
BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD  STARTNOTITIE TOERISME OOST-VLAANDEREN JAN 2018 1 

Kasteel Marnix de Sainte-Aldegonde (Bornem), door Luc T. via flick.com, CC BY 2.0 

 

 

Scheldevallei en erfgoed zijn verbindende regionale beleidsthema’s 

1. Het hefboomproject ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ heeft als doel de kastelen (toeristische 

aanbod) langs de rivier te laten uitgroeien tot sterke toeristische producten en een netwerk van 

erfgoedsites, om hiermee heel de regio op een hoger niveau tillen.  

2. Het ontwikkelen van het erfgoed in de (ruime) Scheldevallei wordt ondersteund door Provinciaal beleid in 

de vorm van de strategische projecten Schelde Sterk Merk, Sigma-plan, en de beleidsnota Toerisme 2014-

2019 van de Vlaamse Regering, het ‘Strategisch beleidsplan 2020 voor het toerisme in Vlaanderen – 

Brussel’ en de Marketing Strategie van Toerisme Vlaanderen.  

 

Aanbod Scheldevallei 

3. Het aanbod in de Scheldevallei lijkt vooral gericht op landschappelijke beleving door middel van 

wandelen, fietsen en varen, waarbij er ook culturele voorzieningen zijn (25 kastelen, waarvan merendeel in 

Waasland), natuurterreinen, een aantal steden en vooral in Scheldeland flink wat logiesaccommodaties. 

Waasland richt zich daarbij ook nog specifiek op shoppen.  

 

De huidige bezoeker 

4. Vlaanderen wordt door internationale reizigers onder andere met erfgoed geassocieerd en vooral gezien 

als een aantrekkelijke short stay bestemming. 

5. Voor de Vlaamse regio’s is geen recent onderzoek naar de huidige dagrecreant en verblijfstoerist. De 

meest recente onderzoeken dateren uit 2011. 
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6. Opvallend is dat in zowel Waasland en Scheldeland de huidige dag- en verblijfstoeristen niet in het 

bijzonder voor het erfgoed komen. De cultuur en erfgoedbezoeker gaat vooral naar Limburgse Kempen, 

Hageland en Hasselt en omgeving. Als erfgoed en monumenten de hoofdactiviteit is, dan wordt dat vaak 

samen gedaan met religieuze gebouwen, groene recreatieve wandeldomeinen, wandeltocht met eigen 

traject. Het belangrijkste motief voor erfgoed en monumenten is iets nieuws ontdekken, ervaren en leren.  

 

Visie op recreatie en toerisme 

7. Op het niveau van Vlaanderen is gekozen voor de merkwaarde ‘baanbrekend vakmanschap’, met drie 

onderscheidende thema’s voor de internationale positionering: Erfgoed, Kunst & Cultuur, Tafelen en 

Fietsen. Er wordt ingezet op de culturele meerwaardezoeker, een meerdaagse bezoeker voor wie cultuur 

kunnen beleven een beslissende factor is bij zijn of haar bestemmingskeuze, en de bezoeker van morgen: 

jongeren en families.  

8. Op regionaal niveau zie je dat de regio’s hun eigen identiteit nog aan het zoeken en ontwikkelen zijn. 

Scheldeland ziet de Schelde als een autonoom wervende kracht en zet in op beleving van het water en het 

groen. Waasland zet juist in op haar verscheidenheid onder de identiteit ‘contrastrijk, eigenzinnig en 

kleurrijk’ met vier ondersteunende verhaallijnen: beyond borders, creative minds, go with the flow en 

hidden treasures. In beide regio’s speelt de rivier een belangrijke rol.  

9. Onderzoek naar de intrinsieke potentie om internationale bezoekers te trekken laat zien dat het primaire 

aanbod van de Scheldevallei bestaat uit kastelen en natuur, maar dat deze op zich te weinig 

internationale potentie hebben. Het onderzoek adviseert om een aanvullende toeristische producten te 

ontwikkelen, in te zetten op overnachtingsmogelijkheden en verbeteren van verbindingen voor fietsen, 

wandelen én varen.  

 

Ontwikkelen van erfgoedbeleving 

10. Dé erfgoedtoerist bestaat niet. Uit Vlaams en Nederlands onderzoek blijkt wel dat cultuur- en 

erfgoedliefhebbers vaker dan gemiddeld man, hoger opgeleid en ouder dan 50 jaar. Ook zijn er 

verschillende  manieren om de ‘erfgoedtoerist’ in te delen in doelgroepen op basis van motivatie of 

leefstijlkenmerken. Het denken in motivationele doelgroepen lijkt echter regionaal nog weinig te worden 

toegepast. 

11. Restauratie van bestaand erfgoed en het duurzaam beheer en onderhoud is een uitdaging. De uitgaven 

zijn hoog, en het blijkt lastig om daar voldoende inkomsten tegenover te zetten. Oorzaken zijn onder 

andere de versnippering van landgoederen door de Code Napoleon waardoor inkomsten van bos- en 

landbouw lager zijn, de lastige en soms tegenstrijdige wet- en regelgeving, en de soms moeilijke balans 

tussen behoud en ontwikkeling.  

12. Een aantal relevante trends waar we rekening mee moeten houden: vergrijzing, belang van gelijkgezinden, 

visuele storytelling en authenticiteit, beleving en opkomst van slimme objecten (SPIMES).  
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Kasteel Wissekerke, Toerisme Vlaanderen via flickr.com (CC BY 2.0) 

 

 
 

De regio’s Waasland en Scheldeland behoren beide tot de (ruimte) Scheldevallei.  

 

1.1 Project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ 

Het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ heeft als doel de kastelen (toeristische aanbod) langs de 

rivier te laten uitgroeien tot sterke toeristische producten en een netwerk van erfgoedsites, om hiermee heel de 

regio op een hoger niveau tillen. Enerzijds gaat het specifiek om de ontwikkeling van de kastelen van Bornem, 

Laarne en Wissekerke, waarbij de samenhang is gezocht met de kunststeden Gent, Antwerpen en 

Dendermonde, de kastelen d’Ursel en Hof van Saksen en het uitgestrekt natuurgebied van de getijgebonden 

Schelde. Anderzijds is er budget voor een studie naar de valorisatie van het overige erfgoed in de Scheldevallei 

met aandacht voor een toetsingskader internationaal potentieel, draagvlak toeristische werking, toeristisch 

potentieel bepalen, plan voor gezamenlijke promotie, opzetten samenwerkingsverbanden, benchmark (leren 

van Historic Houses Association). Deze studie is de opdracht van ons Bureau.  

