisme 
in Oost-Vlaanderen te promoten met aantrekkelijke foto’s en 
Instagram Stories, en het communitygevoel te versterken. Eind 
2021 had het account 20.941 volgers, bijna 6.000 meer dan 
eind 2020. Volgers kunnen met de communityhashtag #routen 
zelf hun eigen foto’s posten.

• TikTok
Sinds november 2021 heeft Routen ook een TikTok account. 
Daarmee leert ook een jonger publiek Routen kennen en kan 
het merk Routen verbreed worden naar een lifestyle-merk. 
De aanwezigheid op TikTok kadert ook binnen een grotere 
videostrategie die in 2022 zal uitgerold worden, met TikTok, 
Instagram Reels (korte video’s) en YouTube als voornaamste 
kanalen.

3.  
TOERISME OOST-VLAANDEREN 
IN DE PERS

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

In de loop van 2021 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen 
achttien persberichten naar een groot aantal journalisten van 
de (inter)nationale pers. Er gingen persberichten de deur uit 
over onder andere de nieuwe icoonroutes, de illustratoren-
campagne, het vernieuwde Oost-Vlaamse fietsnetwerk, het 
stimulusprogramma van Toerisme Oost-Vlaanderen en de 
realisatie van het uitkijkpunt Bosgat. Dat resulteerde in korte 
berichten online en in print, en in grotere artikels in media(ka-
nalen) als Het Nieuwsblad Check, Walking Magazine en Grinta. 
Op vraag van journalisten leverde de persverantwoordelijke 
ook de nodige input aan voor thematische artikels en fiets- en 
wandeltips in onder andere Libelle (magazine en online), Het 
Laatste Nieuws, Nina, VAB Magazine, Pasar, De Zondag, Plus 
Magazine en Goodbye Magazine.

4. 
DISTRIBUTIE EN ONTHAAL

4.1. ONTHAAL PAC

Het fysieke onthaal/de verkoop aan de balie van PAC Zuid 
verminderde verder in 2021. De verkoop van de brochures 
van Toerisme Oost-Vlaanderen gebeurde voornamelijk via 
de webshop. Slechts uitzonderlijk werd er aan de balie een 
brochure aangekocht.

Doordat ook onze medewerksters van de dienst onthaal/distri-
butie in hoofdzaak aan telewerk deden, werd de telefonische 
permanentie en de opvolging van de e-mailbox Toerisme 
van thuis opgevolgd. Wel was er een dagelijkse permanentie 
voor het opvolgen en verzenden van de bestellingen via de 
webshop.

4.2  DISTRIBUTIE

De distributiedienst stond ook in 2021 in voor de coördi-
natie en verzending van alle leveringen en bestellingen. Voor 
stockage van de voorraad beschikt Toerisme Oost-Vlaanderen 
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over drie magazijnen. Het magazijn aan de Wiedauwkaai 
in Gent wordt, naast opslag van bewegwijzeringsmateriaal 
voor het onderhoud van routes en netwerken, voornamelijk 
gebruikt voor de opslag van grote volumes gratis brochures. 
In de twee kleinere magazijnen op de kelderverdieping van 
het PAC worden de grotere voorraad betalende publicaties 

gestockeerd, op de derde verdieping is er een lokaal voor de 
direct beschikbare publicaties (zowel gratis als betalende 
publicaties). De eigen technische dienst, die ook instaat voor 
het onderhoud van de routes en netwerken, verzorgt de trans-
porten tussen de magazijnen en eventueel naar een externe 
partner die in opdracht grote volumes verzendingen verzorgt.

 ▸ CIJFERS DISTRIBUTIE

Fietsnetwerkkaart
Gent

1.975 ex
Fietsnetwerkkaart

Scheldeland
3.610 ex

Fietsnetwerkkaart
Vlaamse Ardennen

3.056 ex
Fietsnetwerkkaart

Waasland
2.436 ex

Fietsnertwerkkaart
Meetjesland

2.374 ex

TOP 5
betalende
brochures

in 2021
(verkoop aan partners &

consumenten)

Verrassend wandele
in de Vlaamse Ardennen

727 ex

Vakantieboek
Scheldeland
10.808 ex

Meetjesland
bucketlist
9.031 ex

Magazine
Vlaamse Ardennen

7.860 ex

Magazine Waasland
2.601 ex

TOP 5
gratis

brochures
in 2021

(consumenten)

39.817 bestellingen
via de webshop

90.285
bestelde kaarten, gidsen, brochures en boxen.
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DEEL 3: 
 FIETSEN EN 
WANDELEN



1.  
AANPASSINGEN 
FIETSNETWERKEN EN NIEUWE 
FIETSNETWERKKAARTEN

In 2021 nam Toerisme Oost-Vlaanderen, naar vierjaarlijkse 
gewoonte, alle Oost-Vlaamse fietsknooppuntnetwerken 
grondig onder de loep. Trajecten werden waar nodig verbeterd 
en de bijhorende fietsnetwerkkaarten kregen een update in 
Routen-stijl (met uitzondering van de fietskaart Leiestreek, 
die door Westtoer werd gerealiseerd), met verbeterd kaart-
materiaal en een nieuwe aanpak van de tekstzijde. Op de 
nieuwe netwerkkaarten van de regio’s Meetjesland, Waasland, 
Vlaamse Ardennen, Scheldeland en Gent & omgeving krijgen 
fietsers voortaan ook inspiratie mee, met tips voor start-
punten, toplocaties, adressen van toeristische infokantoren en 
een suggestieroute die het karakter van de betreffende regio 
accentueert. De kaarten kunnen apart aangekocht worden, 
maar ook gebundeld in een nieuwe fietsbox.

De grootste infrastructurele wijziging gebeurde in en om Gent, 
waar het Gentse fietsknooppuntnetwerk een ingrijpende 
uitbreiding kreeg om de binnenstad beter te verbinden met 
de regio’s eromheen. Zo kwamen er nieuwe verbindingen 
naar Evergem, Sint-Amandsberg, Oostakker en Destelbergen. 
Ook het fietsnetwerk Leiestreek kreeg een rechtstreekse en 
veilige verbinding met het station Gent Sint-Pieters. In het 
Waasland, het Meetjesland en de Leiestreek waren er enkele 
kleine aanpassingen, onder andere in Nazareth en Eksaarde. 
De fietsnetwerken Scheldeland en Vlaamse Ardennen 
werden grondiger aangepakt. Vooral de regio Oudenaarde-
Kluisbergen-Ronse kreeg een grondige update. Ook in 
Kruisem, Wortegem-Petegem, Oosterzele, Herzele, Erpe-Mere, 
Haaltert en Aalst kwamen er wijzigingen om ook hier fietsers 
comfortabeler door de regio’s te loodsen. Een overzicht van 
de werken op het terrein was gedurende de hele periode te 
zien op de fietsrouteplanner op www.routen.be en op de app 
Vlaanderen-fietsland.be.

Het Oost-Vlaamse fietsknooppuntennetwerk telt meer dan 
3.500 kilometer bewegwijzerde fietspaden, 940 knooppunten 
en bijna 17.000 bordjes op het terrein.

2.  
WANDELGIDS WANDELEN  
IN OOST-VLAAMSE BOSSEN

Midden april 2021 bracht Toerisme Oost-Vlaanderen 
‘Wandelen in Oost-Vlaamse bossen’ uit, een rijkelijk geïllus-
treerde wandelgids met vijf routes in heel diverse bossen: 
Bos t’ Ename (Vlaamse Ardennen), Drongengoedbos 
(Meetjesland), Kluisbos (Vlaamse Ardennen), Kravaalbos 
(Scheldeland) en Buggenhoutbos (Scheldeland). De vijf 
wandelingen mikken op alle soorten wandelaars, maar elke 
Oost-Vlaamse regio heeft zijn troeven en die zijn in de bossen 
op een subtiele wijze merkbaar. Alle routes kregen daarom 
hun eigen thema: wandelen voor cultuurliefhebbers (Bos t’ 
Ename), puur natuur wandelen (Drongengoed), een uitje met 
de kinderen (Kluisbos), culinair wandelen (Kravaalbos) en 
sportief stappen (Buggenhoutbos).

Naast kaarten en veel weetjes en tips voor onderweg, bevat 
de gids ook korte interviews met lokale ondernemers en 
creatievelingen: Julien Fornari en Lena Vastesaeger van Huis 
Beaucarne (Bos t’ Ename), muzikant en komiek Koen Dewulf 
(Drongengoedbos), wandelcoach Luc Mastelinck (Kluisbos), 
uitbater Nik Vanvernberghe van Hof Den Tuitelaar (Kravaalbos) 
en boswachter Reinhart Crompthout (Buggenhoutbos).

De gids was een herwerking van de gids ‘Woudlopen’ uit 2018. 
Alle vermelde horeca-adressen uit deze gids werden gecon-
tacteerd en bevraagd naar de correctheid van hun gegevens. 
Waar nodig werden die gegevens aangepast. De route in het 
Drongengoedbos kreeg op vraag van de gemeente Aalter een 
compleet nieuw traject met verbeterd parkeeradvies om drukte 
te vermijden.

 ▸ VERKOOPCIJFERS

997
exemplaren verkocht
in 2021

WANDELEN 
IN OOST-
VLAAMSE
BOSSEN
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3.  
FIETSGIDS FIETSEN IN 
DE DENDERVALLEI

Met de nieuwe fietsgids ‘Fietsen in de Dendervallei’ 
liet Toerisme Oost-Vlaanderen vanaf juni 2021 de vier 
trotse Dendersteden – Dendermonde, Aalst, Ninove 
en Geraardsbergen – en hun omgeving op twee wielen 
ontdekken, met een exotisch ommetje over de taalgrens naar 
Ath, waar de Dender ontspringt. Naast uitgebreide routebe-
schrijvingen met POI’s (Points of Interests) bevat de gids ook 
gepaste logiestips en interviews met lokale bekenden met 
een verhaal: reuzendrager op rust Jean-Pierre Buggenhout 
(Dendermonde), graffitikunstenaar WAF van Team Alosta 
(Aalst), belleman Hans Van Lathem (Ninove), Père François 
Mbiyangadu van de Oudenberg (Geraardsbergen) en Isabelle 
Pirate van Confiserie Pilate (Ath). Ook de geschiedenis van de 
Dendersteden en de talrijke musea staan erin beschreven.

‘Fietsen in de Dendervallei’ was een herwerking van de uitver-
kochte gids ‘Denderstreken’ uit 2018. De vijf routes uit de 
nieuwe gids werden aangepast aan de nieuwe netwerkkaarten 
van Scheldeland en de Vlaamse Ardennen. Ook alle info over 
de horecalocaties onderweg kreeg een update.

 ▸ VERKOOPCIJFERS

440
exemplaren verkocht
in 2021

FIETSEN IN
DE DENDER-
VALLEI

4.  
BELEVINGSELEMENTEN 
OP DE FIETS- EN 
WANDELNETWERKEN

Bij de realisatie van fiets- en wandelnetwerken investeert 
Toerisme Oost-Vlaanderen niet alleen in de basisinfra-
structuur (bewegwijzering) maar ook in de verhoging van het 
comfort (kleinschalige randinfrastructuur) en de beleving 
(belevingspunten). 

• In april 2021 werd op het Bosgat in Schorisse, samen met 
de gemeente Maarkedal, een nieuw, rolstoeltoegankelijk 
uitkijkplatform geïnstalleerd met 180 graden zicht op de 
vallei van de Maarkebeek. Ernaast kwam een plantsoentje 
met een ronde picknickbank, ideaal om uit te rusten op de 
850 kilometer tellende wandelnetwerken in de Vlaamse 
Ardennen.

• In Brakel prijkt sinds september 2021 een zeven meter 
hoge libel op het rustpunt Drie Scheppes van het wandel-
netwerk Bronbossen: een open uitnodiging om ook hier 
halt te houden en te genieten van de landelijke rust van de 
Vlaamse Ardennen. 

• Op de wandelnetwerken Grenspark Groot Saeftinghe en 
Moervaartvallei in het Waasland en op het wandelnetwerk 
Bulskampveld in het Meetjesland werden infoborden 
geplaatst aan een aantal startpunten. 

5.  
HERWERKING ROUTES

5.1  RONDE VAN VLAANDEREN 
FIETSROUTE

In maart 2021, net voor de start van Vlaanderens Mooiste, 
kreeg de brochure van de Ronde van Vlaanderen fiets-
route een update. De brochure speelt in op de Flandrien 
Challenges die in 2020 werden gerealiseerd en kaderde 
in het project Homeland of Cycling dat het erfgoed en het 
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landschap van de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse 
Ardennen in de kijker zet. 

De kaart (beschikbaar in het Nederlands en het Engels) 
bundelt drie Ronde van Vlaanderen-lussen in de Vlaamse 
Ardennen en werd nog meer toegespitst op sportieve wieler-
toeristen, met specifieke tips, aandacht voor koerscafés en 
situering van de Flandrien Challenge fietssegmenten op het 
parcours van de lussen. De trajecten wijzigden niet, de kaart 
werd aangepast aan de ‘Cycling in Flanders‘-stijl van Toerisme 
Vlaanderen. Ook de bewegwijzering van de drie lussen bleef 
bestaan.

 ▸ VERKOOPCIJFERS

611
exemplaren verkocht
in 2021

RONDE VAN
VLAANDEREN
FIETS-
ROUTES

5.2  LEIESTREEK FIETSROUTE

De Leiestreek fietsroute, al jaren een van de populairste routes 
van Toerisme Oost-Vlaanderen, werd in april 2021 vernieuwd. 
De route volgt voortaan de fietsknooppunten, wat een aparte 
bewegwijzering overbodig maakte. De oorspronkelijke bordjes 
werden voor het begin van de zomer verwijderd. Een gedrukte 
versie van de nieuwe Leiestreekroute verscheen op A5-formaat 
in de tweede editie van Routen magazine. De route werd  
ook ter beschikking gesteld als downloadbare pdf of gpx op 
www.routen.be.

5.3  MUZIEKBOS WANDELROUTE  
EN ANDEREN

Ook de Muziekbos wandelroute werd in april 2021 vernieuwd 
en volgt voortaan de wandelknooppunten van het wandel-
netwerk Getuigenheuvels. Via www.routen.be kunnen wande-
laars de route gratis downloaden als pdf of gpx. Gedrukte 
lusjes zijn voorzien in 2022, na de herwerking van de 
wandelnetwerken Vlaamse Ardennen. Net als de Muziekbos 

wandelroute werden de volgende routes verlegd naar het 
netwerk: Pereboomsgat wandelroute, Stropersbos wandel-
route, Lembeekse Bossen wandelroute, Buggenhoutbos 
wandelroute, Donkmeer wandelroute en Kluisbos wandel-
route. Ze werden vroeger aangeduid met een aparte beweg-
wijzering en stonden beschreven in aparte brochures, 
maar volgen voortaan de knooppunten. Allen zijn gratis te 
downloaden op www.routen.be.

5.4  ROGER RAVEEL WANDELROUTE

In 2021 zou kunstenaar Roger Raveel honderd jaar geworden 
zijn, een uitgelezen moment om de Roger Raveelroute in een 
nieuw jasje te steken. Toerisme Oost-Vlaanderen herwerkte 
de route in samenwerking met alle relevante partners: Atelier 
Roger Raveel, Gemeente Zulte en Museum Roger Raveel. De 
wandelroute werd geënt op de bestaande bewegwijzering. Een 
gratis en handig wandelluskaartje met praktische informatie 
voor onderweg vervangt de oude kaart en kan opgehaald 
worden in de toeristische infopunten en lokale horecazaken. 
Wandelaars kunnen de route ook downloaden op www.routen.
be/roger-raveel-wandelroute.

