
     
 

Ambities voor het recreatief verblijf-
toerisme in de Vlaamse regio’s 2020 

Een plan voor de Vlaamse regio's  

Met dit plan wordt ingezet op het bevorderen van het verblijfstoerisme in de Vlaamse 

regio's. De bestemmingspromotie en bestemmingsontwikkeling gebeuren door Toerisme 

Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties. Toerisme Vlaanderen richt zich 

hiervoor op de buitenlandse verblijftoerist, de provinciale toeristische organisaties op de 

binnenlandse verblijftoerist. Om optimale resultaten te bereiken zullen Toerisme 

Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties maximaal samenwerken en dit zowel 

op vlak van bestemmingspromotie als bestemmingsontwikkeling. 

Het plan vormt een belangrijke schakel in de uitvoering van het strategisch beleidsplan 

toerisme in Vlaanderen 2020 en de internationale marketingstrategie van Toerisme 

Vlaanderen. Het plan verduidelijkt wat in de Vlaamse regio's over de regio's heen en op 

niveau van de bestemming Vlaanderen van belang is zowel voor de buitenlandse als de 

binnenlandse verblijfstoeristische markt. 

In eerste instantie komen de visie en de krachtlijnen aan bod. Deze bepalen de focus voor de 

Vlaamse regio's. Daarna worden deze vertaald naar de bestemmingspromotie en -

ontwikkeling met de daaraan gekoppelde instrumenten van Toerisme Vlaanderen en de 

provinciale toeristische organisaties. 

Het potentieel dat er is in de Vlaamse regio's moet maximaal worden ontwikkeld en 

gepromoot. Als “potentieel” wordt datgene beschouwd dat economisch, symbolisch en/of 

sociaal een substantiële meerwaarde biedt voor Vlaanderen als bestemming.  

 Economisch: een hefboomeffect creëren zodat de toeristische sector substantieel 
versterkt wordt 

 Symbolisch: bijdragen tot de reputatie van Vlaanderen als toeristische bestemming 

 Sociaal: rekening houden met het feit dat toerisme in Vlaanderen voor iedereen 
mogelijk moet zijn 

 
Voorafgaand aan dit plan werden twee workshops gehouden met specialisten uit het veld 

(bijlage 1) en werden internationale pers en professionelen uit de tradesector bevraagd 

(bijlage 2). De provinciale toeristische organisaties hebben elk voor hun provincie een 

analyse van het relevante aanbod gemaakt. Ook het Vlaamse Regio-onderzoek (Vlaanderen 

Vakantieganger) van Toerisme Vlaanderen vormde een belangrijke bron voor dit plan. 
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Recreatief verblijfstoerisme in de Vlaamse regio’s in cijfers 
De Vlaamse regio’s genereren ongeveer 2,5 miljoen aankomsten met een vrijetijdsmotief in 

commercieel logies1. Dit is goed voor een derde van alle vrijetijdsaankomsten in Vlaanderen. 

Het motief vrije tijd is in Vlaanderen goed voor twee derde van alle aankomsten. 

Figuur 1: Verdeling van de aankomsten met vrijetijdsmotief in commercieel logies in Vlaanderen, 2012 

 

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek 

De overgrote meerderheid van de vrijetijdstoeristen in de Vlaamse regio’s komt uit het 

binnenland. De binnenlandse markt heeft een aandeel van 62%. Binnen de buitenlandse 

markten is de Nederlandse duidelijk de belangrijkste. Ze zorgt voor ongeveer de helft van 

alle buitenlandse vrijetijdsaankomsten in de Vlaamse regio’s. De andere buurlanden spelen 

een veel kleinere rol. 

Figuur 2: Verdeling van de aankomsten met vrijetijdsmotief in commercieel logies in de Vlaamse regio’s naar 
nationaliteit, 2012 

 

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek 

Hotels is de belangrijkste logiesvorm voor een vakantieverblijf in de Vlaamse regio’s. Logies 

voor doelgroepen komt op de tweede plaats. Binnen de logies voor doelgroepen gaat het 

om verblijven in vakantiecentra enerzijds en anderzijds in jeugdverblijven. De gastenkamers 

hebben het kleinste aandeel. 

                                                           
1
 Binnen de commerciële logies wordt de verhuur van vakantiewoningen niet mee opgenomen met 

uitzondering van de verhuur van vakantiewoningen aan de kust via een verhuurkantoor. Deze laatste 
zitten er dus wel in. 
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Figuur 3: Verdeling van de aankomsten met vrijetijdsmotief in commercieel logies in de Vlaamse regio’s naar 
logiesvorm, 2012 

 

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek 
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Visie 
De Vlaamse regio's zijn een troef van de bestemming Vlaanderen. De Vlaamse regio's 

worden gekenmerkt door hun grote verscheidenheid waardoor er heel wat toeristische 

mogelijkheden zijn.  

We willen ons toeristisch product verrijken door warme en authentieke verhalen. Het zijn 

die verhalen die in elke fase van de beleving terug te vinden zijn, die ervoor zorgen dat we 

een unieke bestemming worden die zich onderscheidt. De verhalen vormen het 

uitgangspunt voor het benaderen van de Vlaamse regio's. 

Verhalen binnen thema's kunnen over de regiogrenzen heen gaan maar verhalen kunnen 

ook specifiek zijn voor één regio. Waar ze over de grenzen heen gaan wordt dit zo benaderd 

omdat dit versterkend werkt voor het verhaal, waar het regiospecifiek is, wordt dit ook zo 

benaderd zodat het verhaal uniek en sterk blijft. Waar het dus een meerwaarde biedt, 

zoeken en benutten we de mogelijke linken tussen de Vlaamse regio's onderling en met de 

steden zodat maximale synergieën ontstaan en de bestemming Vlaanderen versterkt wordt. 

