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Vaste expositie, Hof ter Welle  

 
 

 
 

Toerisme Waasland wenst met de resultaten van een onderzoek naar het toeristisch potentieel van kastelen en 

aanverwanten, zoals forten en tuinen in het Waasland, een nieuw thema aan te snijden in de 

toeristische productontwikkeling binnen het Waasland. Het onderzoek heeft daarmee drie doelen: 

▪ Inzicht geven in het toeristische potentieel van kastelen en aanverwanten in het Waasland, met focus op 

de binnenlandse toeristische markt; 

▪ Een basis bieden voor mogelijk draagvlak voor participatieve trajecten met partners (beheerders, 

eigenaars, platformen etc.), zodat initiatieven in het Waasland beter op elkaar afgestemd kunnen worden; 

▪ Een basis vormen voor verdere toeristische productontwikkeling. 
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Het onderzoek is in nauwe samenhang met het onderzoek naar de toeristische potentie van kastelen in de 

ruime Scheldevallei (het eerdere genoemde ‘perceel 1’ uitgevoerd. Een aantal van de bouwstenen uit dat 

onderzoek, is ook relevant voor dit voorliggende onderzoek (perceel 1). We zullen deze bouwstenen echter niet 

herhalen in deze rapportage.  

Als startpunt van het onderzoek is eerst via een bronnenstudie onderzocht welke achtergronden en kaders 

relevant zijn voor dit onderzoek. Denk aan bestaande beleidskaders en projecten, gedrag van (Vlaamse) 

toeristen of recreanten en bestaande, beschikbare kennis over erfgoedbeleving, zie bijlagerapport 1. 

 

Het onderzoek naar de toeristische potentie van erfgoedsites in het Waasland is uit de volgende bouwstenen 

opgebouwd:. 

 

1. Benchmark ‘succesfactoren toeristische openstelling van kastelen’ 

In een benchmarkstudie van elf kastelen in Nederland, België, Engeland en Frankrijk is gevraagd naar de 

ervaringen van de kastelen op het gebied van toeristische ontwikkeling om te leren: Wat lukt de één wel en 

de ander niet en waarom? Centraal stonden de twee vragen: (1) wat zijn de succesfactoren voor 

toeristische ontwikkeling en (2) welke aspecten bepalen het toeristisch potentieel van een kasteel?  

Op basis van de leerervaringen en succesfactoren van de kastelen uit de benchmark is een  

‘toetsingskader’ ontwikkelt. Dit toetsingskader (met de titel ‘erfgoedscan’) helpt bij het herkennen van 

toeristisch potentieel van erfgoedsites en het identificeren van de kansen voor toeristische ontwikkeling.  

Alhoewel de benchmark en het toetsingskader in perceel 1 zijn uitgevoerd en ontwikkeld, hebben ze ook 

relevantie voor de situatie in het Waasland, waar immers kastelen en andere erfgoedsites onder de loep zijn 

genomen. U vindt de uitkomsten van de benchmark en het toetsingskader (erfgoedscan) in de rapportage 

van perceel 1.  

 

2. Analyse van individuele sites 

Binnen het onderzoek zijn elf erfgoedsites binnen het Waasland geselecteerd voor deelname aan de 

individuele bezoeken. Elk van de kastelen is bezocht door één of meerdere leden van het projectteam en 

een onderzoeker van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Het bezoek duurde twee uur en vormde de basis 

voor een korte quick scan per sites, om te bekijken waar de kansen voor toeristische ontwikkeling liggen. 

In hoofdstuk 2 geven we hiervan een korte weergave. De individuele sites hebben quick scans ontvangen, die 

niet voor publicatie bedoeld zijn.  

 

3. Conclusies en advies voor verdere ontwikkeling van erfgoedsites 

Op basis van het onderzoek hebben we een aantal conclusies getrokken en vervolgens adviezen 

geformuleerd, zowel als het gaat om de ontwikkeling van individuele erfgoedsites in het Waasland als de 

gezamenlijke ontwikkeling daarvan. In hoofdstuk 3 vindt u deze weergegeven.  