  

1.2 Provinciaal beleid 

Het ontwikkelen van het erfgoed in de (ruime) Scheldevallei wordt ondersteund door Provinciaal beleid: 

1. Schelde Sterk Merk: Toerisme Scheldeland en Toerisme Waasland zijn beide één van de dertig partners in 

het strategische project ‘Schelde Sterk Merk’, dat in de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen ruimte wil 

geven om te leven en te beleven. Het doel ‘ruimte om te beleven’ richt zich op kwaliteitsvolle beleving en 

het toeristische en recreatief aanbod uitbouwen. Bron: www.scheldesterkmerk.be/ (20-12-2018) 

2. Sigma-plan: Een visie op watermanagement ontstaan na de watersnoodrampen van 1953 en 1977. 

Vlaanderen koos voor natuurlijk waterbeheer en mede daardoor zijn de vier Sigma-pijlers: veiligheid, 

natuur, recreatie en economie. Binnen de pijler recreatie wordt er geïnvesteerd in aanleg van nieuwe fiets- 

http://www.scheldesterkmerk.be/
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en wandelroutes, vogelkijkhutten, speelbossen, vlonderpaden, watersport- en hengelvijvers en 

kunstobjecten. Bron: brochure ‘Het Sigmaplan: Hoe wil jij leven langs de Schelde?’ van De Vlaamse 

Waterweg (okt 2018) 

3. De beleidsnota Toerisme 2014-2019 van de Vlaamse Regering (dhr. Ben Weyts) onderschrijft het belang 

van de Scheldevallei, zie (ingekorte) quote: “Samen met de partners, zet ik de komende jaren in op de 

internationale promotie van de deelbestemmingen. … Met gerichte investeringen in topbelevingen, wil ik 

de belangrijkste troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen nog beter in de verf zetten. Concreet 

denk ik aan impulsen voor bijvoorbeeld … een netwerk van erfgoedsites (historische huizen, religieuze 

complexen, archeologische sites) in de Scheldevallei.” 

4. Ook het ‘Strategisch beleidsplan 2020 voor het toerisme in Vlaanderen – Brussel’ biedt 

aanknopingspunten voor het ontwikkelen van cultureel erfgoed met het doel: “investeren in de opbouw 

van een kwaliteitsvol, gedifferentieerd en innovatief toeristisch aanbod op maat van de wensen van de 

consument, verbeteren van de ontsluiting van het toeristisch aanbod zoals het verder openstellen van de 

culturele eigendommen en het verhogen van participatie van Vlamingen aan het toerisme”; 

5. In de Marketing Strategie van Toerisme Vlaanderen staan negen strategische lijnen. Eén is de spreiding 

van toeristen in de ruimte: “Verblijfsduurverlenging van de internationale culturele meerwaardezoeker 

blijft een belangrijke doelstelling. Maar om te vermijden dat bestemmingen slachtoffer worden van hun 

eigen succes, moeten we de draagkracht in de gaten houden en de ruimtelijke spreiding van de 

internationale bezoekers vergroten.” 

 

Figuur 1 Werkingsgebied van Schelde Sterk Merk 

 
 

 

 
 

2.1 Scheldeland 

Het toeristisch-recreatieve aanbod, volgens www.scheldeland.be:  

▪ 33 fietsroutes, waarvan zeven een kasteel in de beschrijving noemen;  

▪ 38 wandelroutes, waarvan één een kasteel in de beschrijving noemt;  

▪ 53 cultuur & erfgoed voorzieningen, waarvan vier kastelen:  

▪ https://www.scheldeland.be/nl/kasteel-van-laarne 

▪ https://www.scheldeland.be/nl/kasteel-de-marnix-de-sainte-aldegonde (Bornem) 

▪ https://www.scheldeland.be/nl/kasteel-dursel 

▪ https://www.scheldeland.be/nl/het-kasteeltje 

▪ 23 natuur & recreatie voorzieningen, waarvan twee kasteelparken: 

http://www.scheldeland.be/
https://www.scheldeland.be/nl/kasteel-van-laarne
https://www.scheldeland.be/nl/kasteel-de-marnix-de-sainte-aldegonde
https://www.scheldeland.be/nl/kasteel-dursel
https://www.scheldeland.be/nl/het-kasteeltje
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▪ https://www.scheldeland.be/nl/kasteelpark-en-kasteel-berlare 

▪ https://www.scheldeland.be/nl/park-en-kasteel-terlinden 

▪ 3 steden: Dendermonde, Aalst, Ninove 

▪ 250 logiesaccommodaties: 24 hotels, 108 B&B’s, 3 hostels, 6 jeugdverblijven, 3 kampeermogelijkheden, 60 

vakantiewoningen en 46 vakantielogies; 

▪ 7 thema’s bij ‘ontdekken’: streeklekkers, waterkant, bloemen, varen, steden, toegankelijkheid, bier, WO1. 

 

De website is vooral informatief van aard, en biedt geen ‘beleving’. Het is niet duidelijk op welke leefstijlen ze 

zich richten. Er is relatief veel aandacht voor natuur, kinderen en thema’s.  

 

2.2 Waasland 

Het toeristisch-recreatieve aanbod, volgens www.ontdekhetwaasland.be/: 

▪ 45 fietsroutes, waarvan er drie een kasteel in de beschrijving noemen;  

▪ 58 wandelroutes, waarvan er twee een kasteel in de beschrijving noemen;  

▪ 63 logiesaccommodaties: 11 hotels; 34 B&B’s, 7 campings, 9 vakantiewoningen, 2 geen categorie; 

▪ 305 trekpleisters, waarvan 19 kastelen: 

https://www.ontdekhetwaasland.be/activiteiten/trekpleisters/filter?activities=29&start=0; 

▪ 8 thema’s bij ‘activiteiten’: wandelen, fiets, op het water, logeren, trekpleisters, eten en drinken, shopping, 

evenementen, streekproducten, uit met de kids. 

