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Antwerpen

Impulsprogramma Vlaamse regio’s

2012-1A02     Belevingswijzers turnhout 61.838 euro

Aanvrager: Stad turnhout

De doelstelling van het project is een uitgekiende toeristische voetgangersbewegwijzering aan te brengen, naar en 

tussen toeristische bestemmingen in het centrum van Turnhout, en ook informatieborden aan de bestemmingen 

zelf. Dit moet bijdragen tot een betere ontsluiting van de toeristische troeven die worden bewegwijzerd en/of 

van informatie worden voorzien. Maar de belevingswijzers verhogen ook de aantrekkelijkheid van de stad als 

geheel voor toeristen, dankzij een betere leesbaarheid. De toerist voelt zich meteen wegwijs en goed onthaald 

in een kleine, wandelbare, overzichtelijke stad. Daarbij kan hij zijn persoonlijke keuzes maken. Naast culturele 

en vrijetijdsattracties worden ook belevingszones en specifieke themazones opgenomen, met aandacht onder 

andere voor shopping, genieten van de horeca en groene ruimtes. Een begeleidende brochure met kaart die 

de bewegwijzerde locaties en gebieden overneemt, helpt de toerist zijn keuzes te maken. Het project sluit aan 

bij de ambitie van Turnhout als centrumstad en zal met name een belangrijke ondersteuning zijn van “Turnhout 

Cultuurstad van Vlaanderen 2012”.

2012-1A04     toeristische poort essen 67.193 euro

Aanvrager: VVV toerisme essen vzw

Op 24 juni 2006 werd er al een subsidie toegekend aan het project “Het onthaalcentrum De Tasberg” door Toerisme 

Vlaanderen. In dat goedgekeurde subsidiedossier was reeds gemeld dat er nog verdere ontwikkelingen in kader 

van het onthaal op komst waren. Dit project is hierop een vervolg.

De Tasberg ligt op de erfgoedsite samen met café-restaurant De Kiekenhoeve en het Karrenmuseum met in de 

nabijheid het station van Essen. Het Karrenmuseum is momenteel met Leader-subsidies een onthaalcentrum aan 

het inrichten tegenover De Tasberg, op slechts 17m afstand. Hierin is ook plaats voorzien voor een virtuele turfshow 

over de turfontginningen in de streek tussen 1350 en 1750.Tevens komt er een openbaar toegankelijk toilet.

De vzw wil de buitenomgeving vóór De Tasberg inrichten voor de bezoekers van beide onthaalcentra. Zo zal de 

omgeving uitgerust worden met ondermeer picknicktafels waaraan ook rolstoelgebruikers kunnen plaatsnemen, 

en

een opplaadpunt voor elektrische fietsen.

De ondergrond wordt geëffend en verhard zodat rolstoelgebruikers gemakkelijk beide onthaalcentra kunnen 

bezoeken. Omdat het Grenspark een paar kilometers van De Tasberg is verwijderd, zullen langs de routestructuren 

zitbanken en picknicktafels worden geplaatst. Enerzijds om een betere toeristische spreiding te hebben over een 

groter gebied en anderzijds om de toerist die het Grenspark wil bezoeken verpozingplaatsen aan te bieden.

Juist voor het Grenspark zal deze toegang worden voorzien van een blokhut met chemisch toilet, een fietsenstalling, 

parkeerplaatsen en panelen met info over de drinkwatervoorziening in de streek (200m van de PIDPA-waterfilters).
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Impulsprogramma Kunststeden

2012-2A01     Cultuurhistorische ontsluiting van het paleis op de Meir te Antwerpen, Fase IV 149.391 euro

Aanvrager: erfgoed Vlaanderen vzw

Het Paleis op de Meir - beschermt bij KB als monument - is na de opening van mei 2010 aan een volgende fase 

toe van ontsluiting. In eerste instantie waren fase I, II en III uitgewerkt bij de opening en deze waren gericht op het 

bezoek van het gebouw onder leiding van een gids. In een volgende fase, fase IV die nu aan bod komt , is het de 

bedoeling om een breder doelpubliek aan te spreken met hetzelfde inhoudelijk verhaal. Dit verhaal wordt gebracht 

met behulp van audiogidsen en extra animatie en duiding in de salons. Verder zal er gewerkt worden aan een 

betere bezoekersgeleiding in het gebouw. Met een gids was het de bedoeling vrij rond te lopen in het gebouw. Bij 

deze fase zullen we de bezoekers geleiden door een loper (looppad) aan te brengen waardoor de bezoeker op eigen 

houtje toch alle aspecten van het gebouw mee kan pikken.

2012-2A02     Flanders technology International vzw 431.463 euro

Aanvrager: toeristisch infopunt technopolis

In het kader van het beleid inzake wetenschapsinformatie in Vlaanderen coördineert F.T.I vzw in opdracht van 

de Vlaamse regering de uitbating van Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie 

in Mechelen.  Een belangrijke investering voor de uitbreiding van het Technopolis-gebouw die voorzien is in 

het Vlaamse regeerakkoord, wordt gerealiseerd om nieuwe doelgroepen aan te trekken. De opening van deze 

uitbreiding is voorzien in het voorjaar van 2013 (maar maakt geen deel uit van deze subsidieaanvraag). Naast deze 

hoofdinvestering wil dit project de toeristische werking en uitstraling van Technopolis en de link met de binnenstad 

van Mechelen en de regio versterken. Daarom worden diverse investeringen gedaan met de bedoeling om op een 

interactieve manier informatie te verstrekken over toerisme en de toeristische mogelijkheden in Mechelen en de 

regio Scheldeland. Ook is het de bedoeling om Technopolis als toeristisch infopunt beter kenbaar te maken. Om 

het toeristisch infopunt op een prominente plaats in de toegangsfoyer van Technopolis en buiten de betaalde zone 

te kunnen realiseren en te integreren is het noodzakelijk om de huidige onthaalinfrastructuur voor de bezoekers 

(onthaalbalie, kassa’s, shop, vestiaire,…) te reorganiseren, aan te passen en te vernieuwen. Dit houdt verder ook in 

dat er investeringen gedaan worden in het verbeteren van de bezoekersservices op het vlak van toegankelijkheid 

en toegangscontrole en ook in het verstrekken van informatie aan de bezoekers via audiovisuele en elektronische 

middelen.

2012-2A04     newtopia: de staat van de mensenrechten 145.680 euro

Aanvrager: MMMechelen vzw

Newtopia is de eerste grootschalige en internationale hedendaagse kunsttentoonstelling die exclusief gewijd is aan 

het thema mensenrechten. Newtopia is bovendien de eerste tijdelijke tentoonstelling waarmee het nieuwe museum 

Kazerne Dossin van de Vlaamse Gemeenschap in Mechelen haar deuren opent. Daarmee haakt de tentoonstelling 

in op een nieuwe themalijn van de dienst toerisme, namelijk mensenrechten. De tentoonstelling ontvouwt zich als 

een wandelparcours in de Mechelse binnenstad, waarbij behalve in Kazerne Dossin, ook kunstwerken te zien zijn 

in het stedelijk museum Hof van Busleyden, in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, in het Cultuurcentrum, in 

de Academie en in de publieke ruimte van de stad. De tentoonstelling loopt tussen 1 september en 10 december 

2012. Newtopia schrijft zich in in de traditie van MMMechelen om driejaarlijks uit te pakken met een groot en 

internationaal cultuurtoeristisch evenement. Na de succesvolle projecten Stad in Vrouwenhanden (2005) en 

Stadsvisioenen (2009) trekt MMMechelen in 2012 de kaart van de hedendaagse beeldende kunst, zonder evenwel 
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de zin voor engagement en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Daarmee richt Newtopia zich 

tot één van de toeristische doelgroepen die in het strategisch plan toerisme naar voor geschoven worden, namelijk 

de ontdekker. Binnen deze doelgroep zet de dienst toerisme vanaf 2012 in op de hedendaagse kunstliefhebber. 

Samen met en tegelijkertijd complementair bij de internationale communicatiecampagne die door BAM in het 

kader van de Visual Arts Flanders 2012 campagne wordt gevoerd.

De tentoonstelling wordt  - net als de inhuldiging van het nieuwe museum - omkaderd door een groots publieksevent 

op 1 september, en een kleinschalig randprogramma met literatuur, film, en een mensenrechtenwandeling in de 

daaropvolgende 3 maanden.

2012-2A06     Mechelen Kinderstad 371.400 euro

Aanvrager: Stad Mechelen

Interactieve installaties en losse elementen in de Mechelse binnenstad en op de invalswegen laten kinderen 

tot 12 jaar en hun (groot)ouders toe de hele stad te ‘beleven’ als gezinsvriendelijke bestemming. En dit niet 

langer enkel binnen de muren van musea en attracties, maar ook op toeristische plekken in de binnenstad.  De 

installaties prikkelen kinderen om zich uit te leven, maar bieden meteen ook de kans om kennis te maken met het 

aanbod van die musea en toeristische attracties. De Stad wil de rol van voortrekker spelen in de ontwikkeling van 

een stadstoerisme dat aantrekkelijk is voor gezinnen met kinderen, zowel voor eendaagse uitstappen als voor  

meerdaagse trips.  De stad moet kindvriendelijkheid uitstralen, zeker naar buitenlandse gezinnen toe. Mensenstad, 

de profilering in het strategisch plan toerisme, geeft aan dat Mechelen een prettige grootte heeft voor bepaalde 

types van doelgroepen: groot genoeg om veel te bieden en klein genoeg om als bezoeker op een ongedwongen 

manier in contact te komen met de lokale gezinnen. Om op een leuke manier deze interactieve installaties met 

elkaar te verbinden herwerkt en vertaalt men de  populaire  wandel-zoektochtpublicatie ‘Mechelen stuurt je 

stappen’. Een brochure die zowel bij gezinnen als bij scholen populair is. Tegelijkertijd publiceert de Dienst Toerisme 

een meertalige brochure gericht op de doelgroep ‘gezinnen met kinderen’. Hierin geven Mechelse gezinnen een 

selectie van bezienswaardigheden, horecagelegenheden, kinderwinkels allerhande, attracties,… waar ze zelf als 

gezin graag vertoeven. Kindvriendelijke labels ontwikkelen voor horeca gebeurt in samenwerking met dienst 

economie en de horeca zelf (geen subsidie, binnen reguliere begroting van Mechelen). Naast de grote installaties 

wordt er gekozen voor een klein subtiel en herkenbaar element (een vast figuurtje, diertje, …). Deze elementen 

verschijnen zowel in de binnenstad als op de invalswegen/stations. Bij herhaling van deze elementen ontstaat een 

soort van herkenning.

2012-2A07    Antwerp Fashion - products 129.120 euro

Aanvrager: Stad Antwerpen

Rubens vormt, samen met mode, de identiteit van (toeristisch) Antwerpen. Rubens als vertegenwoordiger van het 

uitgebreide, historische aanbod, mode als verzamelnaam voor het hedendaagse, eigentijdse. Bij beide toeristische 

pijlers staat innovatie en eigenheid centraal. Mode is historisch verankerd met de stad. 

In 2013 bestaat de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 350 jaar, de modeafdeling 50 jaar. N.a.v. deze 

verjaardagen zet Antwerpen Open vzw samen met de Artesis Hogeschool een aantal events op. Eén van deze events 

is de expo Antwerpse Mode door het MoMu. Met dit projectdossier wil Antwerpen Toerisme & Congres (ATC) een 

brug slaan naar dit event. Ze zien deze expo als hefboom om de USP “mode” opnieuw in de kijker te plaatsen, 

enerzijds door internationale media-aandacht  te trekken en anderzijds door structurele productontwikkeling. Op 

toeristisch vlak is er voortdurend nood aan een ontsluiting van het aanbod en aan innovatieve productontwikkeling 

rond mode, vooral voor individuele bezoekers. Antwerpen heeft een bijzondere mix aan de aanbodzijde, zo zijn er 

niet alleen de flagship stores van bekende designers, maar ook heel wat bijzondere adressen van gespecialiseerde 
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en veel nichegerichte mode. Wat het aanbod een extra toets geeft vanuit het standpunt van de bezoeker, is de 

aanwezigheid van heel wat designers/ateliers in de stad. Dit alles maakt dat de stad een uniek verhaal te vertellen 

heeft en op wereldniveau een belangrijke plaats inneemt als shoppingstad. De stad wil op verschillende niveaus 

dit productaanbod ontsluiten door de ontwikkeling van een (mobiele) website, een applicatie en een Fashion Map.

2012-2A08    Haven van Antwerpen: een toegankelijke, gedragen en duurzame haven 45.900 euro

Aanvrager: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Door de noordwaartse groei en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen is de Antwerpse haven tegenwoordig 

minder toegankelijk. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft in zijn ondernemingsplan 2008-2013 

duidelijk gestipuleerd een gedragen haven te willen zijn en heeft daartoe enkele initiatieven genomen. Naast het 

opstellen van een toegankelijkheidsplan en het uitgeven van een fietskaart met fietsroutes in de haven is het meest 

zichtbare wellicht het MAS Havenpaviljoen dat op 5 februari 2011 opende en op minder dan één jaar bijna 80.000 

bezoekers mocht verwelkomen. In dat eerste jaar werd hoofdzakelijk lokaal en regionaal gecommuniceerd. Voor 

2012-2013 wordt dit uiteraard voortgezet maar wenst het GHA ook de internationale bezoekers aan te spreken aan 

de hand van meertalige communicatie. Gezien het GHA naast een gedragen haven ook een duurzame haven wenst 

te zijn, wil het graag investeren in een meertalige havenapplicatie voor android en iphone die de bezoekers, die via 

het water (havenrondvaart) of via de weg (fiets, te voet, auto, bus) de haven bezoeken, wegwijs maakt en hen meer 

achtergrond geeft. Specifiek voor de betere ontsluiting naar internationale bezoekers van het MAS Havenpaviljoen 

wenst GHA te investeren in het aanmaken van een meertalige havenkaart met facts & figures en in een meertalige 

infobrochure over het reilen en zeilen van de Antwerpse haven, de nummer twee in Europa.

2012-2A09 Opwaardering, lancering en opvolging van het Middelheimmuseum in Antwerpen 

	 	 met	een	focus	op	de	toegankelijkheid,	zowel	offline	als	online,	

  voor een lokaal, nationaal en internationaal publiek 156.000 euro

Aanvrager: vzw Musea en erfgoed Antwerpen

Het project kadert binnen het ruimere project ‘Middelheim 2012’, dat eveneens een uitbreiding van het beeldenpark, 

een modernisering van de infrastructuur (ondermeer een nieuw onthaal, museumshop en café, heraanlegging 

parkwegen), diverse kunstaankopen en de bouw van een nieuw tentoonstellingspaviljoen vooropstelt. Het 

project wil het Middelheimmuseum opwaarderen door een betere bewegwijzering naar het museum, een nieuwe 

(meertalige) signalisatie in en rond het museum en een uitbreiding van de meertalige publiekswerking. Het project 

wil het nieuwe Middelheim lanceren met een openingscampagne en een feestelijk openingsweekend. Het project 

voorziet tenslotte ook in een opvolgingstraject door middel van een publieksonderzoek dat het aandeel van de 

internationale bezoekers, hun profiel en tevredenheid in kaart moet brengen.

2012-2A10 350 jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

  50 jaar Modeafdeling 169.620 euro

Aanvrager: Antwerpen Open vzw

In 2013 viert de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KASKA) haar 350 jarig bestaan en het 

50 jarig bestaan van haar afstudeerrichting mode. Via twee grote overzichtstentoonstellingen, één in het MAS | 

Museum aan de Stroom en één in het ModeMuseum, wordt de unieke relatie tussen traditie, heden en toekomst 

in beeld gebracht. Een kleinere tentoonstelling in het M HKA, als onderdeel van de expo in het MAS, zal focussen 

op toonaangevende hedendaagse kunstenaars/docenten die een band hebben met de KASKA. ‘Past Forward - 350 

jaar Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen’ wordt de overkoepelende titel van het evenement in 
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het najaar van 2013. ‘Past Forward’ streeft er naar Antwerpen op de kaart te zetten en haar positie te onderbouwen 

als belangrijke kunst- en modestad met een rijke geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Met David Teniers 

als oprichter en eerste directeur van de vierde oudste academie ter wereld en Walter Van Beirendonck als huidig 

hoofd van de wereldvermaarde Antwerpse Modeafdeling, wordt de juiste toon en spanning gezet. Via groots 

opgezette extra-muros projecten in het Antwerpse straatbeeld (waar vnl. ingespeeld wordt op mode, genaamd 

‘FashionTotems’) wil de vzw de toevallige passanten, locals en toeristen aanspreken, hen verrassen en ze naar één 

en liefst naar beide tentoonstellingen lokken. Deze laagdrempelige “openluchttentoonstellingen” zijn toeristische 

productontwikkelingen, ze zijn het uithangbord van het grote evenement en ze zullen gedurende de vier maanden 

gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Voor de ‘Fashion Totems’ worden tien enorme “billboards” geïnstalleerd in 

het Antwerpse straatbeeld met telkens één iconisch silhouet uit het oeuvre van een gerenommeerde Antwerpse 

ontwerper met internationale uitstraling. Deze beelden worden op belangrijke toeristische locaties in Antwerpen 

opgehangen. Een volledig nieuwe erfgoedwandeling die de band tussen de academie en haar stad blootlegt, 

wordt eveneens ter ere van ‘Past Forward’ ontwikkeld. Aan het ‘Past Forward’ project wordt een portaalwebsite 

gekoppeld met achtergrondinformatie over de tentoonstellingen, de extra-muros projecten, de erfgoedwandeling 

en events die in het kader van de 350-jarige viering worden georganiseerd.

Impulsprogramma wO I-evenementen

2012-4A07     Antwerpen 1914-2014: ‘Illuminate the past. Dream the future’ 500.000 euro

Aanvrager: Vredescentrum

Stadsbreed programma met internationale uitstraling ter herdenking van WO I in Antwerpen. Het programma 

bestaat uit een site-gebonden benadering van WO I in de stad Antwerpen, een thematische invalshoek en de brug 

naar vandaag waarbij België -en zeker Antwerpen- zelf een bestemming voor vluchtelingen is geworden, en ook

kunst, literatuur en architectuur tijdens WO I en vandaag.

Belangrijk voor elk van de drie pijlers is dat ze voortdurend vertrekken vanuit de wisselwerking tussen verleden en 

heden. Antwerpen focust op de historische en menselijke kant van WO I en op de kunst(enaars) tijdens die periode 

en vandaag. Als avant-gardestad en havenstad met een aanzienlijke buitenlandse aanwezigheid is Antwerpen het 

aan zichzelf verplicht om ook voldoende aandacht te hebben voor het hedendaagse karakter van de stad. Het project 

‘Illuminate the past. Dream the future’ werkt imagoversterkend en zet Antwerpen in de kijker als aantrekkelijk, 

avant-garde en actueel. 

