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Deel 1 van de studie
Toeristisch potentieel van kastelen
in de ruime Scheldevallei (TOV-TVL-RLSD)

Doel

Wat kunnen de mogelijkheden zijn voor de binnen- en buitenlandse toeristische

markt?

Is er een basis voor toeristische productontwikkeling en marketingacties?

Is er een mogelijkheid om concrete erfgoedsites te betrekken en partnerschappen op

te zetten?



Deel 1 van de studie
Toeristisch potentieel van kastelen
in de ruime Scheldevallei (TOV-TVL-RLSD)

Wat werd onderzocht?

Benchmark 'succesfactoren toeristische openstelling  van kastelen': 11 kastelen in

Nederland, België, Engeland en Frankrijk

Erfgoedscan: herkennen van toeristisch potentieel van erfgoedsites en identificeren

kansen op toeristische ontwikkeling

Analyse van 13 individuele kastelen: Kasteel Blauwendael (Waasmunster), Kasteel van

Beervelde (Lochristi), Kasteel Cortewalle (Beveren)

Benchmark 'gezamenlijk marketing en promotie'



Deel 2 van de studie
Toeristisch potentieel erfgoedsites in het Waasland (TOV- TWL) 

Doel

Inzicht krijgen in de mogelijkheden van kastelen en aanverwanten voor 

Een basis bieden voor een mogelijk draagvlak voor projecten met partners zodat

initiatieven in het Waasland beter op elkaar afgestemd kunnen worden

Een basis vormen voor verdere toeristische productontwikkeling

de binnenlandse toeristische markt



Deel 2 van de studie
Toeristisch potentieel erfgoedsites in het Waasland (TOV- TWL) 

Wat werd onderzocht?

Analyse van 11 individuele sites:

Fort Liefkenshoek   --   Hof ter Welle   --   Hof ter Saksen (Beveren)

Graventoren (Rupelmonde)

Huis Janssens   --   De Salons   --   Kasteel Walburg   --   Kasteel Moeland

(Sint-Niklaas)

Kasteel Puyenbrug (Wachtebeke)

Sierteeltmuseum (Lochristi)

Villa Ter Beuken (Lokeren)

Conclusie en advies voor verdere ontwikkeling



Collab Space Central Pitch Deck

Toeristische potentie hangt samen met 3 elementen

De AMBITIE en de WENS om de erfgoedsite open te
stellen en toeristisch te ontwikkelen

ONDERSCHEIDEND vermogen o.b.v. de intrinsieke
toeristische waarde:

WOW-factor
Storytelling

Beschikbaarheid FINANCIËLE middelen



BEPERKTE POTENTIE
Conclusie:



Stepping
Stone

Wat?!?

Het erfgoed in zijn geheel is

niet aantrekkelijk genoeg

om veel bezoekers te

trekken, maar kan wel het

verblijf in de regio

aantrekkelijker maken als

decor, als kort bezoek in

combinatie met een andere

bezienswaardigheid of als

punt in een (thema)route.



Drie verhalen
vallen op

TEXTIEL
in Sint-Niklaas en omgeving

SIERTEELT
in Lochristi en omgeving

STERKE VROUWEN
in Beveren, maar ook op andere sites



Ontwikkeling Erfgoedscan



WAT IS EEN ERFGOEDSCAN?!?
Voor het herkennen en ontwikkelen van het
toeristisch potentieel van uw erfgoed

12 factoren helpen bepalen hoe groot het toeristisch potentieel is
Waar liggen de kansen en uitdagingen voor toeristische ontwikkeling?
Factoren maken duidelijk waar tijd, energie en middelen het beste kunnen ingezet
worden





Verbinding Erfgoedsites 

in het Waasland
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