 

De website is vooral informatief van aard, en biedt geen ‘beleving’. Het is voor een groot deel georganiseerd 

aan de hand van de gemeenten, wat enigszins onlogisch is omdat toeristen niet op gemeente zoeken. Het is 

niet duidelijk op welke leefstijlen ze zich richten. Er is relatief veel aandacht voor natuur, kinderen en thema’s.  

 

 

 
 

In 2017 onderzocht Toerisme Vlaanderen de reputatie van Vlaanderen onder 13.000 reizigers in 13 

buitenlandse markten. In het algemeen wordt Vlaanderen spontaan geassocieerd (open vraag in enquête) met 

havens/schepen, erfgoed, steden, natuur, WO2 en bier. Vlaanderen wordt vooral gezien als een aantrekkelijke 

short stay bestemming. Degene die een bezoek overwegen noemen erfgoed en gastronomie als redenen. In de 

paragrafen hieronder zoomen we in op de resultaten van twee grote onderzoeken voor dag- en 

verblijfsrecreatie, beide uit 2011.  

 

3.1 Dagrecreatie (daguitstappen) 

Vlaanderen 

▪ Antwerpse Kempen het meest populair (19,2%). Scheldeland en Waasland zitten in de ‘lage’ middenmoot: 

7,4% en 4,9%. Scheldeland is wel in het laagseizoen populairder: 8,9%; 

▪ Motivatie: 51% ontspannen, genieten, zichzelf verwennen / 30% genieten van het samenzijn / 19% iets 

nieuws ontdekken, ervaren en leren; 

▪ Top 3 daguitstappen Vlaanderen: sightseeing stad, bezoek aan de kust en funshopping stad (15, 14 en 

7%). Erfgoed staat gelijk met alle andere activiteiten op 3%; 

▪ Bij geen van beide regio’s staat erfgoed in de top 10 van daguitstappen. Ter vergelijking: bij 8 van de 14 

andere regio’s staat erfgoed wel in de top 10; 

▪ Als erfgoed en monumenten de hoofdactiviteit is, dan wordt dat vaak samen gedaan met religieuze 

gebouwen, groene recreatieve wandeldomeinen, wandeltocht met eigen traject; 

▪ Erfgoed en monumenten is de nevenactiviteit als dit de hoofdactiviteit is: musea en sightseeing stad; 

▪ De cultuur en erfgoedbezoeker gaat vooral naar Limburgse Kempen, Hageland en Hasselt en omgeving; 

▪ Belangrijkste motief is iets nieuws ontdekken, ervaren en leren; 

▪ 13,5 % heeft leeftijd tot en met 39 jaar. De rest is ouder 

https://www.scheldeland.be/nl/kasteelpark-en-kasteel-berlare
https://www.scheldeland.be/nl/park-en-kasteel-terlinden
http://www.ontdekhetwaasland.be/
https://www.ontdekhetwaasland.be/activiteiten/trekpleisters/filter?activities=29&start=0
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Scheldeland 

▪ Top 5 daguitstappen Scheldeland: sightseeing stad, wandeltocht eigen traject, gastronomische uitstap, 

volgen fietsknooppunten, groene recreatieve wandeldomeinen; 

▪ Erfgoed en monumenten staat alleen in de top 10 (plek 8) van de daguitstappen in het laagseizoen;  

▪ Het profiel van Scheldeland is bezoeker evenement, actieve wandelaar en actieve fietser; 

▪ 80% is ouder dan 40 jaar;  

▪ 80% geeft ongeveer 50 euro per persoon per dag, laag in vergelijking met andere regio’s 

 

Waasland 

▪ Top 5 daguitstappen Waasland: funshopping in winkelcentrum, groene recreatieve wandeldomeinen, 

sightseeing stad, muzikaal evenement, waterplezier en recreatieparken; 

▪ Het zijn vooral Vlamingen die op daguitstap naar het Waasland gaan, 93%. Opvallend is het lage aandeel 

daguitstappen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met naburige regio’s; 

▪ In vergelijking met het gemiddelde van alle Vlaamse regio’s trekt het Waasland meer mensen uit de 

hogere sociale klasse aan (32% ten opzichte van 21%). De lagere middenklasse is dan weer sterk 

ondervertegenwoordigd in het Waasland (17% ten opzichte van 30%); 

▪ De bezoekersprofielen die in het Waasland meest voorkomen zijn de funshoppers (zowel in de stad als in 

een winkelcentrum), evenementenbezoekers en natuurliefhebbers. Ten opzichte van het gemiddelde van 

alle Vlaamse regio’s is vooral de funshopper heel sterk vertegenwoordigd in het Waasland. Ook de natuur-

liefhebber en de evenementenbezoeker zijn beter vertegenwoordigd dan gemiddeld. Actieve fietsers (7% 

ten opzichte van 13%) en cultuur- en erfgoedzoekers (2% ten opzichte van 12%) zijn 

ondervertegenwoordigd ten opzichte van de andere Vlaamse regio’s. 

 

3.2 Verblijfsrecreant 

Vlaanderen 

▪ 77% komt uit Vlaanderen en 20% uit Nederland; 

▪ Ruim 1/3 verblijf in hotel;  

▪ 64% komt zonder kinderen;  

▪ Gemiddelde leeftijd gezinshoofd 51,1 jaar; 

▪ Belangrijkste redenen om te kiezen voor een vakantiebestemming: (1) mogelijkheden tot fietsen, (2) 

landschap, omgeving (3) mogelijkheid rustige vakantie (4) mogelijkheden tot wandelen. Slechts 14% koos 

voor de optie ‘specifieke bezienswaardigheid’; 

▪ Bekendheid met de regio is laag, slechts 37% kent de naam van de regio waar hij/zij verblijft; 

▪ Weekend of korte vakantie (minder dan een week) komen het meeste voor;  

▪ 94% komt met de auto; 

▪ 34% komt voor een themavakantie (een vakantie bedoeld die overwegend in het teken staat van één 

bepaalde activiteit). Fietsen is binnen de themavakanties het meest populair (54%), gevolgd door 

wandelen (19%) en bezoek culturele bezienswaardigheden of evenementen (10%); 

▪ Gemiddeld geeft een toerist 75,52 euro per persoon per nacht uit, waarvan 2/3 voor het logies.  