6.  
FIETS- EN WANDELLUSSEN 
DOOR ILLUSTRATOREN 

Om beleving toe te voegen aan bestaande fiets- en wandel-
routes, liet Toerisme Oost-Vlaanderen in juni 2021 zes 
bestaande fiets- en wandellussen herwerken door evenveel 
Vlaamse illustratoren. Jango Jim, Charlotte Dumortier, Meneer 
Heirman, Zwoltopia, Niet Nu Laura en Shamisa Debroey gingen 
een weekend op pad om zich door de routes te laten inspi-
reren, met als resultaat zes bijzondere, gepersonaliseerde 
routekaarten van de Stalen Ros van Heer Borluut fietsroute, de 
Kreken fietsroute, de Ooievaar fietsroute, Den Dotter wandel-
route, de Ooidonk wandelroute en de Dauwtrip wandelroute.
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De zes geïllustreeerde kaarten werden in beperkte oplage en 
slechts voor korte tijd gebundeld verkocht via de webshop van 
Routen.be. Wie een pakketje kocht, kreeg er een stickervel 
bovenop met een selectie van de illustraties.

 ▸ VERKOOPCIJFERS

124
exemplaren verkocht
in 2021

ILLUSTRA-
TOREN-
PAKKET

7.  
ONDERHOUD 
ROUTESTRUCTUREN 

7.1 CONTROLES EN HERSTELLINGEN

De coronapandemie had ook nog in 2021 een invloed op 
het onderhoud van de recreatieve routes en netwerken van 
Toerisme Oost-Vlaanderen. De lockdown en de afstandsregels 
bemoeilijkten het werk te velde. Gedurende enkele maanden 
werkten de ploegen met verminderde mankracht. 

Ook de vrijwilligers die drie keer per jaar de bebording van de 
routes en netwerken controleren, werden geconfronteerd met 
de coronabeperkingen. Door de overschakeling naar nieuwe 
onderhoudsfirma’s konden de normale controlebeurten voor 
de herfst niet worden uitgevoerd. Zo’n 200 controlebeurten 
dienden geannuleerd te worden.

In 2021 liepen via het online meldpunt www.routen.be/route-
dokter 550 meldingen binnen van fietsers en wandelaars. De 
toch nog 1.200 controlerapporten van de vrijwilligers en de 
meldingen gaven aanleiding tot 3.900 werkopdrachten voor de 
ploegen van Toerisme Oost-Vlaanderen en de sociale econo-
miebedrijven op het terrein. 

Toerisme Oost-Vlaanderen nam ook afscheid van het sociale 
economiebedrijf Ateljee dat gedurende meerdere jaren onder-
houdswerken aan de routes en netwerken verzorgde in de 
regio’s Meetjesland, Leiestreek, Scheldeland en Vlaamse 
Ardennen. In het najaar werd gestart met een nieuw sociaal 
economiebedrijf, Pro Natura, dat de onderhoudswerken 
in de regio’s Meetjesland, Leiestreek (inclusief Gent) en 
Scheldeland op zich nam. Vanaf 2022 zal ook het sociale 
economiebedrijf Aarova ingeschakeld worden voor de 
regio Vlaamse Ardennen. Den Azalee blijft instaan voor het 
onderhoud in het Waasland. 

 ▸ CIJFERS CONTROLES EN HERSTELLINGEN

1.200
controlerapporten
van de vrijwilligers

3.906
werkopdrachten

op het terrein

550
meldingen via

de Routedokter van
	etsers en wandelaars

7.2  METER- EN PETERWERKING

Toerisme Oost-Vlaanderen bedankt jaarlijks de vrijwilligers die 
op pad gaan om routes te controleren - de ‘meters en peters’ - 
voor hun inspanningen. Eerder werden ontmoetingsmomenten 
georganiseerd met een hapje en een drankje, gekoppeld aan 
wat toelichting omtrent de toekomstplannen inzake routes en 
netwerken. Ook hier was covid in 2021 spelbreker. 

Als attentie voor hun inzet kregen ze, met hulp van de 
collega’s van EROV, een leuke doos met Oost-Vlaamse streek-
producten cadeau. Ook nu waren veel meters en peters 
aangenaam verrast en uitten ze hun dank via mail of de 
besloten Facebookgroep ‘Osyris meters en peters Toerisme 
Oost-Vlaanderen’. Die Facebookgroep telt al ruim 380 leden.

8.  
VOORBEREIDING NIEUWE 
WANDELPRODUCTEN EN 
STEUNPUNT RECREATIE 

Toerisme Oost-Vlaanderen zet verder in op de uitbouw van 
kwalitatieve wandelproducten. Hierbij wordt sinds 2021 op 
twee sporen gewerkt:

•  in overleg en samenwerking met partners worden de wandel-
mogelijkheden onderzocht in gebieden waar nog geen 
netwerken zijn. Dit gebeurt aan de hand van ‘routescans’. Op 
basis van deze scans wordt bekeken of en hoe het aanbod 
kan worden geoptimaliseerd en eventueel uitgebreid.

•  Toerisme Oost-Vlaanderen wil fungeren als ‘steunpunt 
recreatie’ voor partners en ondernemers die met fietsen en 
wandelen aan de slag willen gaan. De organisatie stelt haar 
expertise ter beschikking, geeft advies en medewerking, 
… Dit gebeurt via informatiedeling op de sectorwebsite, 
vormingsmomenten, het ter beschikking stellen van kaart-
materiaal, ...

Sinds najaar 2021 is het ‘steunpunt recreatie’ alvast online 
te vinden (https://sector.tov.be/steunpunt-recreatie/). 
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Toeristische ondernemers en diensten vinden hier tips en 
inspiratie om aan de slag te gaan met fiets- en wandelpro-
ducten en info over hoe fietsen en wandelen hun werking kan 
versterken.

In 2021 startte de routescan Dender- en Molenbeekvallei op. 
Partners, waaronder betrokken steden en gemeenten, werden 
alvast samengebracht, geïnformeerd en gevraagd input te 
leveren met betrekking tot wandelmogelijkheden.
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DEEL 4: 
IN DE 

KIJKER



HET STIMULUSPROGRAMMA 
VAN TOERISME 
OOST-VLAANDEREN

Om het herstel van de toeristische sector te ondersteunen, 
startte de Vlaamse Regering in het voorjaar van 2021 het 
Stimulusprogramma op, goed voor 30 miljoen euro. Het doel 
was om toeristische ondernemingen – logies en attracties – 
van extra middelen te voorzien om investeringen te doen en zo 
opnieuw succesvol te kunnen starten na de corona-lockdown. 
Om van de steun te kunnen genieten, dienden de onderne-
mingen een aanvraag te doen.

Dertien Oost-Vlaamse ondernemers die een dossier indienden 
maar op Vlaams niveau uit de boot vielen, kregen van 
Toerisme Oost-Vlaanderen alsnog financiële ondersteuning via 
een eigen Oost-Vlaams Stimulusprogramma. Daarvoor maakte 
Toerisme Oost-Vlaanderen exact € 218.201 van haar eigen 
middelen vrij. De steun bestond deels uit een toelage en deels 
uit een renteloze lening op langere termijn.

Bij de beoordeling van de dossiers die het Vlaamse 
Stimulusprogramma niet weerhield, werd voorrang gegeven 
aan ondernemingen die toerisme als hoofdactiviteit hebben 
en willen investeren in ecologische duurzaamheid en 
eventueel ook in gezondheidsmaatregelen en professionali-
sering. De geselecteerde ondernemingen waren een mix van 
hotels, vakantiewoningen en B&B’s, met een mooie spreiding 
over de hele provincie. Ze kregen tot 1 juli 2022 (de start van 
het zomerseizoen) de tijd om de aanpassingen te realiseren.

Als extra aanvulling bij de financiële steun van het eigen 
Stimulusprogramma betaalde Toerisme Oost-Vlaanderen ook 
experten en consultants om Oost-Vlaamse ondernemingen te 
adviseren bij de opmaak van hun dossiers voor het Vlaamse 
Stimulusprogramma.

De dertien ondernemingen die aanspraak maakten op een 
deel van het Oost-Vlaamse Stimulusprogramma zijn:
• vakantiewoning Doeselie (Ronse)
• vakantiewoning Point of View (Ronse)
• vakantiewoning De Kassei (Geraardsbergen)
• vakantiewoning De Post (Gavere)
• vakantiewoning Rubensloft (Zele)
• B&B Abalona (Dendermonde)
• B&B Adamas (Dendermonde)
• B&B Willow Lodge (De Pinte)
• Hotel Kapelhof (Erondegem)
• het Van der Valk Hotel (Beveren)
• Hotel de Flandre (Gent)
• vakantiewoning The Hide (Gent)
• B&B Goeiemorgen (Gent)
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DEEL 5: 
KENNIS  
EN DATA



1. 
ANALYSE EN ONTSLUITING 
BASISDATA

Het kenniscentrum verzamelt en analyseert kerndata over 
het toerisme in Oost-Vlaanderen. Per toeristische regio wordt 
een overzicht met de beschikbare kerncijfers (over het logie-
saanbod, de aankomsten en overnachtingen, de verblijfstoe-
ristische omzet, de bezoekers aan de attracties, het aantal 
kilometers en de knooppunten op het recreatief fietsnetwerk, 
de tewerkstelling…) ontsloten op de sectorwebsite www.sector.
tov.be/kerncijfers. De editie 2020 steekt in een nieuw jasje en 
zet de informatie mooi samen aan de hand van infographics.

2.  
MONITORING CORONA

Op basis van onderstaande onderzoeken en bronnen werd 
de impact van het coronavirus op de toeristische sector 
gemonitord:

• Onderzoeken naar de reisintenties van de Belgen en naar 
de reisintenties van de Europese markten in de zomer 2021 
(Toerisme Vlaanderen).

• via de boekingstool Stardekk
• Logiesbevraging om de impact van de coronacrisis op de 

logiessector in kaart te brengen (Toerisme Vlaanderen, in 
samenwerking met de provincies en de kunststeden - 2de 
helft januari 2021)

 − 68% van het Oost-Vlaams logies heeft het coronajaar 
2020 afgesloten met verlies, 25% heeft break even 
gedraaid en slechts 7% kon winstcijfers voorleggen. 

 − 66% van het Oost-Vlaams logies heeft genoten van de 
steunmaatregelen. Voor de helft (47%) van wie steun 
genoot, maakte die ondersteuning het verschil om niet 
definitief te moeten sluiten.

• Eigen bevragingen bij partnerlogies naar de vooruitzichten 
op het vlak van verblijfstoerisme in de Oost-Vlaamse Regio’s

 − Bevraging 2de helft juni 2021: evaluatie voorjaar en 
vooruitzichten zomermaanden

 - Bijna 7 op 10 van de ondervraagde logiesuitbaters 
voorzag een eerder tot zeer goede bezetting in de 
julimaand. Meest gunstige vooruitzichten in de 
vakantiewoningen (76%) en de B&B’s (67%).

 − Bevraging 2de helft oktober 2021: evaluatie nazomer en 
vooruitzichten herfst- en kerstvakanties

 - Een grote meerderheid (9 op 10) evalueerde 
de bezetting in zijn logies tijdens de nazomer 
(september – eerste helft oktober) positief.

 - Bijna 6 op 10 voorzag een eerder tot zeer goede 
bezetting in de herfstvakantie, met de vakantiewo-
ningen als uitschieter (84% positieve prognose). 
Wél noteerden 1 op 5 uitbaters van vakantie-
woningen tijdens het najaar overwegend (door 
corona) uitgestelde boekingen. 

3.  
FIETS- EN WANDELTELLINGEN

3.1  FIETSONDERZOEK IN DE VLAAMSE 
ARDENNEN (BINNEN EUROPEES 
INTERREG V-PROJECT EUROCYCLO)

In 2021 werd de monitoring van het aantal recreatieve fietsers 
op het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen binnen het Europees 
Interreg V-project Eurocyclo verdergezet. Met 745.000 recrea-
tieve fietsers op het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen in 2021 
lagen de cijfers 17% lager dan in het topjaar 2020 (895.000) 
maar klokten ze - ondanks het vaak slechte weer - wél 18% 
hoger af dan de cijfers van het pre-coronajaar 2019 (630.000).

3.2  WANDELTELLINGEN OP HET 
WANDELNETWERK ZWALMVALLEI

Wandelen won aan populariteit door de coronacrisis. In de 
wintermaanden november 2020-februari 2021 zagen we een 
verviervoudiging van het aantal geregistreerde passanten 
vergeleken bij de periode november 2019-februari 2020 (vóór 
corona).

4.  
BEVRAGINGEN PUBLICATIES

4.1  LEZERS- EN 
GEBRUIKERSONDERZOEK ROUTEN 
MAGAZINE

Via een online bevraging (8 oktober-3 november 2021) bij de 
abonnees van Routen magazine peilde het kenniscentrum 
naar hoe het magazine wordt onthaald, naar de mate waarin 
het inspireert om eropuit te trekken in Oost-Vlaanderen en 
naar het gebruik van de fiets- en wandelroutes achteraan het 
magazine. 5.795 abonnees (die zich herinnerden het magazine 
te hebben ontvangen) doorliepen de volledige vragenlijst.
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ROUTEN ONDERZOEK: EEN PAAR CONCLUSIES 

• Routen doet lezen
28% van de respondenten leest het magazine tot 
in detail, 58% leest hier en daar een artikel. 6% 
heeft het magazine doorbladerd en 7% heeft enkel 
de routes achteraan geraadpleegd. 
Per abonnee wordt het magazine gemiddeld 
nog door één andere persoon gelezen of 
geraadpleegd.

• Routen scoort
De helft van de respondenten vindt het magazine 
zeer goed, 47% goed en 3% eerder goed.

• Routen inspireert
Wie Routen leest of doorbladert, krijgt zin om 
Oost-Vlaanderen te verkennen. Vooral om er te 
gaan fietsen (70% zeer vaak/meerdere malen), 
om te gaan wandelen (64% zeer vaak/meerdere 
malen), om een stad of dorpje te bezoeken (56% 
zeer vaak/meerdere malen), om een café of 
restaurant te bezoeken (47% zeer vaak/meerdere 
malen).

• Routen activeert
85% van de respondenten (tenminste magazine 
doorbladerd) deed minstens één fiets- of wandel-
tocht uit Routen magazine (editie 2021). 
De Routen-abonnees ondernamen naar schatting 
99.000 tochten met de trajecten achterin het 
Routen magazine 2021 (tot begin november 2021). 
58% waren fietstochten en 42% wandeltochten.

• Routen doet consumeren
7 op 10 van wie minstens één tocht uit Routen 
magazine 2021 deed, heeft onderweg een 
reca-uitbating bezocht. Wie iets ging drinken en/
of eten tijdens de tocht liet zich daarbij in 6 op de 
10 gevallen inspireren door de horecatips op de 
kaartjes.

4.2  BEVRAGING VAKANTIEBOEK 
SCHELDELAND 2020

In 2021 deed het kenniscentrum een bevraging bij de 
sector over het Vakantieboek Scheldeland 2020. Toerisme 
Scheldeland gebruikte deze bevraging intern om de verdere 
toekomst van het Vakantieboek te onderbouwen.

5.  
SAMENWERKING 
KENNISCENTRA

5.1  ONDERZOEK JEUGDLOGIES

In 2020 werd een grootschalig onderzoek bij verblijfstoeristen 
in de Vlaamse jeugdlogies opgestart. Verschillende partners 
werken hierbij samen: het Centrum voor Jeugdtoerisme, De 
Vlaamse Jeugdherbergen en provinciale toeristische organi-
saties waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen. Westtoer coördi-
neert het onderzoek en voert het uit. De studie focust op het 
profiel, de activiteiten, de motivatie, de infobronnen, de tevre-
denheid en de bestedingen van gasten in jeugdverblijven in de 
Vlaamse Regio’s en aan de Kust. Omdat corona het veldwerk 
grondig verstoorde in 2020 werd de enquêtering verdergezet 
in 2021, evenwel ook met onderbrekingen.