De verhalen in de Vlaamse regio's passen binnen het DNA van Vlaanderen: baanbrekend 

vakmanschap. Het baanbrekend vakmanschap beleven moet ook in de regio's gebeuren. De 

Vlaamse regio's onderscheiden zich op volgende thema's: 

 

Uiteraard zijn combinaties mogelijk en vaak zorgt dit voor bijkomende synergieën. 

De ontwikkeling en vermarkting van de Vlaamse regio’s gebeurt in functie van de 

doelgroepen die kunnen bereikt worden.  Per markt kunnen deze verschillen, vaak gaat het 

om niches. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de noden van alle beoogde 

toeristen. Per markt leggen we een verschil in de benadering van de Vlaamse regio’s. 
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Om de vakantiebeleving zo goed mogelijk te maken, dient het toeristisch aanbod van hoge 

kwaliteit te zijn. Het is dan ook belangrijk om de verdere ontwikkeling van de Vlaamse 

regio's als toeristische bestemming ook op lange termijn te bekijken zodat de Vlaamse 

regio's toeristisch interessant blijven. Daarom willen we inzetten op een duurzame, 

kwaliteitsvolle en innovatieve beleving. 

Iedere toerist die in de Vlaamse regio's op vakantie gaat moet de gastvrijheid ervaren en 

maximaal kunnen genieten van de vakantie. Daarom moeten we ook aandacht hebben voor 

de noden van specifieke doelgroepen, zo zorgen we onder meer voor toegankelijke en 

kindvriendelijke Vlaamse regio’s.  

De toerist in de Vlaamse regio's dient optimaal onthaald te worden. Dit betekent dat het 

onthaal integraal benaderd wordt vanuit de bezoekerscyclus waardoor de noden op de 

verschillende touchpoints duidelijk worden. Voor het onthalen wordt hierbij gebruik 

gemaakt van innovatieve en digitale vormen.  

Vlaanderen erkent het recht op vakantie voor elke Vlaming. De overheden werken 

faciliterend door oa drempels weg te werken, nieuwe modellen van samenwerking te 

ondersteunen, netwerking, sensibilisering en promotie mogelijk te maken en het lokale 

toeristische weefsel te versterken. Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische 

organisaties spelen hierin een rol. Toerisme voor Allen wordt uitgebouwd op regionaal 

niveau maar heeft een Europese dimensie (vakantie binnen Europa), finaal resultaat moet 

het bekomen van regionaal en Europees burgerschap zijn. 
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Krachtlijnen 

Synergieën tussen de Vlaamse regio's en de steden 
Er zijn heel wat linken tussen de regio's en de steden te maken waardoor verhalen versterkt 

kunnen worden. De steden kunnen fungeren als toegangspoort voor een regio, zeker wat de 

buitenlandse markten betreft, waar vaker gedacht wordt in termen van steden.  Dit is een 

algemene trend in toerisme en de rijke historische steden zijn ook één van de belangrijkste 

troeven van Vlaanderen. De fysieke verbindingen moeten dan ook optimaal zijn.  

Eens toeristen in Vlaanderen zijn, vormen de steden soms de uitvalsbasis voor een bezoek in 

de omliggende regio.  Er zijn ook toeristen die een verblijf in de regio's verkiezen, hoewel ze 

wel degelijk voor de stad komen en het ervaren als een citytrip. Beide zijn zeker het geval 

voor buitenlandse toeristen. Daarnaast zijn er ook toeristen, voornamelijk binnenlandse, die 

in de regio's verblijven en in hun regioverkenning de stad meenemen. 

Erfgoed als getuigen van een groot verleden is een speerpunt 
Het erfgoed in de Vlaamse regio’s biedt heel wat mogelijkheden op toeristisch vlak en dit 

zowel voor de binnen- als buitenlandse markt. Het is vaak een bewijs van het baanbrekend 

vakmanschap in Vlaanderen. Het door UNESCO erkend erfgoed moet uiteraard 

gevaloriseerd worden en verder gaat er specifieke aandacht naar het religieuze, militaire en 

industrieel erfgoed en kastelen. Het gaat echter niet enkel om de erfgoedlocatie zelf. Vaak is 

het landschap er rond een getuige van dit zelfde verleden waardoor het verhaal hiermee 

versterkt wordt.  

Het erfgoed wordt pas echt sterk en vermarktbaar indien er sterke verhalen mee verbonden 

zijn. De verhalen zorgen voor aanknopingspunten om het erfgoed en de authenticiteit van 

het gebied daadwerkelijk te kunnen beleven. De verhalen geven vorm aan de 

streekidentiteit en hebben linken met andere verhalen in Vlaanderen zodat er naar andere 

locaties, ook buiten de regio, kan doorverwezen worden en deze bijdragen tot de identiteit 

van Vlaanderen als bestemming. Soms is erfgoed heel specifiek eigen aan een bepaald 

gebied, maar soms gaat het om een type erfgoed dat over heel Vlaanderen voorkomt. Van 

belang is dat de kwaliteit van het verhaal sterk is. 

Het vele erfgoed dat er is moet uiteraard, zij het met de nodige aandacht voor de 

draagkracht, ontsloten zijn. Bij herbestemmingen willen we inzetten op een toeristische 

invulling en ontsluiting. 