Volgende onderdelen uit het programma worden betoelaagd:

-  Brugprogramma:

 De aanleg van een pontonbrug over de Schelde vormt de unieke, symbolisch belangrijke en visueel aantrekkelijke 

officiële opening van een stadsbreed programma. De aanleg van de pontonbrug symboliseert ook het  slaan van 

een brug tussen generaties en de evolutie van een oorlogsbrug (in 1914) naar een vredesbrug (in 2014).  200 000 

à 300 000 binnen- en buitenlandse bezoekers zullen in het weekend van 4 en 5 oktober 2014 te voet de Schelde 

bij het Steen kunnen oversteken en op hun manier de uittocht uit Antwerpen 100 jaar geleden herbeleven.

 Als openingsact op vrijdagavond voorzien ze een kleurrijk vredesdefilé, op gang getrokken door een officiële 

delegatie waaronder een afvaardiging van het Belgische en Britse leger, kinderen die meededen aan een 

voortraject en een wedstrijd, studenten en afgestudeerden van de Modeacademie. Al dan niet in samenwerking 

met het Ballet van Vlaanderen en Let’s go Urban, brengen zij een themadefilé of dansdefilé in teken van de 

vrede, op de tonen van bijhorende muziek. De brug wordt ook verlicht. Samen met een geluidparcours in de 

Voetgangerstunnel wordt het een esthetische unieke ervaring voor het publiek. 
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-  Op Linkeroever gaat het ‘Wargraves Poetry Project’ van Vonk en Zoon door, liefst langs de oevers van de Schelde. 

PEN Vlaanderen wil tijdens het openingsweekend ook één of enkele buitenlandse auteurs die over WO I schrijven 

in de Schrijversflat uitnodigen.

 De Raad van Bestuur van het tweejaarlijkse Havenfestival Waterkant heeft toegezegd om in 2014 rond WO I als 

thema te werken. Waterkant Festival 2014 zou doorgaan in het weekend van  3- 5 oktober 2014. Planning is om 

voor de gelegenheid historische schepen uit begin 20ste eeuw naar Antwerpen te halen.

 -  Het is de bedoeling om enkele maanden voor het officiële openingsweekend al een voortraject voor jongeren  

(belevingsparcours in Het Steen* i.s.m. HetPaleis) en een zomertraject van internationaal niveau te laten lopen. 

Ook de koepelcommunicatie en de loon- & werkingskosten van het projectsecretariaat worden gesubsidieerd.

Impulsprogramma wielererfgoed & De ronde 100

2012-5A02     De ontsnapping 144.120 euro

Aanvrager: Comm’sa

Het project omvat de realisatie van een kunstproject gebaseerd op de reproductie op ware grootte van de 70 

speelgoedrennertjes die vroeger als premium in de trommels met waspoeder zaten. Deze zullen worden opgesteld 

op bevreemdende locaties, Het project ‘De ontsnapping’ wordt omkaderd door

-  een website waarop belangstellenden het traject van begin tot einde kunnen volgen

-  een fotoboek annex fototentoonstelling, gekruid met getuigenissen van wielrenners en sympathisanten  

van de Ronde

-  een documentaire op basis van filmbeelden van de opstellingen + getuigenissen.

Daarnaast zijn er een aantal speelgoedrenners voorzien die kunnen ingezet worden voor promodoeleinden. 

Daarbij denken we niet alleen aan bv. het tourprogramma van de VRT waarbij we een exemplaar laten signeren 

door de tourrenners, maar ook aan de inzet van een volgwagen tijdens verschillende wielerwedstrijden. Dit alles 

zal gekoppeld worden aan de productie van een website, fotoboek en –tentoonstelling, documentaire en een 

online-wedstrijd. 
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LIMBUrG

Impulsprogramma Vlaamse regio’s

2012-1L01     wandelgebied Oud-rekem & Herbricht 71.160 euro

Aanvrager: regionaal Landschap Kempen & Maasland vzw

Sinds 2005 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen RLKM vzw en de Provincie Limburg met betrekking tot een 

geïntegreerd project voor de Maasvallei. Dit project kadert in het beleid van de Grote Landschappelijke Eenheden 

(GLE) dat de provincie uitvoert in samenwerking met de Regionale Landschappen. Het beoogt een synergie tussen 

de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke, toeristische, recreatieve en educatieve kwaliteiten van de 

Maasvallei. In dit verband wordt in elk van de 8 wandelgebieden een kwaliteitsvol wandelaanbod uitgewerkt zodat 

er een wandelnetwerk gecreëerd wordt langsheen de volledige Grensmaas. Het wandelgebied OUD-REKEM & 

HERBRICHT is de invulling met vijf kwaliteitsvolle wandellussen van het vijfde wandelgebied in het wandelnetwerk 

van de Maasvallei. Er wordt een aantakking voorzien naar het wandelgebied ‘Vucht & Eisden’ (wandelnetwerk 

Maasvallei), en naar Pietersheim (wandelnetwerk Hoge Kempen). Ook wordt er een landschapsimpuls gegeven om 

de belevingswaarde van de directe omgeving te verhogen.

2012-1L03     Mijnterril wordt avonturenberg: opmaak van detailontwerp

  en uitvoeringsdossier fase 1 44.903 euro

Aanvrager: Stad Beringen

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek (betoelaagd in 2011) wordt voorgesteld om de mijnterril van Beringen 

te ontwikkelen tot een ‘avonturenberg’. Gelet op de fasering van het totaalproject be-Mine wordt in een eerste 

fase de noordelijke zone van de terril ingericht, aansluitend bij het Sporenplein. Men denkt op korte termijn 

o.m. aan wandelpaden, trappen en expoplateaus, een avontuurlijk pad, een vlonderpad doorheen de wadi’s 

en een mountinbikeparcours; op middellange termijn volgen glijbanen, info- en belevingsmodules en een 

klimparcours; op lange termijn mogelijk een rodelbaan. Het succes en het unieke van het project zal worden 

bepaald door het op maat en naar inhoud vormgeven van de verschillende onderdelen: paden, trajecten, spel- 

en doe-elementen, expoplateaus. Hierbij dient maximaal te worden ingespeeld op omgeving, reliëf, zichten 

en interactie met de mijngebouwen. Bij de opmaak van het ontwerp dient rekening gehouden te worden met 

diverse randvoorwaarden, o.a. naar toegankelijkheid, (spel)veiligheid, duurzaamheid, bodem (OVAM) en natuur 

(ANB). Deze fase omvat concreet de opmaak van een detailontwerp, een uitvoerings- en aanbestedingsdossier 

voor de elementen op korte en middellange termijn. Dit alles vraagt om een multidisciplinaire benadering: 

architectuur, landschapsarchitectuur, bouwkunde, communicatie en vormgeving.
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2012-1L05     Abdijsite Herkenrode aanleg voorplein, tuinmuur en bezoekerssanitair kruidentuin 57.292 euro

Aanvrager: erfgoed Vlaanderen vzw

De Abdijsite Herkenrode is een belangrijke getuige van het groots verleden van Limburg. De overgebleven 

hoevegebouwen worden gerestaureerd, en samen met 100 hectare omliggende natuur opengesteld voor het publiek. 

In het verleden zijn reeds een aantal TRP-dossiers ingediend en goedgekeurd in het kader van de openstelling van de 

site voor het brede publiek.  Aansluitend op deze voorgaande investeringen wordt aan de voorzijde van de site, ter 

hoogte van het poortgebouw, een nieuw voorplein aangelegd.  Dit plein zal enerzijds dienst doen als verzamelplaats 

voor de bezoekers,  anderzijds zal dit plein een “park and ride” of afzetzone worden voor mensen met een beperkte 

mobiliteit.  Dit laatste is noodzakelijk omdat, gezien de eigenheid van de site (beschermd landschap en natuurgebied), 

de bezoekersparking op enige afstand van de site moest ingebed worden.  

2012-1L06     Zandloperpad 116.960 euro

Aanvrager: regionaal Landschap Kempen & Maasland vzw

Het Zandloperpad wordt een wandelpad met een volledig verhard traject van 2 km zodat het door begeleide of 

autonome rolstoelgebruikers en kinderwagens zonder problemen begaanbaar is. Het doel is in eerste instantie om 

personen met een fysieke beperking de mogelijkheid te bieden, om in de natuurlijke omgeving van het Nationaal 

Park Hoge Kempen, een belevingsvolle- en bewegingsvolle activiteit te doen. Op die manier wordt het Nationaal 

Park Hoge Kempen toegankelijk voor iedereen (verbreding doelgroepen), waarna arrangementen op maat kunnen 

worden uitgewerkt in samenwerking met de lokale logiessector (NWGK vzw Vakantiehuis Fabiola - groeps- en 

gezinsverblijven voor personen met een (fysieke) beperking). Het wandelgebied Mechelse Heide (waarin het 

Zandloperpad zal worden geïntegreerd) telde in 2011 ca. 113 000 wandelaars (55 % van het totaal aantal wandelaars 

in het Nationaal Park Hoge Kempen). De Mechelse Heide vormt hiermee hét wandelgebied bij uitstek om de 

natuurtroeven (heide, vennen … ) van de Hoge Kempen te ontdekken. Het Nationaal Park Hoge Kempen is uniek in 

Vlaanderen en wil een voortrekkersrol vervullen op vlak van recreatie, toerisme, sectoroverschrijdende projecten. Het 

Zandloperpad beoogt een voorbeeldproject te zijn voor andere initiatiefnemers in Vlaanderen voor het realiseren van 

een toeristisch-recreatief aanbod voor kwetsbare doelgroepen. Het Zandloperpad vormt het recreatief eindproduct 

in een sectoroverschrijdend overleg waarin win-winsituaties werden gecreëerd voor zowel industrie (herlokalisatie 

bedrijfssite), natuur (herbestemming natuur), en toerisme (ontwikkeling van toeristisch-recreatief belevingspad). 

Concreet gaat het om de inrichting en bewegwijzering van het wandelpad, het voorzien van randinfrastructuur zoals 

zitbanken, belevingselementen (6 doe-activiteiten), een teller, wandelkaart …

2012-1L07     Verborgen Moois in Haspengouw: op weg naar 

 een complete Haspengouwbeleving 68.814 euro

Aanvrager: regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw

Met “Verborgen Moois in Haspengouw” wil de vzw verder invulling geven aan de realisatie en toeristisch-recreatieve 

ontsluiting van vijf nieuwe “Verborgen Moois” wandelingen en –sites en de ontwikkeling van extra beleving via 

een multimediatoepassing (smartphone en website). Ook wil de vzw het totale aanbod op een handige manier 

bundelen in een box. Met deze acties kan de recreant ook vanuit een bepaalde thematiek Haspengouw beleven. Bij 

de ontwikkeling van de nieuwe “Verborgen Moois” ligt in deze fase het hoofdaccent op het thema erfgoed, in het 

cultuurlandschap Haspengouw wellicht één van de voornaamste toeristische pijlers. Concreet zullen de onderstaande 

locaties als “Verborgen Moois” ingericht (infrastructuur) worden en zal er een verhaal ontwikkeld worden rond deze 

sites dat via smartphone en website toegankelijk gemaakt zal worden (multimedia - beleving): 

1 Belle Vue (Kortessem/Borgloon): erfgoedwandeling (4,5 km) in het kasteelbos van het kasteel Belle Vue, met een 

unieke kindvriendelijke vertrekplaats (thema “kastelen en kasteelparken”)
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2 Mariënlof (Borgloon): erfgoedwandeling (5 km) in de vallei van de Kleine Herk waarbij het voormalige klooster 

Koolen/Kerniel, nu de abdij Mariënlof, op een belevingsvolle manier wordt ontsloten (thema “religieus 

erfgoed”)

3 Tumuli (Gingelom): erfgoedsites. Gingelom heeft drie belangrijke erfgoedsites met samen nog 6 intacte 

Romeinse grafheuvels. Deze sites worden toegankelijk gemaakt en er zal een unieke duiding komen (thema 

“oude verleden”)

4 Jonckholt (Bilzen): erfgoedsite met een verkenning van de fundamenten van een middeleeuwse burcht met 

dubbele slotgracht (thema “kastelen en kasteelparken”)

5 Millen (Riemst): erfgoedwandeling (5km) (thema landbouw – agrarisch erfgoed) in een op en top agrarische 

dorp. Duidelijk zichtbaar aan de gebruikte bouwmaterialen dat we in de “mergelstreek” zitten (thema 

“landbouwerfgoed & mergel”)

Wat is “Verborgen Moois”?

“Verborgen Moois” zijn sites of landschapswandelingen waar je je kunt verwonderen over het landschap, bijzondere 

sites en de mooie natuur om je heen. Ze laten je expliciet kennis maken met de karakteristieken van het Haspengouwse 

landschap mbt: de natuur (beekvalleien en brongebieden), het erfgoed (kastelen en kasteelparken, Romeins verleden), 

de geologie (mergel), kleine landschapselementen (hoogstamboomgaarden, holle wegen…), het religieus verleden 

(kloosters en abdijen) etc. 

2012-1L08     Manifesta 9 71.340 euro

Aanvrager: Stichting Manifesta 9 Limburg

Manifesta is een reizende Europese Biënnale voor Hedendaagse Kunst. Om de twee jaar organiseert Manifesta op 

een nieuwe locatie in Europa een breed opgezette tentoonstelling voor hedendaagse kunst. Samen met evenementen 

zoals de Biënnale van Venetië en Documenta in Kassel zou Manifesta behoren tot de meest vooraanstaande 

kunstmanifestaties van Europa. Na locaties zoals Ljubljana, Slovenië, Trentino-Alto Adige, Italië en Murcia in Spanje, 

strijkt Manifesta voor haar negende editie deze zomer voor de eerste keer neer in Vlaanderen. Manifesta 9 (M9) 

vindt van 2 juni t.e.m. 30 september plaats in het oude mijngebouw van Waterschei in Genk, Limburg. Vlaanderen 

viel op als een interessante regio, midden in het meest verstedelijkte gebied van Noordwest-Europa, die zijn plaats 

in een postindustriële samenleving constant aan het herdefiniëren is. Manifesta 9 focust op de geschiedenis van de 

voormalige mijnregio, de industrialisatie en de postindustriële positie. Om een breder publiek aan te trekken heeft 

Manifesta 9 het concept van het evenement aangepast. Zo vindt het evenement op één locatie plaats – in de vorige 

editie waren dit nog verschillende locaties – wat het onthaal en het bezoekerscomfort toegankelijker zal maken. En 

waar in de vorige edities van Manifesta vooral hedendaagse kunst aan bod kwam, hebben zij de programmatie 

uitgebreid naar oude kunst en erfgoed. De bedoeling hiervan is om het aantal bezoekers op te drijven. Naast de 

tentoonstelling bestaat de biënnale ook uit een uitgebreid randprogramma van activiteiten zoals symposia, lezingen, 

projecten en rondleidingen. Eveneens is er een parallelprogramma opgezet waar de culturele actoren uit de regio zich 

bij kunnen aansluiten en wordt er veel aandacht besteed aan het leveren van een totaalervaring van de regio voor 

(eu)regionale en internationale bezoekers. De komst van M9 zal – volgens de aanvragers – het toeristisch potentieel 

en de naamsbekendheid van Vlaanderen, Limburg en Genk een ‘boost’ geven door een groot, divers publiek aan te 

trekken naar de regio door middel van een uniek, kwaliteitsvol en prestigieus kunstevenement.
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2012-1L09     pleisterplaatsen op het ruiter- en menroutenetwerk Limburgse Kempen 59.169 euro

Aanvrager: toerisme Limburg vzw

Om toekomstgericht van een echte paardenregio te blijven spreken in de Limburgse Kempen, neemt Toerisme 

Limburg een aantal initiatieven om het ruiter- en mennetwerk verder kwalitatief te ontwikkelen. De bewegwijzering 

van de routes is grotendeels afgerond. Momenteel wordt de kwaliteit van de routes verbeterd (veiligheid verhogen, 

verkleinen lussen, beleving verhogen). Een volgende fase in de uitbouw van het ruiter- en mennetwerk kan nu opgestart 

worden, m.n. de uitbouw van de uitrusting. Uit eerder gevoerd onderzoek bleek dat tijdens een tocht van gemiddeld 23 

km, ruiters en menners 2 à 3 rustpauzes nemen en dit aan een horecazaak of in de natuur. Op basis van dit onderzoek 

werd in afstemming met de gemeenten en horeca een concept uitgewerkt voor de inrichting van pleisterplaatsen. 

Een pleisterplaats is een rustplaats op het ruiter- en mennetwerk, dat voldoet aan de specifieke behoeften van ruiters 

en menners. Op basis van het onderzoek werden criteria voor een pleisterplaats opgesteld, werd een onderscheid 

gemaakt in niveaus en een kostenraming opgemaakt. In een eerste fase wil men toppleisterplaatsen realiseren in het 

kerngebied van het netwerk (Noord-Limburg). Deze toppleisterplaatsen bieden een combinatie van natuur en horeca. 

In een tweede fase breidt men de uitrusting uit op ‘witte vlekken’ langs het netwerk en in een derde fase richt men de 

rest van het netwerk in in het zuidelijk deel. Na bevraging en controle van de criteria werden 10 locaties geselecteerd 

voor deze eerste fase: Camping Zavelbos (Opoeteren – Maaseik), De Groenen Hoek (Hechtel-Eksel), Den Houben 

(Grote Brogel – Peer), het Orshof (Neerglabbeek – Meeuwen-Gruitrode), het Franciscushof (Neerpelt), Goolderheide 

(Bocholt), Camping De Binnenvaart (Houthalen-Helchteren), ’t Kuipershof (Kleine Brogel – Peer), De Blauwe Maaten 

(Meeuwen-Gruitrode) en het Krekershof (Maaseik).

Impulsprogramma wielererfgoed & De ronde 100

2012-5L01     Koers Circuits 96.000 euro

Aanvrager: toerisme Limburg vzw

Koers Circuits moet het mogelijk maken om het Limburgse wielererfgoed interactief te ontdekken op een innovatieve 

en duurzame wijze, via een portaalsite die eveneens mobiel raadpleegbaar is. Deze portaalsite bevat een overzicht 

van het belangrijkste Limburgse wielererfgoed, verrijkt met foto- en filmmateriaal. Voor een concrete en interactieve 

beleving van het wielererfgoed worden digitale routes aangeboden met extra interactieve elementen, zoals storytelling 

en koppelingen met QR-codes (of andere systemen). Het centrale vertrekpunt voor de aangeboden routes is het 

Circuit van Zolder, dat eveneens een groot aandeel heeft in het aanbod van wielererfgoed in de provincie Limburg. 