 

Scheldeland 

▪ 168.910 overnachtingen met leisure motief (middelgrote speler in Vlaanderen);  

▪ Gemiddelde verblijfsduur is 2,5 nachten;  

▪ 63% komt uit Vlaanderen, 10% uit Nederland;  

▪ Bijna de helft overnacht in een hotel (46%);  

▪ Gemiddelde leeftijd gezinshoofd is 55 jaar, er is sprake van vergrijzing. Relatief oudere doelgroep in 

vergelijking met andere Vlaamse regio’s; 

▪ 80% komt zonder kinderen; 

▪ 96% komt met de auto, is vergelijkbaar met andere regio’s; 
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▪ Overwegingen bij het kiezen van de bestemming: mogelijkheden tot fietsen (51,4%, hoger dan andere 

regio’s), nog niet bezochte regio ontdekken (40,7%, veel hoger dan andere regio’s) het landschap/de 

omgeving (31,9%, lager dan andere regio’s), wandelmogelijkheden (35,5%, lager dan andere regio’s) en 

mogelijkheden voor een rustige vakantie (30%, vooral bij Nederlanders); 

▪ Fietsen en streekgastronomie zijn belangrijker in Scheldeland dan in de andere Vlaamse Regio’s. 

Wandelen en cultuur-historische bezienswaardigheden bezoeken, wordt iets minder vaak ondernomen in 

vergelijking met de andere Vlaamse Regio’s; 

▪ In de perceptie van de bezoekers scoort Scheldeland op een aantal kenmerken een aantal keer significant 

lager dan het gemiddelde in de Vlaamse Regio’s, exclusief vakantieparken. Die kenmerken zijn: mooi 

landschap en natuur, rustig, cultureel/historisch aantrekkelijk, verrassend en gezellig. 

 

Waasland 

▪ Ongeveer 168.000 overnachtingen met leisure motief;  

▪ Verblijfsduur gemiddeld 2,7 nachten, afname ten opzichte van 2009;  

▪ 61% komt uit Vlaanderen, 12% uit Nederland;  

▪ 44% slaapt in hotel en 34% in logies voor doelgroepen (groepsaccommodaties);  

▪ 50% kent de regio waar hij/zij verblijft; 

▪ 81% komt met de auto, 14% met de fiets; 

▪ Verblijftoeristen in het Waasland gingen in 2011 iets meer fietsen, shoppen en natuur beleven dan in 

andere Vlaamse regio’s. Bezoeken aan cultuurhistorische attracties stond in 2011 iets minder hoog op het 

activiteitenlijstje van verblijftoeristen in het Waasland.  

▪ Gemiddelde leeftijd gezinshoofd: 51,8 jaar oud. 

 

 

 
 

4.1 Marketingstrategie Vlaanderen 

De marketingstrategie voor Vlaanderen richt zich op de merkwaarde: baanbrekend vakmanschap: “Deze 

merkwaarde vertolkt het DNA van Vlaanderen en kleurt elke toeristische beleving in Vlaanderen”. Vlaanderen 

kenmerkt zich door drie onderscheidende troeven voor de internationale positionering: Erfgoed, Kunst & 

Cultuur, Tafelen en Fietsen. Ze richten zich op twee typen bezoekers: 

▪ Culturele meerwaardezoeker: is een meerdaagse bezoeker voor wie cultuur kunnen beleven een 

beslissende factor is bij zijn of haar bestemmingskeuze. De beleving van cultuur gaat niet enkel over 

erfgoed, kunst en creatieve industrieën maar evenzeer over de cultuur eigen aan de bevolking 

(bijvoorbeeld tradities, keuken, taal, …); 

▪ Bezoeker van morgen: jongeren en families. Als jonge mensen goede herinneringen aan een bestemming 

hebben is de kans groot dat ze er als volwassenen nog terug komen. Ook steeds meer mensen met een 

beperking kunnen van vakantie genieten.  

 

4.2 Strategisch Beleidsplan Toerisme Scheldeland 

Scheldeland is een nog jonge regio zonder gezamenlijke geschiedenis. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen 

voor positionering van het merk, de samenwerking met andere regio’s en partners en de interne organisatie. 

 

Product 

▪ Binnen het primaire toeristische product heeft alleen de beleving van de Schelde als geheel een 

autonoom wervende kracht op toeristen en wordt gezien als de ruggengraat van het aanbod; 

▪ Fietsen en wandelen in het decor van de Schelde is een ‘semi-autonoom’ wervende kracht (dus op zichzelf 

onvoldoende aantrekkingskracht, en alle individuele bezienswaardigheden hebben op zichzelf ook een 

beperkt autonome kracht; 
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▪ Binnen het secundaire product (logies, reca, streekproducten, evenementen, thematische fiets- en 

wandelroutes) is het opvallend dat weinig voorziening aan het water liggen, onvoldoende gepromoot 

worden of niet passen bij de identiteit en positionering van Scheldeland.  

Conclusie: Het komt er op neer dat een kritische massa van sterke producten ontbreekt en dat de ontsluiting, 

ligging en verbinding van het aanbod (en verhaal) onvoldoende zijn.  

 

Positionering 

▪ De merk-positionering is nog jong en dient nog verder geladen te worden. De essentie blijft: 

▪ Onbezorgd genieten in een gezellige sfeer; 

▪ Leven volgens het ritme van de stroom; 

▪ Scheldeland onderscheidt zich nog in geen enkele zin op een positieve manier t.o.v. de andere regio’s;  

▪ Er zijn drie lagen: 1: De rivieren en het water als blauwe draad (Schelde met zijrivieren en ander water); 2: 

Beleving langs en op het water (dorpjes en cultuursteden); 3: Fietsen en wandelen in het groen 

(uitgestrekte en verscheiden regio).  