 

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld op een stakeholder / netwerkbijeenkomst op 7 november 2019.  
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Buitenaanzicht, Hof ter Saksen 

 

 
 

In een werksessie met gebiedskenners van Toerisme Waasland zijn op basis van de erfgoedscan1 elf 

verschillende erfgoedsites in het Waasland geselecteerd om in het onderzoek nader de loep te nemen. 

In onderstaand kaartje vindt u een geografische weergave van de verschillende erfgoedsites: 

 

 

 
1 Deze erfgoedscan is in perceel 1 van het onderzoek ontwikkeld en vindt u terug in bijlagerapport 2.  
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Alle elf sites zijn bezocht door een onderzoeker van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Zo kregen we ter 

plekke een indruk. Tijdens de bezoeken interviewden we de beheerder en/of eigenaar van de erfgoedsite. 

 

Op basis van deze bezoeken hebben we de sites ingedeeld in drie categorieën: 

▪ Kansrijk voor toeristische ontwikkeling.  

Het gaat hierbij in totaal om twee erfgoedsites: Fort Liefkenshoek (Kallo) en Huis Jansens (Sint Niklaas). De 

eerste heeft al een duidelijke toeristische functie, voor de tweede zijn verregaande plannen. 

 

▪ Mogelijk kansrijk, maar met een duidelijke kanttekening 

Het gaat hierbij om drie erfgoedsites: De Salons (Sint Niklaas), Hof ter Welle (Beveren), Sierteeltmuseum 

(Lochristi). We hebben deze erfgoedsites ingeschaald als plekken met potentie, maar waar nog wel heel 

veel moet gebeuren, wil deze potentie ten volle kunnen worden benut. 

 

▪ Minder kansrijk voor toeristische ontwikkeling 

Het gaat om zes verschillende sites: Graventoren (Kruibeke), Hof ter Saksen (Beveren), Walburg (Sint 

Niklaas), Villa ter Beuken (Lokeren), Kasteel Moeland (Sint Niklaas) en Puylenburg/MOLA (Wachtebeke). Bij 

deze sites zien we op basis van onze quick scan onvoldoende toeristische potentie. Dat kan verschillende 

oorzaken hebben: het onderscheidend vermogen is beperkt, de financiële middelen ontbreken en/of de 

huidige functie gaat niet samen met een toeristische functie. NB het gaat hier om de potentie van 

individuele toeristische ontwikkeling, dus als ‘reason to travel’; dat wil niet zeggen dat deze plekken geen 

aantrekkelijk decor of interessante of mooie tussenstop kunnen zijn tijdens een bezoek aan de regio.  

 

In onderstaand schema vatten we deze indeling samen:  

Kansrijk Mogelijk kansrijk Minder kansrijk 

1 Fort Liefkenshoek 1 De Salons 1 Graventoren 

2 Huis Jansens 2 Hof ter Welle 2 Hof ter Saksen 

 3 Sierteeltmuseum 3 Walburg 

  4 Villa ter Beuken 

  5 Kasteel Moeland 

  6 Puyenbrug / MOLA 
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Hieronder geven we per site onze belangrijkste bevindingen weer. Deze zijn uitgewerkt in een korte quick scan 

per site2, waarin uitgebreider wordt ingegaan op de potentie per site. Hieronder beperken we ons tot de 

belangrijkste conclusies : 

 

2.3.1 Kansrijke sites 

▪ Fort Liefkenshoek 

Deze erfgoedsite is al goed toeristisch ontwikkeld. Het heeft een publiekswerking voor meerdere 

doelgroepen, goed ontwikkelde verhaallijnen en met de komst van de Waterbus is de bereikbaarheid 

bovendien goed geregeld. De toeristische potentie kan nog verder benut worden door meer focus en 

samenhang in het aanbod en het verbeteren van de bereikbaarheid (parkeren, waar reeds plannen voor 

zijn). 