Naast een vast aanbod worden in de loop van 2013, het jaar dat het Circuit van Zolder haar vijftigjarig jubileum 

viert, ook wielererfgoedactiviteiten georganiseerd in samenwerking met het Circuit van Zolder en gepromoot via een 

activiteitenkalender, gekoppeld aan verblijfsarrangementen die in dit kader ontwikkeld worden.
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OOSt-VLAAnDeren

Impulsprogramma Vlaamse regio’s

2012-1O01					Randinfrastructuur	langs	het	fietsnetwerk	Waasland	 71.160	euro

Aanvrager: toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Na de realisatie van een recreatief fietsnetwerk in alle Oost-Vlaamse regio’s, maakt Toerisme Oost-Vlaanderen werk 

van de verhoging van de kwaliteit en beleving van de netwerken. Dit gebeurt, onder andere, door het realiseren 

van rust- en picknickplaatsen op locaties waar veel fietsers langskomen. Verder wordt gekeken naar de attractiviteit 

van de locatie en de aanwezigheid van horeca. In dit project wenst TOV dergelijke rustplaatsen te realiseren op 

het fietsnetwerk Waasland. De rustplaatsen worden ingericht met zitbanken en/of picknickbanken, vuilnisbak en 

fietsenstalling, variërend naargelang de geschiktheid van de locatie. Op sommige plaatsen wordt meer voorzien, 

vb. locaties met een belangrijke functie (knooppunten). de rustplaatsen worden toegankelijk gemaakt. Het 

meubilair wordt gekozen volgens dezelfde criteria als dat voor de reeds gerealiseerde regio’s Leiestreek, Vlaamse 

Ardennen en Scheldeland, zodat er visuele eenheid in de provincie wordt gecreëerd. Er worden 13 locaties 

ingericht. De selectie van locaties gebeurde met inspraak van de gemeenten. Met de gemeenten werd hiervoor 

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

2012-1O06     Herinrichting en modernisering van het toeristisch infokantoor van Dendermonde 163.402 euro

Aanvrager: Stad Dendermonde

Het stadsbestuur wenst het huidige Stadhuis van Dendermonde in zijn totaliteit verder toeristisch op te 

waarderen. Zowel voor de linker vleugel van het Stadhuis (de voormalige Lakenhalle) als voor het centrale 

Belfort (Werelderfgoed) loopt op dit moment reeds een project tot toeristische valorisatie (met steun van 

Toerisme Vlaanderen). Het eerste verdiep van het Stadhuis wordt bovendien door het stadsbestuur 

met eigen middelen opgewaardeerd. Hier is het vooral de bedoeling om de nadruk te leggen op het rijke 

kunstpatrimonium in het Stadhuis. De enige ‘blinde vlek’ tot op heden betreft het toeristisch infokantoor dat 

gelegen is in de rechtervleugel van het Stadhuis (gelijkvloers). De binnen-architectuur en inrichting van het 

huidige toerismebureau (met status Vlaanderen Infokantoor) dateren reeds van de periode 1986-1987. Ondanks 

beperkte tussentijdse opfrissingswerken, kan men niet om de vaststelling heen dat het huidige infokantoor 

sterk verouderd is qua infrastructuur en dienstverleningsconcept. Het stadsbestuur wenst daarom parallel met 

de toeristische valorisatie van Belfort en Lakenhalle over te gaan tot een grondige ‘face-lift’ van het toeristische 

infokantoor, met niet alleen een grotere publieksruimte maar ook een eigentijdse invulling (open balie, veel 

fotomateriaal, digitale toepassingen, ...). Bedoeling is om alle lopende projecten (en ook de herinrichting van 

het infokantoor) af te ronden tegen de zomer van 2014, wanneer Dendermonde met een groots programma wil 

uitpakken rond ‘100 Jaar Groote Oorlog’.

2012-1O07     Interreg IVA Grenzeloos wandelen, pilot monitoringsysteem m.b.t. wandelen 13.630 euro

Aanvrager: toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Het Interreg IVA project Grenzeloos Wandelen wil de wandelrecreatie in het grensgebied Vlaanderen-Nederland 

verder ontwikkelen en promoten. In het kader van dit Europees project worden door TOV 2 wandelnetwerken 

ontwikkeld: Bulskampveld (Aalter, ook West-Vlaanderen - geopend op 25 juni 2010) en Krekengebied (Sint-

Laureins - opening voorzien juni 2012) . De ontwikkeling en promotie van deze wandelnetwerken maakt deel 

uit van een eerste dossier dat door TOV werd ingediend. Aanvullend wenst TOV, in samenwerking met andere 
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partners in het Europese project, een pilot monitoringsysteem m.b.t. wandelrecreatie op te zetten. Het project 

is een vertaling van de methodologie voor het tellen van fietsers op de netwerken naar een methodiek voor 

het tellen van wandelaars. De andere betrokken partners zijn Westtoer, Toerisme/Provincie Vlaams Brabant 

en Toerisme Limburg/Regionaal landschap Lage Kempen. Toerisme Provincie Antwerpen volgt inhoudelijk 

op. Een onderzoeksmethodologie wordt uitgewerkt en gegevens worden verzameld. Dit gebeurt op de in 

het kader van het project ontwikkelde wandelnetwerken. Om tot een gedegen methodologie voor het tellen 

van wandelaars en de inschatting van het volume van wandelaars te komen, werd een testfase uitgewerkt 

in Bulskampveld binnen een samenwerkingsverband van Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer en Toerisme 

Vlaams-Brabant.  Voor wat het kwalitatief luik (enquêtering en verwerking bevraging wandelaars) op het 

Wandelnetwerk Krekengebied betreft: uitvoering hiervan is gepland in 2013.

2012-1O08    Digitale stedelijke erfgoedroutes in de Vlaamse Ardennen 66.913 euro

Aanvrager: toerisme Vlaamse Ardennen vzw

De geschiedenis van de Vlaamse Ardennen is gekoppeld aan het rijke cultuurhistorische verleden van de 

steden Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem. De vier stadjes zijn tevens bakens in het landschap 

waarvoor de Vlaamse Ardennen bekend zijn. Ze zijn uniek, kleinschalig en charmant en moeten meer worden 

uitgespeeld bij de promotie van het toeristische product “Vlaamse Ardennen”. De stadjes moeten historisch 

worden gekaderd en gerespecteerd in hun eigenheid. Ze moeten worden geprofileerd aan de hand van hun 

USP’s. De relatie tussen de steden en het landschap moet tenslotte nog worden versterkt. Het uitwerken 

van digitale stedelijke erfgoedroutes (wandelen of fietsen) kan voor deze steden en de regio in die zin een 

belangrijke meerwaarde betekenen. Er worden voor elke stad 3 verschillende routes voorzien: een klassieke 

monumentenroute - een vroeger-en-nu-route  - een themaroute. Op die manier kan een totaalbeeld van de 

stad en de regio worden geschetst en zet het aan tot herhaalbezoek. In elke stad zullen dezelfde type routes 

uitgewerkt worden wat de uniformiteit van het project ten goede komt. Door gebruik te maken van digitale 

toepassingen (downloadbaar maken op internet, wifizone, smarthphone of gps, mobiele telefonie) krijgt 

het project tevens een meer eigentijds en duurzaam karakter die het gebruik van borden en bewegwijzering 

overbodig maken.

2012-1O09    Botterproject “rosalie” 66.913 euro

Aanvrager: Scheepvaartmuseum Baasrode vzw

Dit botterproject “Rosalie” is een initiatief van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode, als onderdeel van 

het regionaal hefboomproject “Scheepswerven Baasrode”, loopt over minimaal vier à vijf jaar en kent 

twee belangrijke luiken: 1. De nieuwbouw van een authentieke Baasroodse palingbotter, als historisch en 

streekeigen schip, naar een origineel model, op de site van de Scheepswerven Baasrode.  Hierdoor wordt 

de belevingswaarde van deze site in hoge mate versterkt.  Voor de bouw van de botter wordt een beroep 

gedaan op professionele scheepsbouwers uit Spakenburg (Nederland) en op tal van vrijwilligers van de eigen 

organisatie.  Deze periode loopt dus ten minste vier à vijf jaar. 2.Het (blijvend) inzetten van deze Baasroodse 

palingbotter “Rosalie” voor toeristische rondvaarten op de Schelde en andere waterwegen, om het toerisme 

in de regio Scheldeland en alle daarin gelegen belangrijke scheepswerven extra te ondersteunen, aangevuld 

met een (inter)nationaal potentieel als varende ambassadeur van de hele regio Scheldeland en het recreatief 

toerisme in Vlaanderen.  Deze exploitatie volgt op de bouwperiode. In de twee komende projectjaren “2012 en 

2013” richt de vzw zich vooral op de realisatie van:

- de verdere afbouw van het casco van de palingbotter op de site 

- het installeren van de dieselmotor en afwerking van het interieur

- de tewaterlating van het schip tijdens een speciaal evenement en verder aftimmeren van het schip op het 
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water: vanaf dit publieksevenement laat de vzw het publiek niet meer los ... ze blijft daarom continu de 

aandacht trekken door regelmatig nieuwe highlights (mast, zeilen, proefvaart) aan te kondigen, na deze 

toeristische ontsluiting van dit project!

Impulsprogramma wielererfgoed & De ronde 100

2012-5O03     Infrastructuurproject Centrum ronde van Vlaanderen 91.470 euro

Aanvrager: Centrum ronde van Vlaanderen vzw

Het Centrum Ronde van Vlaanderen vzw diende een aanvraag tot betoelaging in voor volgende elementen met 

betrekking tot infrastructuur: voorzieningen: aanbrengen van interne en externe signalisatie ten behoeve van de 

bezoekers; inrichting: aankoop & installatie van buitenverlichting + toeristische aankleding van de balie + platform ter 

ontsluiting van de VRT-cameramotor + inrichting & aankleding van de trappen die naar het museum leiden; techniek: 

nieuwe projecten voor de filmzaal + meetsysteem toegang belevingsmuseum + aanleggen van databekabeling + 

update & uitbreiding van camerabewaking + uitbreiding pc’s; aankoop & installatie van bijkomende verlichting voor 

het belevingsmuseum.

2012-5O04     Uitbreiding en vernieuwing museaal aanbod CrVV 128.642 euro

Aanvrager: Centrum ronde van Vlaanderen vzw

Het belevingscentrum CRVV is een ruimte waar via zintuiglijke prikkels de sfeer van de Ronde van Vlaanderen wordt 

opgeroepen. Om deze invulling nog aantrekkelijker te maken, wil men een aantal ingrepen en aanvullingen in het 

multimediale aanbod doen. Zo wil het centrum audiogidsen invoeren. Aan de hand van die audiogidsen kan de 

bezoeker uit binnen- en buitenland alles rond de streek en de Ronde voorgeschoteld krijgen.  De tekst kan in 3 talen 

afgespeeld worden. Verder is er de interactieve fietselektro-attractie: het spel, gebaseerd op het bestaande Elektro-

gezelschapsspel, bestaat uit 2 clusters van afbeeldingen of objecten. Ieder object/afbeelding in een groep is uniek 

gerelateerd aan een van de andere groep. Voor de bezoeker bestaat de kunst erin om de juiste verbindingen te 

maken. Dit spel zal Ronde 100 als thema hebben. 

Het centrum voorziet ook in een virtuele beklimming met Ronde-held. 3 fietsen bieden de bezoekers de mogelijkheid 

zich te meten met 3 bekende wielrenners op 3 verschillende heuvels naar keuze. Indien gewenst, kunnen de drie 

fietsen ook aangesloten worden op één scherm en kunnen de bezoekers met elkaar en met hun held de gewenste 

beklimming afhaspelen. Verder wenst het centrum nieuwe flatscreen-monitoren te installeren. Op deze monitoren 

zullen reeds bestaande maar ook nieuw te produceren filmpjes te bekijken zijn. 

Er wordt ook gedacht aan een nieuwe aankomstattractie waarbij de bezoeker zelf kan bepalen met welke wielerhelden 

hij op het virtuele podium van de Ronde plaats neemt en een foto laat nemen.

Verder is er een niet-elektronisch schuifbord,  een doe-attractie gebaseerd op het bekende schuifbordgegeven waarbij 

de bezoeker door het verplaatsen van houten vakjes een puzzel moet voltooien die dan een typisch Ronde-beeld of 

een cartoon weergeeft. En tot slot is er de topografische reliëfkaart Vlaamse Ardennen, een driedimensionale kaart 

van 3m x 2m waarop niet alleen het parcours van de Ronde maar ook allerhande toeristische informatie kan worden 

weergegeven.
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2012-5O05     retroronde Deluxe 68.622 euro

Aanvrager: Centrum ronde van Vlaanderen vzw

Reeds een aantal jaren organiseert het Centrum Ronde van Vlaanderen de Retro Ronde. Deze fietstoertocht wordt 

gereden op antieke fietsen van minstens 30 jaar oud. Voor de luxe-editie van 2013 ziet men het echter grootser. 

Vooreerst zal de klemtoon liggen op 1913, het jaar waarin Karel Van Wijnendaele de Ronde van Vlaanderen in het 

leven riep. Dit scharnierjaar zal de rode draad vormen doorheen de festiviteiten. Zo plannen ze een criterium in de 

sfeer en het ‘joie de vivre’ van die jaren. Een hele resem re-enactors zal op en rond de Oudenaardse Grote Markt 

een toneeltje opvoeren rond de allereerste Ronde. Aansluitend zal men ook een parade houden waarbij renners per 

decennium worden ingedeeld en enkele toeren maken rond de markt. Dit gebeuren zal worden gekoppeld aan een 

retro-wielerruilbeurs. Daaropvolgend voorziet men ’s avonds ook een ‘stomme’ filmvoorstelling in het CRVV. Op 

zondag (1 juli) zal de Retro Ronde worden gereden van 40 en 70 km. Onderweg zullen bevoorradingsposten worden 

voorzien die zullen worden aangekleed volgens het historische thema. Eens terug in het CRVV aangekomen, zal er 

een retro-bal plaatsvinden. Op aanraden van Toerisme Vlaanderen zal dit evenement verschoven worden naar het 

weekend van 25 mei 2013.

2012-5O07     Inrichting ronde van Vlaanderenplein in Oudenaarde tot uniek belevingsplein 63.194 euro

Aanvrager: Stad Oudenaarde

De stad Oudenaarde heeft een aanvraag tot betoelaging ingediend voor de inrichting van het Ronde van 

Vlaanderenplein. Dit plein is gelegen achter het Centrum Ronde van Vlaanderen. Op dit plein verwijst er op dit 

ogenblik niets naar de wielersport in het algemeen of de Ronde in het bijzonder. Via dit project wil men van het plein 

een unieke, gezellige ontmoetingsruimte maken waar iets te beleven valt. Het plein zal in 3 zones worden ingedeeld: 

een ontspanningszone, een belevingszone en een tentoonstellingszone. Men vraagt een betoelaging aan voor:

- een Ronde-spel geïntegreerd in de betegeling van het plein: gezelschapspel met het parcours van de Ronde als 

uitgangspunt;

- rondefietszadels: zoals Knokke kunstfauteuils heeft zou Oudenaarde als Ronde-stad fietszadels krijgen die her 

en der op het plein worden neergezet ten behoeve van de fietsers, wandelaars, … Men zou kunstenaars of 

volwassenen uit het kunstonderwijs, leerlingen van de academie in Oudenaarde… aantrekken om die zadels te 

bewerken/beschilderen/ornamenteren;

- plaatsing van Rondetafels (letterlijk en figuurlijk);

2012-5O11     Beleef je eigen ronde van Vlaanderen 370.050 euro

Aanvrager: toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Met dit project wil Toerisme Oost-Vlaanderen iedere bezoeker zijn/haar Ronde van Vlaanderen laten beleven. 

De Ronde van Vlaanderen-route is de kapstok voor de ontwikkeling van infrastructurele projecten en digitale 

productontwikkeling. Enerzijds zal de route-infrastructuur verbeterd worden. Het traject van de bestaande route zal 

herwerkt worden met o.a. een nieuwe gebruiksvriendelijke bewegwijzering en bijhorende routebrochure. Anderzijds 

zal de kwaliteit en belevingswaarde op de route verhoogd worden door de signalisatie van hellingen en kasseistroken, 

de realisatie van fietsinrij- en rustpunten, de uitbouw van een netwerk van oplaadpunten voor elektrische fietsen. Als 

neusje van de zalm wordt een permanent tijdsmetingsysteem geïnstalleerd op verschillende hellingen. Een fietser 

zal aan de hand van een chip zijn tijd waarin hij de helling beklimt, kunnen registreren en deze delen via oa. sociale 

media. Dit systeem genereert op deze wijze heel wat free publicity voor fietsen in de Vlaamse Ardennen, en bij 

uitbreiding Vlaanderen. Door de ontwikkeling van enkele digitale producten wil men de regio in de markt zetten als 

de topregio bij uitstek voor zowel de sportieve als recreatieve fietser. Voor de recreatieve fietser wordt het aanwezige 

wielererfgoed ontsloten. Een horeca-actie in 2013 zal het hele project mee ondersteunen. 
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2012-5O13     Muur & Mythe - 100 jaar ronde van vlaanderen in Geraardsbergen 177.189 euro

Aanvrager: agb Geraardsbergen

Op 25 mei 2013 bestaat de Ronde van Vlaanderen 100 jaar. Tijdens dat weekend wil Geraardsbergen uitpakken met 

een beeld-klank-woord-lichtspektakel op de muur van Geraardsbergen: dit spektakel wenst men te brengen op 3 

avonden telkens voor 800 tot 1000 toeschouwers. Het thema zal 10 eeuwen Muur van Geraardsbergen en 100 jaar 

Ronde van Vlaanderen vormen. Het spektakel wordt verschillende avonden na mekaar opgevoerd, telkens voor 

zo’n 800 tot 1.000 toeschouwers. Ze zullen ondergedompeld worden in een kleurrijk beeld-klank-woord-lichtspel 

dat een dialoog aangaat met de Kapelberg en het panorama dat zich uitstrekt aan de voet van de Muur. Vormelijk 

zal het spektakel ingevuld worden door live-muziek, videobeelden, sfeergeluid en woordperformances. Speciale 

acts – dans, acrobatie - moeten het geheel een spectaculaire en poëtische dimensie geven. Inhoudelijk zal het 

spektakel gevoed worden door de parallel die kan getrokken worden tussen 10 eeuwen Muur van Geraardsbergen 

en 100 jaar Ronde van Vlaanderen. De rijke, mysterieuze geschiedenis van de Muur wordt gekoppeld aan de 

mythische beleving van de Ronde van Vlaanderen. Uit deze confrontatie moet inspiratie ontstaan voor een boeiend 

en origineel multidisciplinair spektakel.

Daarnaast betoelaagt Toerisme Vlaanderen nog een inforoute over de Ronde, gelinkt aan de poëzieroute op de Muur:

in 2005 werd in Geraardsbergen de poëzieroute naar de Muur geïntroduceerd. Deze route loopt van het toeristisch 

infokantoor naar de kasseien van de Muur. De route bevat 7 Ronde-gedichten die zijn neergepend op panelen. Langs 

deze route wil men 100 jaar Ronde van Vlaanderen in 10 infoborden samenvatten. 
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VLAAMS-BrABAnt & BrUSSeL

Impulsprogramma Vlaamse regio’s

2012-1V01     De versterking van de toeristisch-recreatieve ontsluiting van het kasteel van Horst 207.989 euro

Aanvrager: erfgoed Vlaanderen vzw

De realisatie van de volgende fasen van de ontsluiting van het kasteel van Horst zal gelijktijdig lopen met de 

realisatie van de volgende fasen van de restauratie (opgedeeld in vijf restauratiefasen, geraamd over een totale 

looptijd van tien jaar). Er kon voor gekozen worden om de ontsluiting te laten volgen op de restauratie, d.w.z. 

telkens als er een deel gerestaureerd is, wordt het meteen ook ontsloten voor het publiek. Gezien de lange duur 

van de restauratie zou dit echter betekenen dat er in de eerstvolgende jaren nog maar relatief weinig te ‘ontsluiten’ 

zou vallen – te weinig om een bezoek aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Daarom is er gekozen voor 

een scenario waarbij meteen meer ruimtes (maar niet alle) in het kasteel (in zijn geheel of gedeeltelijk) ontsloten 

worden, ook in de delen die voorlopig nog niet gerestaureerd worden.  Dit zal ervoor zorgen dat het kasteel 

van Horst op vrij korte termijn bijna volledig bezoekbaar is, op een manier die aantrekkelijk is voor een breed 

publiek. De evocatie van een van de vroegere functies van het kasteel van Horst – een pronkkasteel voor feesten 

en jachtpartijen – in het creatieve ontsluitingsconcept maakt van het gebouw en de site een warme, gastvrije plek. 