▪ De communicatie-positionering is nog te weinig op de visitor journey gericht en op ‘oude media’; 

  

Promotie 

▪ Demografisch: Toerisme Scheldeland promoot in de eerste plaats een paar dagen weg of een weekendje 

weg in Scheldeland voor koppels en kleine vriendengroepjes. Deze toeristen komen zonder kinderen, zijn 

medioor of senior en behoren tot de hogere sociale klasse. Uitgedrukt in marketing-letterwoorden: DINK 

of double income no kids & WHOP of wealthy healthy older people; 

▪ Geografisch: Primair: Vlaamse (steden) en secundair: Nederlandse markt (aangrenzende provincies); 

▪ Motivationeel:  

▪ Share: Deze toerist hecht veel belang aan het sociale aspect en wil samen met anderen genieten 

in rustige en rustgevende bestemmingen met een goede prijs/kwaliteitverhouding waar ze 

gezelligheid en vriendelijkheid zoeken. Het sociale aspect, het samenzijn en het groepsgevoel 

zijn zeer belangrijk. Hij wil dingen doen waar anders geen tijd voor is en tijd maken voor en 

genieten van elkaar. Lekker eten en drinken zijn in het oog springende activiteiten. 

▪ Care: Deze toerist wil zichzelf verwennen, ofwel door zorgeloos te genieten met accent op luxe, 

klasse, verfijning, interessante gastronomie en uitgebreide shopping-mogelijkheden, ofwel door 

veilig te reizen langs begane paden die geschikt zijn voor ouderen. 

 

Uitgangspunten beleid 

Algemene visie: Scheldeland zal zich authentiek profileren en zijn aantrekkingskracht en bekendheid vergroten 

om hierdoor uit te groeien tot een bestemming voor dag- én verblijftoeristen. Daarom verkent Toerisme 

Scheldeland proactief opportuniteiten voor marketing en productontwikkeling. Deze opportuniteiten zet 

Toerisme Scheldeland om via projectwerking met aandacht voor (kern)productontwikkeling met in het 

bijzonder de versterking van de beleving van het water en het erfgoed en de versterking van het logiesaanbod. 

In de marketing focust Toerisme Scheldeland hierbij op online media en kanalen van derden.  

 

Specifiek: 

▪ Focus op toerisme van buiten de regio;  

▪ Focus op individueel (geen grote groepen) vrijetijds- en verblijfstoerisme en niet zakelijk;  

▪ Focus op betere marketing en ontwikkelen aanbod en niet op het onthaal; 

▪ Versterken van primaire toeristische product (attractiepunten creëren die op zichzelf de moeite 

waard van het bezoek zijn; 

▪ Versterken secundair product rondom het thema waterlopen, inzetten op sterke productlijnen 

die inspelen op specifieke segmenten (samen genieten en zichzelf verwennen); en verbindingen 

tussen attracties.  

▪ Focus in de organisatie op het zijn van een netwerkorganisatie, minder gericht op administratieve taken; 
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▪ Focus op het werken met hefboomlocaties; 

▪ Focus op samenwerking met de private sector en persoonlijke contacten met andere toeristische actoren 

en beleidsdomeinen aan de hand van concrete projecten; 

▪ Focus op twee karakteristieke, met elkaar kruisende profiellijnen: authentieke waterbeleving en 

authentiek erfgoed met focus op industrieel en nautisch erfgoed. 

 

4.3 Strategisch Beleidsplan Toerisme Waasland 

Product 

▪ De autonoom wervende kracht van het Waasland is het landschap: bos, kreken en poldercomplexen en de 

beleving van de rivieren. De erfgoedsites en de palinggastronomie worden gezien als onderdeel van dit 

complex om de beleving te versterken. Waasland shoppingcenter is ook een belangrijke trekker; 

▪ Het Reynaertverhaal dat voor bewoners identiteit geeft, spreekt toeristen te weinig aan; 

▪ Het Waasland telt nog verrassend veel stukken puur platteland; 

▪ De populairste activiteiten over het hele jaar zijn: waterplezier en recreatieparken, sightseeing in de stad, 

muzikale evenementen, groene recreatieve wandeldomeinen en funshoppen in een winkelcentrum; 

▪ Bezoeken van cultuurhistorische attracties staan in de top van de activiteiten over alle Vlaamse regio’s 

heen, maar komen niet voor in de top van de activiteiten in het Waasland; 

▪ Twee kernproducten zijn: Schelde, Durme, Moervaart complex en de Wase steden as. De laatste herbergt 

vooral het cultureel erfgoed. Kernproducten in wording zijn de Noordelijke bossengordel en de 

Bloemenstreek.  

Conclusie: Er is al veel, maar het valt nog niet op en een verbindende factor ontbreekt.  

 

Positionering 

▪ Het huidige beeldmerk van toeristisch Waasland is niet sterk, verbeeldt te weinig de boodschap die 

centraal staat in de positionering en het is überhaupt maar de vraag of dit een goede positionering is voor 

toeristisch Waasland; 

▪ Herpositionering van het Waasland als toeristische bestemming voor meer structuur en reliëf in ‘de 

bestemming Waasland’. Dit gebeurt door het Waasland te herpositioneren als een groot glazen huis met 

verschillende kamers die we als magneten voor het Waasland in de markt kunnen zetten, of die daar 

althans het potentieel toe hebben. Deze ‘kamers’ betreffen met elkaar verbonden en verstrengelde 

deelgebieden met elk hun eigen karakter, hun eigen aantrekkingskracht, hun eigen deelpositionering. Zij 

zijn de toeristische kernproducten van het Waasland. Samen bepalen ze de overall positionering van het 

grotere Waaslandhuis. 

 

NB. Er is intussen voor een nieuwe positionering en brand gekozen. Waasland: contrastrijk, eigenzinnig en 

kleurrijk met vier verhaallijnen: beyond borders, creative minds, go with the flow en hidden treasures. Waasland 

wil zichzelf vooral ‘anders’ op de kaart zetten als de andere regio’s.  