De eet- en drinkcultuur als toonbeeld van creativiteit en 

authenticiteit 
Vlaanderen is wereldwijd bekend voor zijn eet- en drinkcultuur. De authenticiteit en het 

vakmanschap zijn eigenschappen bij uitstek van de Vlaamse eet- en drinkcultuur waarbij 

traditionele producten op een creatieve en vernieuwende manier gebruikt worden. De vele 

bieren, streekproducten en de aanwezige creativiteit worden in de verf gezet in binnen- en 

buitenland en werken identiteitsversterkend voor Vlaanderen. De Vlaamse regio’s spelen 

hierin een belangrijke rol omdat veel van de authentieke producten hier geproduceerd 

worden.   
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Het gaat hierbij echter niet enkel om het proeven. Het gaat om meer dan dat. Het verhaal 

achter het product, het productieproces en de ondernemers vertellen en beleven staan 

centraal. De eet- en drinkcultuur kan op diverse manieren beleefd worden. Dit kan 

bijvoorbeeld heel actief zijn tijdens het productieproces, maar het kan ook gaan om het 

genieten van een typisch landschap dat gevormd wordt door de productie. Op die diversiteit 

dient ingezet te worden omdat dit versterkend werkt.  

Fietsen en fietscultuur, een unieke Vlaamse beleving 
Vlaanderen heeft een unieke fietscultuur. Fietsen is de favoriete activiteit van toeristen in de 

regio’s en tevens de belangrijkste motivatie voor een vakantie in de regio’s. Er is een sterk 

uitgebouwd en volledig dekkend fietsnetwerk dat zowel door recreanten als door toeristen 

graag gebruikt wordt. Het fietsen is eigen aan Vlaanderen en de Vlamingen. De fiets is ook 

het middel bij uitstek om zich binnen Vlaanderen te verplaatsen en te genieten van het 

erfgoed, de eet- en drinkcultuur en het landschap. Het fietsen leidt tot heel wat verhalen. Er 

zijn de vele verhalen uit het Vlaamse wielerverleden. Veldrijden is typisch Vlaams. Heel wat 

fietsmerken zijn Vlaams. Deze fietsmerken zorgen voor heel wat innovaties. Maar het gaat 

verder. Vele Vlamingen zijn gepassioneerd door hun fiets en het fietsen. Het is onderdeel 

van hun levenswijze.  

Het zijn deze verhalen die maken dat fietsen in Vlaanderen een unieke beleving is, iets dat je 

moet meegemaakt hebben. Een toerist hoeft zelfs niet te fietsen om toch de fietscultuur te 

kunnen beleven. 

Landschap als toeristische trekker 
Het landschap in Vlaanderen biedt heel wat toeristische mogelijkheden en kan heel wat, 

voornamelijk binnenlandse en Nederlandse toeristen aantrekken. Het landschap biedt bij 

uitstek mogelijkheden voor een vakantie waarbij rust en genieten centraal staan.  

Daarom moet gewerkt worden aan de beleving en ontsluiting van het landschap met 

aandacht voor rust en genieten. Het gaat hierbij onder meer om routestructuren voor 

fietsen en wandelen. Ook andere opportuniteiten, zoals ruiteren en waterbeleving, waar in 

bepaalde regio’s mogelijkheden voor zijn, dienen benut te worden. 

Het landschap verschilt van regio tot regio waardoor rekening moet gehouden worden met 

deze verschillen omdat hierin vaak de sterktes van de verschillende regio’s schuilen. Voor de 

buitenlandse toeristen, met uitzondering van de Nederlandse, is het landschap enkel van 

belang in combinatie met een van de andere thema's. 
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Bestemmingspromotie 
Wat de bestemmingspromotie betreft, is het zo dat Toerisme Vlaanderen verantwoordelijk 

is voor die op de buitenlandse markten en de provinciale toeristische organisaties voor die 

op de binnenlandse markt. 

Voor de Vlaamse regio's zijn de Vlaamse en Nederlandse markt prioritair. Ook uit de andere 

buurlanden kunnen toeristen aangetrokken worden en uit andere markten indien er 

specifieke opportuniteiten (B²MC’s2) zijn. Die specifieke opportuniteiten passen al dan niet 

in een van de thema's.  

Binnenland 
De binnenlandse markt wordt bewerkt door de provinciale toeristische organisaties. Zij doen 

dit enerzijds los van elkaar en anderzijds samen via de vzw Logeren in Vlaanderen. Op de 

binnenlandse markt differentiëren de verschillende regio’s zich van elkaar.  

Toerisme Vlaanderen heeft op de binnenlandse markt een aanvullende coördinerende rol op 

het vlak van bestemmingspromotie. Dit heeft concreet betrekking op de thema’s   waarvoor 

één beleid wordt uitgetekend in nauwe samenwerking met de provinciale diensten voor 

toerisme, alsook met andere relevante betrokkenen. Dit beleid heeft niet alleen betrekking 

op bestemmingspromotie maar ook op bestemmingsontwikkeling. 

Zo bestaat er bijvoorbeeld reeds één gezamenlijk plan voor de rijke eet-, drink- en 

tafelcultuur dat onderschreven is door de provinciale toeristische diensten, de kunststeden, 

Toerisme Vlaanderen en ook door de private sector, bijvoorbeeld Horeca Vlaanderen. 

Door een goede afstemming van alle plannen en acties op lokaal, nationaal en internationaal 

niveau met betrekking tot deze thema’s gaan we versnippering tegen, versterken we de 

toeristische sector als geheel en komen we uniform naar buiten. Het geeft ook 

mogelijkheden om gezamenlijke routestructuren uit te werken, aan te takken op Europese 

initiatieven en zo verder.  

Daarnaast neemt Toerisme Vlaanderen op de Vlaamse markt een sociaal corrigerende rol 

op. Het volstaat hierbij niet dat Toerisme Vlaanderen enkel een aanbod creëert. Toerisme 

Vlaanderen zet actief in op inclusievakanties waarop elke burger welkom is en voert hiertoe 

promotie naar de specifieke doelgroepen.  

Nederland 
De Nederlandse markt is de buitenlandse markt met de meeste mogelijkheden voor de 

Vlaamse regio's. Ze genereert dan ook de meeste buitenlandse overnachtingen in de regio's. 

Voor de Nederlandse markt is een koppeling aan de steden niet noodzakelijk en worden alle 

thema's gebruikt.  