De ambitie is om met een innovatieve werking de levendigheid en beleving van Horst verder te ontwikkelen en 

zo van Horst een levend monument te maken en een dynamische plek met plaats voor een prikkelende dialoog 

tussen bezoeker en site. Horst heeft behoefte aan mensen die gehecht zijn aan dit monument, die er bijgevolg zorg 

voor willen dragen en het actief willen benutten: een Horstgemeenschap. Met het stimuleren van betrokkenheid, 

participatie en cocreatie speelt Horst in op een aantal trends in de samenleving en specifiek in de cultuur- en 

erfgoedsector. Tegelijkertijd is het concept voor Horst nieuw en experimenteel. Er zijn verschillende doelstellingen 

in de communicatie rond het kasteel van Horst in de komende jaren: nieuwsgierigheid opwekken, aanzetten tot 

bezoek, herhaalbezoeken stimuleren, betrokkenheid creëren, participatie bewerkstelligen. Die communicatie is van 

het begin af aan interactief en gelaagd, met verschillende stappen: website en Facebookpagina rond gastvrouw 

Marianne, kick-offmeeting, stakeholdermapping ... De output is een concreet plan voor de Horstgemeenschap, die 

een eigen rol krijgt in de uitbating en de uitstraling van het kasteel. De Horstgemeenschap maakt gebruik van de 

gastvrijheid van Marianne en geeft mee het feest in het kasteel gestalte op een heel eigen manier. Het ontwikkelen 

van deze gemeenschap is een proces dat nooit af is. Sociale media en de website spelen een centrale rol in het 

continu dynamiseren. Toerisme Vlaanderen betoelaagt in deze fase de inrichting van enkele zalen en een aantal 

touchscreens verspreid over de site, passend in het ontwikkelde ontsluitingsconcept.

2012-1V02     wandelnetwerk pajottenland - fase 3 105.191 euro

Aanvrager: toerisme Vlaams-Brabant vzw

Het project beoogt de effectieve realisatie op het terrein van de derde fase van het wandelnetwerk Pajottenland 

volgens het knooppuntensysteem. Het huidige wandelnetwerk wordt uitgebreid naar de gemeenten 

Galmaarden, Herne en Bever. Ook wordt onderzocht of het wandelnetwerk met een paar lussen kan uitgebreid 

worden op het grondgebied van Dilbeek (deelgemeenten Scherpdaal en gehucht Sint-Anna-Pede), Sint-

Pieters-Leeuw (deelgemeenten Vlezenbeek en Sint-Laureins-Berchem) en Halle. Daarnaast wordt ook een zone 

aan / over de grens met Oost-Vlaanderen gerealiseerd, het Stiltegebied Dender-Mark. Qua gebiedsuitbreiding 

is het de bedoeling de zoekzone die is afgebakend voor dit wandelnetwerk maximaal te benutten. Binnen het 

project is er een onderdeel monitoring van wandelaars voorzien. Naast het effectief tellen van wandelaars, 

wordt gepeild naar de tevredenheid en de bestedingen van wandelaars op het netwerk, om zo de economische 

impact van het wandelnetwerk in kaart te brengen.
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2012-1V03      Archeo-historische site Hertogelijk paleis van tervuren 308.534 euro

Aanvrager: Gemeente tervuren

De archeo-historische site van het Hertogelijk Paleis van Tervuren, die deel uitmaakt van het Park van Tervuren 

(met ook het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) gaat in oorsprong terug op de primitieve residentie die de 

hertogen van Brabant in het laatste kwart van de 12de eeuw – eerste kwart van de 13de eeuw lieten oprichten. 

Doorheen de daaropvolgende eeuwen kende deze residentie diverse uitbreidingen en verbouwingen. In de 

2de helft van de 18de eeuw onderging het kasteel een laatste grondige verbouwing waarbij het omgevormd 

werd tot een luchtige 18de-eeuwse zomerresidentie voor de Oostenrijkse landvoogd Karel Van Lorreinen. Voor 

het ontwerp tekende Laurent-Benoît Dewez, die als hofarchitect van de landvoogd het neo-classicisme in de 

Zuidelijke Nederlanden binnenbracht. Op het einde van de 18de eeuw werd het kasteel gesloopt in opdracht 

van de Oostenrijkse keizer Jozef II. Vandaag is het kasteel herleid tot een archeologische site die deels door 

archeologisch onderzoek in de jaren 1980 werd blootgelegd en deels nog onder het maaiveld steekt. Het 

doel van dit voorliggend project is om het zeer rijke erfgoedverhaal van deze site, zowel wat zijn materiële 

als immateriële facetten betreft, cultuurtoeristisch te ontsluiten. Concreet gaat het om de aanleg van een 

toegangspad en een pad rondom de site, een trap naar de blootgelegde delen, visualisering van de niet-

blootgelegde delen (d.m.v. gekleurde blokken architectonisch beton van verschillende breedten), zitbanken, 

een rust- en uitkijkpunt, infoborden, een maquette, verlichting. Het project zal een meerwaarde betekenen 

voor alle ontwikkelingen in het Park van Tervuren.

2012-1V05      Herinrichting regionaal toerismekantoor Halle, fase 2 85.598 euro

Aanvrager: toerisme Halle

In 2008 werd met de steun van Toerisme Vlaanderen het toerismekantoor in het Historisch Stadhuis van Halle 

heringericht, op voorwaarde dat dit later, in het kader van de globale restauratie, uitgebreid en heringericht zou 

worden, onder meer wat betreft omvang van het belevingsgedeelte en de toegankelijkheid voor mindervaliden. 

Gezien de omvang van het totaalproject werd toen ook de mogelijkheid van tussenfasen voorzien. Een 

dergelijke tussenfase maakt het voorwerp uit van deze aanvraag en omvat twee luiken:

- Luik 1: digitaal audiovisueel project ‘Mysterie van de Bouwmeester’:

 Concreet is het Mysterie van de Bouwmeester een digitale rondleiding in de basiliek met Hubert Damen, bekend 

van Witse. Opzet is er voor te zorgen dat de levendige belangstelling voor de St.-Martinusbasiliek en daarmee 

samenhangend voor de oude stad Halle niet verloren gaat als gevolg van de sluiting voor de restauratie van de 

basiliek gedurende twee jaren en dit door nu reeds een deel van de belevingsvoorzieningen, gepland voor het 

toeristisch bezoekerscentrum in het Historisch Stadhuis, te realiseren en voorlopig in een daarvoor ingerichte 

ruimte in de basiliek zelf onder te brengen. Tijdens de sluitingsperiode van de basiliek is een blijvende link met 

de historische bedevaartplaats (letterlijk) belangrijk. Daarom wordt er in de basiliek ook een opstelling van het 

Mariabeeld plus kaarsenkapel voorzien. Dit project laat meteen toe de op dat ogenblik volledig gerestaureerde 

buitenzijde van de basiliek toeristisch te valoriseren. Het belang hiervan blijkt uit het feit dat in de voorbije jaren 

ongeveer de helft van de in de regio geboekte (ca. 700 / jaar) begeleide daguitstappen en groepsbezoeken via 

Halle gebeuren. Achteraf zullen deze voorzieningen een plaats krijgen in het streekbezoekerscentrum.

- Luik 2: conceptuele voorstudie voor de inrichting van toerismekantoor en bezoekerscentrum:

 Als gevolg van de in 2008 aangegane verbintenissen heeft de Stad Halle het bouwkundig dossier voor de 

restauratie, herinrichting en uitbreiding van het Historisch Stadhuis ingezet. Via een wedstrijd werd het 

architectuurkantoor Karel Breda aangeduid en het vergunningsdossier nadert nu al stilaan zijn voltooiing. 

Dit is in voldoende mate in detail uitgewerkt om te kunnen starten met de conceptuele voorstudie van het 
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toeristisch gedeelte ervan.

2012-1V06     Ontwikkeling van het Markpad als ruggengraat van de uitbreiding 

 van het ‘wandelnetwerk pajottenland’ naar Herne, Galmaarden en Bever 22.788 euro

Aanvrager: Gemeente Herne

Het huidige Wandelnetwerk Pajottenland (geopend in september 2010) wordt in 2012-2013 uitgebreid met 

de gemeenten Herne, Galmaarden en Bever (fase 3). Momenteel worden de trajecten voor deze uitbreiding 

voorbereid door een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw, de betrokken 

gemeenten en Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Voor de signalisatie en ontwikkeling van de wandelkaart heeft 

Toerisme Vlaams-Brabant vzw eveneens tegen 1 februari 2012 een subsidieaanvraag i.k.v. het impulsprogramma 

Vlaamse regio’s ingediend bij Toerisme Vlaanderen. De ruggengraat waaraan het wandelnetwerk fase 3 zal 

worden opgehangen bestaat uit het 17 km lange wandelpad langsheen de rivier de Mark in gemeenten 

Galmaarden en Herne. Voor de aanleg van dit Markpad zijn een aantal infrastructuurwerken nodig met het 

oog op een kwalitatieve verbetering van de betreedbaarheid van dit onverhard pad. Gezien de verschillende 

aard van de werken (infrastructuurwerken versus bewegwijzering) en bijgevolg ook financiering (gemeenten 

versus Toerisme Vlaams-Brabant vzw) is in overleg met de verschillende partners geopteerd om het project 

van het Markpad apart in te dienen van het project van het wandelnetwerk fase 3.

De opening van de uitbreiding van het wandelnetwerk is voorzien in mei 2013. Het traject van het Markpad ligt 

volledig binnen de zoekzone ‘Pajottenland’ zoals die gedefinieerd werd door Toerisme Vlaanderen.

Impulsprogramma Kunststeden

2012-2B08       Brussels tV 60.600 euro

Aanvrager: Visitbrussels

Het gaat om de oprichting van een televisiekanaal voor de toeristische promotie van Brussel dat bekeken kan 

worden op alle televisies in de hotelkamers (via hotels aangesloten bij Brussels hotels Association, 85 % van de 

Brusselse hotels) en jeugdherbergen van Brussel. Brussels TV is (standaard) het eerste kanaal wanneer de klant het 

televisietoestel in zijn kamer inschakelt.

Het scherm is een mozaïekscherm. Het hoofdscherm stelt korte promotiefilms over Brussel voor (reclame format) 

in lusuitzending met het oog op de dynamiek en om verschillende onderwerpen uit het toeristische aanbod voor te 

stellen (evenementen, art nouveau, BD, erfgoed, Magritte,…) De promotiefilms over Brussel worden onderbroken 

door reclame voor de producten van VisitBrussels of voor de producten van derden. Naast het hoofdscherm wordt 

ook algemene informatie gegeven (het weer en de culturele agenda). In de jeugdherbergen gaat het om een 

TV scherm in de lobby of de cafetaria met het aanbod aan culturele en uitgaansmogelijkheden voor jongeren in 

Brussel.
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2012-2B11     plan jouw trip 127.800 euro

Aanvrager: Visitbrussels

VisitBrussels zal automaten ontwikkelen voor het verdelen van kaartjes van Brussel (zowel de algemene als de 

thematische kaarten) zodat de toeristen dag en nacht hun weg kunnen terugvinden in Brussel, ook al zijn de 

infokantoren gesloten. Zo wil men het onthaal en de beleving van de bezoekers in Brussel bevorderen. De automaten 

komen op 20 toeristische relevante locaties in Brussel. Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Kunstberg, 

Park van Brussel (Bip), Zavel, Poelaertplein, Marollen (Vossenplein), Sint-Jansplein, Beurs, Sint-Katelijneplein / 

A. Dansaertstraat, Oude Graanmarkt, Sint-Michiels Kathedraal, Brussel-Luxemburg, Jourdanplein (Chez Antoine), 

Jubelpark, Flageyplein, Terkamerenbos, Atomium, Brussels Expo. Ook de ontwikkeling van 2 thematische 

wandelplannetjes (In de sporen van Victor Hugo en In de sporen van Keizer Karel), die o.a. via de automaten zullen 

verdeeld worden, zijn in deze aanvraag opgenomen. Er is mogelijkheid om per automaat meerdere plannetjes te 

verdelen, zodat deze kunnen aangepast worden aan het lopende evenement/thema/seizoen.

2012-2V01     Michiel Coxcie, De Vlaamse raphael 94.092 euro

Aanvrager: Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven

In het najaar van 2013 plant M-Leuven de allereerste overzichtstentoonstelling over de schilder Michiel Coxcie, 

een van de belangrijkste kunstenaars in Noord-Europa in de zestiende eeuw. Coxcie verwierf een internationale 

reputatie die kan wedijveren met die van Rubens in de zeventiende eeuw. Deze tentoonstelling heeft tot doel om 

het rijke oeuvre en de kunstenaar Coxcie bekend te maken bij het brede publiek. Via samenwerkingsverbanden met 

Mechelen en Brussel wordt het draagvlak voor dit project vergroot en wil men het zestiende-eeuwse Vlaanderen 

aanschouwelijk maken. Er zijn concrete gesprekken met de Kathedraal van Brussel om daar een zijproject te 

realiseren in verband met de glasramen in de kathedraal die door Coxcie ontworpen zijn. Ook met het KMSKB is 

er een samenwerking die erin bestaat dat het KMSKB de panelen van de kopie van het Lam Gods uitleent en zij 

zullen ook een kleinere tentoonstelling organiseren met de retabels van Coxcie die door hun zwaarte niet verhuisd 

kunnen worden naar Leuven. Daarnaast is ook Mechelen een partner van dit project. De stedelijke musea, de 

kerken, Koninklijke Manufactuur De Wit en vzw Contour zijn reeds bereid gevonden om flankerende projecten op 

te starten. Zo zal de Koninklijke Manufactuur de Wit de productie van wandtapijten op een aantrekkelijke manier 

voorstellen. Op die manier speelt Manufactuur de Wit ook in op het ‘baanbrekend vakmanschap’ van Vlaanderen: 

het maken van een wandtapijt vereist immers hoogopgeleide ambachtslieden. Ten slotte zijn de gesprekken om 

deze tentoonstelling ook in Madrid te tonen (een samenwerking met de stichting Carlos de Amberes) reeds in een 

vergevorderd stadium.

 
2012-2V02     Landing in Brussel(s) 82.815 euro

Aanvrager: Visitbrussels

Landing in Brussel(s)” wil Brussel dag en nacht bereikbaar maken vanuit de bagagehal van Brussels Airport. Mensen 

kunnen zich oriënteren en bewegen in Brussel aan de hand van Google Street View en bewegingssensoren. Google 

Street View is een op technologie gebaseerde applicatie. Met deze ‘app’ biedt de toeristische dienst van Brussel 

de toeristen een online voorvertoning van de belangrijkste bezienswaardigheden van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, alsook de hele omgeving rond de bezienswaardigheden. 

In het geval van de luchthaven, zal het menu verspreid zijn over vier schermen waar de toeristen verschillende 

modules zullen kunnen open doen: hot spots in Brussel met Google View Street, de culturele Agenda en een video 

player met  filmpjes over Brussel. Het doel is om een virtueel internationaal onthaal te creëren. VisitBrussels hoopt 

dankzij dit uniek onthaalpunt de aankomende toeristen een warmer en beter onthaal te bieden. Er zal eveneens 

verwezen worden naar het tweede onthaalpunt in de aankomsthal, wat ook een belangrijke rol zal spelen in het 
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ontvangen en begeleiden van de toeristen. Het is ook gericht naar bezoekers die niet voor Brussel komen, maar 

misschien andere steden binnen of buiten België bezoeken, of voor Belgen die van vakantie terugkomen. Dit 

project zal dus ook dienen als promotiepunt om nieuwe doelgroepen en extra toeristen te lokken naar Brussel.

Het voordeel van dit project is ook dat er dag en nacht een onthaal zal zijn, wat momenteel niet het geval is in de 

bagagehal.

Impulsprogramma wO I-evenementen

2012-4B02      Flanders’ song for peace! 500.000 euro

Aanvrager: Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-europa vzw

Ter herdenking van de Grote Oorlog plant het Festival van Vlaanderen Brussel/Internationaal de wereldcreatie van 

een grootschalig oratorium voor de vrede, geschreven voor symfonisch orkest (Brussels Philharmonic Orchestra), 

stem en “ad libitum” aantal zangers uit de meer dan 50 landen die destijds betrokken waren bij het conflict. 

Ze mikken hiervoor op 30-50 buitenlandse koren, in samenwerking met evenveel lokale koren. De compositie 

FLANDERS SONG FOR PEACE wordt toevertrouwd aan Philip Glass, één van de belangrijkste nog levende 

componisten van de 20ste eeuw. 

Het slotconcert heeft plaats in Brussel. Er is politieke en diplomatieke aanwezigheid uit de hele wereld & er 

zijn internationale reportageploegen. Een ceremonie à la de opening van de Olympische Spelen ontstaat door 

presentatie van alle deelnemende landen.

2012-4B05					14-18	door	de	lens	van	de	filmcamera:	terugspoelen	en	vooruit	projecteren	 266.990	euro

Aanvrager: Museum van europa vzw

Het Museum van Europa wil zowel de geografische als de historische draagwijdte van de Eerste Wereldoorlog 

belichten. Enerzijds laat de oorlog sporen na in Europa, België en Brussel en is een brede kijk op dit pan-

europees gebeuren en een focus op België en Brussel noodzakelijk voor een goed begrip van de omvang van 

de gebeurtenissen. Anderzijds is deze oorlog een ‘sociaal totaalgebeuren’ dat alle aspecten van de samenleving 

aantast en verandert. Deze veranderingen zijn bepalend voor het verder verloop van de Europese en Vlaamse 

geschiedenis. De tentoonstelling wil dus ook een blik op de toekomst werpen en aantonen welke gevolgen de 

Groote Oorlog gehad heeft op de geschiedenis van de 20ste en zelfs 21ste eeuw.