 

Promotie 

Focus op:  

▪ Dagtoerisme (fietsen en shoppen); 

▪ Demografisch: Individueel en groepen, accent op medioren; 

▪ Motivationeel: Sociale genieter en onafhankelijke ontdekker; 

 

Uitgangspunten beleid 

Algemene visie: De intrinsieke kwaliteiten van het Waasland op vlak van vrijetijdstoerisme verder gericht 

ontwikkelen, ontsluiten en vermarkten met als uiteindelijk doel het duurzaam versterken van de Wase 

economie zonder afbreuk te doen aan de sterke samenhang die de regio kenmerkt. 

 

Specifiek: 
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▪ Betrekken van de private sector.  

 

4.4 Studie Toeristische Ontwikkeling Scheldevallei 

In een Masterstudie hebben vier studenten zich gebogen over de vraag: “Heeft de Scheldevallei genoeg 

intrinsieke potentie om internationale bezoekers aan te trekken en de verwachtingen in te vullen?”. In het 

conclusie benoemen ze de volgende punten:  

▪ Het primaire aanbod bestaat uit kastelen en natuur. De ontwikkeling van de kastelen laat te wensen over 

vanwege enerzijds de privé eigendomssituatie en de kwaliteit van de restauratiewerken; 

▪ De kastelen hebben op zich te weinig intrinsieke potentie om het gebied (internationaal) aantrekkelijk te 

maken. Er moet nog een product bij. In de Riviera de Brenta, Italië, is dat bijvoorbeeld een product als luxe 

modeschoenen;  

▪ De overnachtingsmogelijkheden zijn te weinig en onvoldoende van kwaliteit;  

▪ Verbindingen voor fietsers en over water zijn van belang ter bevordering van het watertoerisme; 

▪ Eenheid en professionalisering is gewenst.  

 

 
 

5.1 De erfgoedtoerist 

Faro, het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed, deed in 2010 een bevolkingsonderzoek om het potentieel 

van de erfgoedsector beter te kunnen inschatten en te peilen naar het draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn helaas niet beschikbaar, al schrijven ze in een korte publicatie het 

volgende (www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer-3-Bevolkingsonderzoek.pdf): “Mannen en 

hoogopgeleiden hebben een hogere kans om sterk tot zeer sterk in erfgoed geïnteresseerd te zijn, terwijl de 

jongere leeftijdsgroepen (-34) een hogere kans hebben om niet in erfgoed geïnteresseerd te zijn”. De meeste 

interesse was er voor lokale geschiedenis, gevolgd door geschiedenis van het dagelijkse leven en culinair 

erfgoed. 

 

Dit beeld komt overeen met dat van Nederland (erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedbezoek-naar-

opleiding-inkomen-en-herkomst): “Voor alle typen erfgoed geldt dat hoe hoger de opleiding of het inkomen is, 

hoe hoger het percentage Nederlanders dat wel eens een bezoek brengt aan erfgoed. Het percentage 

Nederlanders met een westerse migratieachtergrond dat een bezoek brengt aan erfgoed ligt voor bijna alle 

categorieën hoger dan voor Nederlanders en Nederlanders met een niet westerse migratieachtergrond.”. Ook 

in Nederland zijn mannen net iets geïnteresseerder dan vrouwen. De jongere generatie (12 tot 19 jaar) blijkt 

ook geïnteresseerd in erfgoed, maar de hoogste interesse ligt bij de groep 50 tot 64 jaar 

(erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedinteresse-naar-categorie-geslacht-en-leeftijd). Bij Nederlanders is er 

interesse voor geschiedenis, maar de meeste interesse gaat uit naar historische steden, dorpen of gebouwen.  

 

Op verschillende manieren is het mogelijk om cultuur- en erfgoedtoeristen in te delen in doelgroepen. Het 

belang hiervan wordt o.a. beschreven in het boek ‘Geld verdienen met erfgoed’ van Jos Cuijpers. Het 

bezoekersprofiel van de erfgoedtoerist kan op meerdere niveaus worden bepaald: demografisch, 

motivationeel en bezoekersfrequentie: 

▪ Cuijpers stelt verder dat toeristen vooral visuele ervaringen zoeken die ze thuis niet hebben en beschrijft 

drie soorten: de massatoerist, de cultuurtoerist en de erfgoedtoerist:  

www.onroerenderfgoed.be/blog/geld-verdienen-met-erfgoed).  

▪ Indeling op basis van BSR / Leefstijlvinder. Inspiratie in de Toolkit Cultuur- & erfgoedbeleving van het 

Bureau voor Ruimte & Tijd;  

▪ In de White Paper ‘Creatief aan de slag met cultuurgebruikers’ worden acht cultuurtoeristen beschreven 

gebaseerd op onderzoek van Morris Hargreaves McIntyre;  

▪ McKercher & Du Cros (2002) komt tot vijf typen cultuurtoeristen;  

▪ Wil Munsters (2007) met drie. 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer-3-Bevolkingsonderzoek.pdf
https://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedbezoek-naar-opleiding-inkomen-en-herkomst
https://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedbezoek-naar-opleiding-inkomen-en-herkomst
https://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedinteresse-naar-categorie-geslacht-en-leeftijd
http://www.onroerenderfgoed.be/blog/geld-verdienen-met-erfgoed
https://www.publiq.be/sites/cultuurnet.be/files/CC_Whitepaper1_def.pdf
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5.2 Ontwikkelen van erfgoed 

Beheer en onderhoud 

De duurzaamheid van beheer , onderhoud en restauratie zijn een uitdaging. De uitgaven zijn enorm en het is 

lastig om er voldoende inkomsten tegenover te zetten, vooral omdat landgoederen in Vlaanderen door de 

Code Napoleon versnipperd zijn geraakt. Hierdoor zijn de gronden van een landgoed te klein geworden voor 

substantiële inkomsten uit bos- of landbouw. Inkomsten vallen veelal in de categorie evenementen, 

openstelling, bos- en landbouw, erfpacht, verhuur van delen van het erfgoed, opzetten van een stichting en 

samenwerking met bedrijven. Het nieuwe erfgoeddecreet van de overheid omtrent bescherming van 

cultuurgoederen wordt niet positief ontvangen door kasteeleigenaren. Ook ervaren kasteeleigenaren in het 

algemeen dat het lastig is om te ‘ondernemen’ vanwege de vele beleidsvelden en wet- en regelgeving waar het 

erfgoed mee te maken heeft. Er is een Europees project gestart om te kijken of de regelgeving simpeler kan.  