5.2  ONDERZOEK NAAR HET 
DAGTOERISTISCH GEDRAG VAN 
BELGEN IN VLAANDEREN EN 
BRUSSEL

In 2021 ging het onderzoek naar de dagtoeristische activi-
teiten van Belgen in Vlaanderen en Brussel van start, in een 
samenwerkingsverband tussen de provinciale toeristische 
organisaties, de Vlaamse Kunststeden, Toerisme Vlaanderen 
en Visit Brussels. Westtoer staat in voor de coördinatie, de 
verwerking en de rapportering. Een wisselende steekproef van 
3.000 Belgen wordt door een extern bureau gedurende één 
jaar tweewekelijks bevraagd naar de dagtoeristische activi-
teiten van de voorbije twee weken. De eerste bevragingsgolf 
liep in de week van 28 juni, later dan oorspronkelijk voorzien 
omwille van corona.

5.3  PROVINCIES IN CIJFERS

Door samenwerking tussen Provincies in Cijfers en de provin-
ciale toeristische organisaties (PTO’s) is sinds 2021 ook een 
luik toerisme opgenomen in provincies.incijfers.be, met 
hierin cijfers met betrekking tot verblijfstoerisme (FOD-cijfers: 
aankomsten en overnachtingen) en met betrekking tot 
de recreatieve fietsnetwerken (aantal kilometers, aantal 
knooppunten).
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DEEL 6: 
SECTOR- 
WERKING



1. 
CORONA EN RELANCE

De coronacrisis trof de toeristische sector heel hard. Ook 
in 2021 kon de sector rekenen op steun van Toerisme 
Oost-Vlaanderen. Er werd sterk ingezet op:

• Adviseren en informeren via de sectorkanalen, met onder 
andere een pagina op de sectorwebsite over de steunmaat-
regelen, lopende campagnes en informatie over de maatre-
gelen en de heropstart van logies, MICE-sector, infokan-
toren, gidsactiviteiten… 

• Informeren en adviseren over het Stimulusprogramma van 
Toerisme Vlaanderen. zie Deel 4 In de kijker

• Gratis advies van experten aanbieden aan ondernemers die 
een aanvraag willen indienen voor het Stimulusprogramma. 
Zie Deel 4 In de kijker

• Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunde Oost-Vlaamse 
toeristische ondernemers met een aanvulling op 
het Stimulusprogramma van Toerisme Vlaanderen. 
Oost-Vlaamse ondernemers die in het Vlaamse 
Stimulusprogramma niet geselecteerd werden, 
konden in aanmerking komen voor het Oost-Vlaamse 
Stimulusprogramma.

• 13 Oost-Vlaamse toeristische ondernemers kregen 
extra steun via het Stimulusprogramma van Toerisme 
Oost-Vlaanderen. In totaal werd € 218.201 toegekend, deels 
een toelage en deels een renteloze lening. zie Deel 4: In de 
kijker

2.  
INSPIRATIEDAG

Op 29 november 2021 had de jaarlijkse Inspiratiedag voor 
de toeristische sector van Toerisme Oost-Vlaanderen moeten 
plaatsvinden in de Baudelokapel in Gent. 

Het thema was ‘Toerisme, klaar voor een gezonde toekomst!’. 
Ruim tachtig deelnemers hadden zich ingeschreven, maar 
door de onverwachts strengere richtlijnen voor de evenemen-
tensector, die op zaterdag 27 november werden gecommuni-
ceerd, zag Toerisme Oost-Vlaanderen zich genoodzaakt om de 
Inspiratiedag te annuleren. Alle deelnemers werden persoonlijk 
op de hoogte gebracht. In samenspraak met cateraar Delcor uit 
Lievegem en de locatie Baudelokapel van Utopia Events werd 
beslist om de bestelde maaltijden te doneren aan Huize Triest, 
een nachtopvang voor daklozen in Gent.

De geannuleerde Inspiratiedag kreeg begin februari 2022 een 
digitaal vervolg.

3.  
INFODAG GROEPEN

Om de groepstrips in Oost-Vlaanderen te promoten, organi-
seerde Toerisme Oost-Vlaanderen in september 2021 twintig 
prospectietochten in Oost-Vlaanderen.

Door de coronamaatregelen was een beurs in februari niet 
mogelijk. Als alternatief werden, onder de noemer Infodag 
Groepen XL, twintig ontdekkingstochten en een digitale beurs 
uitgewerkt. Dit concept kwam tot stand in overleg met de 
toeristische sector. Op 19 januari was er daarover een brain-
stormoverleg met Oost-Vlaamse groepsaanbieders.

Bijna 230 deelnemers genoten van de ontdekkingstochten 
in Oost-Vlaanderen en gingen naar huis met massa’s leuke 
ideeën voor groepsuitstappen. De ontdekkingstochten werden 
verspreid over twee weken en over de volledige provincie. 
Gastregio Meetjesland kreeg de meeste aandacht, maar ook 
de andere regio’s kwamen aan bod. Op die manier maakten 
tientallen ondernemers en toeristische diensten hun groeps-
aanbod bekend.

De ontvangen tevredenheidscijfers logen er niet om: de 
Infodag kon 92% van de 228 deelnemers overtuigen een 
groepsuitstap op te nemen in hun planning. Het percentage 
deelnemers dat hun bezoek goed of heel goed vonden, 
bedroeg eveneens 92%. Er was bij de deelnemers ook een zeer 
grote tevredenheid, zowel over informatie, onthaal, restau-
rants als bezienswaardigheden.

Voor de digitale beurs eind september was er te weinig 
interesse. Deze online beurs met groepsaanbieders werd 
daarom geannuleerd.

4.  
SECTORBEGELEIDING 
ALGEMEEN

4.1  ONDERSTEUNING GEMEENTEN EN 
TOERISTISCHE DIENSTEN

Een belangrijke ondersteuning voor de lokale besturen wordt 
georganiseerd met het initiatief Mystery Visit (zie Deel 6 
Sectorwerking, 9. Steunount toeristisch onthaal, 9.1 Mystery 
visittraject). Daarnaast staat de consulent sectorwerking 
van Toerisme Oost-Vlaanderen de lokale diensten toerisme 
bij met advies voor ad hoc vragen met betrekking tot diverse 
thema’s zoals gidsenwerking, samenwerking met bedrijven, 
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evenementen enzovoort. Er werd onder andere overlegd met 
de gemeente Lochristi over de UiTPAS en advies gegeven aan 
de gemeente Wetteren in verband met wandelroutes.

4.2  ONDERSTEUNING VERENIGINGEN

Ter ondersteuning van de werking van socio-culturele en 
toeristische verenigingen werd een kleinschalige samenwer-
kingsverband opgezet met Neos (Netwerk van ondernemende 
senioren).

Toerisme Oost-Vlaanderen informeerde de Oost-Vlaamse 
toeristische actoren over de brochure Groepsuitstappen van 
Neos en over de Cultuur- en Toerismehappening van Neos. 
Neos maakte op zijn beurt de Infodag Groepen XL bekend bij 
zijn bestuursleden.

5.  
SECTORBEGELEIDING LOGIES

Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteits-
volle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme 
Oost-Vlaanderen ook in 2021 de logiesuitbaters in de 
provincie. Als centraal aanspreekpunt informeerde de 
consulent verblijfstoerisme startende en reeds actieve 
logiesondernemers tijdens digitale infosessies (webinars) en 
online studiedagen.

5.1  LOGIESCONSULTS

Elk jaar organiseert Toerisme Oost-Vlaanderen ongeveer tien 
logiesconsults, waarop ondernemers zich kunnen inschrijven. 
Tijdens deze infomomenten geeft de logiesconsulent aan 
voornamelijk startende Oost-Vlaamse logiesondernemers alle 
nuttige informatie met betrekking tot het uitbaten van een 
logies, zoals wettelijke bepalingen, subsidiemogelijkheden, 
fiscale en sociale bepalingen enzovoort. Ook de werking van 
Toerisme Oost-Vlaanderen en de regioteams wordt geschetst. 
Daarnaast kunnen de logiesuitbaters het hele jaar door bij de 
logiesconsulent terecht met hun individuele vragen over het 
runnen en promoten van hun logies. 

Door corona vonden er in 2021 slechts twee consultmomenten 
fysiek plaats in september en in oktober. De overige consults, 
waaraan in totaal achttien logiesuitbaters deelnamen, werden 
online via Teams georganiseerd. Meer dan in niet-coronajaren 
werd er in 2021 daarnaast ook startersinfo verschaft.

5.2  INFODAGEN VOOR LOGIES

In het voorjaar organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen 
webinars voor de logiessector, daarbij inspelend op de noden 
en behoeftes bij de uitbaters anno 2021: 

• 29 april: ‘Haal meer uit je website-optimalisatie in tijden 
van digitale boekingen.’ Ook informatie over Logeren in 
Vlaanderen Vakantieland als boekingskanaal en over het 
belang van vakanties in eigen land. 

• van maart t/m mei: deelnamemogelijkheid voor logiesuit-
baters aan het opleidingsaanbod rond het gebruik en de inzet 
van sociale media – zie 8.Steunpunt toeristisch onthaal, 8.2 
Opleidingstrajecten voor toeristische ondernemers

• 19 oktober: Inzetten op kampeeraanbod en -beleving

Dit infomoment voor de logiessector en de ambtenaren 
toerisme vond plaats op het Provinciaal Domein De Gavers, 
die ook gastspreker was met hun innovatieve visie op hun 
kampeerdomein (naar aanleiding van hun begeleiding-
straject en nieuwe plannen). De collega’s van Toerisme 
Vlaanderen lichtten binnen het kampeerthema het logiesde-
creet, ruimtelijke ordening en kampeerbeleving toe. Met een 
zestigtal deelnemers werd het een verrijkende namiddag, 
die afgesloten werd met een plaatsbezoek aan de glamping 
site van De Gavers en een netwerkmoment. 

https://sector.tov.be/terugblik-infomoment-logies-inzet-
ten-op-kampeeraanbod-en-beleving/

Daarnaast ondersteunde de logiesconsulent ook de 
infomomenten voor de logieswerking die in kader van de 
regionale of lokale werking (zoals Logies Ronse) werden 
georganiseerd.

5.3  FOTOGRAFIEPROJECT LOGIES

Om de sector te ondersteunen bij en aan te moedigen 
tot het investeren in kwalitatief beeldmateriaal, startte 
Toerisme Oost-Vlaanderen in de tweede helft van 2019 (na 
een succesvol gelijkaardig initiatief in de vorige jaren) een 
fotografieproject. Dit project liep verder tot mei 2021. Toerisme 
Oost-Vlaanderen stelde een professionele fotograaf aan en 
nam de helft van de kostprijs van een fotosessie voor haar 
rekening. Hierdoor kunnen logiesuitbaters voor een bijdrage 
van € 179 over 35 professionele beelden beschikken. Deze 
beelden worden ook toegevoegd aan de eigen beeldbank van 
Toerisme Oost-Vlaanderen, zodat ze gebruikt kunnen worden 
in alle communicatiekanalen. In 2021 gingen vier logiesonder-
nemers in op dit aanbod. In totaal maakten 51 logiesuitbaters 
er gebruik van. 47
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6.  
SECTORCOMMUNICATIE

6.1  SECTORWEBSITE

Behalve via persoonlijk contact en de sectornieuws-
brieven (zie Deel 2 Marketing en distributie, 2. Website en 
online communicatie, 2.2 e-nieuwsbrieven en verder in 6.2 
Sectornieuwsbrieven) verliep de B-to-B communicatie van 
Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2021 via de sectorwebsite 
www.sector.tov.be. 

 ▸ CIJFERS SECTORWEBSITE
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In 2021 noteerde de site 50.078 bezoeken door 36.731 gebruikers,
samen goed voor 85.074 bezochte pagina's. Wat gebruikers en

bezoeken betre� dus nog beter dan in 2020, toen er al een
spectaculaire groei was in vergelijking met de vorige jaren

Tijdens de coronacrisis was de sectorwebsite een belangrijk 
informatiekanaal voor de toeristische ondernemers en de 
toeristische diensten.

De website verzamelt alle B-to-B informatie binnen Toerisme 
Oost-Vlaanderen en haar regio’s, en heeft als doel: 

• de toeristische actoren op de hoogte houden van recente 
wetgeving, steunmaatregelen en ondersteuningsmogelijk-
heden, tijdens de coronacrisis

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

• op een gebruiksvriendelijke manier informatie verspreiden 
en ondersteuning bieden

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

• contactinformatie uitwisselen
• de sector door middel van regelmatige nieuwsberichten op 

de hoogte houden van het laatste nieuws
• de pers informeren over nieuwe acties en producten, en 

journalisten de weg wijzen naar de beeldbank van Toerisme 
Oost-Vlaanderen

De deelwebsite ‘Coronavirus & toerisme: een overzicht’ geeft 
een overzicht van alle recente en relevante informatie voor 
toeristische ondernemers en toeristische diensten. Bezoekers 
vinden er up-to-date informatie over veiligheidsmaatregelen, 
wetgeving, steunmaatregelen, promotiecampagnes en nuttige 
tips. Ze kunnen er ook diverse webinars herbekijken over 
heropstart, annuleringen en veiligheidsmaatregelen (zie ook 
Deel 6 Sectorwerking, 1. Corona en relance).

De deelwebsite ‘Steunpunt recreatie’ geeft een overzicht van 
hoe wandelen en fietsen de werking van toeristische onder-
nemers kan ondersteunen. Deze pagina werd opgebouwd in 
2021 en verder aangevuld in 2022. Toeristische ondernemers 
en diensten vinden op deze deelwebsite tips en inspiratie om 
aan de slag te gaan met fiets- en wandelproducten.

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

Behalve alle info over toeristische producten, wetgeving en 
contacten binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, 
bundelt de website ook een aantal bestaande tools zoals de 
beeldbank, de webshop en Osyris.

Andere pagina’s linken door naar onder meer info over de 
werking van Toerisme Oost-Vlaanderen, data omtrent bijvoor-
beeld het verblijfstoerisme in de provincie en het logie-
saanbod, online nieuwsbrieven, externe promotiekanalen en 
een kalender met een overzicht van aankomende opleidingen 
en evenementen.

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

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

In 2021 waren 3.420 toeristische actoren geabonneerd op deze 
nieuwsbrief. Er werden zestien algemene sectornieuwsbrieven 
verstuurd.  Alle sectornieuwsbrieven zijn consulteerbaar op de 
sectorwebsite via www.sector.tov.be/online-nieuwsbrieven.

7.  
NETWERKMOMENTEN EN 
WERKGROEPEN

7.1  STUURGROEP LEKKER 
OOST-VLAAMS

Toerisme Oost-Vlaanderen is lid van de stuurgroep Lekker 
Oost-Vlaams, een initiatief van de Economische Raad van 
Oost-Vlaanderen vzw (EROV) en de Provincie Oost-Vlaanderen 
ter promotie van de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. 
EROV voorziet een periodiek overleg met de verschillende 
stakeholders, wat leidt tot kennisuitwisseling en optimale 
afstemming van de acties. Dit periodieke overleg heeft als 
doel het succes en de rentabiliteit van de lokale producenten 
te stimuleren. In 2021 werd overleg gepleegd op 17 juni en 16 
december.

WIJNTOER

In 2021 was er intensieve promotionele samenwerking rond 
de Wijntoer, een gratis evenement op zondag 29 augustus 
waarbij twintig Oost-Vlaamse wijndomeinen bezoekers 
gratis rondleidden in hun bedrijf en wijngaard. Toerisme 
Oost-Vlaanderen tekende vijf fietslussen uit die de deelne-
mende bedrijven met elkaar verbonden en ondersteunde het 
evenement promotioneel met een artikel in de consumenten-
nieuwsbrief en aankondigingen op Facebook.