Deze doelstellingen wil de vzw verwerken in een tentoonstelling voor het grote publiek met een thematische 

aanpak: het thematisch verhaal van de impact van de oorlog op het dagelijks leven van Vlaamse, Belgische en 

Europese mannen en vrouwen. De tentoonstelling wil de betrokkenheid van het grote publiek zoveel mogelijk 

bevorderen met behulp van twee originele en unieke invalshoeken:

1 Aantonen van de impact van de thema’s tot de dag van vandaag: VOORUIT PROJECTEREN 

 De tentoonstelling toont de impact van de verschillende thema’s op ons leven vandaag. Zo wordt er verder 

ingegaan op de vooruitgang van de geneeskunde en psychologie, op het ontstaan van de notie ‘humanitaire 

hulp’ of op het Algemeen Stemrecht voor vrouwen. Deze verwezenlijkingen die voortvloeiden uit de reacties op 

de wrede oorlog, stellen ook het vredesaspect in de kijker.

2 De historische gebeurtenis van 14-18 tot leven roepen door middel van cinema en film: TERUGSPOELEN

 De tentoonstelling vertrekt vanuit een originele invalshoek: de filmgeschiedenis. Als er één kunst is die het 
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grote publiek kan raken, dan is het wel de film. De cinema is in staat om te transformeren in een spiegel van 

onze samenleving en te spelen met uiteenlopende emoties. Het scenografische concept voor de tentoonstelling 

wil deze kracht van cinema gebruiken om doorheen bekende en minder gekende films, de bezoeker onder te 

dompelen in het beeld en hem te laten aanvoelen hoe het dagelijkse leven eruit zag voor mannen, vrouwen en 

kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Het scenografische concept is een vernieuwende cinematografische totaalscenografie waar de bezoeker kan 

binnen wandelen in de film en in de geschiedenis. 

Impulsprogramma wielererfgoed & De ronde 100

2012-5V01     Belevingscentrum Veldrijden te tremelo-Baal 495.969 euro

Aanvrager: toerisme Vlaams-Brabant vzw

Dit project is dubbel en mede daardoor uniek in Vlaanderen. Het omvat enerzijds een toeristisch en anderzijds een 

sportief luik. Het koppelt ontdekkingstoerisme aan belevingstoerisme. Concreet wil men een belevingscentrum 

(geschiedenis, actualiteit) realiseren rond het thema veldrijden, gekoppeld aan de reële beleving van de sport zelf, 

dit wil zeggen dat de bezoekers langs het officiële parcours van de GP Sven Nys kunnen wandelen en / of (een 

deel van) het gehele veldritparcours kunnen afleggen. Veldrijden is één van de meest toegankelijke en spectaculaire 

wielersporten. De cyclocross is belangrijk en authentiek en daarom lijkt een belevings- en bezoekerscentrum een 

evidentie. De grootste cyclocrossatleten van de voorbije decennia, Liboton, Nys, en Albert, zijn geboren en getogen 

in het Hageland. Ook tal van jonge beloften wijken uit naar Tremelo en omstreken (o.a. Vincent Baestaens) om er 

te komen wonen en trainen. In Vlaams-Brabant wonen met Sven Nys en Niels Albert de twee grootste veldrijders 

van het moment en daarom is een belevingscentrum voor de cyclocross in Tremelo, hun thuisbasis, opportuun. Het 

belevingscentrum wordt ook een toeristisch informatiepunt voor heel het Hageland. De sportieveling kan van hieruit 

het sportaanbod in het Hageland ontdekken via de bestaande mountainbike- en fietsroutes. De wandelaar kan de 

streek verkennen langs het wandelnetwerk, de fietsende toerist maakt gebruik van het fietsnetwerk.

Dit centrum zou anderzijds ook de rol van een gestructureerde trainingsfaciliteit voor jongeren / profs opnemen. 

Op dit vlak is er op Vlaams niveau geen vast aanbod. Bovendien is de Balenberg een veeleisend en gevarieerd 

parcours, zodat dit in hoge mate geschikt is voor topsporttraining. Concreet zal er, na de aankoop van de villa en 

het bijhorend domein op de Balenberg, waar jaarlijks op nieuwjaarsdag de GP Sven Nys plaatsvindt, in de villa zelf 

een belevingscentrum ingericht worden op het gelijkvloers, en een polyvalente ruimte (o.a. ontvangst groepen), 

kleedkamers, sanitair, fietsverhuur in de kelders. Op de verdieping komen er o.m. burelen. Buiten komt er dan een 

permanent cyclocrossparcours met wandeling rondom.

Doordat het domein eigendom is geworden van Balenberg nv, een partnerschap tussen Golazo en Sven Nys, wordt 

zijn persoon onlosmakelijk met dit project verbonden.
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weSt-VLAAnDeren

Impulsprogramma Vlaamse regio’s

2012-1w01      Inrichten Schepenhuys tot hedendaags toeristisch infokantoor  12.976 euro

Aanvrager: Gemeente Beernem

Het project wil van het Schepenhuys een toegankelijk hedendaags toeristisch onthaal maken dat kan dienen als 

uitvalsbasis voor een bezoek aan de gemeente Beernem en omgeving. Daarnaast moet het ook een volwaardig 

instap- en inrijpunt worden voor de regio Brugse Ommeland, met ruimte om in te spelen op de belangrijkste 

toeristisch-recreatieve thema’s in Beernem en de regio. De herinrichting van de toeristische balie moet zorgen voor 

meer openheid en meer ruimte voor informatie en interpretatie. 

Concreet komt er een functionele infobalie. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van de toegankelijkheid. Het 

gebouw wordt aangepast aan de resultaten van het toegankelijksonderzoek, uitgevoerd door Westkans, zodat de 

publiek toegankelijke delen van het gebouw werkelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Er komt ook een toegankelijk 

sanitair blok binnen de muren van het gebouw met integratie van een openbaar toilet dat ook toegankelijk is buiten 

de openingsuren van de dienst.  Het toeristische luik wordt gecombineerd met de pleinfunctie van de Markt van 

Oedelem. De Markt en omgeving van Oedelem worden heraangelegd.

2012-1w02     Optimalisatie Onthaal toerisme Diksmuide - fase 2

 interpretatieruimte stad en streek 290.064 euro

Aanvrager: Stadsbestuur Diksmuide

Fase 1 van dit dossier, het vernieuwen van het toeristisch infokantoor, werd in 2008 gesubsidieerd voor een 

bedrag van 252 000 euro. Het vooronderzoek voor de realisatie van fase 1 heeft nieuwe opportuniteiten aan 

het licht gebracht,  die in een tweede fase zullen aangepakt worden.

Voor een optimale toeristische ontsluiting wil de stad Diksmuide de ruime kelders onder het stadhuis omvormen 

tot een interpretatieruimte. Deze ruimtes hebben een sterke uitstraling door de specifieke geschiedenis van 

het gebouw, en zouden ingericht worden om een boeiend 3-ledig verhaal over het gebouw zelf,  de stad 

Diksmuide en de (grensoverschrijdende) Westhoek te vertellen.

Deze verhaallijnen zullen worden gebracht aan de hand van enkele sprekende (historische) objecten, waarvan 

de achtergrondinformatie of het verhaal zelf zo beklijvend, mystiek of prikkelend is, dat de bezoeker vanzelf 

meer wil ontdekken van de omgeving. Het wordt een infopunt voor stad en streek.

Beide fases moeten leiden tot een optimaal infopunt, waar zowel de snelle zapper als de fijnzinnige toerist zijn 

gading zal vinden. Tezelfdertijd wordt de toegankelijkheid aangepakt: zowel in het historisch gebouw (beschermd) 

zelf als het toeristische gedeelte worden een aantal ingrepen gepland om het toegankelijk te maken.

2012-1w03      Herinrichting van het Vlasmuseum - Fase 2 554.059 euro

Aanvrager: Stad Kortrijk

Het huidige Vlasmuseum is nu aan actualisering toe. De stad Kortrijk zal dit museum dan ook herprofileren naar 

een vlasbelevingscentrum. Dit centrum komt in de vroegere gebouwen van de “Linen Thread Company” op een 
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toeristisch strategische locatie in Kortrijk aan de hernieuwde Leie. De bedoeling van deze nieuwe attractie is 

tweeledig. Enerzijds wil de stad met de collectie van het Vlasmuseum een interactief en inspirerend doe-, leer- en 

beleefcentrum maken rond textiel, waarbij de ontwikkelingen in de vlasnijverheid de rode draad zijn. Anderzijds wil 

de stad Kortrijk het grote publiek laten kennis maken met het internationaal gewaardeerde ondernemerschap en 

baanbrekend vakmanschap van de regio vroeger en nu, met in het bijzonder ook aandacht voor het zakentoerisme 

(MICE). 

De nieuwe locatie in een reconversiezone aan de Leie zal de bereikbaarheid aanzienlijk verbeteren en de vernieuwde 

eigentijdse presentatie zal de leesbaarheid van de collectie zeker ten goede komen.

Het vlasthema zal op een veelzijdiger manier worden gepresenteerd. Hierbij heeft het VBC niet enkel oog voor 

het vlasverleden (museale collecties), maar gaat het de hedendaagse toepassingen en eindproducten van vlas in 

de kijker zetten. De ‘Wonderkamer’ op het gelijkvloers laat de bezoeker kennismaken met de grote rijkdom aan 

vlasproducten (plant en eindproducten) en de diversiteit ervan in een labosfeer. Het bezoek moet beleving en 

bewondering opwekken. Naast de ‘Wonderkamer’ is er een toeristisch onthaal voorzien waar het buitenverhaal 

wordt vertelt: het VBC als instappunt voor fiets- en wandelroutes in de regio en als toegangspoort voor erfgoedsites 

m.b.t vlas in de regio.

Het project is duidelijk gelieerd aan het vlasverleden van Kortrijk en versterkt de identiteit van de regio.

2012-1w04     toegankelijk maken van stadhuis en landhuis

 m.i.v. ‘het verhaal achter het front’ 124.868 euro

Aanvrager: Stadsbestuur Veurne

Het ingediende project is een vervolg op het project ‘Stadhuis en Spaans Paviljoen, het verhaal achter het front’. 

Stadhuis en Landhuis zijn twee aaneengesloten gebouwen met onderlinge doorgangen. Beiden zijn - samen met 

de aangebouwde Belforttoren - integraal als monument beschermd sinds 1939. Er wordt op de eerste verdieping 

van het stadhuis in de Albertzaal een belevingsruimte rond WO I voorzien. Met dit nieuwe project wil Veurne die 

eerste verdieping van het Stadhuis en Landhuis toegankelijk maken.  

Voornaamste aandachtspunten zijn hierbij:

1 Het oplossen van knelpunten i.v.m. verticale verplaatsingen door het installeren van een lift 

2 Het aanbieden van toegankelijk sanitair. Er is momenteel geen toegankelijk sanitair in de gebouwen. 

3 Lockers voorzien op het gelijkvloers: 6 in de schouw op lage hoogte voor mensen met een beperking en 24 

onder de tussenverdieping.

Deze investering komt ook ten goede aan het infokantoor en de interpretatieruimte op het gelijkvloers.

Impulsprogramma Kunststeden

2012-2w03     the Making of Historium Brugge 57.489 euro

Aanvrager: MOH nV

The Making Of Historium Brugge is een documentaire van 6 minuten, een audiovisuele collage van wat er zich 
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achter de schermen afspeelde tijdens het hele productieproces van de Historium-attractie. De Making Of toont hoe 

de verschillende elementen van de Historium-attractie door middel van de nieuwste technieken tot één geheel 

werden samengesmolten. Zo krijgt de bezoeker de opnames van het filmgedeelte in de verschillende studio’s te 

zien, de opbouw van de decors, de CGI-integratie (computer generated imagery), de compositie van de muziek, 

de muziekopnames en de uiteindelijke installatie van de attractie. Het feit dat voor het grootste gedeelte van 

de productie een beroep werd gedaan op Vlaamse bedrijven en expertise zal voor Vlaanderen imagoversterkend 

werken. The Making Of Historium Brugge zal online gepromoot worden via een 4-talige brochure, de website en 

social media. In de onthaalzone van het Historium zal de bezoeker de documentaire op regelmatige tijdstippen 

kunnen bekijken.

Impulsprogramma wO I-evenementen

2012-4w01      Gonewest 2014 500.000 euro

Aanvrager: provinciebestuur west-Vlaanderen

GoneWest is het cultuurtoeristisch programma van de Provincie West-Vlaanderen dat op een eigentijdse, 

toekomstgerichte en multidisciplinaire wijze een inhoudelijke invulling wil geven aan de herdenking van 100 jaar 

Groote Oorlog in West-Vlaanderen. GoneWest vertrekt daarbij telkens vanuit een historisch correcte context. 

De editie GoneWest 2014 begint met de Slag aan de IJzer en eindigt met het Kerstbestand (16/10/2014-24/12/2014). 

GoneWest 2014 opent in Nieuwpoort, het beginpunt van het Westelijk front, en sluit af in de Zuidelijke Westhoek 

waar de historische Kerstbestanden plaatsvonden. Dit betekent niet dat deze editie enkel in het teken zal staan van 

deze historische en militaire gebeurtenissen. GoneWest wil binnen het voorgestelde programma de verschillende 

facetten van de oorlog aan bod laten komen: naast het militaire verhaal van de veldslagen en het menselijk lijden, 

is er ook aandacht voor ‘lichtere’ of ‘alledaagse’ kanten van de oorlog.

Daarnaast wil GoneWest 2014 het minder bekende multiculturele aspect van de oorlog (de vele kolonies 

die meevochten onder Franse of Britse vlag) in de kijker zetten. Dit zal zich vertalen in een kwalitatief 

wereldmuziekprogramma (o.a. Anzac Day, De Slag om de IJzer).

Het concept van de afzonderlijke evenementen die deel uit maken van dit project: 

1 Lichtfront 2014. Van Nieuwpoort tot de Leie (vrijdag 17/10/2014) 

 Tijdens het openingsweekend wil GoneWest 2014 met de bevolking van de frontstreek, een lijn van licht trekken 

(met fakkels, vuurwerk, licht en laser) over een afstand van ruim 75 km, van Nieuwpoort tot Diksmuide en zo 

langs de oever van de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer naar Steenstrate; dan krommend langs de grote Ieperboog, 

over Langemark, Broodseinde, Polygoonbos, de Meenseweg naar Hill 60 en Sint-Elooi, en over de hoogten van 

Wijtschate en  Mesen afdalend naar de Leie. 

 Op de torens van Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper wordt terzelfdertijd via grote lichtinstallaties duidelijk gemaakt 

waar al dat voor staat, voor de dood en vernietiging van honderdduizenden mensenlevens, opgelijst in de 

namenlijst bijeengebracht van over de hele wereld. Deze namenlijst zal voor het eerst naar schatting 600 000 

namen van op Belgische bodem omgekomen slachtoffers, zowel de burgerlijke als militaire, uit tal van archieven 

en bestanden samenbrengen. Dit wordt uitgevoerd door het In Flanders Fields Museum in opdracht van de 

Provincie West-Vlaanderen en maakt geen financieel deel uit van deze projectaanvraag.

2 De Slag om de IJzer (vrijdag 17 en zaterdag 18/10/2014)

 GoneWest2014 wil in Nieuwpoort een stadsfestival organiseren waarin de aandacht voor het water centraal staat. 

Ze vragen aan enkele Belgische en/of (West-)Vlaamse muzikanten, componisten, bands om een nieuw (en/of 
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nooit eerder uitgebracht, of licht aangepast) repertoire van 20 à 30 minuten live te brengen. Deze creatie moet 

de historische link als uitgangspunt of inspiratiebron hebben, vandaar ook het belang van de samenwerking 

met uitsluitend ‘vaderlandse’ artiesten. De artistieke vrijheid primeert, de artiesten krijgen dan ook volledige 

carte blanche. Ze streven een mix van gevestigde waarden en jong opkomend talent na. Arno is alvast aan het 

improviseren gegaan.

 Er wordt aparte aandacht besteed aan Belgische artiesten met een andere etnische achtergrond. Deze ingeweken, 

‘nieuwe’ Belgen verzekeren ook de historische link naar de talrijke Afrikaanse troepen die de Belgen te hulp 

geschoten zijn tijdens en na deze slag.

3 De Val van Diksmuide (zaterdag 8 november 2014)

 Alle activiteiten op 8 november 2014 zijn geïnspireerd door het thema van de ‘Val van Diksmuide’. In het 

dagprogramma staan participatie en interactie centraal, in het muzikale luik ’s avonds opteren ze voor passievere 

beleving met ruimte voor reflectie, confrontatie en contemplatie.

 GoneWest 2014 kiest bewust voor de ‘andere’ zijde: het Duitse volk, de toenmalige onderdrukker, die te vaak 

en onterecht onderbelicht is gebleven in de herdenkingsgeschiedenis. Ze stelden de creatievraag aan niemand 

minder dan het Berlijnse avant-garde collectief Einstürzende Neubauten, dat zich al sinds de jaren ’80 in de 

voorhoede van de hedendaagse muziek beweegt en ook nu nog steeds als buitengewoon relevant wordt 

beschouwd. De groep maakt gebruik van een atypische podiumopstelling en een apart (vaak zelf gecreëerd) 

instrumentarium die samen uitmonden in een horizonverbredend klankenspectrum. 

4 Kerstbestand (vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 december en zaterdag 20 december 2014)

 GoneWest 2014 plant een reeks van kerstbestand-concerten die variëren in publiekscapaciteit en budgettaire 

grootte. Sluitstuk van de reeks is de wereldpremière van een uniek werk gecreëerd door een hedendaags Brits 

artiest (bv. PJ Harvey).

 Het gaat om 3 hernemingen van eerdere creaties, maar vooral 3 volledige nieuwe creaties, waarvan 1 van een 

Bretoense en 2 andere van Britse bands en tenslotte één hele grote creatie van Britse artiest(e)(n).

2012-4w02      Gonewest 2015 500.000 euro

Aanvrager: provinciebestuur west-Vlaanderen

GoneWest is het cultuurtoeristisch programma van de Provincie West-Vlaanderen dat op een eigentijdse, 

toekomstgerichte en multidisciplinaire wijze een inhoudelijke invulling wil geven aan de herdenking van 100 jaar 

Groote Oorlog in West-Vlaanderen. GoneWest 2015 start met 100 jaar ANZAC day in Zonnebeke en eindigt met een 

multimediale dansvoorstelling op de Grote Markt in Ieper. 

Onder de naam ‘Children of the Empire’ worden artiesten met internationale uitstraling uit Australië, Nieuw-Zeeland 

en Canada samengebracht voor een ambitieus muzikaal herdenkingsproject op het kasteeldomein van Zonnebeke 

tijdens 100 jaar ANZAC day (weekend van 24, 25 en 26 april 2015). Daarnaast komt er ook een multimediale 

dansvoorstelling met als curator de internationaal gerenommeerde topchoreograaf Sidi Larbi Cherkaoui op de 

Grote Markt in Ieper tijdens het weekend van 23 en 24 mei 2015. 

Op 9 juli 2015 wordt voor de 30 000ste keer de Last Post geblazen om 20 u onder de Menenpoort in Ieper. Aan dit 

topevenement wordt door GoneWest een mondiale en provinciale proloog gebreid in regie van Wim Opbrouck. 