 

Ondersteuning  

Toerisme Vlaanderen ontwikkelde in 2013 een Inspiratiegids Toeristische Erfgoed Ontwikkeling en bieden 

concrete handvatten. Omdat niet alle erfgoedsites een even groot bezoekerspotentieel hebben begint 

erfgoedontwikkeling met een macro-analyse van de omgeving, de wensen van het publiek, mogelijkheden van 

de plek en prioriteiten van de eigenaar. In de gids betekent ontwikkelen: (1) het erfgoed laten opvallen (het in 

orde brengen van de zichtbare en toegankelijke delen), (2) decor gebruiken als locatie (3) voortbouwen op 

oorspronkelijke functies of levende associatie met authentieke producten (4) tot slot de hulpmiddelen 

(signalisatie, onthaal, dienstverlening, etc). (5) versterken met storytelling.  

 

Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, ontwikkelde een gids over marketing van cultureel erfgoed. 

Via uitleg en oefeningen wordt de lezer geholpen met het ontwikkelen van een eigen marketingstrategie. Voor 

het aanspreken van de bezoeker wordt verwezen naar de Vlaamse versie van het BSR-model.  

 

Organisaties 

Verschillende organisaties houden zich bezig met het ontwikkelen en beleefbaar maken van erfgoed: 

▪ Faro https://faro.be/faro-vlaams-steunpunt-voor-cultureel-erfgoed 

Zij ontwikkelen tal van publicaties die interessant zijn, zoals een marketinggids, en inspiratiegidsen voor 

erfgoeddagen. Ze brengen een tijdschrift uit over cultureel erfgoed, ze lanceren een erfgoed app (en 

bieden tutorials erover aan), geven tips over hoe erfgoed beleefbaar te maken voor kinderen, publicatie 

van online toolbox ‘erfgoed waarderen’ etc.  

▪ Erfgoedcel Waasland http://www.erfgoedcelwaasland.be/erfgoedcel-waasland-2/ 

Deze organisatie kan helpen bij allerlei vragen, ze geven een overzicht van relevante organisaties, 

organiseren relevante ontmoetingen e.d.  

▪ Erfgoedcel Viersprong (https://erfgoedviersprong.be/)  

▪ Erfgoedcel Land van Dendermonde (http://egclandvandendermonde.be/)  

 

Projecten 

We kunnen leren van andere projecten:  

▪ Van Steen tot Steen langs de Schelde. In het project wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van een 

geïntegreerde beleving van drie kastelen door middel van zeven elementen:  

▪ Erfgoedbeleving: ontwikkelen van de locaties (aanleg interactief multi-sensorieel 

belevingsparcours, state of the art onthaal, aanleg belevingscentrum, herstel eendenkooi e.a. 

elementen, nieuwe parking, maken van een film, etc) en daarbij de link met omgeving leggen 

(dorpen, natuurgebieden, andere kastelen) door middel van wandel- en fietsroutes e.d.; 

▪ Natuurbeleving: familievriendelijke natuurbelevingspaden, onthaalvisies, belevingspunten bij 

fiets- en wandelpaden, landinrichtingsproject, natuurgidsennetwerk, wandel- en fietsnetwerk, 

betere ontsluiting van de regio; 

https://faro.be/faro-vlaams-steunpunt-voor-cultureel-erfgoed
http://www.erfgoedcelwaasland.be/erfgoedcel-waasland-2/
https://erfgoedviersprong.be/
http://egclandvandendermonde.be/
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▪ Logiesbeleving: kwaliteitsverbetering bestaande aanbod, uitbreiding kleinschalige logies, 

uitbouwen beeldbepalende logies, realisatie grootschaliger logies;  

▪ Bekendheid: exploitatie van kastelen zal gewerkt worden met één gezamenlijk marketingplan 

om één overkoepelend verhaal te garanderen; 

▪ Fysieke bereikbaarheid: waterbus, fiets- en wandelnetwerken; 

▪ Mentale bereikbaarheid: overzichtskaarten, overkoepelende site/social media, één huisstijl en 

uitbouw van Vereniging van Historische Huizen;  

▪ Evenementen: vernieuwde Schelde happening. 

▪ Vermarktingstudie Linies en Forten in Grensbreed perspectief: Studie richt zich op de vraag: “Hoe kunnen 

deze grensoverschrijdende verdedigingslinies als een aaneenschakeling van elementen herkenbaar 

worden neergezet en ‘in de markt gezet’?” Ten eerste is de focus op het investeren in restauratie en 

toegankelijkheid van het erfgoed. Ten tweede is de verhalenkapstop in beeld gebracht die is gebaseerd op 

de identiteit (centrale thema), drie tot vijf basisverhalen en diverse kleinere / lokalere verhalen. De 

identiteit, grote en kleine verhalen kunnen het erfgoed verrijken en beleefbaar maken. Tot slot worden en 

concrete en minder concrete vermarktingvoorstellen gedaan voor ondernemers en overheden; 

▪ We kunnen ook leren van de marketinglijn ‘Kastelen en Buitenplaatsen’ van het NBTC. Belangrijkste 

highlights is het inzicht dat een kasteel als Paleis het Loo ongeveer 370.000 bezoekers per jaar trekt, Huis 

Middachten 25.000 en Huis Verwolde 8.000 bezoekers per jaar. Er is dus een brede range. Ook heeft elk 

land een eigen identiteit rondom het kastelen aanbod. Voor Schotland is dat ‘dramatisch en mysterieus’, 

voor Engeland ‘places famous people lived’, voor de Loire ‘de meeste en mooiste kastelen van Europe, 

kenmerk van de Verlichting’, Duitsland ‘sprookjesachtig’ en Vlaanderen heeft volgens het NBTC geen 

identiteit. Ze richten zich op de Mentality Groups Mary en Paul.  