▪ Huis Jansens 

Deze erfgoedsite wordt volledig gerenoveerd en zal worden ingericht als museum. Daarmee lijkt een 

toeristische functie geborgd, ook omdat in de exploitatie intensief wordt samengewerkt met het 

naastgelegen Mercatormuseum. 

 

2.3.2 Mogelijk kansrijke sites, met grote aandachtspunten  

▪ De Salons 

Een prachtig pand, dat historie ademt door de vele authentieke details en de bijzondere verhalen. Men 

kan zich zo voorstellen dat de familie Meertens, een rijke, maar filantropische, textielfabrikant van de trap 

komt afdalen. In het pand huist momenteel een museum, maar deze zal daaruit verdwijnen. Potentie is 

mede door de ‘wow-factor’ groot, maar de (financiële) opgave ook, met name door het enorme 

achterstallige onderhoud en het verval dat bovenin het pand is opgetreden. (Kostbare) renovatie is een 

voorwaarde om de toeristische potentie te kunnen benutten.  

▪ Hof ter Welle 

Een historisch huis in goede staat van onderhoud, een mooi verhaal (rondom Anna Piers) en een 

authentieke kapel. Tegelijkertijd is de authenticiteit in de rest van het pand verdwenen (modern), 

ontbreekt het aan toeristische beleving in de tentoonstelling en bestaat het team nu vooral uit 

erfgoedspecialisten, maar nog niet uit mensen met een toeristische focus en/of expertise. Toeristische 

ontwikkeling zou daarom echt nog een nadere verkenning vragen.  

▪ Sierteeltmuseum 

Een museum dat hét verhaal van de regio vertelt: de sierteelt. Met een aansprekend verhaal rondom de 

stichter van deze ontwikkeling: de heer Vuylsteke. De toeristische openstelling is op dit moment echter 

dusdanig beperkt (eens per maand voor het publiek) dat de toeristische waarde beperkt is. Bovendien is 

de beleving beperkt en is de tentoonstelling tamelijk statisch van aard. Ook zijn er geen duidelijke 

prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente (eigenaar) en de Vzw (de beheerder), waardoor sturing 

op bijvoorbeeld aantal bezoekers niet aan de orde is. Tot slot is de locatie niet heel logisch (een oude 

pastorie) voor de functie. Toch zit er potentie in het verhaal en de achtergronden, als het op een 

professionele manier zou worden ontwikkeld. Dat vraagt echter wel om een veelomvattend masterplan en 

ook een kritische blik op de locatie.  

 

  

 

 
2 Deze quick scans zijn gedeeld met de erfgoedsites zelf, maar zijn niet ter publicatie bedoeld. 
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2.3.3 Minder kansrijke sites3 

▪ Graventoren 

Een mooie historische plek, maar nog te weinig authentiek en te klein om echt onderscheidend aanbod 

op te ontwikkelen als toeristische attractie.  

▪ Hof ter Saken 

Een mooi historisch pand, maar het kasteel zelf is van binnen nog te weinig authentiek, te klein en te 

weinig onderscheidend om echt een toeristische bestemming te worden. Het domein heeft momenteel 

vooral een educatieve functie. De invulling van het kasteel als hotel (momenteel een optie die verkend 

wordt) zou kunnen bijdragen aan de instandhouding van het pand. 

▪ Walburg 

Het kasteel heeft nu een functie als horecagelegenheid en die invulling past prima. De omvang van het 

kasteel leent zich niet voor aanvullende functies en het kasteel is nauwelijks beleefbaar van binnen.  

▪ Villa ter Beuken 

Een mooi gebouw en park, maar van de binnenkant niet meer echt authentiek. De villa heeft daarmee te 

weinig potentie om echt toeristisch te ontwikkelen. De huidige functie als academie leent zich slecht voor 

de combinatie met toeristische ontwikkeling. Wel liggen er mogelijk kansen door de link naar het 

stadsmuseum te leggen en het verhaal van Anna Cogen ook een plek te geven bij Villa ter Beuken.  