Bedoeling is om op elk continent minimum één Last Post te laten blazen. De buitenlandse Last Post momenten 

zullen via het internet en in real time te volgen zijn. In West-Vlaanderen trekt de Last Post doorheen alle 64 steden 

en gemeenten om om 20u onder de Menenpoort te eindigen.
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Tot slot is er ook het Pianofestival in Poperinge op 11 december 2015 naar aanleiding van de 100ste verjaardag van 

Talbot House. De piano vormt de rode draad van een muzikaal parcours dat de geschiedenis van Poperinge als stad 

achter het front centraal stelt. Wim Mertens, gerenommeerd Vlaams pianist en musicoloog, werd aangezocht om 

een nieuwe solo piano productie te schrijven en te brengen op het festival.

2012-4w03      Flanders Field, het participatief beeldend kunstenproject van Gonewest 500.000 euro

Aanvrager: provinciebestuur west-Vlaanderen

Flanders Field is een grootschalig en participatief cultuurtoeristisch project dat tussen 2014 en 2018 600 000 

uit Vlaamse klei geknede en gebakken beeldjes wil maken. De 600 000 beeldjes zijn een eerbetoon aan de  

600 000 slachtoffers uit 50 verschillende staten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Flanders Fields gevallen zijn. 

Het project inspireert zich daarmee op het Fields concept van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Sir 

Anthony Gormley, die aangezocht werd als curator van dit universeel land art project. De gesprekken hieromtrent 

zijn lopende. Flanders Field wil op een belevingsgerichte vorm herdenken waarbij mensen uit  de betrokken staten 

gevraagd zullen worden om actief mee te werken aan kleiworkshops en publieke evenementen die gedurende de 

herdenkingsperiode op verschillende plaatsen in en buiten (West-)Vlaanderen zullen worden georganiseerd. Finaal 

moet dit leiden tot de presentatie van de 600 000 beeldjes in 2018 op het provinciaal domein De Palingbeek dat 

middenin de historische Ieperboog ligt. 

2012-4w16      poperinge terminus 391.020 euro

Aanvrager: Stad poperinge

Omschrijving: Poperinge Terminus is de kapstok voor een resem WO I-evenementen, een totaalaffiche met grote 

en kleinere evenementen voor de periode 2014-2015. Station en spoorlijn vormen de historische rode draad in 

Poperinge Terminus. Van hieruit waaieren de evenementen de stad in en uit. Zoals smalspoor en hoofdlijn elkaar 

indertijd versterkten, zo vormen de grote en kleine evenementen een fijnmazig netwerk van op elkaar afgestemde 

WO1-initiatieven. De eerste editie van Poperinge Terminus gaat door in de periode 2014-2015. Maar het is de 

bedoeling om ook voor de daaropvolgende jaren een Terminus-affiche samen te stellen.     

Deze editie omvat:  

1 L.69_Spoorlijn Poperinge-Hazebrouck: 

 een applicatie voor smartphone en tablet 

 (+ uitgave unieke roadmap + lancering met openlucht fotoparcours/diorama)

2 Gevaarlijke wind - Wind dangerous: openluchtspektakel en kunstenparcours. 

 De wind als kracht, als stroom, als energiebron, als boosdoener, als voorbode, als geleider van geuren en kleuren, 

als inspiratiebron voor artiesten: dit is het uitgangspunt van ‘Gevaarlijke Wind - Wind Dangerous’. Het evenement 

vindt plaats in een historische setting als het kasteeldomein De Lovie of het domein Couthof. De Lovie fungeerde 

als hoofdkwartier voor Britse legereenheden tijdens WO I. Het Couthof was dan weer een echte hospitaalsite.

3 Getekend door de oorlog - Illustrated by the war: tentoonstelling -  digitale (fiets)tocht

 DE KINDERBROUWERIJ is ondergebracht in de voormalige Brouwerij & Mouterij St.-Joris in de dorpskom van 

Reningelst. Initiatiefnemer is VZW De Fietseling. Na overleg en ten volle inspelend op de beleidsoptie van Westtoer 

die het kind- en gezinsvriendelijke imago van de Westhoek meer wil benadrukken, richt De Kinderbrouwerij zich 

volledig tot deze doelgroep: kinderen en gezinnen met kinderen. De illustratie is een toegankelijke manier om 

kinderen en gezinnen met kinderen in contact te brengen met het WO I-verhaal. Het kan een aanzet zijn tot 

verdere exploratie. 
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 Historisch detail: de brouwerij waar De Kinderbrouwerij is in ondergebracht, deed tijdens de Eerste Wereldoorlog 

dienst als badhuis voor de 40 000 Britse soldaten die in het dorp gekantonneerd waren. 

2012-4w21     evenementenprogramma ‘100 Jaar Groote Oorlog’ rond de rol van Groot-Brittannië (2014) 

 en zijn toenmalig Imperium (2015) aan het front in Vlaanderen 235.200 euro

Aanvrager: Gemeentebestuur Zonnebeke

In 1914 kwamen voor het eerst sinds Waterloo opnieuw Britse troepen naar het vasteland. Deze ‘British Expeditionary 

Force’ (BEF) bestond uit 100.000 beroepssoldaten en leverde op 23 augustus 1914 zijn eerste gevechten bij Mons, 

waarna een lange terugtocht begon die drie maanden later eindigde bij Zonnebeke-Geluveld. Uiteindelijk verloren 

‘The Old Contemptibles’, een spotnaam toegeschreven aan de Duitse Keizer, meer dan de helft van hun effectieven. 

Ze overwinterden aan het front in Ploegsteert en werden in het voorjaar van 1915 vervangen door vrijwilligers 

en troepen uit het Imperium. De evenementen in Zonnebeke concentreren zich op 16-17 augustus en op 9-10 

november 2014.

Volgende onderdelen uit het programma van 2014 worden betoelaagd:

- Persvoorstelling 1914-2014 (26/04/2014)

- Living history ‘The Old Contemptibles’ (16-17/08/2014)

 Unieke historische evocatie van de strijd in 1914 door meer dan 150 re-enactors uit zeven verschillende landen. 

Centraal staan de Britse ‘Old Contemptibles’ en hun historische aftocht van Mons naar Geluveld en Ploegsteert. 

In 2014 wordt dit dé publiekstrekker van het themaweekend rond de ‘Old Contemptibles’, waarin de historische 

tentoonstelling als het ware tot leven gebracht wordt. Zelfs de cavalerie zal niet ontbreken

- Passchendaele Memorial Cricket Cup (16-17/08/2014)

 Tijdens het weekend spelen internationale cricketteams voor de eerste ‘Passchendaele Memorial Cricket Cup’. Bij 

het uitbreken van de vijandelijkheden in 1914 werd de Engelse cricketcompetitie afgebroken, waarop honderden 

cricketspelers dienst namen.

 In 2015 ligt de focus op het Brits imperium dat precies 100 jaar eerder het uitgetelde Britse beroepsleger te hulp 

kwam. Eind april 1915 werden de Canadezen tussen Sint-Juliaan en Zonnebeke als eerste ooit geconfronteerd 

met strijdgas. Op 25 april 1915 landden Australiërs en Nieuw-Zeelanders op Gallipoli en begon ook voor hen de 

Eerste Wereldoorlog. Deze datum bleef bekend als ANZAC-day. Met het evenementenprogramma ‘Children of 

the Empire’ wordt de rol van Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders voor het eerst ten volle belicht. De 

meeste evenementen concentreren zich tussen 24 en 26 april 2015.

Volgende onderdelen uit het programma van 2015 worden betoelaagd:

-  Promotours  ‘Passchendaele, the Belgians have…’

 Dit is een tour die begint in Canada, dan in België (in 2015) en daarna in Australië in de vorm van een rondreizende 

tentoonstelling, waarin getoond zal worden hoe de herinnering aan het desbetreffende land bij ons verder leeft. 

-  ANZAC day (25/04/2015)

 Op die dag zal het dag op dag honderd jaar geleden zijn dat Australiërs en Nieuw-Zeelanders landden op Gallipoli, 

waardoor de ‘Grote Oorlog’ ook voor hen begon. Beide kwamen pas in 1917 naar Vlaanderen voor de bloedige 

Slag bij Passendale. Deze editie wordt een echt herinneringsevenement, op vraag van Department of Veteran 

Affairs Australia gelinkt aan de herdenking in Gallipoli. 
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- Flanders Scottish Memorial Day (26/04/2015)

 De Flanders Scottish Memorial day focust in deze speciale editie op de Schotse gemeenschappen en tradities 

in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is een evenement voor breed publiek met Highland Games, Pipe 

Bands, Schotse delicatessen en rijke tradities.

-  Passchendaele Memorial Cricket Cup (25-26/04/2015)

 Waar eens op leven en dood gevochten werd, strijden nu vier internationale cricketteams om een felbegeerde 

cricket cup. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze – na voetbal – tweede meest populaire sport 

ter wereld. Cricket ontstond in de late middeleeuwen in Vlaanderen, maar wordt thans vooral geassocieerd met 

de Commonwealth-landen. Aansluitend op het themajaar worden teams uit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland 

naar Zonnebeke gehaald.

-  Website (10/11/2013)

 Creatie van een actieve en goed gepromote website over Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders tijdens 

Wereldoorlog I in Vlaanderen. Bezoekers kunnen hier terecht voor praktische gegevens over / en achtergrond bij 

het herdenkingsprogramma. Aan de website wordt een server verbonden waardoor familieleden van betrokkenen 

uit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hier ook zelf hun verhalen kwijt kunnen.  Het creëren van persoonlijke 

betrokkenheid is een essentiële voorwaarde voor het welslagen van elke herdenkingsactiviteit. 

 

 Met dit programma wensen het Gemeentebestuur van Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele 1917 

invulling te geven aan vijf belangrijke doelstellingen: het levendig houden van de herinnering (‘remembrance’), 

de link leggen met het oorlogslandschap, het bereiken van een zo ruim mogelijk publiek, het stimuleren van 

verblijfstoerisme en het creëren van een internationale dimensie.

2012-4w17      Lijssenthoek terminus 499.860 euro

Aanvrager: Stad poperinge

Lijssenthoek Terminus is een muziektheaterproductie, een nieuwe creatie speciaal geschreven en gecomponeerd 

voor de herdenkingsperiode 2014-2018. Het stuk wordt gebracht in situ, vlak bij de begraafplaats Lijssenthoek 

Military Cemetery. Deze begraafplaats getuigt van meer dan vier jaar oorlogsgeweld. De verhalen van de soldaten 

die er begraven liggen, zijn samengebracht in een scheurkalender: 366 dagen, elke dag een ander verhaal. Het 

script is gebaseerd op de egodocumenten van Lijssenthoek. Het publiek wordt door de acteurs ingeleid op de 

begraafplaats, een indrukwekkend decor van bijna elfduizend grafstenen. Het eigenlijke stuk wordt gebracht op 

scène, net buiten de begraafplaats. Daar krijgt het verhaal een hedendaagse invulling. De plot draait niet om 

heldendom maar om universele waarden als respect en solidariteit. Stad Poperinge geeft voor deze productie een 

creatieopdracht aan Musical van Vlaanderen. Beide partners leggen de lat hoog. Het verhaal is sterk, de locatie is 

uniek. Voeg daar een topcast van acteurs en muzikanten aan toe en je krijgt een mooie betekenisvolle avond, een 

avond die bij jong en oud aanzet tot reflectie.
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Impulsprogramma wielererfgoed & De ronde 100

2012-5w02     wieMu roeselare 2.0 toeristisch- wielererfgoedproject 

 als hefboom voor stad en regio 725.000 euro

Aanvrager: Stad roeselare

De stad Roeselare wil het wielermuseum, WieMu afgekort, opwaarderen en naar de toekomst toe verder valoriseren. 

Het museum is naast een klassiek museum ook een toeristische attractie en een levendig cultureel-maatschappelijk 

platform. Door te investeren in de infrastructuur van de site en het museum zelf wil de stad drie functies in het WieMu 

realiseren:

- creatie van een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten en toeristen elkaar kunnen 

ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar wielercultuur en de andere troeven van de 

stad Roeselare beleefd worden;

- het creëren van een wielererfgoedcentrum: een plaats waar publieksprojecten tot stand komen rond 

wielererfgoed in Vlaanderen;

- het creëren van een belevingscentrum wielererfgoed: een plaats waar kennis wordt verzameld, bewaard en 

actief ontsloten.

Om deze functies te realiseren wenst men het WieMu en de dienst toerisme van de stad te integreren op dezelfde locatie. 

Daarnaast wenst men het wielermuseum her in te richten en uit te breiden om op een volwaardige manier te fungeren 

als bezoekers- en erfgoedcentrum. Het zoeken van een synergie tussen toerisme, erfgoed, wieler- en fietscultuur, … 

vormt een van de uitgangspunten voor het vernieuwde concept van het WieMu. Deze infrastructuurwerken aan het 

WieMu moeten het museum in staat stellen de collectie en de verschillende elementen van het wielererfgoed voor 

een ruim publiek ten toon te stellen. De interactieve belevingswaarde van de wielercollecties en –tentoonstellingen 

wordt verhoogd. Het imago en de toeristische aantrekkingskracht van Roeselare als wielerstad wordt versterkt en 

geoptimaliseerd.

2012-5w03     100 Jaar Flandriens deel 1 140.000 euro

Aanvrager: westtoer

Het ingediende project ‘100 jaar Flandrien’ is een totaalproject waarbij niet alleen de aandacht wordt gevestigd op 

de Flandriens maar waarbij ook wordt ingezet op een permanente en kwalitatieve verbetering van het recreatieve 

fietsproduct. In het kader van dit totaalconcept werden er 2 dossiers ingediend (deel 1 en 2). Deze aanvraag behandelt 

deel 1.  In deel 1 wordt er werk gemaakt van de uitbreiding van de themafietstocht Flandriens tot een marktconform 

product met een 6-tal lussen. Deze tochten zullen gemiddeld een 35-tal km lang zijn, het fietsnetwerk volgen en 

vertrekken vanuit enkele plaatsen waar er nog geen duidelijke link met de Flandriens is. Daarnaast moeten er een 

6-tal kwalitatieve fietsinrijpunten komen, voorzien van elektrische oplaadpalen. 

Verder omvat het project de ontwikkeling en realisatie van een front-end digitale toepassing voor de fietser met 

een landingspagina op het internet en een mobiele toepassing. Vanop deze pagina moet het mogelijk zijn om een 

route thuis al te plannen en af te drukken en verschillende tracks en points of interest op te laden als GPX-bestand 

zodat deze op een fietsgps gebruikt kunnen worden. Daarnaast moet het ook mogelijk worden om een eigen route 

te plannen op het fietsnetwerk op basis van de trajecten en POI’s die binnen het verhaal van de Flandriens passen en 

deze daarna up te loaden naar een mobiele frontend toepassing voor i-phones en smartphones.
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Het project omvat ook de ontwikkeling en realisatie van een seizoensevenement ‘100 jaar Flandriens’:

om de tochten in 2013 beter in de kijker te plaatsen, worden de verschillende lussen tijdens het toeristisch seizoen 

aantrekkelijker gemaakt door middel van belevingselementen. Het gaat om grote afbeeldingen met tekst op borden 

waarbij de wielerfiguren getoond worden. Ook komen op weloverwogen plaatsen audiofragmenten aan bod, zoals 

joelende supporters, de stem van een reporter aan de aankomst of de mogelijkheid om je te laten fotograferen als 

je de eindmeet van het WK (1950) in Moorslede overfietst. Tot slot komen er de nodige promotieacties om ‘100 jaar 

Flandrien’ in de markt te plaatsen.

Impulsprogramma De Kust

002     Oostende Oosteroever: verhuis Yachtclub OSrC 250.000 euro

Aanvrager: OSrC vzw

Dit project wil de Ostend Sailing & Racing Club herlocaliseren naar de Halve Maandijk op de nieuwe oostelijke 

havenmuur. In het kader van het Masterplan voor de ontsluiting van de Oosteroever in Oostende past de huidige 

clublocatie niet meer in de toekomstige woonzone en in het toekomstig duinenlandschap. Tevens is de constructie 

van het huidige OSRC clubgebouw verouderd (>20j en bovendien een tijdelijke constructie) en voldoet het niet meer 

aan de huidige normen. Een verhuis naar de Halve Maandijk is dus noodzakelijk geworden. De herlocalisatie van 

de OSRC Yachtclub omvat de constructie van een nieuw clubgebouw voorzien van de nodige basisinfrastructuur 

voor watersportbeoefenaars, strandrecreanten en passanten. De ligging op deze toplocatie betekent een toeristische 

meerwaarde en maakt bovendien een toeristisch-recreatieve functie mogelijk. 

004     Lakeside paradise 250.000 euro

Aanvrager: Lakeside paradise vzw

Nieuw Watersportcentrum op Put De Cloedt, een zoetwaterplas van 11ha die deel uitmaakt van het project 

“Duinenwater”, met bijhorende accommodatie. Op de plas zelf: het installeren en in  gebruik nemen van de 

eerste wakeboard- en waterskikabelbaan in Vlaanderen met daarnaast het aanbieden van andere watersporten 

zoals windsurfen, roeibootjes, kajakken en kajak polo, optimist zeilen, stand up peddelboards, duikcursussen. 
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Het project omvat ook de bouw van een clubhouse met onthaal, berging voor watersportmateriaal, sanitair, 

kleedruimtes, leslokaal, polyvalente ruimte en een jeugdherberg. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op het 

watersportgedeelte met bijhorende accommodatie.

005     toeristische opwaardering Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen 250.000 euro

Aanvrager: Stad Oostende

De Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen vormen een uniek onderdeel van de wandeldijk in Oostende.

De Stad Oostende wil de Gaanderijen renoveren in verschillende fases, omdat dit historisch bouwwerk in slechte 

staat verkeert (losliggende tegels, stenen enz.)

Met de renovatie van de Venetiaanse en Koninklijke Gaanderijen wil de Stad Oostende inspanningen doen om tot 

een kwaliteitsverbetering te komen, door bijkomend te investeren in toeristische aankleding. Dit moet leiden tot het 

opwaarderen van de toeristische infrastructuur en het veilig stellen van dit unieke, historische erfgoed. Concreet 

komt er naast de algemene bouwkundige renovatie ook een toeristische invulling. Er komt een toeristische 

wandeling in de Venetiaanse Gaanderijen met de hulp van presentatieborden o.a.over de historiek van de site, 

oude en recente ontwikkelingen, speciale evenementen.

Daarnaast zijn er wisselende thema-wandelingen of fototentoonstellingen waarbij gebruik zal gemaakt worden 

van een vast ophangsysteem dat wisselende presentatieborden toelaat. En er komt ook accentverlichting om de 

architectuur nog meer in de verf te zetten.

Ook voor de Koninklijke Gaanderijen komt er een toeristische wandeling door middel van presentatieborden o.a. 

over de historiek van de Koninklijke Gaanderijen. Dit uniek bouwkundig erfgoed zal verder geaccentueerd worden 

door het plaatsen van houten zitbanken naar origineel model en het aanbrengen van verlichting (lusters) naar 

historisch model. De historische nissen zullen een originele invulling krijgen. Tijdens de werken zal het bouwwerk 

op een originele manier ingepakt worden. Op de doeken komen toeristisch aantrekkelijke beelden van vroeger en 

nu, aangevuld met toeristische informatie hierover. De doeken zullen tijdens de verschillende fases aangebracht 

worden en achteraf een nieuwe bestemming krijgen. Een ander onderdeel van de toeristische aankleding is het 

toegankelijk maken van een deel van het dak van de Koninklijke Gaanderijen. Recreanten zullen op die manier 

kunnen genieten van een prachtig uitzicht op strand, zee en de skyline van Oostende.