 

Trends 

Trends die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van erfgoed / onze studie:  

▪ Groei aantal inwoners Vlaanderen en vergrijzing;  

▪ Belang van gelijkgezinden; 

▪ Visuele storytelling en authenticiteit;  

▪ Eigen website / online;  

▪ Meer korte trips en vaker ‘local’; 

▪ Prijs/kwaliteit is belangrijk criterium;  

▪ Laat boeken;  

▪ Gezondheid en duurzaamheid;  

▪ Beleving is key; 

▪ Opkomst van slimme objecten (SPIMES).  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheldeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuurlijke_indeling_van_Belgi%C3%AB
http://www.erfgoedcellen.be/wat-is-een-erfgoedcel/
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https://sector.tov.be/informatie-en-kenniscentrum/
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https://sigmaplan.be/nl/over-het-sigmaplan/
https://www.rlsd.be/sterk-merk/nieuws/rivierpark-scheldevallei-van-start
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https://faro.be/faro-vlaams-steunpunt-voor-cultureel-erfgoed
http://www.erfgoedcelwaasland.be/erfgoedcel-waasland-2/
https://erfgoedviersprong.be/
http://egclandvandendermonde.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/blog/geld-verdienen-met-erfgoed
https://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedinteresse-naar-categorie-geslacht-en-leeftijd
https://erfgoedmonitor.nl/indicatoren/erfgoedbezoek-naar-opleiding-inkomen-en-herkomst
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer-3-Bevolkingsonderzoek.pdf
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De bestuurlijke indeling van België bestaat uit vier bestuurslagen. Het hoogste niveau is de federale overheid. 

De federatie kent twee soorten entiteiten, die naast elkaar bestaan en met elkaar overlappen, namelijk: 

▪ De gewesten, die bevoegd zijn voor de zogenaamde plaatsgebonden aangelegenheden, te weten het 

Vlaams Gewest, Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;  

▪ De gemeenschappen, die bevoegd zijn voor zaken die direct te maken hebben met de inwoners, de 

zogenaamde persoonsgebonden aangelegenheden, te weten de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.  

De gewesten zijn vervolgens onderverdeeld in provincies en gemeenten. Daarnaast wordt er nog een verdeling 

gemaakt in administratieve (bestuurlijk) en gerechtelijke arrondissementen.  

 

Oost-Vlaanderen is één van de tien Provincies van België. De hoofdstad is Gent, het telt ruim 1,5 miljoen 

inwoners en heeft een oppervlakte van 3.007 km2. Het noorden van de provincie ligt bijna geheel in de 

geografische streek Zandig Vlaanderen en wordt vaak verder onderverdeeld in het Waasland (onder andere 

Sint-Niklaas), het Meetjesland (onder andere Eeklo), het Scheldeland (onder andere Gent en Dendermonde) en 

de Leiestreek (onder andere Nazareth en Gent). Het zuiden van de provincie is gelegen in Zandlemig 

Vlaanderen en het uiterste zuiden (onder andere Geraardsbergen, Zottegem, Brakel en Ronse) vormt de 

Vlaamse Ardennen. De Oost-Vlaamse gemeenten in de nabijheid van de noordelijke Zeeschelde (onder andere 

Beveren en Sint-Gillis-Waas) ten slotte worden tot de Polders gerekend. 

 

Figuur B2.1 Overzicht regio’s in Oost-Vlaanderen 
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Perceel één: Scheldevallei 

Perceel één heeft een brede geografische scope, namelijk de gehele Schelde en haar zijrivieren. Voor het 

project is de afbakening een thematische, waarbij de geselecteerde kastelen voor de studie de afbakening van 

het onderzoek vormen.  

 

De regio Scheldeland is wel een belangrijke regio voor het onderzoek, gezien de scope van het project ‘Van 

Steen tot Steen langs de Sche3lde’. Scheldeland is een Vlaamse regio die zich uitstrekt langs Schelde, Dender 

en Rupel in de stedendriehoek die wordt gevormd door Antwerpen, Brussel en Gent. De steden en gemeenten 

die tot Scheldeland behoren zijn: Aalst, Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, 

Destelbergen, Erpe-Mere, Gent, Haaltert, Hamme, Hemiksem, Laarne, Lebbeke, Lede, Mechelen, Melle, 

Merelbeke, Niel, Ninove, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Wetteren, Wichelen, Willebroek en Zele. De delen 

van de gemeenten Kruibeke en Temse die aan de Schelde liggen horen promotioneel zowel tot Scheldeland 

als tot het Waasland. Scheldeland wordt nog eens opgedeeld in de Denderstreek (dat o.a de Faluintjesstreek 

omvat), Land van Dendermonde, Rupelstreek, Vaartland , Klein-Brabant en Bloemenstreek. Sommige 

gemeenten behoren zowel tot de Denderstreek als tot het Land van Dendermonde, terwijl sommige 

gemeenten tot de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek behoren maar niet tot het Scheldeland. De grenzen 

van het Scheldeland vallen dus niet volledig samen met de grenzen van de opgedeelde streken (bron: 

Wikipedia).  

 

Als leidraad voor de geografische afbakening worden de Scheldevallei en de werkgebieden van Toerisme Oost-

Vlaanderen & ‘Van Steen tot Steen’ gebruikt; Het focust op de erfgoedsites in de ruime Scheldevallei.  

 

Perceel twee: Regio Waasland 

Het Waasland - ook het Land van Waas genoemd - is een historische en geografische streek in het noordoosten 

van de huidige Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Het Waasland wordt in het noorden begrensd door de 

Nederlandse staatsgrens, in het oosten door de Schelde, in het zuiden door de Schelde en de Durme, en in het 

westen door het kanaal Gent-Terneuzen. Sint-Niklaas wordt door velen gezien als hoofdstad van het 

Waasland, maar sinds de Franse bezetting (1795-1814) heeft het gebied geen administratieve functie meer. 

Tien Wase gemeenten - Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 

Waasmunster en Zwijdrecht - werken samen in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas (tot 

2009 bekend als I.C.W.). Deze intercommunale houdt zich bezig met talrijke domeinen, van 

projectontwikkeling, over het beheer van de Waaslandhaven (via een nieuw akkoord, gepland voor 2015), tot 

bibliotheken (als BiblioWaas) en erfgoed (als Erfgoedcel Waasland) (bron: Wikipedia). 