                                                           
2
 B²MC staat voor Bestemmings- belevings- marktcombinatie: hierbij gaat het om het bundelen van 

verhalen tot belevingen die gekoppeld worden aan enerzijds bestemmingen en aan anderzijds 
markten. 
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Duitsland 
Op de Duitse markt3 zijn er meerdere mogelijkheden voor de Vlaamse regio's, zij het dat die 

beperkter zijn dan op de Nederlandse. bij voorkeur wordt de koppeling met de steden 

gemaakt. Voor het oostelijk gedeelte van Vlaanderen zijn er ook mogelijkheden voor de 

Vlaamse regio's zonder die koppeling te maken. De drie thema's, erfgoed, eet- en 

drinkcultuur en fietsen en fietscultuur, zullen gebruikt worden om de regio's in de markt te 

zetten. 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
De Franse en Britse markt4 zijn duidelijk minder prioritair dan de Duitse en Nederlandse. 

Voor deze markten wordt de koppeling met de steden gemaakt. Enkel heel sterke 

verhaallijnen zoals WOI kunnen los van de steden meegenomen worden. Binnen de thema’s 

erfgoed, eten en drinken en fietsen en fietscultuur zijn er mogelijkheden, zij het dat het 

steeds om niches gaat.  

Overige markten 
Ook uit de andere landen kunnen toeristen aangetrokken worden en uit andere markten 

indien er specifieke opportuniteiten (B²MC’s) zijn. Die specifieke opportuniteiten passen al 

dan niet in een van de thema's. Op elk van de markten zijn de mogelijkheden telkens anders 

en is de benadering dan ook anders. Vaak gaat het om specifieke niches die kunnen 

verschillen per markt, zoals shopping in Maasmechelen Village voor de Chinese markt.  

                                                           
3
 Op de Duitse markt ligt de focus op Nord-Rhein-Westfalen 

4
 Op de Franse markt ligt de focus op Ile de France en op de Britse markt op de ruime Londense regio. 
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Bestemmingsontwikkeling 
Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties zetten diverse instrumenten 

in voor de ontwikkeling van onze bestemming zodat de toerist een vakantiebeleving kan 

ervaren die voldoet aan zijn verwachtingen. Ze werken hiervoor samen met andere 

relevante betrokken actoren. Een belangrijke rode draad die hier doorheen loopt is het 

streven naar een hoge kwaliteit van de ganse toeristische keten.  

Productmanagement 
Zowel Toerisme Vlaanderen als de provinciale toeristische organisaties spelen een 

belangrijke rol in het management van het toeristisch product in de Vlaamse regio's. Er zal 

prioritair gewerkt worden rond de krachtlijnen zoals in dit plan gedefinieerd. Toerisme 

Vlaanderen zal zich richten op de krachtlijnen die de buitenlandse toerist aanspreken, waar 

de PTO’s zich richten op alle krachtlijnen, uiteraard is hier overlap waardoor samenwerking 

nodig is. Net zoals bij de bestemmingspromotie neemt Toerisme Vlaanderen ook op dit vlak 

een coördinerende rol op zich, een voorbeeld hiervan is de werking rond het fietsvriendelijk 

label. Toerisme Vlaanderen en de PTO’s gaan proactief op zoek naar belevingen en verhalen 

die het product aantrekkelijk en uniek kunnen maken voor de potentiële toerist. Het 

baanbrekend vakmanschap zal als rode draad doorheen het productmanagement worden 

gehanteerd. Voor de realisatie zijn er verschillende instrumenten waaronder subsidies en 

eigen investeringen.  

Toerisme Vlaanderen geeft impulssubsidies voor projecten in de Vlaamse regio's. Projecten 

worden beoordeeld op diverse criteria. De lijnen en prioriteiten in dit plan worden gebruikt 

om de projecten te beoordelen. Voor Toerisme Vlaanderen is het van belang dat het gaat 

om projecten die aantrekkelijk zijn voor buitenlandse toeristen. Een project moet dus 

aansluiten bij een van de vier thema's en/of de kwaliteit verhogen passend binnen de 

instrumenten van Toerisme Vlaanderen. Op de projecten moet  een duidelijke visie zijn en ze 

moeten getuigen van de nodige innovativiteit en creativiteit. 

Kennis en informatie 
Toerisme Vlaanderen en de PTO’s streven ernaar om de toeristische sector meer 

kennisgedreven te maken. Hiertoe verzamelen en ontsluiten zij gegevens en informatie, 

verrichten zij onderzoek en ontsluiten zij kennis. In de lijn met de opdracht van beide 

organisaties zal Toerisme Vlaanderen zich vooral richten op kennis en onderzoek over de 

buitenlandse toerist die naar de Vlaamse regio’s komt. De PTO’s verrichten onderzoek en 

ontsluiten deze kennis in verband met de binnenlandse toerist.  

Toerisme Vlaanderen zal een coördinerende rol opnemen voor onderzoek dat 

Vlaanderenbreed is en zorgen voor afstemming tussen de partners inzake kengetallen en 

methodieken. Aangezien voor de verwerving en ontsluiting van gegevens er vaak een 

overlap zal zijn, zullen beide organisaties samenwerken en hun activiteiten zoveel mogelijk 

op elkaar afstemmen.  

Kwaliteit en innovatie 
Cruciaal in de vakantiebeleving is dat de beleving van de bestemming kwalitatief optimaal 

moet zijn en blijven. De ontwikkeling van de bestemming dient dan ook op een duurzame 
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wijze te gebeuren. het is belangrijk dat de Vlaamse regio's ook voor volgende generaties 

toeristisch interessant blijft. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan 

kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en de vakantiebeleving voor iedereen. De ontwikkeling 

moet vanuit de volledige vakantiecyclus bekeken worden. Zowel Toerisme Vlaanderen als de 

provinciale toeristische organisaties spelen hierin een grote rol. 

Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties zetten in op een 

innovatieve sector. Ze willen inspirerend en stimulerend werken om zo concurrentiële 

voordelen te creëren. 

Onthaal 
Een goed onthaal van bezoekers draagt bij tot de belevingskwaliteit van hun verblijf en van 

de bestemming. Toerisme Vlaanderen focust daarbij op de internationale toerist en op de 

contactpunten die in deze context het meest relevant zijn.  In de regio’s zijn dat vooral de 

onthaalcentra in steden met een betekenisvol internationaal publiek of toeristische 

steden/centra die als steunpunt fungeren voor het internationaal onthaal, evenals het 

onthaal gekoppeld aan een aantal attracties, nog te selecteren op basis van thema en 

belang.  

Het onthaal in de regio’s wordt integraal bekeken en de toerist staat centraal. Dit betekent 

dat het onthaal benaderd wordt vanuit de totale bezoekerscyclus zodat alle relevante 

contactpunten in beeld komen. Het onthaal wordt voorts dynamisch benaderd, en waar 

nodig aangepast aan veranderingen in de omgeving, zoals die bijvoorbeeld tot uiting kunnen 

komen in veranderende consumentenvoorkeuren of een betekenisvolle ontwikkeling van 

het aanbodpotentieel. 

In het onthaal moet de nodige aandacht geschonken worden aan het digitale. Steeds meer 

mensen maken gebruik van al dan niet mobiel internet waardoor de mogelijkheden voor 

virtueel onthaal steeds interessanter worden. Fysiek en virtueel onthaal moeten dan ook 

maximaal vervlecht worden. De toegevoegde waarde van het persoonlijk onthaal verschuift 

van het verschaffen van praktische informatie naar het adviseren op maat van de klant, het 

wegwijs maken in het digitale en gedrukte informatieaanbod, het inspireren en het waar 

passend doorverwijzen. 

Internationaal onthaal in de regio's 

Het internationaal onthaal in de regio’s focust zich op steden, centra en attracties die hun 

belang ontlenen aan de feitelijke aanwezigheid van veel internationale bezoekers en/of de 

hoge internationale relevantie van het aanbod voor verblijfstoeristen. Hun dienstverlening is 

afgestemd op  de noden van de internationale bezoekers en hun productassortiment en 

presentatie sluiten aan bij de relevante merkidentiteit(en) en productlijnen.  

Het internationaal onthaal in onthaalpunten in de regio’s wordt op twee manieren 

gestructureerd. Enerzijds zijn er de steden en toeristische centra  als concentratiepunten van 

internationaal toerisme in de regio’s. Zij vormen het essentieel contactpunt voor een bezoek 

aan de regio's. Essentieel is hier doorverwijzing naar de plaatsen waar de verhalen van de 

regio’s verteld worden. 
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Anderzijds zijn er de attracties gekoppeld aan een van de thema’s waar een themagericht 

onthaal plaatsvindt. Dit netwerk van onthaalpunten is complementair  aan dat in de steden 

en centra. Op deze plaatsen is doorverwijzing naar de regio en andere locaties binnen het 

thema nodig. 

De visie m.b.t. onthaal wordt verder uitgewerkt in een specifieke nota met bijhorend 

actieplan. Daarin worden de rollen van de verschillende soorten contactpunten bepaald. Er 

wordt ook een kwaliteitskader opgesteld voor onthaalcentra ter vervanging van de huidige 

erkenningsreglementering. 
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Bijlage 1: Verslag Workshops 
Context 

Toerisme Vlaanderen wenst samen met haar voornaamste belanghebbenden te 

onderzoeken welke thema’s en ondersteunende elementen de Vlaamse regio’s als 

toeristische bestemming kunnen versterken.  

 

Hiertoe werd een workshop georganiseerd op 28 maart waarbij, dankzij de methode van het 

wereldcafé, een beperkt aantal relevante thema’s en ondersteunende elementen werden 

opgelijst. 

 

De hieruit volgende thema’s werden aangevuld met de conclusies van een grootschalig 

onderzoek. De 5 weerhouden thema’s werden verder uitgewerkt in een 2de workshop op 8 

mei. 

 

Dit document omvat het verslag van de resultaten van beide workshops. 

 

Verslag Wereld café 

donderdag 28 maart 2013 

 



 
 

14 

Conclusies 

Op basis van de individuele feedback van elke deelnemer aan het wereldcafé, werden de 

volgende thema’s en ondersteunende elementen geïdentificeerd die de Vlaamse regio’s als 

toeristische bestemming kunnen versterken: 

 

De cijfers tussen haakjes geven de score weer, het aantal keer dat het thema door één van 

de deelnemers werd aangeduid als belangrijk. De thema’s zijn genummerd in volgorde van 

belangrijkheid volgens de scores van de deelnemers. 

Notulen 

Op het einde van het wereldcafé werd door de verschillende tafelgastvrouwen en –heren 

kort samengevat wat de essentie was van wat aan hun tafel tijdens de workshop werd 

besproken. Deze toelichting wordt kort samengevat per tafel in de volgende paragrafen. 

Tafel 1 

Focus op kwaliteit: 

 Is heel veel te bieden 

 Vlaanderen internationaal 

 Alle regio's bekijken  

 

Authenticiteit 

 

Zorgenvrij reizen: 

 Doelgroepen 

 Investeren  

 In toegankelijkheid 

 In kwaliteit 

 Heel gastvrij 

 

 

Couleur local: 

 Kleine café'tjes 

 Brouwerijen 
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 Bieren! 

 Wat maakt ons uniek? 

 

Flirten met grenzen: 

 Lelijke zaken ook toeristisch 

maken 

 

Vlaanderen leven en genieten: 

 Moeten er thema's zijn? Het is zo 

verscheiden… 

 

Eerder innovatief werken: vanuit  de 

vraag van de klant! 