▪ Kasteel Moeland  

Op dit moment nog in gebruik als ziekenhuis, met weinig authentiek elementen, op de Egyptische zaal na.  

Een prachtige zaal, maar ‘stand-alone’ te weinig uniek en omvangrijk om als toeristische attractie te 

ontwikkelen; de combinatie met de huidige functie als ziekenhuis leent zich bovendien niet voor verdere 

toeristische ontwikkeling.  

▪ Puylenburg/MOLA 

De situatie van deze site is complex. Er is veel enthousiasme van het team om de expertise over molens 

met een breed publiek te delen. Publieke openstelling van het kasteel is echter op dit moment geen 

prioriteit binnen het provinciale beleid en dat maakt ontwikkeling wat lastiger. De locatie als 

molencentrum is niet heel logisch: het zou meer voor de hand liggen om een dergelijke functie met 

publiekswerking te realiseren op een plek waar daadwerkelijk een molen te bezichtigen is.  

  

 

 
3 NB het gaat hier zoals aangegeven om de potentie van individuele toeristische ontwikkeling, dus als ‘reason to travel’; dat wil niet 

zeggen dat deze plekken geen aantrekkelijk decor of interessante of mooie tussenstop kunnen zijn tijdens een bezoek aan de regio. 
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Drie kastelen nader onderzocht in perceel 1 

We hebben in perceel 1 (waarbij we de toeristische potentie van kastelen in de ruime Scheldevallei 

onderzochten) ook naar drie kastelen gekeken die in het Waasland liggen:  

▪ Kasteel Cortewalle (Beveren) 

Een prachtig kasteel met vooral een indrukwekkende entreehal. De wens van de gemeente om 

de locatie beschikbaar te houden voor officiële ontvangsten belemmert verdergaande 

toeristische ontwikkeling. Bovendien is de beleving ter plekke beperkt en ontbreekt het aan 

een grote wow-factor (het kasteel is niet erg onderscheidend). Het spreek daarmee 

onvoldoende tot de verbeelding om grote aantallen toeristen aan te trekken. 

▪ Kasteel Blauwendael 

Een relatief klein kasteel dat matig onderhouden is, en sinds deze zomer deels gesloten voor 

het publiek vanwege brand(on)veiligheid. Het heeft weinig onderscheidend vermogen om echt 

tot toeristische bestemming ontwikkeld te worden.  

▪ Park van Beervelde 

Is al wel een grote trekker tijdens de tuindagen, wanneer vele internationale bezoekers het 

domein bezoeken. Het domein zelf heeft buiten deze tuindagen op dit moment weinig extra 

aantrekkingskracht voor toeristische bezoekers, mede omdat het kasteel niet meer aanwezig 

is (maar wel een prachtig koetshuis). 

 

Daarmee beschikt het Waasland naast de eerder beschreven erfgoedsites over een drietal mooie 

kasteeldomeinen, die echter op dit moment niet de potentie hebben om uit te groeien tot een toeristische 

kernattractie, maar mogelijk wel een prachtig decor kunnen vormen als stepping stone in een bezoek aan 

het Waasland (zie het volgende hoofdstuk). 
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Bezoekerscentrum, Fort Liefkenshoek 

 

 

 
 

De toeristische potentie van de elf bezochte erfgoedsites blijkt vooral samen te hangen met drie elementen: 

▪ De ambitie en de wens om de erfgoedsite open te stellen en toeristisch te ontwikkelen. Soms gaat een 

bestaande functie (bijv. een ziekenhuis, Kasteel Moeland of de academie in Villa ter Beuken) moeilijk 

samen met toeristische ontwikkeling, soms ligt de wens voor toeristische ontwikkeling er niet (zoals bij 

Walburg, dat momenteel een restaurantfunctie heeft). 

▪ Onderscheidend vermogen op basis van de intrinsieke (toeristische) waarde. Deze bestaat uit twee zaken:  

▪ De ‘wow-factor’ van de erfgoedsite, zowel binnen als buiten. Deze factor hangt vaak samen met 

de authenticiteit (is veel nog in oorspronkelijke staat) en de omvang (is deze groot genoeg om 

een bezoek te rechtvaardigen?). 