006     Strandhuizen voor de strandreddingsdienst - fase 2 46.250 euro

Aanvrager: Stad Blankenberge

Plaatsen van moderne en kwalitatieve beachhouses op het strand voor de strandredders. Deze moeten de huidige 

badkarren, die verouderd zijn en niet langer voldoen aan de huidige behoeften, vervangen en moeten bijdragen tot 

een versteviging van het “hippe” imago van het strand.

 In 2011 kreeg de stad Blankenberge reeds subsidies voor het plaatsen van 2 beachhouses voor de strandredders. 

Nu worden subsidies aangevraagd voor de overige 5 beachhouses. 

Onder de beachhouses zullen lockers ter beschikking gesteld worden, waar de strandgasten en baders hun 

waardevolle spullen (portefeuille, gsm, camera, netbook) op een veilige manier kunnen achterlaten. De 

beachhouses zullen ook voorzien worden van een flatscreen waarop toeristische informatie zal geplaatst worden, 

alsook informatie over het strand zelf en in geval van verloren gelopen kinderen zal onmiddellijk een bericht met 

eventuele foto op dit scherm verschijnen.
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Op het dak van de strandhuizen tenslotte zal het nummer van de bewaakte zone op groot formaat geschilderd 

worden, wat een eventuele reddingsoperatie met helikopter kan vergemakkelijken. 

008      Verhoogde veiligheid ikv het nieuwe kitesurfreglement 25.531 euro

Aanvrager: IKwV

Op 28 januari 2011 werd een nieuw kitesurfreglement goedgekeurd op het kustburgemeestersoverleg. Dit 

reglement, dat ondertussen ook door alle kustgemeenten werd aangenomen, stipuleert diverse bepalingen met 

als doel de veiligheid van kitesurfers, andere watersporters en omstaanders te verhogen. Om alle bepalingen van 

het reglement na te leven dienen IKWV en de clubs te investeren in materiaal om de watersportzones optimaal te 

beveiligen. Dit materiaal omvat onder andere kite- en informatieborden, infoborden voor de lanceerzones, boeien, 

kettingen, schakels, gewichten, lycra’s, portofoons,…

010      De toeristische ontsluiting van de haven van Zeebrugge 43.137 euro

Aanvrager: rederij Franlis nv

De rederij Franlis uit Oostende, met meer dan 45 jaar ervaring in het toeristisch passagiersvervoer op zee, nam in 

2009 de uitbating van de havenrondvaarten in Zeebrugge (rederij EURO-LINE) over. Omdat het bestaande vaartuig 

niet voldeed aan de verwachtingen en comforteisen van de passagiers, investeerde de rederij begin 2011 in een nieuw 

vaartuig. De Zephira is het nieuwste passagiersvaartuig van België met 2 ruime binnendekken en 1 panoramisch 

buitendek en kan 200 personen in alle comfort en in alle seizoenen aan boord ontvangen (rolstoeltoegankelijk). Omdat 

het financieel niet mogelijk is om op elk van de 400 jaarlijkse rondvaarten een gids te voorzien (jaarlijks budget: 26.000 

EUR) wenst de rederij te investeren in geautomatiseerde begeleiding aan boord.  Dit systeem zal gebruik maken van 

audiogids technologie met GPS en de bezoekers de correcte informatie en uitleg meegeven tijdens de rondvaart in 

de haven. Bijkomend worden de gegevens van voorbijvarende of aan de kaai liggende schepen vertoond via het 

AIS-systeem, samen met het “live” parcours in de haven.  Dit wordt uitgewerkt voor diverse doelgroepen (kinderen, 

jongeren, volwassenen) én in diverse talen, zodat een breed publiek (ook anderstaligen) wordt aangesproken.  Het 

passief “bootje varen” wordt op die manier een “interactieve en belevingsgerichte ontdekking op maat” in de haven 

van Zeebrugge en zal uniek en innovatief zijn in zijn soort in België. Bijkomend wordt een applicatie ontwikkeld, zodat 

in de nabije toekomst de passagiers op hun eigen smartphones de rondvaart kunnen volgen en de noodzakelijke 

informatie kunnen opvragen. Dit systeem zal de “live” gidsen voor groepen niet vervangen maar complementair 

werken voor individuele passagiers, die nu in de kou blijven staan en zich moeten behelpen met een folder.

001     plaatsen van klimconstructies op het strand 52.500 euro

Aanvrager: Gemeente Koksijde

Zowel binnen het jeugdbeleidsplan als het beleidsplan Toerisme wordt het aanbod afgestemd op de noden en wensen 

van specifieke doelgroepen. Aangezien Koksijde-Oostduinkerke een familiale badplaats is, vormen de jonge gezinnen met 

spelende kinderen van 3 tot 12 jaar dan ook een belangrijke doelgroep. De inplanting van speeltoestellen op het strand biedt 

een stimulans om jonge gezinnen aan te trekken. De gemeente Koksijde zou een klimconstructie plaatsen. Een dergelijk 

speeltoestel is voldoende groot om als trekpleister te dienen, maar ook niet zo groot dat het storend zou zijn op het strand. 

Er wordt ook een glijbaan aan het toestel voorzien. Daardoor wordt het toestel een aanvulling op de speelmogelijkheden 

die het strand nu al biedt. Jonge gezinnen worden op die manier extra gemotiveerd om hun vakantie aan de Vlaamse 

kust door te brengen. Met een toenemende vergrijzing van de kust wordt het heel belangrijk om de kustgemeenten - en 

meer bepaald Koksijde-  aantrekkelijk te maken voor kinderen en jonge gezinnen. Meer speelruimte geeft daartoe zeker al 

een belangrijke aanzet. De aanvraag betreft concreet het plaatsen van een ruimtenet met een glijbaan op het strand op 3 

verschillende locaties, nl. in Sint-Idesbald, in Koksijde-Bad en in Oostduinkerke-Bad.
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003      Opwaardering Kennedyplein Vosseslag 250.000 euro

Aanvrager: Gemeente De Haan

Opwaardering en herinrichting van het Kennedyplein en de Kennedylaan, in het kader om Vosseslag uit te breiden 

als toeristische zone. De Vosseslag vormt de verbinding tussen Bredene en De Haan-Centrum. Het golfterrein, de 

ligging nabij het strand, de natuurlijke polderlandschappen, zijn enkele van de troeven van de Vosseslag.

Het Kennedyplein (± 7 500 m²) vormt het kloppend hart van de Vosseslag, gelegen vlakbij de Driftweg; zowel voor 

bezoekers, tweede verblijvers als de lokale bevolking. Het driehoekige plein is echter dringend toe aan vernieuwing 

om de uitstraling van deze toeristische zone een boost te geven.

Het plein vormt de belangrijkste locatie voor evenementen als de Vosseslagfeesten en de Garnaalfeesten. Deze 

toeristische hoogdagen zijn uiteraard gebaat bij een hedendaags, verzorgd plein.

Het Kennedyplein dient te worden ingericht als een functioneel dorps- en marktplein. De vroegere functies zullen 

overgenomen én aangevuld worden in een actueel kader (parking, markt, evenementenplein, …).

Het bestaande gemeenschapsgebouw (± 240 m²) op het Kennedyplein dient te worden gesloopt en vervangen door 

een nieuw gebouw dat aangepast is aan de hedendaagse comfortnormen.

Het nieuwe gebouw zal heel wat mogelijkheden bieden: een multifunctionele zaal, een toeristisch infopunt, 

openbaar sanitair aangepast aan personen met een beperking, en een ontmoetingsruimte.

De multifunctionele zaal moet uitgespeeld worden als ‘all-weather’-faciliteit. Heel wat georganiseerde 

buitenactiviteiten kunnen hier onderdak vinden bij typische Belgische zomers…

Het huidige toeristisch infopunt op de Vosseslag is momenteel niet meer dan een elementair tuinhuisje zonder 

verwarming en internetverbinding. Om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen, dringt de bouw van 

een nieuwe infrastructuur zich op.

Het gebouw zal ook een openbaar toilet omvatten (nu is er op de Vosseslag enkel een openbaar toilet aan het 

strand) waarbij rekening werd gehouden met de reglementeringen voor personen met een beperking.

De ontmoetingsruimte zal vooral een aangename plaats zijn voor de frequente Vosseslagbezoekers, de tweede 

verblijvers en de lokale bevolking.

Deze aanvraag omvat de kosten voor een nieuw gemeenschapsgebouw met toeristisch infopunt, openbaar sanitair, 

multifunctionele zaal en ontmoetingsruimte. (exclusief kosten voor heraanleg plein!)

009      renovatie en uitbreiding van sanitaire voorzieningen 69.329 euro

Aanvrager: KYCn

Dit project kadert in de renovatie van de jachthaven en de volledige site van de Krommehoek.

Bij de ondertekening van de concessieovereenkomst in 2007 tussen het Vlaams Gewest enerzijds en de Koninklijke 

Yacht Club Nieuwpoort anderzijds engageerde de KYCN zich om een investeringsprogramma van 933.800 Euro uit 

te voeren.

Een deel van dit programma werd reeds gerealiseerd, met de aankoop van een bootlift, de installatie van een 

ecoponton, de aanpassing van de brandstofbevoorrading aan de strengste milieueisen, …

Ook de uitbreiding van het sanitair blok werd gespecifieerd in de opgelijste investeringen.

Zowel een uitbreiding van de capaciteit als een vernieuwing van de technische installatie dringt zich nu op. Aan het 

volume van het gebouw wordt niets veranderd. Alles wordt gerealiseerd door het optimaliseren van het bestaande 

volume. 

Het aantal douches wordt opgetrokken van 10 naar 14, waaronder 2 doucheruimtes die uitgerust worden met een 

wastafel.

Zowel bij de dames als bij de heren wordt ook het aantal toiletten en urinoirs verhoogd. Het aantal wastafels blijft 

ongewijzigd maar de tafels worden nu ook voorzien van warm water. Daarnaast wordt ook een toilet voor minder 

mobiele mensen voorzien.
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Deze capaciteitsverhoging is nodig omdat het aantal ligplaatsen werd uitgebreid met 80 ligplaatsen wat zowel zijn 

invloed heeft op het aantal leden als op het aantal bezoekers.

Daarnaast werd in 2010 ook gestart met een zeilschool voor de jongeren. De meeste jongeren zijn Belgen, hoewel 

ook buitenlanders deze stages volgen.

Bovendien worden jaarlijks op de site van de Krommehoek ook één of meerdere internationale wedstrijden 

georganiseerd voor zwaardboten, dit kan zowel een Wereldkampioenschap of een Europees Kampioenschap zijn 

(bv in 2012 wordt in juli het WK Splash georganiseerd met 150 boten en gedurende de twee laatste weken van 

augustus het Jeugd Europees Kampioenschap Laser met 250 boten). In 2011 kon de vzw KYCN rekenen op 185 

boten, goed voor een 1.000 tal personen die gedurende een week gebruik maakten van de accommodaties van 

de KYCN. De installatie van het kunstwerk ‘Le vent souffle ou il veut’ van Daniël Buren (Beaufort) op de punt van 

het schiereiland is volgens de projectindiener voor de site van de Krommehoek een pluspunt waardoor er vaak 

wandelaars komen op de Krommehoek. En dit zal nog versterkt worden als de Stad Nieuwpoort volgende winter 

de wandelpromenade zal uitbreiden tot op de Krommehoek.

013      Hotelinnovatie: een golf van vernieuwing - deel 2 192.375 euro

Aanvrager: westtoer apb

Dit project richt zich in eerste instantie tot alle commerciële kusthotels die de intentie hebben om hun onderneming te 

innoveren. Bedrijven opgericht en ondersteund in het kader van Toerisme voor Allen zijn in dit project niet opgenomen.

Daarnaast wil Westtoer in dit project nagaan hoe de achteruitgang van het aantal hotelbedden kan gestopt worden. 

Concreet beoogt het project een 10-tal innovatiedossiers van bestaande hotels te kunnen ondersteunen met een 

innovatie-impuls.  Met innovatiedossiers wordt bedoeld hotelprojecten die een belangrijke vernieuwing doorvoeren, 

die niet alleen nieuw is voor het hotel, maar ook voor de hotelsector van de Vlaamse Kust in het algemeen. Deze 

vernieuwing kan betrekking hebben op een product of dienst of op de manier waarop het hotel zichzelf promoot.

In 2010 werd het eerste deel van dit project goedgekeurd. De denktank kwam al drie maal samen en de criteria voor de 

toekenning van het advies en/of de innovatie-impuls werden vastgelegd. De denktank rond hotelinnovatie verzamelt 

een aantal experts die de verschillende pistes rond innovatie van hotels in kaart brengen en dit  ter ondersteuning 

van de kusthoteliers die een project wensen in te dienen.  

In deze denktank zijn 2 groepen specialisten samengebracht. De eerste groep zijn de consulenten die zullen instaan 

voor de individuele kennisbegeleiding op maat in de ondernemingen. Naast deze consulenten, worden  er ook 

onafhankelijke innovatie-experts uitgenodigd in de denktank. Deze experts geven voldoende zuurstof aan de denktank 

en zullen ook dienen als projectjury en als klankbord tijdens de uitvoering van de projecten.

Deze jury zal een grondige analyse uitvoeren van de haalbaarheid van de ingediende dossiers op basis van de 

vastgelegde criteria. Aan de hand van deze analyse zal de jury dan beslissen aan welke dossiers er advies en/of een 

innovatie-impuls gegeven zal worden. 

Om recht te hebben op deze impuls moeten de hoteliers aantonen dat hun innovatieproject werd opgestart voor 

30/10/2012 en beëindigd voor 30/10/2015. Voor de uitbetaling van de innovatie-impuls worden de verschillende  

innovatiedossiers gecontroleerd door de projectleider. 

Daarnaast probeert het project inzicht te verwerven in de kwalitatieve en kwantitatieve manieren om het 

kusthotelproduct te verbeteren. Hotelinnovatie fase 2 is dus voornamelijk een investeringproject dat bestaat uit 2 

onderdelen, met name : de toekenning van een innovatie-impuls aan bestaande hotels en het in kaart brengen van 

de manieren om het aantal kwalitatieve hotelbedden op peil te houden.
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012					Vakantiewoningen	aan	Zee:	Kruispuntbank	voor	efficiënt	toeristisch	ondernemen	

 door de toeristische verhuurkantoren - Kwaliteitsverbetering (fase 3) 87.609 euro

Aanvrager: CIB Kust vzw

Deze 3de fase van het project “Vakantiewoningen aan Zee: Kruispuntbank voor efficiënt toeristisch ondernemen 

door de toeristische verhuurkantoren” heeft als doel de huidige Kruispuntbank Vakantieverhuur van CIB Kust vzw 

uit te bouwen tot een online boekingssysteem, waarbij de boeking rechtstreeks gebeurt bij het vergund toeristisch 

verhuurkantoor dat zorgt voor de integrale afhandeling en administratie van de boeking.

Het realiseren van de online boekingen vereist een realtime synchronisatie met de kantoorsoftware voor het 

publiceren van tot op de minuut correcte boekingsgegevens. Daarnaast is een boekingsprotocol vereist, nl. het (evt. 

tijdelijk)  blokkeren van periodes, betaling van een voorschot, confirmatie van de boeking in geval van betaling, terug 

vrijgeven van een geblokkeerde periode in geval van annulatie.

Het project voorziet daarnaast de nodige vormingsmomenten voor de zaakvoerders en medewerkers van de 

toeristische verhuurkantoren (opleiding module E-gov, opleiding module E-commerce).

014      Kust omhelst erfgoed 40.996 euro

Aanvrager: Vzw Dement

De kust heeft een cultuur-historisch patrimonium waar de kustbewoners trots op mogen zijn. Het project ‘Kust 

omhelst erfgoed’ wil de trots van de kustbewoners over dit patrimonium aanwakkeren, hen meer betrekken bij het 

kusterfgoed en het toeristisch potentieel van het kusterfgoed ten volle ontwikkelen. Het project ‘Kust omhelst erfgoed’ 

bestaat concreet uit drie onderdelen: 

- het aanbieden aan de kustbewoners van een vormingstraject tot “kusterfhoeder”

- het ontwikkelen van verschillende producten die voor de kustbezoeker aantrekkelijk zijn vanuit cultuur-

toeristisch oogpunt (in eerste instantie voor Oostende, later ook voor andere kustgemeentes)

- het integreren van erfgoed POI’s in een kustbrede digitale applicatie (West-Vlinderen*) om een zo breed mogelijk 

publiek te laten kennis maken met het erfgoedaanbod aan zee op een belevingsgerichte en hedendaagse manier.  

* West-Vlinderen is een themacampagne die Westtoer in 2012 zal lanceren. West-Vlinderen zal aan de hand van 

media en een mobiele applicatie de recreant informeren over de fiets- en wandelroutes in de 4 regio’s, goede 

adressen, evenementen, bezienswaardigheden, logiesmogelijkheden, enz.

011      De Vlaamse Kust: zichtbare toegankelijkheid 47.220 euro

Aanvrager: westkans vzw

Westkans vzw verzamelde en verwerkte de voorbije jaren veel informatie met betrekking tot de toegankelijkheid 

van de kustgemeenten. Deze informatieverzameling, gerealiseerd in het kader van het Kustactieplan, Interreg 

projecten, Gelijke Kansen projecten en opdrachten van Toerisme Vlaanderen leidde tot een breed aanbod aan 

toegankelijkheidsinformatie. De informatie is interessant voor zowel (inter)nationale toeristen, eigen inwoners als 

beleidsmakers.

Het gaat om toegankelijkheid van restaurants en café’s aan de zeedijk, toegankelijkheid van het fietsnetwerk, 

toegankelijke fietslussen, toegankelijkheid van openbaar sanitair, toegankelijkheid van logies (hotels, campings, 

jeugdverblijven, etc), infokantoren, musea, Zon, Zee, Zorgeloos en parkeerplaatsen (Navigeer en Parkeer).

Westkans wil alle beschikbare informatie bundelen, linken, verspreiden én, waar nodig, actualiseren.

Het doel is om actuele bestaande en nieuwe informatie via zoveel mogelijk en zo divers mogelijke kanalen beschikbaar 

te maken voor toeristen, bewoners en gemeentebesturen. De toegankelijkheidsinformatie zelf moet ook optimaal 

toegankelijk zijn.
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Daarnaast wil men toeristische diensten en infokantoren het belang en de meerwaarde van toegankelijkheidsinformatie 

duidelijk maken en tools aanreiken om communicatiestrategieën te ontwikkelen rond deze informatie en zo een 

breder en diverser publiek aan te spreken. 