Tafel 2 

Wat zouden troeven kunnen zijn: 

 Streekgastronomie 

 Erfgoed:  

o kan voor heel Vlaanderen 

o Andere beperkt tot regio, 

maar ook belangrijk 

 Bieren 

 

We doen heel veel: 

 Op innovatieve manier gaan 

omspringen 

 Meer geïntegreerde 

productontwikkeling 

o Bv.Niet alleen wandelen, 

maar ook 

bezoekerscentrum 

 Ervaringen tellen 

 

Grenzen: 

 Hier meer op inzetten 

 

 

Vlaamse lelijkheid: 

 Kunnen we hier niet meer met 

doen? 

 Vb. Doel 

 

Zijn er wel voldoende landmarks? 

Misschien beter de regio's meer koppelen 

met de kunststeden. Niet afzonderlijk 

zien. 

 

Nabijheid: 

 Alles is heel dichtbij 

 In de regio's 

 En met de kunststeden 

 

Vlaamse regio naar kunststeden en 

omgekeerd 

 

Watertoerisme: 

 Ook op het water bezig zijn 

 Aantal moeilijkheden momenteel 

 Biedt veel invalshoeken 
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 Economische return belangrijk 

 

 

 

Onthaal en logies: 

 Sectoren waar we meer creatief 

mee moeten op inspringen 

 Anders omgaan met bestaande 

dingen

Tafel 3 

Twee rode draden: 

 Creativiteit 

 Innovatie 

 

Logies: 

 Ontvangen gasten 

 

Infokantoren: 

 Moet er een traditionele vorm 

van onthaal zijn? 

 

Landschapsbeleving, gekoppeld aan 

fietsen en wandelen 

 

Couleur local: 

 Maar hoe maakt dit ons anders 

dan andere landen? 

 

Beleven en genieten moet centraal staan 

en hier moet je alle thema's aan 

ophangen 

 

Onthaal: 

Netwerk, 1 totaalverhaal brengen. 

Wat wil de bezoeker weten? 

 

Dagtrips 

 

Toegankelijkheid 

 Rode draad 

 Maar ook specifiek als thema 

o Gericht op niche 

doelgroepen 

 

Doelgroepen: 

 Families 

 Kinderen 

 Derde generaties 

 Daardoor divers product met 

totaalpakket: zowel kinderen als 

grootouders aanspreken. 

 

Tafel 4 

Landschap  
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Familievakanties 

 Vervangt het zondags gevoel 

 Heel de waardenketen moet er 

zijn 

 Volledige ervaring 

 Link met privé 

 

Rust en stilte; ook zeer belangrijk. Beiden 

aanbieden 

Ouders rust, kinderen ambiance. 

 

Tuin van de kunststeden!! 

 Link moet er zijn 

 Complementair zijn en zo 

uitspelen 

 

Zorgenvrij toerisme: 

 Gaat gemakkelijker in groene 

regio 

 Waardenketen meer controleren 

en beheersen 

 

Authenticiteit: 

 Feestcultuur ter vervanging van 

festivalcultuur 

 Hippe karakter van Vlaanderen 

 Boodschap en aanbod linken 

 

Kerken: 

 Religieuze routes 

 Veel kerken en religie 

 Paters en bier koppelen 

 Ook link met kunststeden 

o Bv. Lam Gods 

 Fietscultuur netwerk 

 

 

Insteken in verhalen: 

 Werelderfgoed 

 WOI 

 

Combinatie streek-kunststad: 

 Kan misschien leiden tot 

verlenging van de verblijfsduur 

 

Tafel 5 

Troef; nabijheid, dus investeren in 

mobiliteit 

 

In steden, kleine plattelandsstadjes. 

 

Opentrekken van de verschillende 

aspecten waar we ons op kunnen 

toeleggen. 

 

Ethische toerisme en duurzaam toerisme. 



     
 

 

Tafel 6 

Tot rust komen, onthaasten 

Groene rustige omgeving 

 In combinatie met rustige zaken: 

wellness, gastronomie 

 Maar kan ook op actieve manier, 

bv. beklimming muur van 

Geraardsbergen om innerlijk tot 

rust komen 

 

Eten en drinken: 

 Focus op bier 

 Knooppunt van brouwerijen 

 Ieder stadje heeft zijn eigen bier! 

 Hier meer op inspelen 

 

Onthaal, kwaliteit 

 Informatie op maat 

 Toegankelijk maken van 

brouwerijen/kastelen/… 

 

Verspreiding van erfgoed 

 

Religie: 

 Heel wat abdijen 

 

Landmarks, niet artificieel 
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Voetnoot 

Landschap is essentieel: 

 Erg bevolkte regio 

 Kwaliteit van de landschappen is essentieel 

 Blijven inzetten op de zaken die er al reeds liggen. 

 Bv.fietsroute, blijft internationaal potentieel hebben. 

 Cultuurlandschap 

 

Verslag workshop uitwerking thema’s 

woensdag 8 mei 2013 

Context 

Tijdens deze workshop werden vijf thema’s verder uitgewerkt: 

 

 

 

De eerste 4 zijn rechtstreeks weerhouden uit de conclusies van het wereldcafé. Beleven en genieten 

werd niet opgenomen als thema aangezien het als een eigenschap beschouwd kan worden die voor 

verschillende thema’s belangrijk is. Fietsen en fietscultuur werd als thema toegevoegd op basis van 

de resultaten van een grootschalig onderzoek. 

 

Voor elk thema werd gewerkt rond 2 vragen: 

 

Link regio’s – steden  

Eten en drinken 

Landschap 

Erfgoed 

Fietsen en fietscultuur 



 
 

20 
 

 Wat zijn de eigenschappen van toeristisch interessante initiatieven binnen dit thema? 

 Hoe kunnen we de toeristische waarde van een initiatief binnen dit thema nog vergroten? 