▪ Storytelling: is er één of meerdere in het oog springende verha(a)l(en) dat een basis biedt voor 

toeristische ontwikkeling? Dat kan een bijzonder historisch persoon of een bijzondere 

gebeurtenis zijn, of de link naar een specifiek regionaal thema (bijv. de sierteelt of de textiel). 

▪ Financiële middelen die beschikbaar zijn. Erfgoed vraagt om investeringen in onderhoud en in veel 

gevallen ook in (grondige) renovatie (zoals bij De Salons). In veel gevallen zijn deze renovaties niet terug te 

verdienen via de toeristische exploitatie, terwijl de renovatie vaak wel een voorwaarde is voor de 

benutting van de toeristische potentie. Kortom: er zullen middelen vrijgemaakt moeten worden. 

 

Als we kijken naar de tabel in paragraaf 4.2, dan kunnen we concluderen dat de elf door ons bezochte 

erfgoedsites, enkele uitzonderingen daargelaten, beperkte toeristische potentie hebben. Dat komt vooral 

omdat de uniciteit en de authenticiteit van veel sites voor toeristische doeleinden beperkt is. Daarbij geldt voor 
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een aantal locaties dat er andere prioriteiten voor de site bestaan (die niet goed samen gaan met toerisme) of 

dat de schaal zo beperkt is dat ze geen lange bezoektijd zullen rechtvaardigen. 

 

De potentie die het erfgoed kan hebben is daarmee vooral als stepping stone (een kort bezoek in combinatie 

met andere bezienswaardigheden, of als punt in een (thema)route). Het erfgoed in zijn geheel is in onze ogen 

niet aantrekkelijk genoeg om veel bezoekers te trekken, maar kan dus wel het verblijf in de regio 

aantrekkelijker maken als decor of stepping stone.  

 

 
 

We splitsen ons advies uit in twee delen: 

 

3.2.1 Advies voor ontwikkeling van individuele sites 

Alhoewel de situatie van elke erfgoedsite verschilt, kunnen we wel enkele adviezen formuleren die de 

toeristische potentie van veel van deze erfgoedsites zal kunnen versterken: 

 

▪ Als je toeristische ontwikkeling wilt, ga er dan ook voor.  

We zien bij een aantal erfgoedsites dat toeristische ontwikkeling er ‘naast’ wordt gedaan. De site staat 

open voor meer bezoekers, maar is tegelijkertijd ook terughoudend, bijvoorbeeld in ambities, in middelen 

of in het maken van keuzes. De aanwezigheid van erfgoed an sich is niet voldoende om bezoekers te 

trekken. Het vraagt om serieuze aandacht en de wil om er echt iets van te maken.  

 

▪ Durf één of twee verhaallijnen te kiezen voor een site.   

We zien bij sommige sites dat er veel verhalen worden verteld: het lijkt een opsomming van veel 

historische of technische details, maar de samenhang ontbreekt daardoor. Wat is de rode draad die de 

bezoeker na een bezoek aan de site moet bijblijven? Een duidelijke keuze voor één of twee verhaallijnen 

kan een kapstok bieden voor beleving, productontwikkeling en marketing. Heldere storytelling is een 

belangrijke succesfactor, zo blijkt onder meer uit de benchmark die we hebben uitgevoerd naar 

ervaringen van toeristisch ontwikkelde kastelen  

 

▪ Denk bij toeristische ontwikkeling niet vanuit het erfgoed maar vanuit de (potentiële) beleving door de 

toerist.  

Nu is bij veel erfgoedsites het erfgoed(verhaal) leidend, wat niet altijd interessant is voor de bezoeker. 