WEEK VAN DE KORTE KETEN

Tijdens de Week van de Korte Keten (12-23 mei 2021) konden 
consumenten kennismaken met het aanbod aan lokale 

hoeve- en streekproducten. Toerisme Oost-Vlaanderen infor-
meerde de sector over de voorbereidende infosessies en 
verleende promotionele steun aan dit initiatief.

7.2  SUBSIDIES PROMOTIE VAN 
TOERISTISCHE EVENEMENTEN

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

In het kader van dit reglement werden in 2021 subsidies 
toegekend aan:

Aanvrager Evenement
Datum 
evenement

Regionaal Landschap 
Schelde-Durme

Hoogtij Zomer 2021

Pasar Pasar Zomert Zomer 2021

Bloemencorso 
Sint-Gillis-bij-
Dendermonde VZW

Bloemencorso Sint-Gillis-
bij-Dendermonde

05/09/2021

8.  
STEUNPUNT TOERISTISCH 
ONTHAAL

De visienota op de verdere professionalisering van het toeris-
tische onthaal in Oost-Vlaanderen, vertrekkende vanuit 
een streefbeeld 2021, werd eind 2017 voorgesteld op de 
inspiratiedag. Zowel private als publieke ‘gastheren’ zagen 
voor Toerisme Oost-Vlaanderen de rol van vliegwiel om de 
dynamiek binnen het Oost-Vlaamse onthaalnetwerk op gang te 
brengen en te houden.

8.1  MYSTERY VISITTRAJECT

In 2021 liep het mystery visittraject verder voor Oost-Vlaamse 
steden en gemeenten met een toeristisch onthaalkantoor. 

Het mystery visittraject laat toe om de dienstverlening te 
screenen vanuit het oogpunt van de toerist. De mystery visitor 
bekijkt de verschillende aspecten van de bezoekerscyclus, 
op basis van objectieve criteria. De bevindingen worden in 
een uitgebreid verslag gegoten dat de basis vormt van een 
brainstorm en actieplan met verbetervoorstellen. De impact 
daarvan wordt gemeten bij de tweede visit. Medewerkers van 
de regioteams en het sectorteam begeleidden de steden en 49
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gemeentes bij het actualiseren van het actieplan, dat een 
leidraad vormt voor het lokale niveau om de kwaliteit van het 
toeristisch onthaal te optimaliseren.

Het mystery visittraject is een aanbod van Toerisme 
Oost-Vlaanderen waarbij het lokale niveau 35% van de kost 
van de visits betaalt. In 2021 vonden de tweede visits plaats in 
Beveren, Lokeren, Kruibeke, Ronse, Wetteren, Berlare, Hamme 
en Toerisme Klein-Brabant (in samenwerking met Toerisme 
provincie Antwerpen).

De onthaalmedewerkers van de toeristische onthaalkantoren 
konden hun strategie en sociale media skills versterken via de 
online workshopreeks die plaats vond in de eerste helft van 
2021 (zie ook verder hieronder)

8.2  OPLEIDINGSTRAJECTEN VOOR 
TOERISTISCHE ONDERNEMERS

Van eind maart tot eind juni 2021 organiseerde Toerisme 
Oost-Vlaanderen een webinarreeks rond social media. Het 
traject werd georganiseerd in samenwerking met de regio-
teams, de MICE-consulent en VisitGent.

• Webinar Sociale media voor beginners: over de opzet van 
een sociale mediastrategie en inzicht in de verschillende 
sociale mediakanalen - drie sessies voor de toeristische 
sector, één sessie voor MICE-aanbieders, met een totaal van 
60 deelnemers.

• Webinar Sociale media: next level: over contentplanning en 
contentcreatie, in lijn met de branding van de regio’s, Lowiz 
en stad Gent -  12 sessies met 160 deelnemers.

• Online feedbacksessies: terugkoppelmoment om cases 
voor te leggen, vragen te stellen en te leren van concul-
lega’s in heel beperkte groepen - 17 sessies met 76 
deelnemers.

• Workshop Visuals voor Instagram over Instagram stories, 
reels en guides in een coronaproof setting - 8 sessies met 55 
deelnemers.

De webinars en presentaties werden blijvend online 
raadpleegbaar gemaakt op de sectorwebsite  www.sector.tov.
be/herbekijk-onze-webinars

In het najaar zette Toerisme Oost-Vlaanderen verder in op 
ambassadeurstrajecten voor toeristische ondernemers.

• Scheldeland Oost en Dendervallei (overschrijdend met 
Vlaams-Brabant, Wallonie Picarde en Vlaamse Ardennen): 
opleidingstrajecten toeristisch ambassadeur Scheldeland 
met een workshop klantgerichtheid en streekverkenningen 

in de regio. 18 ondernemers verlengden of startten hun 
ambassadeurschap.

• Meetjesland:  opleidingstrajecten toeristisch ambas-
sadeur Meetjesland met een workshop klantgerichtheid 
en streekverkenningen in de regio, met focus op het 
krekengebied. 23 ondernemers verlengden of startten hun 
ambassadeurschap. 

Door de geldende coronamaatregelen in 2021 was het niet 
haalbaar om voor regio Vlaamse Ardennen en Waasland 
streekverkenningen te organiseren.

8.3  CRM-SYSTEEM

Om de contactgegevens en interactie met de toeristische 
stakeholders beter te beheren wil Toerisme Oost-Vlaanderen 
overgaan tot de implementatie van een CRM-systeem 
(Customer Relationship Management-systeem). In 2021 werd 
een partner gekozen om het CRM-systeem te implementeren 
en gingen de workshops met het kernteam van start over de 
configuratie van het systeem.

9.  
VISIE SECTORWERKING

In 2020-2021 doorliep Toerisme Oost-Vlaanderen een intensief 
participatief traject, zowel met externe toerismepartners als 
met sectorbetrokken collega’s, onder leiding van ECHO.

Dieptegesprekken, een uitgebreide enquête en sessies over 
de toekomst van sectorwerking in Oost-Vlaanderen leverden 
boeiende nieuwe inzichten op, en resulteerden in een 
ontwerp visie sectorwerking voor de periode 2021-2025. De 
goedkeuring van dit ontwerp is voorzien begin 2022.
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DEEL 7: 
MICE  

EN LOWIZ



1.  
SITUERING

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

De meertalige website www.lowiz.org maakt meetingplanners 
via een zoekmachine wegwijs in het meeting- en eventaanbod. 
Lowiz.org biedt een overzicht van meeting- en eventlocaties, 
cateraars, meetinghotels, teamactiviteiten, aanbieders van 
digitale en hybride meetings en verhuur van audiovisueel 
materiaal. Naast dit uitgebreide overzicht inspireert Lowiz via 
zijn frisse uitstraling en inspiratieartikels bedrijven en organi-
saties die op zoek zijn naar dé geschikte vergaderlocatie of 
teamactiviteit.

De MICE-consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen stond 
in 2021 in voor de promotie van het aanbod naar binnen- 
en buitenlandse bedrijven. Ze begeleidde hen tijdens hun 
zoektocht naar mogelijke vergader- en seminarielocaties, 
bemiddelde bij concrete vragen en maakte aanbieders 
wegwijs in de coronamaatregelen. 

2.  
COMMUNICATIE

2.1  DIGITALE KANALEN

Om bedrijven ook in 2021 niet aan te zetten samen te komen 
in periodes waarin de overheid samenkomsten verbood en 
meeting- en eventlocaties sloot, werd de de promotie bewust 
laag gehouden. In periodes waarin samenkomsten wel toege-
laten waren, zorgde de MICE-consulente voor een accurate 
inzet van de communicatiekanalen. 

• 2.500 meetingplanners ontvingen 6 nieuwsbrieven, ter 
promotie van de meeting- en eventlocaties.

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

• Lowiz focuste in 2021 extra op LinkedIn als uitgelezen 
kanaal om MICE posts te delen en te netwerken met 
meetingplanners.

• in de kanalen van de vakpers werd over de Oost-Vlaamse 
MICE gecommuniceerd met Eventonline (30.000 contacten) 
en Eventnews (28.000 contacten).

2.2 PRINT

• Voka annuleerde de VOKA MICE special in mei 2021 wegens 
corona. Ter vervanging verschijnt in januari 2022 een adver-
tentie in Voka Tribunaal.

• Er verschenen artikels in het magazine van RendEvenement 
en in het Experience Magazine. Er verscheen een dedicated 
nieuwsbrief in de nieuwsbrief van Eventonline.

2.3 MICE-CAMPAGNE 2020-2021-2022

In het voorjaar van 2021 startte Toerisme Oost-Vlaanderen, in 
nauwe samenwerking met Gent Congres, een promotiecam-
pagne rond MICE.

De bedoeling was bij te dragen tot de relance van de meeting- 
en eventsector door:
• bedrijven gerust te stellen dat coronaproof samenkomen 

kon
• de professionaliteit van de Oost-Vlaamse MICE-sector te 

tonen
• creatieve concepten in de verf te zetten
• de naamsbekendheid van Lowiz.org te vergroten
• bedrijven hun weg te laten vinden naar het Oost-Vlaamse 

MICE-aanbod
• het aantal inschrijvingen op de Lowiz-nieuwsbrief te 

verhogen 

De opdracht en het concept van de campagne werd bewust 
flexibel opgesteld om maximaal rekening te kunnen houden 
met de onzekerheden rond de coronamaatregelen. Zo kon de 
campagne goed bijgestuurd worden en wordt ze in praktijk 
nog verder uitgerold in 2022, van zodra er opnieuw verbeterde 
omstandigheden zijn voor MICE-activiteiten. 
Voor het sociale medialuik van de campagne werden drie 
video’s ingeblikt en verspreid via LinkedIn, Facebook en 
Instagram. Ze zijn te bekijken op https://www.lowiz.org/
de-vraag-het-aan-lowiz-videos
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3. 
NETWERKING, ADVIES & 
ONDERSTEUNING

3.1  NETWERKMOMENTEN

Wegens verbod op samenkomsten werden er geen netwerkmo-
menten georganiseerd. In december stond een coronaveilige 
matinée als netwerkmoment in de Oude Vismijn gepland. 
Wegens een nieuwe lockdown werd dit event geannuleerd.

3.2  VORMINGSMOMENTEN

In 2021 konden Lowiz partners inschrijven voor een social 
media traject. Volgende workshops werden aangeboden:

• 2 april: social media voor beginners
• 11 en 12 mei: social media next level
• 25 en 26 mei: social media feedback sessies

3.3 SECTORNIEUWSBRIEVEN

In 2021 werden 7 sectornieuwsbrieven verstuurd. De commu-
nicatie ging grotendeels over coronamaatregelen, nieuwe 
aanbieders op lowiz.org en artikels rond ‘ondernemer van de 
maand’.

3.4 PROSPECTIES

Er vonden wegens het verbod op samenkomsten geen 
prospecties plaats in 2021.

3.5  ADVIES EN ONDERSTEUNING

In 2021 werd er voornamelijk advies en ondersteuning 
geboden aan MICE aanbieders. De MICE-consulente maakt de 
MICE-aanbieders wegwijs binnen de steunmaatregelen geldig 
voor deze sector.

3.6  FOTOGRAFIEPROJECT

Toerisme Oost-Vlaanderen wil de MICE-aanbieders in 
Oost-Vlaanderen de kans geven om op een eenvoudige en 
voordelige manier één professionele fotoshoot op maat van 
de zaak te laten maken. Dankzij een samenwerkingsovereen-
komst van Toerisme Oost-Vlaanderen met een professionele 

fotograaf (Ben De Kock van Fotopia) kan voor iedere Lowiz-
partner in Oost-Vlaanderen één fotosessie aangevraagd 
worden. Deze werkwijze maakt een interessante prijs mogelijk. 
Bovendien neemt Toerisme Oost-Vlaanderen, binnen de 
daartoe voorziene budgetten, de helft van de kostprijs van 
de fotosessie voor haar rekening, zodat iedere Lowiz-partner 
in de provincie aan 50% van de prijs (+ km-vergoeding) een 
professionele fotograaf in haar/zijn zaak aan het werk kan 
laten gaan. De beelden uit de fotoshoot kunnen rechtenvrij 
gebruikt worden op hun online en offline kanalen. Ook Lowiz 
zal de beelden inzetten op onder andere Lowiz.org en de 
socialemediakanalen. 

De bijdrage van de ondernemer in de pakketprijs bedraagt 
€ 92,50 exclusief BTW. Dit aanbod geldt van oktober 2021 tot 
oktober 2022 of tot het voorziene budget. In 2021 werden al 
zes fotoshoots gerealiseerd. Meer dan 15 fotoshoots werden al 
aangevraagd om uit te voeren in de loop van 2022.

 ▸ CIJFERS LOWIZ

14.953
gebruikers

18.391
sessies

stijging van 151% gebruikers
en 250% meer bezochte pagina’s

tegenover 2020*

220
Oost-Vlaamse aanbieders

op www.lowiz.org
+10% tegenover 2020

*dankzij de inzet op het nieuwe merk Lowiz en de opstart van de MICE-campagne in samenwerking met Gent Congres
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DEEL 8: 
TOEGANKELIJK 

TOERISME



1.  
TOERISME ZONDER  
DREMPELS

1.1  NETWERK RAP OP STAPKANTOREN

Al een paar jaar werken de Provincie Oost-Vlaanderen en 
Toerisme Oost-Vlaanderen aan het wegnemen van (fysieke en 
financiële) drempels bij de toeristisch-recreatieve beleving. 
De Provincie zette ook in 2021 verder in op het uitbouwen 
en verstevigen van het netwerk van Rap op Stapkantoren in 
Oost-Vlaanderen via financiële, promotionele en inhoude-
lijke ondersteuning. Rap op Stapkantoren zijn laagdrempelige 
reisbureaus die mensen met een beperkt budget helpen bij 
het organiseren van uitstappen en vakanties. De provinciale 
coördinator ‘Toerisme voor Allen’ begeleidt de kantoren in 
hun werking, door onder meer subsidiedossiers op te volgen, 
vormingen te organiseren en promotiemateriaal te laten 
ontwikkelen. In september 2021 werden alle Oost-Vlaamse 
Rap op Stapkantoren uitgenodigd voor een netwerkmoment in 
het Provinciaal Streekcentrum de Huysmanhoeve. 

In 2021 waren er in 33 Oost-Vlaamse steden en gemeenten 
60 Rap op Staplocaties, het grootste aantal van alle 
provincies. Dankzij het provinciale netwerk van Rap op 
Stapkantoren vinden ongeveer 12.000 personen en gezinnen 
in Oost-Vlaanderen hun weg naar de Rap op Stapkantoren en 
naar het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie, VRIJUIT, het 
gemeentelijk of stedelijk aanbod en het provinciaal gratis en 
betaalbaar aanbod.

1.2  VERBREDING NAAR RAP OP STAP+ 
KANTOREN

Toerisme Oost-Vlaanderen is – met ondersteuning van 
Toerisme Vlaanderen - gestart met de verbreding van de 
werking van Rap op Stapkantoren naar mensen met fysieke 
of mentale beperkingen (Rap op Stap+). 19 Oost-Vlaamse 
Rap op Stapkantoren volgden in 2021 een vormingstraject bij 
Oranje vzw en Kompas vzw en werden gescreend door Inter-
Toegankelijk Vlaanderen op het vlak van toegankelijkheid. 
Deze kantoren worden in het voorjaar 2022 operationeel. Ze 
zijn dan ook in het bezit van het aanbod voor mensen met een 
beperking, zorgen voor de nodige bekendheid van het kantoor, 
en hebben medewerkers met kennis van de basisprincipes van 
toegankelijkheid en de drempels bij de verschillende groepen 
mensen met een beperking.