 

De resultaten, met een aanduiding van een score van belangrijkheid volgens de deelnemers worden 

weergegeven in de tabellen in de volgende paragrafen. Telkens wordt er een mogelijke conclusie 

geformuleerd op basis van de detailgegevens aangereikt door de deelnemers. 

 

Conclusies 

Per thema worden achtereenvolgens de antwoorden op de eerste vraag (acties) en tweede vraag 

(eigenschappen) opgelijst.  

 

Hoe hoger de score in de laatste kolom (relatief ten opzichte van de andere scores in de tabel) hoe 

groener, hoe lager de score, hoer roder de inkleuring van de tabel. 

 

Kleuraanduidingen in de tekst duiden op een verband met de geformuleerde conclusie voor het 

thema. 

Landschap 

 

 

Actie Voorbeelden #

Concept uitwerken op Vlaams niveau: bv landschapsparken, Regionale parken Regionaal park de Merode 12

Ook vanuit communicatie bekijken

Wat is relevant voor welk soort promotie? 1

Goede ruimtelijke ordening nastreven: met toeristische coördinatie 5

Authentieke waarde van landschap versterken 6

Alle landschappen kindvriendelijke beleving 6

Wervend inzetten  van verhalen achter landschappen Bv: geschiedenis Mijn streek 5

Verhaal achter (evoluerend, natuurlijk groeiend…) landschap ter plaatse 

vertellen/ontsluiten

Samenwerking met heemkunde, erfgoed

Digitaal i.p.v. borden 9

Landschappen/regio's rond steden als "tuin" van de steden (aanvullend bij 

aanbod/activiteiten in steden)

Logeren in groen + daguitstap naar 

stad/steden 4

Zie 3: ook omgekeerde: steden nemen aanbod van regio's mee

Mechelen: stad + omgeving (bv: 

groentestreek /gastronomie) 1

Verhalen (vertellen aan bezoekers) als element van ambassadeurschap/gastheerschap 4

"Meer actief in het landschap": landbouw

bij hoevetoerisme: meewerken in het 

landschap (o.a. kinderen) 4
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Twee ideeën komen bij de uitwerking van dit thema sterk naar voren: 

 

 De vraag tot het hanteren/ontwikkelen van een concept op Vlaams niveau voor 

landschappen 

 Het belang van het verhaal om landschappen toeristisch interessant te maken. 

 

Andere interessante punten zijn kindvriendelijkheid en rust en stilte, thema’s die ook bij de eerste 

workshop aan bod kwamen. 

 

Erfgoed 

Eigenschappen Voorbeelden #

Duidelijk concept "NATIONAAL PARK" (HOGE KEMPEN) 2

Schaalgrootte (nuttig, geen must) & samenhang 4

Onderscheidend vermogen ( zelfstandige aantrekkingskracht) Bloesem/heide 5

Bezoekersstomen spreiden 2

Ontsluiting (toeristisch) --> hoe breng je de waarde over op de 

bezoeker?, beleefbaarheid en onthaal 2

Promotie wanneer het landschap er klaar voor is Minder goed: Bosland

LINK LANDSCHAP MET 

ERFGOED/ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS 5

Rust en stilte

6

Verscheidenheid van landschappen (beetje saai) Van de kust tot de Maas

2

Karakteristiek en authentiek Heidegebied. De kolonies (wortel/merksplas)

5

Ontsluiting: kwaliteitsvol, uniform Bewegwijzering, infoborden, instappunten, digitale

2

"Toeristisch interessante" landschappen: afbakenen en bepalen Nat. Park, domein,…
6

Verhaal achter landschappen (natuur + cultuur) Gallo-Romeinse tumuli, mijnstreek, ploderes, groeves,… 10

Beleving, activiteiten in een landschap; wandelen / fietsen/ varen 

Inplanting van voorzieningen

Logies, uitkijk; bv (paal-)kamperen

3

Non-actief in het landschap Stiltegebieden 2
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Drie conclusies voor dit thema zijn: 

 

Actie Voorbeelden #

Toegankelijk maken van recreatieve infrastructuur Ontsluiten monumenten langs routes 

(erfgoedroutes ontwikkelen) 1

Ontsluiten van erfgoed (materieel en immaterieel) Creatie van panoramapunten met 

landschapsduiding

Storystelling: ABC-Demervallei
5

Infoborden bij klein erfgoed Duiding van erfgoed langs routestructuren
1

Erfgoedlogies Tuchthuis in Vilvoorde --> erfgoedlogie? 5

Herbestemming van erfgoed Erfgoedlogies: ' Hertogenmolens Aarschot
9

Combinatie rectreatie en erfgoed Fietslus die vanuit erfgoedlogie vertrekt
1

Ontwikkelen van digitale producten voor een collectieve ervaring Storytelling (bv: QR,…)

Geocoaching
9

Erfgoed: eetcultuur en streekproducten Tour de Geuse 1

Onderscheidende elementen streekerfgoed toelichten (wat is uniek voor de regio)   4

Gelaagd werken: toegankelijkheid in verschillende niveaus van informatie  4

Integrale aanpak vergroot de toeristische waarde van een project
3

Ontsluiten en toegankelijkheid 2

"Niet doen" kan soms heel opbouwend zijn Geen actie is een actie! 1

Heroriëntering - toerisme draagt medeverantwoordelijkheid voor revalorisatie, behoud, 

bestemming

Onderhoud
4

Heritage - trust 4

Vrijwilligerswerking professionalisering bij ontsluiting van erfgoed$ 1

Sociale economie integreren in toerisme - LDE projecten
2

Eigenschappen Voorbeelden #

Diversiteit in erfgoed: spreekt diverse interesses aan Combinatie cultuur-natuur: Ijzerzandsteen