Via een netwerkevent (toegankelijkheidsdag) wil men ook de reissector bewust maken van het aanbod en zo de 

toeristische aanbieders in contact brengen met de organisatoren.EVENEMENTEN & MARKETING

019      Beaufort 04 fase 2 137.500 euro

Aanvrager: Vzw Ku(n)st

De 2de fase van het in 2011 goedgekeurde project “Beaufort04” heeft als doel de publiekswerking en het 

publicatiebeleid van Beaufort04 te versterken. Concreet gaat het om realisatie van een aantal publicaties zoals een 

verbeterde uitgave van de succesvolle wandelgids  i.s.m. de toeristische diensten en Westtoer en De Kusttram- 

De Lijn en De Standaard.Daarnaast zal ook werk worden gemaakt van een fietskaart met specifieke toeristische 

aandacht voor de Beaufortroute ism Westtoer en van de kustimagoversterkende meertalige catalogus “Beeldenpark 

aan zee / Beaufort04” met ook een digitaal “BeaufortBladerBeeldenboek” in PDF-formaat .

Daarnaast wil de vzw ook inzetten op publiekswerking en onthaal  met onder meer de ontwikkeling en realisatie 

van een kwalitatieve bewegwijzering en publieke duiding van de Beaufortlocaties. Er is ook de ontwikkeling en  

coördinatie van het project “Ku(n)stcaravan”: 9 dagevenementen voor gezinnen met kinderen ism de toeristische 

diensten, de Standaard, “VLIEG”  en diverse andere mediapartners.  De vzw zal ook democratische Beaufort-

busreizen organiseren met een opgeleide meertalige gids en wil een verbeterd onthaal realiseren door opleidingen 

voor medewerkers/partners met een onthaalfunctie. 

Voor de officiële opening van Beaufort04 werd tevens een openingsreceptie georganiseerd voor 600 genodigden in 

de Vismijn te Nieuwpoort. 

018      Meeting aan Zee 99.545 euro

Aanvrager: westtoer apb

Het promootbare meetingtoerisme aan de Kust is vrij beperkt  in volume in vergelijking met het leisure toerisme. 

Nochtans biedt deze sector ook opportuniteiten voor het kusttoerisme- niet alleen omwille van de relatief hoge 

bestedingen die het met zich meebrengt, maar ook omwille van de complementariteit met het leisuretoerisme 

- waardoor de infrastructuur op een optimale wijze kan worden ingezet. Het project  Meeting aan Zee is een 

onderzoeksproject dat een dieper inzicht wil bieden in de specifieke kenmerken en mogelijkheden voor het 

meetingtoerisme aan zee.  Het onderzoeksproject bestaat uit diverse fasen. In fase 1 (november 2012) zal het 

meetingaanbod in kaart worden gebracht. In fase 2 (november 2012-januari 2014) wordt er een inschatting gemaakt 

van de globale vraag naar meetings aan de kust. In fase 3 (februari 2013-maart 2014) komt er dan een onderzoek naar 

de kenmerken van de meetingmarkt aan de kust. In fase 4 (februari 2013-mei 2013) wordt de positie van de kust op 

de meetingmarkt onderzocht. Fase 5 (september 2013-juni 2014) omvat het opstellen van een monitoringsysteem. In 

fase 6 (april 2014) komt er een workshop met de sector om de verkregen inzichten te communiceren. Fase 7 tenslotte 

(juli 2014- oktober 2014) is bedoeld voor de uiteindelijke rapportering en het formuleren van een aantal

aanbevelingen voor de sector en het beleid, zowel naar productontwikkeling als naar marketing. 
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016      een toeristische referentiegids voor de Kust 88.979 euro

Aanvrager: westtoer apb

Het project omvat de samenstelling, de publicatie, de verspreiding en de promotie van een commerciële toeristische 

gids voor de Vlaamse Kust. Dit in nauw overleg met de tien kustgemeenten, de provincie  West-Vlaanderen (via Westtoer 

apb) en een (nog te bepalen) uitgever. Het project wil een inhoudelijke, financiële en communicatie ondersteuning 

bieden bij het opmaken, het publiceren, het verspreiden en het promoten van een toeristische gids voor de Vlaamse 

Kust. De gids is een commerciële gids die via een netwerk van distributiekanalen in België en Nederland verspreid 

wordt. De gids heeft tot doel het verblijfstoerisme aan de Kust te promoten, alsook te fungeren als informatief 

referentiekader m.b.t. de toeristisch-recreatieve mogelijkheden die de Kust biedt op vlak van logies, gastronomie, 

cultuur, natuurbeleving, toeristische attracties en musea, fietsen en wandelen, evenementen… De gids dient verder 

praktische informatie te verschaffen omtrent reddingsdiensten, EHBO, restaurants, café’s, strandclubs, etc…

017      Lancering On-line realtime aanbod Huurvakantiewoningen aan de kust 100.000 euro

Aanvrager: westtoer apb

Het project beoogt in hoofdzaak de promotie van een online boekingsmodule voor huurvakantiewoningen aan de 

Kust. Deze module zal in het najaar van 2013 volledig operationeel zijn. 

Vakantie wordt steeds vaker online geboekt. Dit betekent dat de campagne ook in hoofdzaak online zal gebeuren. 

Voor wie al online is, zal het immers een kleine stap (of klik) zijn om op de boekingssite te komen.

Een goede ranking in de zoekmachines is een belangrijk aandachtspunt tijdens de realisatie van de webmodule. Maar 

ongetwijfeld zullen ook adword-campagnes (belangrijkste termen in combinatie met de locatie)  een cruciale rol spelen.

De campagne zal ook gedeeltelijk offline gevoerd worden. Maar het is niet de bedoeling om een brochure te maken 

waarin alle vakantiewoningen opgenomen worden en die dan via toeristische diensten te verdelen. Wel kunnen 

in het verlengde van mediacampagnes die de bestemming Kust promoten naar de specifieke doelgroep van 

vakantiewoningen extra bijlages gerealiseerd worden over de troeven van een vakantiewoning en/of de erkende 

verhuurkantoren. Daarbij kan dan verwezen worden naar de website voor concrete informatie en boekingen.

015      wereldkampioenschappen Cyclocross Koksijde 2012 205.689 euro

Aanvrager: Gemeente Koksijde

Net als in 1994 staat Koksijde opnieuw paraat om de veldritvedetten en hun supporters te ontvangen voor het WK 

Cyclocross. Het bestuur besliste om niet in zee te gaan met een organisatiebureau, maar de coördinatie en volledige 

realisatie van dit topsportevenement in eigen handen te houden, gezien de ervaring en kennis van zaken op het gebied 

van veldrijden. Daartoe werd een gemeentelijke evenementcoördinator aangesteld om samen met verschillende 

gemeentelijke diensten de kar te trekken en om een succes te maken van het evenement. De gemeente Koksijde wil 

dit evenement zoveel als mogelijk een nationale en internationale uitstraling geven. Dit WK heeft een internationale 

uitstraling gezien er ruim 300 internationale journalisten naar Koksijde afzakken. Maar het evenement betekent ook 

35 uren live TV met naar schatting 45 miljoen kijkers en meer dan 30.000 mensen die op WK-vakantie zijn aan onze 

Belgische Kust.

Bedoeling is om ook niet-sportliefhebbers warm te maken voor het  WK Cyclocross (bijv. kinderen, cultuurliefhebbers,…) 

want de gemeente Koksijde wil van het WK Cyclocross 2012 een familiaal gebeuren maken. Terwijl de liefhebbers 

genieten van de sportieve strijd kunnen de andere gezinsleden of vrienden op een andere manier comfortabel 

genieten van de toeristische troeven die Koksijde te bieden heeft bij de talloze nevenactiviteiten tijdens en naar 

aanloop van het evenement.
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Daarnaast wil de gemeente Koksijde zich met dit evenement ook profileren als een sportgemeente, waar er het hele 

jaar door talloze sporten te beoefenen zijn. Jaar na jaar wordt daarin dan geïnvesteerd en daarbij heeft de gemeente 

Koksijde oog voor alle sporttakken (watersporten, tennis, voetbal, basket, golf, petanque, duivensport,… om er maar 

enkele te noemen).

020      Dranouter Bad 2012-2013-2014: een belevingsfestival aan de Kust 33.340 euro

Aanvrager: Vzw Folkfestival Dranouter

Dranouter-Bad is een ééndaags muziek- en belevingsfestival met als voornaamste doelgroep mensen met een mentale 

beperking. Op de laatste donderdag van april (26/04/2012, 25/04/2013,24/04/2014) wordt op het strand en de zeedijk van 

De Panne een evenement aangeboden dat een zeer laagdrempelig participatief aanbod (workshops, doe-activiteiten, 

straattheater,...) combineert met een gevarieerde muziekprogrammatie. Dranouter-Bad wil artistiek uitdagend zijn 

voor de doelgroep. Maar naast de specifieke doelgroep is ook het gewone publiek welkom. Door samenwerking met 

hogescholen is er een professionele omkadering die voldoet aan alle vereisten van de doelgroep, zowel op het vlak 

van fysieke toegankelijkheid en aangepaste faciliteiten als op het vlak van signalisatie en communicatie op maat.  Er 

is ook een verzorgingstent en persoonlijke begeleiding op maat van de individuele bezoekers voorzien. Dranouter-

Bad biedt deze doelgroep een unieke belevingsdag aan op het strand en plaatst zo actieve kustbeleving open voor 

deze moeilijk bereikbare (of zelden bediende) doelgroep. Dranouter-Bad wil als opstap dienen voor verdere actieve 

kustbeleving (daguitstap of verblijfstoerisme) van de doelgroep aan de Kust.
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CAteGOrIe X  (VerSCHILLenDe prOVInCIeS)

Impulsprogramma wO I-evenementen

2012-4X13      Martelaarsteden 500.000 euro

Aanvrager: projectvereniging Martelaarsteden Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen

Binnen het nationale kader van de herdenkinginspanningen van de zeven Belgische Martelaarsteden engageren 

Aarschot, Dendermonde en Leuven zich om in Vlaanderen een reeks topevenementen te organiseren in augustus 

en september 2014. Deze evenementen zullen het verhaal van de Martelaarsteden brengen vanuit een creatieve 

invulling, gebracht door muzikale en visuele internationale topartiesten (lichtevocaties, concerten van onder meer 

Scala, een speciaal gecomponeerd werk van Piet Swerts, gebracht door internationale solisten ...). Deze opvoeringen 

zullen telkens plaatsvinden in de steden tegen het decor van het cultureel werelderfgoed dat nagenoeg dag op dag 

een eeuw voordien verwoest werd door de Groote Oorlog. De focus zal liggen op het verhaal van de terreur tegen 

burgerslachtoffers en de vernieling van eeuwenoud erfgoed, dit project streeft dan ook naar complementariteit met 

de initiatieven in de regio en Westhoek. Naast het brengen van een hoogkwalitatief en unieke evenementenreeks 

wil dit project ook aanzetten tot reflectie en de gebeurtenissen dankzij een breed pallet aan nevenactiviteiten terug 

een plaats geven in het collectieve geheugen van de huidige en toekomstige generaties. 

Impulsprogramma wielererfgoed & De ronde 100

2012-5X03      In het wiel van eddy Merckx 92.222 euro

Aanvrager: Sportimonium vzw Vlaams-Brabant, Antwerpen

De realisatie van het volledige project steunt op een samenwerking tussen verschillende toeristische partners: 

Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vaartland-Rupelstreek en het Sportimonium. Het project bestaat uit verschillende 

onderdelen. Zo is er de projectlijn “Eddy Merckx, uw gids in het Sportimonium”. Aan de hand van een multimediagids 

houdt men het wielererfgoed levendig en betrekt men een breed publiek. Eddy Merckx neemt je mee op verkenning 

in het museum en brengt het wielererfgoed tot leven. 

Vele lokale wielrenners werden door het publiek in eigen streek op handen gedragen. Deze lokale goden werden 

bezongen in typische marktliederen. De melodieën en teksten van deze liederen slaat men op in een wieler- 

juke-box in het museum.  Met de marktliederen onderstreept men op muzikale wijze het volkse karakter van de 

‘koers’. Een interactieve display bundelt de meest memorabele wielermomenten en indrukwekkende palmaressen 

uit de geschiedenis. De bezoeker herbeleeft deze momenten of maakt kennis met wieleridolen uit vervlogen tijd. 

Een ludieke montage met de hoogtepunten uit het leven van Eddy Merckx als sportman van de eeuw zal op 

verschillende locaties geïntegreerd kunnen worden als eyecatcher. Men fietst als het ware in het wiel van de 

legende Eddy Merckx door zijn levensverhaal. 

Daarnaast is er de projectlijn “Helden in het wiel van de kannibaal”. Centraal tussen de twee participerende regio’s in, 

werkt men in het Sportimonium een verdiepende rode draad uit rond Eddy Merckx. 

Een belevingsvolle permanente route op de fietsknooppunten is de tweede bouwsteen van het project. In 3 lussen 

van om en bij de 40 à 50 km (Brabantse Kouters, Vaartland en Rupelstreek) brengt men recreatieve fietsers in contact 

met het wielererfgoed van deze regio’s.
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Een overzichtfolder schetst de mogelijkheden en arrangementen voor Vlaamse en buitenlandse toeristen. Daarnaast 

biedt men ook een fietskaart met de 3 themalussen en 36 sitespecifieke links naar lokaal wielererfgoed aan.  

Groepen kunnen één of meerdere lussen ook met een toeristische gids of ‘wielergod’ afwerken. Alle gidsen krijgen 

een bijscholing  en  kunnen een tablet ontlenen ter ondersteuning van hun verhaal. In de infokantoren komen er 

antennemodules met  een permanente link naar de 36 sitespecifieke belevenissen, de arrangementen en de algemene 

praktische informatie. 

2012-5X04      100 jaar Flandriens deel 2 127.500 euro

Aanvrager: toerisme Leiestreek vzw west-en Oost-Vlaanderen

De Leiestreek heeft een rijk wielerverleden met heel wat bekende wielerfiguren: de Flandriens. 100 jaar Flandrien, 

gekoppeld aan de Ronde van Vlaanderen, vormt de rode draad van het project waarbij de figuren centraal staan. 

Toerisme Leiestreek wil de vele wielerverhalen, het beeldmateriaal en de figuren beter in beeld brengen. Het doel 

is om de recreant en de toerist de koers te laten beleven en de sfeer op te laten snuiven op een kwalitatieve manier. 

Dit zal men doen op basis van tijdelijke tentoonstellingen. Deze tijdelijke tentoonstellingen zijn complementair 

aan de nieuwe fietslussen en belevingselementen van Westtoer waarvoor eveneens een aanvraagdossier binnen 

het impulsprogramma werd ingediend. Alle elementen samen vormen een totaalconcept rond 100 jaar Flandrien. 

Concept: Vanuit zeven wielerhelden die verbonden zijn met de steden/gemeenten waar de tentoonstellingen 

doorgaan, wordt het verhaal van 100 jaar Ronde van Vlaanderen en 100 jaar Flandriens verteld. De zeven wielerhelden 

worden gelinkt aan een buitenlandse tijdgenoot of landgenoot met internationale uitstraling uit de bewuste periode. 

Met de figuur van Karel van Wijnendaele gaat men ook terug naar de bakermat van de Ronde van Vlaanderen en 

hoe het allemaal begon voor de wielerhelden. Het hoogtepunt van elke tentoonstelling is een rit op een replica van 

een fiets uit de periode waarin de centrale figuur actief was als wielrenner. Het parcours en de omstandigheden  

refereren naar de periode van de figuur in kwestie of naar een welbepaalde koers waarin de bewuste wielerheld 

een hoofdrol speelde. Om de ervaring compleet te maken, kunnen bezoekers dezelfde rit doen met een fiets uit 

een totaal andere periode dan die waaruit het origineel van de replica stamt. De tijd waarin de bezoekers de rit 

met de replica hebben afgelegd, wordt geregistreerd en online gepubliceerd in een ranking. Bezoekers kunnen de 

ranking on-line volgen via de website, de facebookpagina en twitter. Om in de tentoonstellingen op de replica’s 

te kunnen rijden, moet je over een gratis gepersonaliseerde badge beschikken. De badges zijn te verkrijgen op 

de locaties waar de tentoonstellingen doorgaan maar kunnen ook vooraf besteld worden. Op de badges worden 

leeftijd, geslacht en woonplaats geregistreerd. De bezoekers van de tentoonstellingen kunnen dankzij de badges 

gemonitord worden. De nadruk van de tentoonstellingen ligt op het menselijke aspect en het persoonlijk verhaal 

van de Flandriens. De gemeenten waar de tijdelijke tentoonstellingen zullen doorgaan, zijn: Bossuit, Harelbeke, 

Menen, Roeselare, Torhout, Waregem en Wevelgem.

2012-5V02      Communicatie De ronde 100 234.000 euro

Aanvrager: rIA vzw 

De kanalen van Flanders Classics (websites algemeen, De Ronde Van Vlaanderen, Omloop Het Nieuwsblad, Dwars 

door Vlaanderen, De Scheldeprijs, Gent-Wevelgem, De Brabantse Pijl) en de Flanders Classics App zijn gekend bij 

een ruim publiek van binnen- en buitenlandse toeristen en wielerfans en worden massaal bezocht, zeker rond de 

koers. Momenteel krijgt Flanders Classics veel vragen vanuit het buitenland over de events of rond toeristische 

informatie. Bij gebrek aan middelen kan niet altijd diepgaand ingegaan worden op deze vragen. Daarom wil men 

de websites en apps (van Flanders Classics) in samenwerking met Toerisme Vlaanderen aanpassen op maat van 

(wieler)toeristen van de 6 focusmarkten (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje). De 

belangrijkste en de duurzame (de niet steeds veranderende) informatie zal vertaald worden in het Frans, Engels, 

Duits en Spaans. 
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Daarnaast zullen deze websites en app verder uitgewerkt worden rond toerisme en toeristische trekpleisters zodat 

toeristen perfect hun weg vinden in de streek, zeker op het moment van de Flanders Classics-koersen. Alsook 

zullen deze media aansluiten en doorverwijzen naar andere media rond de Ronde 100. Het project omvat ook de 

aanmaak van beeldmateriaal.

2012-5V03      Flanders Classics evenementen ronde 100 42.486 euro

Aanvrager: rIA vzw 

Flanders Classics wil de bestaande cyclo’s voor wielertoeristen internationaliseren en nieuwe formules lanceren 

met focus op buitenlandse toeristen. Binnen dit impulsprogramma komt de nieuwe cyclo ‘De Ronde Classic’ in 

aanmerking.

Met deze Ronde wil men het oude parcours weer tot leven brengen en terug in de tijd gaan, de tijd van de kasseien 

en het echt afzien. Hiermee wil men een heel ruime doelgroep van nationale en internationale wielertoeristen 

aanspreken. Het moet het hoogtepunt worden in 2013, het jaar dat de Ronde van Vlaanderen 100 jaar bestaat. 

De eerste Ronde vertrok in Gent en kwam aan in Gent en telde maar liefst 324 km. Ook zullen er verschillende 

afstanden in het parcours worden aangeboden. Tijdens de eerste versie wil men het koppelen aan een reünie van 

alle Rondewinnaars om zo het evenement extra uitstraling te geven in het binnen- en buitenland.

Voor de organisatie van het  evenement en de algemene communicatie vraagt men een betoelaging.
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www.toerismevlaanderen.be