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

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

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

Begin 2021 startte Toerisme Oost-Vlaanderen – met financiële 
steun van Toerisme Vlaanderen (Iedereen Verdient Vakantie) 
- met het project ‘Toegankelijke, kwaliteitsvolle en duurzame 
auto-, fiets- en wandelroutes in Oost-Vlaanderen’. Met dit 
project wil Toerisme Oost-Vlaanderen de eerder ontwikkelde 
toegankelijke fiets-, wandel- en  autoroutes opwaarderen, 
onder andere door comfortabele wandel- en fietspaden 
en informatie aan te bieden over de toegankelijkheid van 
attracties, restaurants en cafés langs de routes, door een brug 
te slaan tussen mensen die samen een route willen afleggen 
en elkaars hulp en gezelschap daarbij kunnen gebruiken 
(route-buddy ), door de ontleen- en verhuurpunten van aange-
paste fietsen te versterken en door de routes regelmatig te 
laten controleren door organisaties die werken met en voor 
mensen met een beperking.

3.  
TOEGANKELIJKE WEBSITES

Toerisme Oost-Vlaanderen streeft ernaar haar websites 
nog toegankelijker te maken voor iedereen. Hiervoor is een 
samenwerking aangegaan met Anysurfer en werd een traject 
opgesteld. Webtoegankelijkheid betekent dat websites voor 
iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn. De toegankelijkheid 
van de aangeboden diensten en informatie is namelijk niet 
voor iedereen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld voor slecht-
zienden en blinden, en mensen met beperkte handfunctie of 
beperkte leesvaardigheid.
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4.  
TOEGANKELIJK LOGIES

Toerisme Oost-Vlaanderen maakt deel uit van de stuurgroep 
van het Tetra project ‘Inclusief toerisme als businesstrans-
formator voor logiesverstrekkers en bedrijven’. Het is de 
bedoeling om de positieve ervaringen van dit project mee te 
nemen en eventueel te implementeren in Oost-Vlaanderen.
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DEEL 9: 
INTER- 

PROVINCIALE 
WERKING



1.  
LOGEREN IN  
VLAANDEREN VZW

Logeren in Vlaanderen vzw is het publiek-private samenwer-
kingsverband tussen de vijf Vlaamse provinciale toeristische 
organisaties (PTO’s) en private logiessectoren. Onder de 
merknaam ‘Vlaanderen Vakantieland’ promoot de organisatie 
kortbijvakanties in eigen land. Logeren in Vlaanderen vzw 
ondersteunt daarnaast logiesuitbaters op vlak van marketing 
en ondernemerschap.

In 2021 investeerde de vzw € 820.000 in de promotie van 
de logiessector in Vlaanderen. De private sector deed daar 
nog eens ruim € 200.000 bovenop. 1.393 logiesuitba-
tingen tekenden in op de campagne 2021, waarvan 252 uit 
Oost-Vlaanderen. Advertenties werden door de coronaomstan-
digheden alleen online aangeboden, wat resulteerde in een 
opmerkelijk hoger aantal online boekingen (2.680 boekingen 
met een omzet van € 890.000). Er werd ook een recordverkoop 
gerealiseerd van de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque 
(€ 89.000). 

Voor het logiesboek Vlaanderen Vakantieland 2022, waarvoor 
in juni 2021 opnieuw werving werd gedaan, schreven 366 
logies in, waaronder 55 in Oost-Vlaanderen. Het boek 
verscheen in december 2021 op 100.000 exemplaren en 
kan gratis afgehaald/besteld worden bij de diensten voor 
toerisme en op www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/
logiesboek/bestellen.

De samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland 
is voor Toerisme Oost-Vlaanderen één van de belangrijkste 
pijlers in de ondersteuning en promotie van het Oost-Vlaamse 
logies. De marketingconsulent verblijfstoerisme is betrokken 
bij de werving en ondersteuning bij de realisatie van de 
advertenties in het boek en website. De manager marketing 
stippelt in de marketingwerkgroep mee de campagne uit en de 
algemeen manager is lid van het Dagelijks Bestuur.

2.  
VERVOLG RELANCECAMPAGNE 
‘VLAANDEREN VAKANTIELAND’ 
EN VLAANDEREN 
VAKANTIELAND OP TV

Om de coronacrisis het hoofd te bieden en de toeristische 
sector uit het dal te helpen, zetten Toerisme Vlaanderen, de 
vijf Vlaamse PTO’s, Logeren in Vlaanderen en de Vlaamse 
kunststeden in 2020 een uniek partnerschap op. Dit partner-
schap werd verdergezet in 2021. 

Ook in 2021 werden extra promotiecampagnes uitgerold. 
Hiervoor werden samen nog eens extra budgetten (€ 750.000 
incl. BTW extra) vrijgemaakt, door de provinciale toeristische 
organisaties (Toerisme Oost-Vlaanderen € 30.000 inclusief 
btw), de kunststeden en Logeren in Vlaanderen. Toerisme 
Vlaanderen maakte daarnaast middelen vrij om de heropstart 
van het tv-programma Vlaanderen Vakantieland in vernieuwde 
vorm op Eén vanaf voorjaar 2021 te ondersteunen. De PTO’s, de 
kunsteden en Logeren in Vlaanderen zorgden via de gekende 
online kanalen voor aanvullende inspiratie en promotie op het 
tv-programma. De campagne 2021 noteerde bijna 1 miljoen 
bezoekers op www.vlaanderenvakantieland.be. Het inspira-
tieboekje ‘Start to citytrip’ dat werd ontwikkeld ter promotie 
van de Vlaamse steden werd 180.000 keer gedownload en op 
350.000 exemplaren verspreid bij Le Soir en Ciné Télé Revue.

3.  
FIETSEN EN FIETSVAKANTIES 
IN VLAANDEREN 2020-2025: 
ICOONFIETSROUTES

In 2020 bouwden Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse provin-
ciale toeristische organisaties aan een nieuw partnerschap 
rond ‘Fietsen en fietsvakanties in Vlaanderen’. Dit startte 
begin 2021 op. Focus lag op de realisatie van een netwerk van 
nieuwe icoonroutes die de Vlaamse provincies en Vlaanderen 
op de kaart zetten als een internationale topbestemming 
voor fietsvakanties. De vijf PTO’s en Toerisme Vlaanderen 
engageerden zich om extra fondsen vrij te maken voor coördi-
natie, sectorwerking, promotie en onderzoek rond fietsen en 
fietsvakanties in Vlaanderen voor een periode van zes jaar. De 
provinciale toeristische federaties leggen jaarlijks elk € 16.000 
bij in het werkingsbudget. Toerisme Vlaanderen wierf een fiets-
coördinator om de activiteiten te coördineren. Hij startte in het 
voorjaar 2021 op.

Net voor de zomer van 2021 werd het netwerk van nieuwe 
Vlaamse icoonroutes uitgerold. Het netwerk bestaat uit 
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negen icoonroutes, samen goed voor 2.500 kilometer. Elke 
icoonfietsroute haakt de mooiste stukjes van het Vlaamse 
landschap aan elkaar via aantrekkelijke fietswegen en rond 
een centraal thema. Alle icoonroutes zijn volledig en in twee 
richtingen bewegwijzerd.

Toerisme Oost-Vlaanderen werkte, met gedeeltelijke financiële 
steun van Toerisme Vlaanderen, mee aan de uitwerking van de 
drie icoonfietsroutes op Oost-Vlaams grondgebied:

• De Schelderoute (181 km) loopt van Spiere-Helkijn 
over Oudenaarde en Gent tot in Antwerpen en heeft 
de machtige Schelde als ‘blauwe draad’. Ze baant zich 
vanuit West-Vlaanderen een weg door de regio’s Vlaamse 
Ardennen, Leiestreek, Scheldeland en Waasland.

• De Kunststedenroute (332 km) verbindt de kunststeden 
Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Gent en Brugge met 
de kust in Oostende.

• De Heuvelroute (459 km) staat voor stevig fietsen over 
de Vlaamse heuvels, van uit Poperinge tot in Voeren. In 
Oost-Vlaanderen trekt de route door heuvels en bos in de 
Vlaamse Ardennen.

De icoonroutes vervangen de verouderde LF-routes 
(Langeafstand Fietsroutes) en worden verder beheerd door 
de provinciale toeristische organisaties. De afwerking van het 
volledige netwerk werd onder de aandacht gebracht met een 
persmoment, de lancering van de gezamenlijke website 
 www.vlaanderenmetdefiets.be, een overzichtskaart van de 
icoonroutes en Vlaamse en regionale persberichten. 

4.  
KAMPEREN IN VLAANDEREN 
2021-2023

In 2021 zetten Logeren in Vlaanderen, de Vlaamse provin-
ciale toeristische organisaties en verschillende kampeeror-
ganisaties (Recread, Kempen Campings en Pasar) een nieuw 
partnerschap op rond ‘Kamperen in Vlaanderen’. Samen wordt 
gewerkt aan een versterkte inzet op kamperen.

In 2021 ging de promotiecampagne van start. 51 campings 
(waarvan vijf Oost-Vlaamse campings/kampeerautoterreinen) 
schreven zich in. Er wordt gestreefd naar een totaalbudget 
per jaar van € 80.000 (inclusief btw), waarbij de provinciale 
toeristische organisaties voor elke euro die de campings 
inleggen ook € 1 op tafel leggen. Toerisme Oost-Vlaanderen 
engageerde zich om gedurende jaarlijks € 3.700 vrij te maken, 
en dat gedurende drie jaar. 

Met de website www.kampereninvlaanderen.be en inspire-
rende/informatieve posts op social media mikte de zomercam-
pagne op een nieuwe en jongere doelgroep die door corona 
het kamperen (her)ontdekt heeft. De Facebook en Instagram 
campagne zorgde tussen 2 juli en 31 oktober voor 7.713.000 
impressies (van campagne posts), én gaf 54.600 clicks naar 
de website www.kampereninvlaanderen.be. De Facebook- en 
Instagram-pagina’s hadden in 2021 respectievelijk 1.595 en 
427 volgers. De najaarscampagne focuste met nieuwe posts 
op social media en aangepaste najaarsbeelden op camper-
plaatsen en verhuuraccommodaties op campings.
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DEEL 10: 
REGIO- 

WERKING



WERKING VAN DE 
REGIOWERKING

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

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

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

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

Toerisme Oost-Vlaanderen maakte in 2021 extra promotiemid-
delen vrij om gericht de regio’s en kunststad Gent als unieke 
bestemming op de kaart te zetten (zie Deel 2 Marketing en 
distributie, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes). 
Toerisme Oost-Vlaanderen nam bij de uitwerking van deze 
campagnes een coördinerende rol op.

1.  

1.1  CAMPAGNE ‘IN DE VLAAMSE 
ARDENNEN’

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

1.2  PROJECTEN

1.2.1  BELEEF MEE(R) IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Het in 2020 goedgekeurde LEADER-project ‘Beleef mee(r) in 
de Vlaamse Ardennen’ was in 2021 een logische opvolger 
van het afgelopen LEADER-project ‘Landschapsbeleving in de 
Vlaamse Ardennen’. Het nieuwe project werd als koepelproject 
verkozen boven vele andere ingediende koepelprojecten 
omdat de geplande acties niet alleen gebiedsgericht waren 
maar ook voldoende werden verspreid over de hele regio en 
aanzetten tot bottom-up samenwerking. 

Het project werd goedgekeurd als investeringsproject voor een 
bedrag van € 200.000. De investeringen maken met € 143.500 
meer dan 50% uit van de projectkost en zullen worden ingezet 
voor allerhande realisaties rond landschapsbeleving op het 
terrein langs de vele wandel- en fietspaden in de Vlaamse 
Ardennen. Ronse kreeg € 55.000 van de investeringen toege-
wezen voor het realiseren van belevingsvolle elementen 
langs de Eurovélo 5-fietsroute die Londen met Rome verbindt, 
doorheen Ronse en de getuigenheuvels van de Vlaamse 
Ardennen. Oudenaarde en Maarkedal, die elk € 15.000 kregen 
toegewezen, zullen rond de thema’s erfgoed en spiritualiteit 
en mysterieuze bomen enkele nieuwe belevingsvolle fiets- en 
wandelproducten realiseren. In het gemeentelijk domein de 
Ghellinck in Wortegem-Petegem wil men het verleden doen 
herleven, in Oosterzele en Herzele zullen verdwenen wegin-
frastructuren zoals oude trambanen, Romeinse heerwegen 
en oude spoorwegbeddingen als inspiratie dienen voor een 
actieve landschapsbeleving. Toerisme Vlaamse Ardennen is 
hoofdpromotor voor een bedrag van € 30.000 en organiseert 
participatietrajecten en promotionele acties om de realisaties 
van onderuit op te starten en bekend te maken naar het brede 
publiek.

DI
T 

IS
 W

AT
 W

E 
DO

EN
 ja

ar
ve

rs
la

g 
20

21

68



1.2.2  KANDIDAAT LANDSCHAPSPARK VLAAMSE 
ARDENNEN

In 2021 diende het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, 
Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen een dossier in om 
de Vlaamse Ardennen te laten erkennen als toekomstig 
landschapspark. In een Landschapspark gaan landschapsont-
wikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrij-
vigheid en toerisme hand in hand. Toerisme Oost-Vlaanderen 
en het regioteam Vlaamse Ardennen werkten mee aan de 
opmaak van de conceptnota voor wat betreft de toeristische 
insteek.   

1.3  SECTORWERKING

Door corona was het ook in 2021 niet evident om de sector 
in de regio bij elkaar te krijgen. Het ambtenarenoverleg 
kon, zoals gepland, vier keer doorgaan, weliswaar alleen in 
september ‘live’. Alle gemeenten konden toen kennismaken 
met het nieuwe magazine ‘In de Vlaamse Ardennen’ en de 
twee herdrukte toeristische kaarten van de regio.

Enkel in het vroege najaar waren enkele fysieke bijeen-
komsten mogelijk:
• ambtenarenoverleg in Ronse (3 september)
• jaarlijks sectormoment ‘Beleefbare Dendervallei’ in Lessines 

(18 november)
• netwerkmomenten met de logies, in samenwerking met EVA, 

CRVV en streekwinkel Boerkoos in Oudenaarde (11 oktober) 
en Herzele (12 oktober)

1.4  COMMUNICATIE EN SOCIAL MEDIA

47.000 16.600 26.000

Net als de andere Oost-Vlaamse toeristische regio’s is 
Toerisme Vlaamse Ardennen al geruime tijd actief op social 
media. De Facebookpagina had eind 2021 47.000 volgens (een 
fikse stijging tegenover 35.000 volgers in 2020), het Instagram 
account 16.600 volgers (tegenover 9.000 in 2020). Er werden 
twaalf nieuwsbrieven (waarvan elke drie maand een speciale 
logiesnieuwsbrief) verstuurd naar ongeveer 26.000 abonnees.

2.  

2.1 CAMPAGNES EN ACTIES

2.1.1  CAMPAGNE 10 LEIETRIPS, 27 GEMEENTEN EN 
123 LEIESPOTS

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

2.1.2  BIER IN DE LEIESTREEK

De bierpocket ‘Bier in de Leiestreek’ kreeg in 2021 opnieuw 
een update en werd gedrukt op 20.000 exemplaren. Wegens 
het succes van de vorige jaren werd de oplage met 5.000 
exemplaren opgetrokken. De bierpocket bevatte vier verras-
sende fietsroutes met onderweg of in de buurt van de route 
brouwerijen, sfeervolle cafés, brasseries en restaurants. De 
routes waren gebaseerd op de knooppunten van het fiets-
netwerk Leiestreek en startten in Izegem, Waregem, Deinze 
en Gent. De bierpocket werd verspreid via Diensten voor 
Toerisme, infopunten, logies en via de webshops van Westtoer 
en Toerisme Oost-Vlaanderen.