Historische details kunnen voor een echte erfgoedliefhebber heel interessant zijn, maar voor een groter 

publiek veelal niet. We zien bij de meeste sites dat het erfgoed zélf centraal staat, waardevol voor het 

erfgoed, voor toeristische ontsluiting kan het belemmerend werken. Dit heeft in veel gevallen te maken 

met het feit dat medewerkers en vrijwilligers een grote passie hebben voor het beheer en tentoonstellen 

van het erfgoed, maar zich niet altijd gemakkelijk kunnen verplaatsen in een potentiele, minder cultuur-

minnende, bezoeker. Toch ligt daar een belangrijke sleutel voor succes. Belangrijk aandachtspunt is het 

besef dat de ene toerist de andere niet is en dat een heldere doelgroepdefinitie erg kan helpen bij het 

bepalen van een gewenste beleving. Doelgroepsegmentaties op basis van leefstijlen (welke waarden 

vinden mensen belangrijk, welke karakterkenmerken hebben zij en hoe vertaalt dat zich naar hun 

vrijetijdsbesteding?) kan hierbij uitermate behulpzaam zijn. Zo segmenteert het Nederlandse Bureau voor 

Toerisme en Congressen ook bij de vermarkting van erfgoed op basis van een leefstijlsegmentatie.    

 

▪ Zorg voor professionelere marketing.  

Marketing is voor veel erfgoedsites een sluitpost. De online vindbaarheid van de website van de 

erfgoedsite is beperkt, de beleving ontbreekt vaak, gebruik van social media is uitermate beperkt, review 

sites worden niet actief ingezet en de online boekbaarheid ontbreekt. Succesvolle toeristische 

ontwikkeling kan niet zonder professionele marketing. Belangrijk daarbij is te denken vanuit de customer 
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journey: van de oriëntatie op een dagje uit of een vakantie thuis op de bank tot het bezoek zelf en de 

terugkeer thuis, wanneer men mogelijk met vrienden en bekenden (bijv. via social media) de ervaringen 

wil delen.  

 

3.2.2 Advies voor het benutten van de toeristische potentie in de regio  

We constateerden al dat een aantal erfgoedsites vooral kansrijk zijn als stepping stone, voor een kort bezoek in 

combinatie met andere bezienswaardigheden of als punt in een themaroute. Bij een dergelijke ontwikkeling 

hebben de sites elkaar hard nodig: alleen in gezamenlijkheid zijn ze kansrijk om te koppelen aan regionale 

verhalen. Productontwikkeling/toevoeging van beleving kan veel meer meerwaarde hebben als de 

erfgoedsites aan elkaar verbonden worden, ook in het verhaal en de uitingen, zodat je een herkenbare 

beleving krijgt die op meerdere plekken zichtbaar is. 

 

Bij de bezochte erfgoedsites lijken vooral drie verhalen naar voren te komen: 

▪ Textiel. Sint Niklaas en omgeving als hart van de textielregio; 

▪ Sierteelt. Lochristi en omgeving als hart van de sierteeltregio; 

▪ Sterke vrouwen: bij een aantal sites komen sterke vrouwen naar voren (bijv. Anna Cogen, Anna Piers) die 

een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de regio.  

In onze ogen zijn de eerste twee verhalen het meest kansrijk, omdat ze zo voor het oprapen liggen: ze vormen  

hét verhaal van de betreffende regio. Bovendien kunnen ook de kort beschreven kastelen uit perceel 1 hier 

mogelijk een plek in krijgen, zoals kasteel Beervelde in de sierteelt, kasteel Blauwendael in relatie tot textiel en 

kasteel Cortewalle in relatie tot sterke vrouwen.  

 

Toerisme Waasland zou het voortouw kunnen nemen bij het uitrollen van de verhalen, de ontwikkeling van 

herkenbare productontwikkeling en beleving, die op meerdere plekken terugkomt, en de uitrol van 

routestructuren die de beleving versterkt.  Als Waasland daarbij aan wil sluiten op de gekozen verhaallijnen in 

haar eigen marketing, dan ligt het voor de hand omdat te doen via de verhaallijn ‘hidden treasures’ (als het 

meer gaat om de thematiek) of ‘creative minds’ (als het meer gaat om de persoonlijke verhalen).  

 

 

 