2.1.3  BELEEF MEER AVONTUUR

Om de avontuurlijke aanbieders in de regio te ondersteunen, 
publiceerde Toerisme Leiestreek een flyer (5.000 exemplaren) 
met het avontuurlijke aanbod verspreid over de volledige 
regio. De flyer werd vooral verspreid bij Diensten voor 
Toerisme, infopunten, logies en de betrokken ondernemers.

2.1.4  DELTAGIDS

Toerisme Leiestreek werkte in 2021 samen met de opvolgers 
van VVV Zeeland voor een vernieuwde uitgave van de 
Deltagids. Er was meer aandacht voor Leiespots en leuke 
doe-tips in de buurt van het water. De Deltagids werd uitge-
geven op 50.000 exemplaren (37.500 in het Nederlands 
en 12.500 in het Duits) en werd voornamelijk verspreid via 
jachthavens en Diensten voor Toerisme. De gids richt zich tot 
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Vlaamse, Nederlandse en Duitse watertoeristen en heeft als 
voornaamste doel de hen te inspireren om naar het Westelijke 
Deltagebied te komen varen en ook aan land te gaan om een 
aantal zaken te bezoeken.

2.1.5  LEIE WATERDAGEN

Tijdens de zomer van 2021 organiseerden verschillende 
gemeenten en privé-uitbaters uit de Leiestreek waterbele-
vingsdagen op rivieren, kanalen en waterplassen. Toerisme 
Leiestreek bundelde het aanbod en zorgde voor een online 
promotiecampagne. Genieten van verfrissende momenten kon 
in de Oost-Vlaamse Leiestreek onder andere in Deinze, met 
kano- en suptrips van aan de Brielpoort.

2.1.6  ZOMERZOEKTOCHT DAVIDSFONDS

De 35ste editie van de zomerzoektocht van het Davidsfonds 
ging van 21 juni tot en met 21 september 2021 door in Zulte en 
Gent. Er werd een samenwerking opgezet tussen beide steden, 
het Davidsfond en Toerisme Leiestreek. Gekoppeld aan de 
zoektocht gaf het Davidsfond een streekgids uit. Deze gids 
zat, samen met onder andere het magazine 10 Leietrips, in elk 
deelnemingspakket, maar was ook te koop in de boekhandel. 
Ondanks de natte zomer lokte de zoektocht toch ongeveer 
15.000 deelnemers.

2.2  PROJECTWERKING

2.2.1  INTERREG V: PROJECT GOLDEN LYS

Het project Golden Lys werd verschillende keren verlengd, met 
uiteindelijke einddatum 31 december 2021, om de partners toe 
te staan alsnog de voorzien investeringen te kunnen afronden. 

Toerisme Leiestreek werkte samen met Lys sans Frontières 
de brochure af. Deze brochure in twee versies (Frans en het 
Nederlands) werd door de Franse partner in kleine oplage 
gedrukt. Toerisme Leiestreek heeft vooral de digitale versie 
gepromoot via een campagne op social media (juli-augustus). 
De informatie op het platform werd geactualiseerd, zodat 
in de brochure naar het platform kon verwezen worden voor 
meer informatie. De opleiding voor gebruik van video in social 
media die voorzien was in 2020 kon uiteindelijk in het najaar 
van 2021 doorgaan. Er werd afgestemd over de inspiratie-
sessie rond waterbeleving met zowel de Franse partner als de 
collega’s die werken aan het project Tourism Lab. 

Op het slotmoment ter afsluiting van het project werd een 
kort overzicht gegeven van de verschillende acties. Verder 
werd veel tijd besteed aan de voorbereiding van de COMAC 
(Begeleidingscomité), met opvolging van het activitei-
tenrapport, indicatoren en dergelijke van zowel Toerisme 
Leiestreek als de Vlaamse partners.

2.3  SECTORWERKING EN 
SECTORMOMENTEN

• De startavond 2021 kon wegens de coronacrisis opnieuw 
niet doorgaan. Op 13 september 2021 ging een zeer uitge-
breide inspiratienamiddag en -avond door in Salons Cortina 
(Wevelgem), in samenwerking met de afdeling Toeristische 
Ontwikkeling van Westtoer.

• Voor de sector werden verschillende opleidingsmomenten 
voorzien. Zo organiseerde Toerisme Leiestreek samen met 
Toerisme Oost-Vlaanderen workshops rond Instagram voor 
beginners of gevorderden, visuals etc.

• Verder organiseerde Toerisme Leiestreek verschillende 
digitale inspiratiesessies rond het themajaar smaakmakers 
voor zowel hoeves als toeristische ondernemers in het 
algemeen.

• Wegens de strenge coronamaatregelen kon het regioteam 
in 2021 slechts een zeer beperkt aantal logies bezoeken. 
Nieuwe logies kregen de nodige informatie toegestuurd via 
mail.

2.4  COMMUNICATIE EN SOCIAL MEDIA

14.984 5.256 76.875

Het aantal paginalikes op Facebook steeg op een jaar tijd met 
32.2%, van 10.367 naar 14.347. Het aantal volgers steeg ook 
met 32,2%, van 10.772 naar 14.984.

De combinatie van advertenties en organische kwalitatieve 
posts zorgde op Instagram voor een groei met 90,1% van 2.765 
volgers naar 5.256 volgers.

Toerisme Leiestreek stuurde in 2021 twaalf reguliere nieuws-
brieven uit. Eind 2021 waren er 76.875 abonnees, een stijging 
van 18% tegenover 2020 (64.172). Nieuwsbrieven focusten 
telkens op de lopende campagne (Verrassend dichtbij – 10 
Leietrips), actuele inspiratie, nieuwigheden, logeertips en 
agendatips.
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3.  

3.1 CAMPAGNES EN ACTIES

3.1.1  CAMPAGNE MEETJESLAND

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

3.1.2  GLUTENVRIJ MEETJESLAND

Voor de actie ‘Glutenvrij Meetjesland’ deed Toerisme 
Meetjesland in 2021 een nieuwe bevraging naar enthousias-
telingen die zich hierop wilden profileren. Op de vernieuwde 
website www.meetjesland.be werd de inspiratiepagina 
‘Glutenvrije Adresjes in het Meetjesland’ aangepast. Tijdens 
de campagnezomer werd deze pagina gepromoot op de 
Facebookpagina Glutenvrij Meetjesland (1.600 volgers), de 
Facebookpagina Meetjesland en op Instagram. Rond het 
thema ‘Glutenvrij’ heeft zich ook een werkgroepje gevormd die 
de toekomstige acties zal initiëren en versterken.

3.1.3  WINTERACTIE

Tijdens de herfst 2021 maakte Toerisme Meetjesland, binnen 
het budget sociale media, ook ruimte om de inspiratiepagina 
‘Winterarrangementen in het Meetjesland’ te promoten (9 
toeristische partners met winteraanbod). Deze actie zorgde 
voor veel interactie op de sociale media en was belangrijk om 
– gezien de coronacrisis – de Meetjeslandse logieshouders in 
de kijker te plaatsen.

3.1.4  MEETJESLAND BUCKETLIST 2021-2022

De toeristische publicatie Meetjesland Bucketlist bundelde 
in 2021 101 tips om de regio te verkennen. Het voerde ook 
promotie voor de Infopunten en 53 Meetjesland Logies. De 
Bucketlist werd gedrukt op 17.000 exemplaren en vooral 
verdeeld via een online campagne, via de Meetjeslandse 
sector zelf en via het infokantoor op de Huysmanhoeve.

3.2  PROJECTWERKING

3.2.1  LANDSCHAPSPARKEN DRONGENGOED  
EN BULSKAMPVELD

Het regioteam Meetjesland was ook in 2021 inhoudelijk 
betrokken bij de plannen van de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen om de bosgebieden tussen Gent en Brugge, 
met Drongengoed en Bulskampveld, uit te bouwen als strate-
gische landschapsregio met landbouw, toerisme en recreatie 
als speerpunten. Vooral via netwerkversterking, landschaps-
ontwikkeling en versterking van dorpen en lokale economie wil 
men dit gebied verbinden en opschalen tot een attractiepool 
op Vlaams niveau.

• LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED

Het Drongengoed haakte af als partner, nog voor de indiening 
van het dossier voor erkenning op Vlaams niveau. Regionaal 
Landschap Meetjesland gaat wel verder met de inhoude-
lijke uitbouw van het Onthaalplan Drongengoed. Toerisme 
Oost-Vlaanderen ondersteunt met de ontwikkeling van wandel- 
en fietspaden op het netwerk, voor het hele Meetjesland in het 
algemeen en voor dit gebied in het bijzonder, met de nadruk 
op degelijke startpunten. Landschapspark Drongengoed geldt 
als pilootproject om het principe ‘een goed wandelproduct 
heeft een degelijk startpunt’ in heel de provincie uit te rollen.

Met de ontwikkeling van de nieuwe e-bikeroute 
‘Norbertijnenroute, Abt de Stoop achterna’ werd de expo 900 
jaar Norbertijnen op de Drongengoedhoeve ondersteund. 
De route werd alleen aangeboden op www.meetjesland.be/
norbertijnenroute en www.routen.be/meetjeslandse-land-
schapspark-fietsroute, dus niet als papieren publicatie. De 
bijhorende inspiratiepagina op de Meetjeslandse website 
werd 12.000 keer bekeken, mede dankzij promotie via sociale 
media.

• LANDSCHAPSPARK BULSKAMPVELD

Het dossier voor erkenning dat op Vlaams niveau werd 
ingediend voor Landschapspark Bulskampveld haalde het 
niet, vooral vanwege de te beperkte omvang van het gebied en 
de te kleine internationale impact. Het samenwerkingsverband 
met Westtoer, de provincies Oost- en West-Vlaanderen, de 
gemeenten en de andere actoren bleef wel bestaan. In Domein 
Menas werkten Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen in het 
kader van het project ‘Expeditie Bulskampveld’ samen rond de 
verbetering van het wandelnetwerk en de ontsluiting van het 
parkdomein als kindvriendelijke bestemming.  
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3.2.2  FLOURISHING DESTINATIONS – FLORERENDE 
BESTEMMINGEN

Met dit transnationale LEADER-project wil Toerisme 
Meetjesland samen met het Plattelandscentrum Meetjesland 
in het krekengebied van Assenede en Sint-Laureins toeris-
tische mini-projecten realiseren die opgezet worden vanuit 
de gemeenschap (rurale ondernemers, inwoners, vereni-
gingen) en die bijdragen aan het concept van de ‘florerende 
bestemming’. Door de coronacrisis waren er voorlopig weinig 
realisaties op het terrein. Twee nieuwe projectoproepen naar 
een brede doelgroep leverden wel vijftien kandidaat-projecten 
op, waarvan er twaalf werden goedgekeurd. Vanuit Toerisme 
Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland werden ook enkele 
bovenlokale projecten gerealiseerd: een ambassadeurstraject 
voor het krekengebied en een traject klimaatgezond onder-
nemen voor toeristische ondernemers, de brede horeca en 
attractiepunten.

3.2.3  ZWINSTREEK / KANDIDAAT 
LANDSCHAPSPARK ZWINSTREEK

In 2021 werd het regioteam Meetjesland intensief 
ingeschakeld om met de gemeenten Maldegem en 
Sint-Laureins de uitbouw van het grensoverschrijdende 
samenwerkingsverband Zwinstreek uit te rollen. De drie 
provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland 
stuurden een identiteitsoefening aan rond de kwaliteit en 
kansen voor de Zwinstreek. Zowel op het vlak van gastro-
nomie, sectorsamenwerking als erfgoed gaan de vijf 
gemeenten van de Zwinstreek meer samenwerken met de 
bedoeling de streek op de kaart te zetten als landschap en 
als toeristische troef. In de loop van 2021 zaten de partners 
hierover verschillende keren samen. 
De Provincie West-Vlaanderen diende een dossier in om de 
Zwinstreek te laten erkennen als toekomstig landschapspark. 
Toerisme Oost-Vlaanderen en het regioteam Meetjesland 
werkten mee aan de opmaak van de conceptnota voor wat 
betreft de toeristische insteek. 

3.2.4  GEOPARK SCHELDE DELTA

In 2021 werd er vooral achter de schermen verder gewerkt aan 
de gezamenlijke aanvraag om dit UNESCO label te kunnen 
behalen. Verschillende (delen van) de toeristische regio’s 
maken hier deel van uit. Zowat het hele Meetjesland is vervat 
in dit projectgebied. Ook het West-Vlaamse deel van de 
Zwinstreek wordt nu beschouwd als deel van het Geopark.

3.3  SECTORWERKING

Toerisme Meetjesland ondersteunde en adviseerde ook in 
2021 de toeristische sector in haar werking en activiteiten. 
Sectoracties en -momenten in 2021 waren onder meer:

• overleg met de gidsenvereniging Meetjeslandse Gidsen, 
onder andere rond eventuele gezamenlijke projecten over 
de uitdagingen rond dagtrips voor groepen

• online Evenementenforum samen met Meetjeslands cultuur-
overleg Comeet en de koepel der Meetjeslandse jeugd-
diensten Meetjesman, via livestream op drie avonden (15, 
16 en 17 maart).

• overleg met alle toeristische diensten op 10 juni 
• logiesoverleg Meetjesland, onder meer over de creatie van 

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

3.4  COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

10.878 1.281 1.006 14.000

De Facebookpagina van Toerisme Meetjesland groeide aan 
tot 10.878 volgers, Instagram tot 1.281, allebei goed voor een 
stijging van meer dan 25% in vergelijking met 2020. Tijdens de 
zomer werd ook Twitter (1.006 volgers) ingezet om nieuws te 
melden of de aandacht te vestigen op lokale initiatieven.

3.5  TOEKOMSTPLAN MEETJESLAND 
2021-2026

Op 26 april stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 
Meetjesland het Toekomstplan toerisme in het Meetjesland 
2021-2026 voor in Hoeve Engelendael (Sint-Jan-in-Eremo). 
Twee jaar lang werd daarvoor gezocht naar verhalen en 
inhoudelijke input van gemeenten, inwoners, bezoekers, 
toeristische initatiefnemers en ondernemers. 372 verhalen, 
kwaliteitsvolle dieptegesprekken met de negen gemeenten 
en 172 concrete ideeën leidden tot veertien transitiepaden 
waarmee het regioteam de komende jaren aan de slag 
gaat. Het Toekomstplan werd gedrukt in een posterversie 
en breed verspreid binnen de gemeenten en de sector. 
Het volledige document, de voorstelling en de transi-
tiepaden zijn raadpleegbaar op https://sector.tov.be/
toekomstplanmeetjesland.
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4.  

4.1 CAMPAGNE WAASLAND

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

4.2 PROJECTWERKING

4.2.1  SCHEEPSWERVEN IN BEELD 
(SUBSIDIEDOSSIER VLM –  
PLATTELAND PLUS)

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

4.2.2  UITKIJKTOREN NIEMANDSLAND 
2020 (SUBSIDIEDOSSIER LEADER 
TRANSNATIONAAL)

Het uitzichtpunt Niemandsland wordt vanaf najaar 2022 
een nieuwe toeristische trekpleister in het bosrijke gebied 
op de grens van Stekene (B) en Sint-Jansteen (NL). Toerisme 
Oost-Vlaanderen engageerde zich in 2018 tot een finan-
ciële bijdrage van € 30.000 voor de realisatie van dit 
uitkijkpunt. Dit project kadert ook in de realisatie van de 

twee Wase wandelnetwerken die in 2020 werden geopend: 
Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe.

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

Het ontwerp van Raakvlak Architecten werd door Stekenaars, 
Hulstenaars en vakjury verkozen tot winnaar van de architec-
tuurwedstrijd. Het ontwerp, een hedendaagse interpretatie 
van een Spaanse toren, verwijst naar de rijke geschiedenis van 
de locatie. 

4.2.3  BELEVINGSVOL WANDELEN IN HET 
WAASLAND

Om de beleving en het comfort op de Wase 

wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark 

Groot Saeftinghe te verhogen, startten Toerisme 

Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland met de 

planning van één belevingspunt in elke gemeente. De 

belevingselementen weerspiegelen de verhaallijnen 

en de identiteit van het Waasland, zijn duurzaam en 

passen in het landschap.

In oktober en november 2021 werden vier werkgroepen 
opgestart voor de realisatie van een belevingspunt in 
Wachtebeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren. Aan 
Pereboomsgat in Moerbeke zal een oversteek op de kreek 
gerealiseerd worden. Realisatie van de werken is voorzien  
voor 2022.

4.3  SECTORMOMENTEN

In 2021 voorzag Toerisme Waasland diverse overleg- en 
ontmoetingsmomenten waarop ideeën, suggesties en 
samenwerkingsmogelijkheden met de sector zouden 
besproken worden. Door corona werden een aantal sectormo-
menten eerst uitgesteld, maar later dan afgelast of digitaal 
georganiseerd:

• Overlegmomenten toeristische diensten/klankbordgroep 
gebeurden drie keer digitaal (12 maart, 11 mei, 8 november) 
en één keer ‘live’ (9 september).

• Voorstelling van het Toekomstplan voor toerisme en 
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recreatie in het Waasland (2021-2026) op 30 september in 
Hotel Serwir.

• De voorziene studiereis in het najaar voor gidsen, toeris-
tische ambtenaren en toeristische aanbieders ging niet door 
omwille van corona.

4.4  EVENEMENTEN

4.4.1  AMBACHTELIJK WEEKEND

Het thema ‘bloemen’ stond centraal tijdens het Ambachtelijk 
weekend van 21 en 22 augustus. Er werd gekozen voor een 
‘light’ editie omdat er lange tijd geen zekerheid was rond de 
covidmaatregelen. De meeste gemeentebesturen beslisten 
daarom het aantal exposanten te beperken. Het weekend 
werd enkel online gepromoot, affiches werden digitaal ter 
beschikking gesteld. Er werd geen brochure gedrukt.

4.5  COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

14.362 3468 11.300

Toerisme Waasland blijft met berichten en aantrekkelijke foto’s 
sterk inzetten op Facebook en Instagram, waarvan het aantal 
volgers elk jaar stijgt. In 2021 had de Facebookpagina 14.362 
volgers, Instagram 3.468 volgers. Dat is opnieuw een signifi-
cante stijging met respectievelijk 2.300 en 1.000 volgers.

Maandelijkse consumentennieuwsbrieven werden verstuurd 
naar een bestand van 11.300 adressen. Dat is 33% meer dan in 
2020. De toeristische sector van het Waasland (868 e-mail-
adressen) kreeg één keer de sectornieuwsbrief in de bus, maar 
werd uitgenodigd op verschillende strategische sessies en de 
voorstelling van het strategisch beleidsplan.

4.6  TOEKOMSTPLAN TOERISME & 
RECREATIE IN HET WAASLAND 
2021-2026

Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland namen 
het initiatief om een nieuw Toekomstplan voor toerisme & 
recreatie in Waasland te ontwikkelen: een plan dat breed 
gedragen is, bondgenoten verenigt en een handige leidraad 
is op het gebied van bestemmingsontwikkeling, management 
en om marketing doorbraken te realiseren. De opdracht 
werd in 2020 voorbereid, uitgeschreven en gegund aan het 

studiebureau Idea Consult. Het regioteam Waasland organi-
seerde verschillende online en offline sessies met alle 
partners voor de realisatie van dit Toekomstplan voor toerisme 
& recreatie in Waasland 2021-2026.

Na verkennende sessies en een enthousiast ingevulde online 
enquête bij bewoners en ondernemers in Waasland werden 
verschillende relevante thema’s voor toerisme in Waasland 
verder uitgediept, samen met tal van actoren die meebouwen 
aan dat toerisme. De scenario’s die zich aftekenden werden 
afgetoetst en verder verfijnd tijdens een toerismedebat in 
Sint-Niklaas in september. 

Alle input werd gekneed tot een nieuw Toekomstplan voor 
toerisme & recreatie in het Waasland 2021-2026. Eigenheid, 
partnerschap en gastvrijheid staan hierin voorop bij de ontwik-
keling van de regio als toeristisch-recreatieve bestemming. 
Het Toekomstplan werd met alle stakeholders feestelijk gelan-
ceerd tijdens de een kick-off moment in Hotel Serwir op 30 
september 2021. Het plan is consulteerbaar op https://sector.
tov.be/strategische-plannen.

5.  

5.1  CAMPAGNE SCHELDELAND

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

5.2  PROJECTWERKING

5.2.1  BELEEFBARE DENDERVALLEI

Het project Beleefbare Dendervallei (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 en Bernissart. Team Scheldeland coördineert samen 
met de vier toeristische regio’s, de steden en gemeenten met 
advies, communicatie en promotie. 
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Aan de hand van de visie en charter die eerder werd geformu-
leerd, werden de actielijnen voor de steden langs de Dender 
in team verder uitgewerkt. Naast deelname aan stuurgroepen 
ondersteunde het regioteam Scheldeland de promotie 
binnen onder meer de actiepunten wandelen, fietsen en 
water:

• wandelen: een routescan wandelproduct in de Dendervallei 
werd intern voorbereid door Toerisme Oost-Vlaanderen, in 
overleg met team Scheldeland en team Vlaamse Ardennen 

• fietsen: verdere promotie van de herwerkte fietsgids ‘Fietsen 
in de Dendervallei’ en de nieuwe ‘Topoguide de la vallée de 
la Dendre’

• water: promotie waterkaart van The Outsider, en beleving 
op water

5.2.2  RIVIERPARK SCHELDEVALLEI / KANDIDAAT 
NATIONAAL PARK SCHELDEVALLEI

Binnen dit project werken 31 partners sinds 2018 samen aan 
ruimte om te leven en te beleven in de Scheldevallei tussen 
Gent en Antwerpen. Samen willen deze partners de lopende 
initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Schelderegio 
op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied 
voor inwoners en bezoekers versterken. In 2021 werd de kandi-
daatstelling voor de erkenning als nationaal park ingediend. 
Toerisme Oost-Vlaanderen en het regioteam Scheldeland 
werkten mee aan de conceptnota voor wat betreft de toeris-
tische insteek. 

5.2.3  SCHEEPSWERVEN IN BEELD

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

5.2.4  GROOTE OORLOG

In 2021 werd de app Groote Oorlog, een realisatie binnen het 
impulsproject Groote Oorlog dat liep tot 2018, onderhouden 
en was downloadbaar. 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.

5.3  SECTORMOMENTEN

Het regioteam Scheldeland organiseerde in 2021 drie ambte-
narenoverlegmomenten, respectievelijk op 18 maart, 24 juni 
en 16 december. Overleg gebeurde online en behandelde 
onderwerpen zoals de marketingcampagne Scheldeland, de 
ambities rond wandelen in de Provincie Oost-Vlaanderen, de 
zomeractiviteiten en de inspirerende projecten bij Visit Aalst. 
Tijdens een online sectormoment van 24 juni werden de resul-
taten besproken van het traject dat was opgezet om samen 
met diverse stakeholders te bouwen aan de branding van 
Scheldeland. Een online sectormoment in december belichtte 
het project ‘Kastelen van de Schelde’ en de toeristische oppor-
tuniteiten daarvan voor ondernemers.

5.4  COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

13.008 3.285 78.464

De Facebookpagina van Toerisme Scheldeland had in 2021 
13.008 volgers, een stijging van bijna 10% ten opzichte van 
2020 (12.465 volgers). Op Instagram steeg het aantal volgers 
vlot van 2.853 naar 3.285 of meer dan 15%.

5.5  STRATEGISCH BELEIDSPLAN 
TOERISME IN SCHELDELAND 
2020-2025

Met het ‘Projectbureau Scheldeland’, nieuw opgericht in het 
kader van het Strategisch Beleidsplan 2020-2025, werd op alle 
verschillende beleidsniveaus intensief samengewerkt, over de 
grenzen van sectoren heen, om Scheldeland als bestemming 
duurzaam te ontwikkelen. Binnen het projectbureau legde 
de stuurgroep Branding Scheldeland, op een participatieve 
manier, tussen eind 2020 en eind 2021 de identiteit en DNA 
en verhaallijnen van Scheldeland vast. De vier verhaallijnen 
zijn: Blauwgroene natuur beleven, Rivieren als levensaders 
van gisteren, vandaag en morgen, Een dynamische regio vol 
ambitie en Authentieke streekcultuur.

Ook de visuele vertaling van de branding voor Toerisme 
Scheldeland gebeurde in 2021, zodat de branding kan 
meegenomen worden in het volgende 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, ….) 
wordt er een kapstok aangereikt om de branding Scheldeland 
te vertalen in hun eigen communicatie. De ontwikkelde 
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‘Wegwijzer’ is hierbij 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 en online campagne. Doel van deze stuurgroep is om 
alle communicatiekanalen aan de nieuwe verhaallijnen en de 
nieuwe huisstijl aan te passen.
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DEEL 11: 
VOORUITBLIK 

2022



1.  
DERDE EDITIE ROUTEN 
MAGAZINE

In 2021 werd gestart met de voorbereidingen voor het derde 
nummer van Routen, het fiets- en wandelmagazine van 
Toerisme Oost-Vlaanderen. Overkoepelende thema’s worden 
‘samen de zomer in’ en ‘grenzeloos genieten’. Bij de repor-
tages horen acht uitscheurbare routes op ficheformaat, 
waarmee fietsers en wandelaars meteen op pad kunnen. 
Routen 3 komt uit in de lente van 2022. 

2.  
HERWERKING 
WANDELNETWERK EN 
WANDELNETWERKAARTEN 
VLAAMSE ARDENNEN

De drie wandelnetwerken Vlaamse Ardennen 
(Getuigenheuvels, Bronbossen en Zwalmvallei) worden in 
2022 herwerkt, zowel op vlak van infrastructuur als publi-
caties. De bijhorende wandelkaarten krijgen een volledige 
update in Routen-stijl, naar analogie met de wandelnet-
werkkaarten Waasland en de nieuwe fietsnetwerkkaarten. 
De nieuwe wandelnetwerkkaarten Vlaamse Ardennen zijn 
beschikbaar vanaf midden 2022, per stuk of in een nieuwe 
wandelbox, in combinatie met de gids ‘Wandelen in de 
Vlaamse Ardennen’. 

3.  
HERWERKING 
WANDELNETWERKKAARTEN 
MEETJESLAND EN NIEUWE 
WANDELGIDS

Ook de wandelnetwerkkaarten van het Meetjesland 
(Meetjeslandse bossen en Meetjeslandse kreken) worden in 
2022 herwerkt in Routen-stijl. De kaarten worden, samen met 
de nieuwe wandelgids ‘Wandelen in het Meetjesland’, gelan-
ceerd in het najaar van 2022.

4.  
HERWERKING FIETS- EN 
WANDELGIDSEN

De wandelgids ‘Koplopen’ uit 2017 wordt volledig herwerkt 
naar aanleiding van de herwerkte wandelnetwerken in de 
Vlaamse Ardennen. De gids verschijnt in april 2022 onder 
de nieuwe titel ‘Wandelen in de Vlaamse Ardennen’. Ook 
de fietsgids ‘Overstromen’ uit 2019 krijgt een herwerking 
en verschijnt in het voorjaar 2022 onder de titel ‘Fietsen in 
Rivierpark Scheldevallei’.

5.  
OPLEIDINGSTRAJECT VOOR 
SECTOR EN AMBASSADEURS

Om logiesuitbaters, uitbaters van restaurants en cafés, toeris-
tische ondernemers, communicatiemedewerkers van een toeris-
tisch infokantoor en MICE-aanbieders te helpen hun sociale 
media optimaal in te zetten voor hun zaak of organisatie, organi-
seert Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2022 enkele workshops. 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor specifieke 
sessies rond onder meer video en fotografie met smartphone, 
Instagram, LinkedIn en ontwerpen met Canva.

In de toeristische regio’s Meetjesland, Waasland, Scheldeland 
en Vlaamse Ardennen staan streekverkenningen voor ambassa-
deurs (in spe) op de planning. Mystery visits zijn gepland voor 
Lochristi, Merelbeke en Oudenaarde (tweede visit).
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DEEL 12: 
WERKING, 

ORGANISATIE EN 
PERSONEEL



ORGANISATIE

Toerisme Oost-Vlaanderen is een vzw en een Provinciaal 
Toeristisch Samenwerkingsverband volgens  het decreet van 
6 maart 2009 ‘betreffende de organisatie en erkenning van 
toeristische samenwerkingsverbanden’. Op 01/01/2020 werd 
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV) en de dwingende bepalingen hierin van kracht, ook voor 
onze vzw. 

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt vanuit het provinciebestuur 
maar in sterk partnerschap met andere publieke en private 
partners.

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

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

1. 
STATUTEN EN INTERN 
REGLEMENT

In 2021 werden de statuten (daterend van 24/09/2015; 
verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 
31/12/2015) aangepast aan de nieuwe vennootschapswet-
geving. Er werd ook ingespeeld op nieuwe mogelijkheden 
en een aantal optimalisaties worden voorgesteld. Het intern 
reglement werd eveneens geactualiseerd.

Het voorstel tot aanpassing statuten en intern reglement werd 
op de Bijzondere Algemene Vergadering van 30/08/2021 
goedgekeurd. De nieuwe statuten zullen begin 2022 voor 
publicatie worden neergelegd, samen met de vernieuwde 
samenstelling van de bestuursorganen. 

2. 
LEDEN

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw telt 86 werkende leden: de 
Provincie Oost-Vlaanderen, alle 60 Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten, 13 toeristische verenigingen (VVV’s) en 12 vereni-
gingen of organisaties die de missie en taken van Toerisme 
Oost-Vlaanderen onderschrijven en zich engageren hiertoe 
een actieve bijdrage te leveren. Sinds de statutenwijziging 

(2021) kent Toerisme Oost-Vlaanderen enkel nog werkende 
leden (rechtspersonen). De categorie ‘toegetreden leden’ werd 
geschrapt. De vereniging telde geen toegetreden leden meer 
sinds 2019.  

De Provincie Oost-Vlaanderen, op 31/12/2021 vertegen-
woordigd door:

• Leentje Grillaert, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter
• An Vervliet, gedeputeerde en ondervoorzitter 
• Bruno Matthys, Carola De Brandt, Filip Van Laecke, 

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

• Carina Van Cauter, gouverneur,  
en Steven Ghysens, griffier, adviserend 

Oost-Vlaamse steden en gemeenten:

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

Toeristische verenigingen (VVV’s):

Toerisme Meetjesland, Toerisme Waasland, Toerisme 
Scheldeland, Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme 
Leiestreek, VVV Leiestreek, VVV Donkmeer, VVV Ninove, 
KVVV Zottegem, VVV De Lieve, VVV Faluintjesstreek, Toerisme 
Hamme, Toerisme Brakel.

Andere verenigingen of organisaties:

Beweging.net, Gandante vzw, Gent Hotels vzw, Gentse 
Gidsen vzw, Grote Routepaden vzw, Horeca Oost-Vlaanderen, 
Pasar Gent-Eeklo, Pasar Waas en Dender, Pasar Zuid-Oost-
Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, VOKA Oost-Vlaanderen, 
VTBKultuur vzw.
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3. 
ALGEMENE VERGADERING

Alle leden zetelen in de Algemene Vergadering en hebben 
stemrecht. 

De Algemene Vergadering kwam drie maal samen. De vergade-
ringen gingen, ten gevolge van de coronapandemie, door op 
afstand, online via MS Teams. 

• Op 24 juni keurde de Algemene Vergadering het activi-
teitenverslag en de rekeningen 2020 goed, evenals 
een plannings- en budgetwijziging 2021. De Algemene 
Vergadering stelde ook nieuwe bestuurders aan. 

• Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 augustus 
werden de nieuwe statuten en het aangepaste intern 
reglement goedgekeurd. 

• Op 8 december (open vergadering) keurde de Algemene 
Vergadering het jaarplan en budget 2022 goed.

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

4. 
BESTUURSORGAAN

4.1  SAMENSTELLING

Het Bestuursorgaan is op 31/12/2021 als volgt samengesteld:

NAMENS DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN:

• Leentje Grillaert, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter
• An Vervliet, gedeputeerde, ondervoorzitter 

NAMENS DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN:

• Annemie Charlier
• Henk Heyerick
• Lut De Jaeger
• Hilde Bruggeman
• Carola De Brandt
• Bruno Matthys

NAMENS DE STEDEN EN GEMEENTEN:

• Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Lochristi (Waasland)
• Herlinde Trenson, Aalter (Meetjesland)
• Marnic De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Ardennen)
• Viviane De Preester, Nazareth (Leiestreek)
• Daisy Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
• Bram Van Braeckevelt, Gent

NAMENS DE TOERISTISCHE VERENIGINGEN (VVV’S):

• Luc Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)
• John De Vlieger, VVV Leiestreek (Leiestreek)
• Joris De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)
• Dieter Mannaert, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
• Luc Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse 

Ardennen)

NAMENS DE ANDERE VERENIGINGEN EN 
ORGANISATIES:

• Johan Browaeys, VOKA Oost-Vlaanderen
• Thomas Kindt, Unizo Gent-Meetjesland
• Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen
• Marie-Claire Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen

ADVISERENDE LEDEN:

• Katia Versieck, algemeen manager, secretaris
• Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen
• Erwin Van De Wiele, Toerisme Gent
• Mieke Belmans, manager marketing, sector- en 

regiowerking
• Pierre Goffaux, manager routebeheer, facilitair beheer en 

distributie

4.2  VERGADERINGEN

Het Bestuursorgaan vergaderde in 2021 op 11 februari, 21 april, 
9 juni, 22 september en 16 november. De vergaderingen in 
februari, april, juni en november gingen op afstand door, online 
via MS Teams, ten gevolge van de coronapandemie. De verga-
dering van 22 september was een hybride vergadering waarbij 
bestuurders zowel online als fysiek konden aanwezig zijn.

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

De bestuurders en rechthebbenden kunnen ten allen tijde 
de verslagen van het Bestuursorgaan raadplegen via het 
bestuurscentrum op de sectorwebsite sector.tov.be.
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5.  
PERSONEEL

5.1  PERSONEELSTEAM 31/12/2021

Op de centrale diensten in Gent waren op 31 december 
2021 25 personen actief. Centraal is  er de provinciebrede 
werking. De centrale diensten werken ook coördinerend en 
ondersteunend naar de regiocoördinatieteams. Die bestaan 
uit een regiocoördinator en één of meerdere regiomede-
werkers. De regiocoördinaties zijn een eerste contactpunt 
voor toeristische ondernemers en besturen in een regio en 
volgen de regionale toeristische werking op. De regiocoör-
dinatieteams zijn gehuisvest in de regio’s: Eeklo voor het 
Meetjesland, Sint-Niklaas voor het Waasland, Dendermonde 
voor Scheldeland, Ronse voor de Vlaamse Ardennen, Kortrijk 
voor de Leiestreek.

5.2  MANAGEMENT

• Katia Versieck, algemeen manager
• Mieke Belmans, manager marketing, sector- en 

regiowerking
• Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair 

beheer en distributie

5.3  CENTRALE DIENSTEN GENT

ALGEMENE DIENSTEN

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

administratie

MARKETING EN COMMUNICATIE

• Tim Bottelberghe, coördinator marketing en communicatie
• Steven De Backer, verantwoordelijke pers en communicatie
• Emma De Smet, deskundige digitale media
• Annelies Verdickt, deskundige community en content 

marketing
• Davine Peleman, deskundige design & lay-out
• Caroline De Ruyck, copywriter

SECTORWERKING

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

PROJECTWERKING

• Stijn Vinck, projectcoördinator fietsen en wandelen
• Boris Dewolf, projectcoördinator
• Elisa de Puysseleyr, projectcoördinator steunpunt toeristisch 

onthaal
• David Talloen, projectcoördinator Toerisme voor Allen (in 

dienst Provincie Oost-Vlaanderen)

ROUTEBEHEER

• Annelies De Roo, deskundige routebeheer
• Dorothy Lamiroy, deskundige routebeheer
• Ronnie Boeykens, medewerker routebeheer

KENNISCENTRUM

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

ONTHAAL, DISTRIBUTIE

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

TECHNISCHE DIENST

• Peter Pruydt, medewerker technische dienst

5.4 REGIOCOÖRDINATIETEAMS

VLAAMSE ARDENNEN

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

MEETJESLAND

• Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
• Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland
• Ilse Huyvaert, medewerker Meetjesland (in dienst Toerisme 

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

Meetjesland)

WAASLAND

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

Waasland)
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SCHELDELAND

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

Toerisme Provincie Antwerpen)

LEIESTREEK (IN GEZAMENLIJKE DIENST MET 
WESTTOER)

• Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek 
• Margot Lecluyse, regiomedewerker Leiestreek
• Babette De Fauw, regiomedewerker Leiestreek
• Berdien Floré, projectcoördinator Leiestreek
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DEEL 13: 
FINANCIEEL 

VERSLAG



1.  
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (IN EURO)

ACTIVA
Vaste activa 14.187,94

• Immaterieel vast activa 0

• Meubilair, ICT en rollend materieel 12.783,36

• Borgtochten 1.404,58

Vlottende activa 2.119.644,41

• Vorderingen > 1 jaar 159.030,75

• Voorraden kaarten en gidsen 44.070,49

• Vorderingen < 1 jaar 101.437,47

 − Klanten 26.743,65

 − Overige vorderingen 74.692,82

• Geldbeleggingen 606.025,00

• Liquide middelen 1.175.455,15

• Overlopende  rekeningen 33.626,55

TOTAAL 2.133.832,35

De activa kant toont een beperkt aandeel vaste activa, voorna-
melijk ICT-materiaal en een dienstvoertuig. De vlottende activa 
omvatten enerzijds de vorderingen op meer dan 1 jaar. Dit zijn 
de middelen die we in het kader van het Stimulus programma 
tijdelijk en renteloos aan toeristische ondernemers ter 
beschikking hebben gesteld zodat ze konden investeren in 
een duurzame, toekomstige uitbating. Er zijn ook voorraden 

van fiets- en wandelbrochures en openstaande vorderingen 
bij klanten. Toerisme Oost-Vlaanderen verwacht daarnaast nog 
inkomsten van o.a. Toerisme Vlaanderen, Europa, Platteland+, 
… die voortkomen uit gesubsidieerde projecten die in 2021 
uitvoering kenden (‘overige vorderingen’). De vlottende activa 
bestaan verder uit ‘liquide middelen en geldbeleggingen’ en 
‘overlopende rekeningen’. 

PASSIVA
Eigen vermogen 1.351.081,94

• Fondsen van de vereniging 94.869,99

• Bestemd fonds sociaal passief 584.000,00

• Werkingsreserve voorbije jaren 763.047,70

• Verlies van het boekjaar -90.835,74

Voorzieningen 173.635,67

Schulden 609.114,74

• Schulden < 1 jaar 602.413,57

 − Leveranciers 286.654,35

 − Belastingen en BTW 18.614,17

 − Bezoldigingen 297.145,05

• Overlopende  rekeningen 6.701,17

TOTAAL 2.133.832,35

De passiva kant toont dat de middelen van de organi-
satie gefinancierd worden door eigen en vreemd vermogen. 
Toerisme Oost-Vlaanderen legde in het verleden een bestemd 
fonds voor sociaal passief aan. Ook worden voorzieningen 
aangelegd voor verplichtingen naar het personeel toe en 
voor projecten die in uitvoering waren in 2021 maar nog niet 
tot uitgaven leidden. De werkingsreserves van de voorbije 

jaren werden gedeeltelijk ingezet ten behoeve van de 
verdere uitbouw en promotie van toerisme en recreatie in 
Oost-Vlaanderen (zie ook ‘resultaat van het boekjaar’).       
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2.  
RESULTATENREKENING 2021  (IN EURO)

2.1  OPBRENGSTEN
REËEL BUDGET

Verkoop fiets- en wandelbrochures en -gidsen 126.657,97 128.050,00

Lidgelden steden en gemeenten, VVV’s en verenigingen 41.166,68 41.800,00

Provinciebestuur toelages in werking 4.017.221,00 4.017.221,00

Toerisme Vlaanderen toelages in fiets- en wandelproducten en projecten 85.938,89 117.740,00

Diverse ontvangsten 344.312,66 342.422,00

• Tussenkomsten verzendingskosten 17.045,78 30.000,00

• Sponsoring en participaties 4.827,83 5.015,00

• Infodag groepen 5.254,37 7.500,00

• Recuperatie personeelskosten 39.311,86 42.100,00

• Grensoverschrijdende projecten 7.766,95 2.000,00

• Andere projecten 10.005,34 60.707,00

• Sociale tussenkomsten 117.687,90 109.000,00

• Doorfacturaties 129.943,88 80.500,00

• Structurele interprofessionele looncorrectie 4.526,95 4.600,00

• Uitzonderlijke opbrengsten 6.000,00

• Onvoorziene ontvangsten 1.941,80 1.000,00

Financiële ontvangsten -750,93 1.000,00

TOTAAL 4.614.546,27 4.648.233,00

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

tewerkstellingsvergoedingen sociale sector, cofinanciering 
van projecten (Interreg, Platteland+, Leader, …), tussen-
komsten in kosten (verzendingen, personeelskosten), 
doorfacturaties (bijv. verzendings- en promotiekosten voor 
regio’s), lidgelden, … 
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2.2 KOSTEN
REËEL BUDGET

Aanmaak fiets- en wandelbrochures en -gidsen (voor verkoop) 64.027,11 67.750,00

Voorraadwijziging fiets- en wandelbrochures en -gidsen 13.328,46

Werkingskosten 278.159,46 314.030,00

• Verzendingskosten Gent en regio’s 126.492,12 125.500,00

• Bureelbenodigdheden, kopie en secretariaatskosten 4.944,60 6.500,00

• Informatica 28.908,50 48.000,00

• Telefonie 6.150,56 7.000,00

• Huisvesting Gent en regio’s 31.221,53 34.630,00

• Administratief drukwerk en bibliotheek 597,34 3.000,00

• Vergaderkosten 7.206,75 8.000,00

• Dienstvoertuigen 2.979,46 3.500,00

• Nieuwsbrieftool 22.510,77 26.500,00

• Sociaal secretariaat/maaltijdcheque 10.848,31 11.300,00

• Bankkosten 1.104,10 2.500,00

• Financiële controle en expertise 7.159,27 6.600,00

• Lidmaatschappen 958,45 1.000,00

• Externe consultancy 27.077,70 30.000,00

Publicaties 89.768,27 91.000,00

• Fiets- en wandelmagazine 89.371,14 83.000,00

• Gratis routebrochures 397,13 8.000,00

Infodag groepen 13.354,97 26.000,00

Pers, media en sectorwerking 50.979,72 85.750,00

• Pers 2.492,60 7.000,00

• Media

• P.R., geschenken, prijzen 1.000,00

• Sector- en routevrijwilligerswerking 45.149,62 69.750,00

• Sectorwerking MICE 3.337,50 8.00,00

Promotie en communicatie 470.000,43 586.180,00

• Promotiecampagnes 57.095,72 27.000,00

• Mailing 47.333,69 55.000,00

• Interprovinciale promotiecampagnes 24.793,39 30.000,00

• Website 102.182,83 134.180,00

• Sociale media TOV en regio’s 221.831,61 314.000,00

• Promotie MICE 16.763,19 26.000,00

Studie en onderzoek 5.589,33 7.500,00

Fiets- en wandelinfrastructuur 211.438,95 232.350,00

• Fietsroutes 62.466,08 69.000,00

• Wandelnetwerken 54.094,72 62.800,00

• Ontwikkeling databeheer en onderhoudssysteem 20.000,00
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REËEL BUDGET

• Onderhoud routes 94.790,98 80.000,00

• Divers 87,17 550,00

Personeel 2.658.184,10 2.740.605,00

• Personeel (eigen + derden) 2.491.132,99 2.558.105,00

• Opleiding 7.688,00 6.000,00

• Reiskosten 18.866,85 30.000,00

• Verzekeringen 131.902,97 136.000,00

• Andere personeelskosten 8.593,42 10.500

Diversen 255.925,56 265.630,00

• Afschrijvingen 24.870,16 75.000,00

• Wijzigingen voorzieningen en vorderingen 49.398,70 -7.370,00

• belastingen en niet aftrekbare BTW 181.656,70 198.000,00

Toelages en ondersteuningen, projecten 594.625,52 648.496,00

• Toelages Stimulus 54.550,25 70.000,00

• Regiowerking Leiestreek 33.202,00 33.300,00

• Regiowerking Meetjesland 49.905,08 49.900,00

• Regiowerking Scheldeland 58.000,00 58.000,00

• Regiowerking Vlaamse Ardennen 55.776,00 55.776,00

• Regiowerking Waasland 60.528,40 59.900,00

• Gebiedsgerichte projecten 122.369,69 160.000,00

• Toelages promotie evenementen 3.674,10 5.000,00

• Logeren in Vlaanderen 156.620,00 156.620,00

TOTAAL 4.705.382,01 5.065.291,00

RESULTAAT BOEKJAAR - 90.835,74 - 417.058,00

De kosten voor personeel omvatten eigen personeel, interi-
marbeid en bijdrages in het personeel van regioteam 
Leiestreek (payroll Westtoer). 
Aanzienlijke budgetten werden vrijgemaakt voor ‘communi-
catie en promotie’ en ‘toelages en gebiedsgerichte projecten’ 
(toelages aan de regionale toeristische organisaties en 
Logeren in Vlaanderen, eenmalige toelages aan toeristische 
ondernemers in het kader van het Stimulusprogramma, 
projecten zoals Homeland of Cycling, Scheepswerven in Beeld, 
Fietsen en Kamperen in Vlaanderen, kunst in de Leiestreek, 
Groenppool Parkbos, toegankelijke routeaanbod, het Interreg 
project ‘Eurocyclo’ en de regionale strategische plannen).  
De kosten van distributie van brochures van Toerisme 
Oost-Vlaanderen en de regio’s (die deels ook worden doorge-
factureerd) en de kosten voor de nieuwsbrieftool gebruikt voor 
het uitsturen van consumenten-, sector- en persnieuwsbrieven 
door Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s staan onder de 
brede post ‘werkingskosten’ en ondersteunen de promoti-
onele werking.

Kosten voor ‘fiets- en wandelinfrastructuur’ omvatten de 
kosten voor het onderhoud van de fiets- en wandelproducten 
maar ook van de realisatie van extra belevingsinfrastructuur en 
nieuwe routeproducten zoals de icoonroutes.  
De kostenpost ‘sector- en routevrijwilligerswerking’ is een 
brede post met acties voor en met doelgroepen andere dan 
de toerist en recreant. Denk hierbij aan diverse info- en 
vormingsmomenten voor toeristische actoren (steden en 
gemeenten en ondernemers) en de attentie voor routevrijwil-
ligers. Ook in 2021 werden door de Coronacrisis een aantal 
activiteiten afgelast of uitgesteld of moesten doorgaan in 
aangepaste formule.  

2.3  RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Ook in 2021 was er een inzet van de beschikbare werkingsmid-
delen, weliswaar beperkter dan gepland. 
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Colofon

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

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

RPR Gent afdeling Gent 

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

Met dank aan alle medewerkers van 
Toerisme Oost-Vlaanderen die  

input leverden voor dit jaarverslag.

http://www.tov.be