Combinatie materieel-immaterieel: bv ABC Demervallei 3

Aanspreken van diverse doelgroepen onder erfgoedliefhebbers Fietsers, wandelaars

Logie-gasten (verblijvers)

Dagtoeristen

…

1

Erfgoed als deel van het landschap versus erfgoed als toeristische beleving
5

Regioverhaal/streekidentiteit 8

Landschappelijk aspect en rust versus cultuursteden
1

Erfgoed als startpunt van beleving - decor

Erfgoed als bestemming

Erfgoed als locatie (verblijf)

3

Erfgoed levert verhalen voor storytelling
4

Link met eetcultuur en streekproducten 2

Erfgoed = onthaasten

Couleur locale van erfgoedevenementen Vb: processies en stoeten 3

Verwevenheid erfgoed en landschap Alden Biesen en Haspengouwen

Kolonies in Merksplas, Wortel
5

Zorg voor erfgoed, daarna pas beleving 1

Authenticiteit - authentieke beleving Niet te veel hightec; verstandig digitaal 5

Kwaliteitszorg marketing en communicatie
2

Evenwichtige en respectvolle ontsluiting cultuur-erfgoed-toerisme-natuur Integrale aanpak! 7

Duurzaam - duurzame acties 1

Toerisme kan helpen aan een kwalitatieve en respectvolle herbestemming 

die toch economisch rendabel kan zijn
5
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 het aspect van herbestemming is belangrijk 

 digitale producten bieden mogelijkheden om het toeristisch potentieel van erfgoed via 

beleving te verhogen 

 erfgoed in verband brengen met de streekidentiteit, het verhaal van de regio, is essentieel 

 

Eten en drinken 

 

 

 

Actie Voorbeelden #

Evenementen Gent proeft - A' smaakt - Zythos & Co - 

Lekker Westhoek - Zee van smaak - markt 

met streekproducten

7

Themaroutes Bier-, wijn- streekproductentocht 2

Promotieacties en - informatie Promotieboekjes

Culinaire proeven in de streek (infopunten)

Arrangement koppelen aan lezersartikel
2

Productontwikkeling - bestaand product Arrangement 1

Sneukeltochten Delicatessen-processie 1

Vorming Q-Label 3

Kwaliteitsmonitoring Labels 1

Overlegfasen Netwerkmomenten

Ambassadeurschap Toeristische infopunten 6

Actieve deelname aan productieproces Brouwer vr 1 dag, Druivenoogst  

(Hageland)
2

Vorming voor producenten rond meerwaarde voor ondernemer van openstellen voor 

bezoekers/meewerken aan toeristische initiatieven
6

Van brouwerij naar brouwerij

2

Goed distributiesysteem uitwerken van lokale producten nr horeca/verkoopskanalen
2

Toeristische ontsluiting van sites/productieproces/ onderneming / infrastructuur 

aantrekkelijk maken, beleving creëren

Verhaal, belevingscentra
6

Toeristische ontsluiting zo meertalig mogelijk (gericht op gekozen doelgroep)

Sensibilisering van horeca om lokale producten/ingrediënten te gebruiken + goed laten 

opvallen

Vb: Croque Hawai (Ananas) - Croque 

Haspengouw ( appel)
6

Inspelen op hoog aantal sterrenchefs = imago vormen

In vliegtuigen van Brussels Airlines wordt Vlaamse kost geserveerd
1

Wijnboeren en wijnkastelen/wijngaarden openstellen en ontsluiten

Richten op kinderen: geen frieten met curryworst maar kleinere porties, leuke 

gerechten, gezonde snacks 3

Kinderen laten deelnemen aan koken 2

Streetfood

Gastronomische evenementen Bv: hapje tapje in Leuven, grote 

wafelenbak a la nero

Markten / boerenmarkten

Culinaire routes 1
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Het valt op dat de input en ideeën voor dit thema in vergelijking met de andere thema’s het meest 

divers is. De volgende zaken zijn belangrijk: 

 

 Uitbouwen van de samenwerking tussen privé en overheid 

 Het belang van de promotie van streekproducten 

 Opnieuw verhalen en beleving als belangrijke hefboom 

 Specifiek voor dit thema wordt het belang van evenementen onderstreept 

 

 

Link regio’s en steden 

 

Eigenschappen Voorbeelden #

Streekgebondenheid --> couleur locale (combinatie) Zee van Smaak, streekgroenten, ambassadeur VLL

4

Autheniticiteit --> couleur locale (combinatie) Volkscafés - Ambassadeur 6

Vakmanschap Jong keukengeweld

5

Lekker - kwaliteit  Alles 2

Correcte prijs/kwaliteit Alles - Jong keukengeweld 2

Beleving Volkscafés- JKG - weg en verhaal  van product 5

Storytelling Zee van smaak, JKG - Kobe 5

PPS - structuur Ambassadeur VLL 1

Merkenprofilering Vintage Heuvelland 1

Breed aanbod in functie van doelgroepen Jong keukengeweld
2

Definitie "lokaal" of "streekproduct" is afhankelijk van schaal --> 

binnenlandse toerist / buitenlandse toerist
1

Intensieve samenwerking tss producenten, horeca en overheid met 

aandacht voor economische meerwaarde (win-win)
6

Ook het verhaal achter het product / de ondermer & onderneming 

wordt verteld
5

Interactie, workshops,… de toerist als deelnemer
2

Inspelen op trends: gezondheid, ecologie, korte keten, 

seizoensproducten, bioproducten, ambachtelijk ,…
5

LEKKER, leuk verpakt, luxegevoel, ambacht tonen

Verrassend creatief omgaan met traditionele producten/ 

gerechten/ ingrediënten uit de streek (evt baseren op 

erfgoed/vergeten groenten)

6

In promotie: seizoensstart, beperkte beschikbaarheid

Sterk hypen
1

Deelnemen aan oogst, plukvakanties 1

Inspelen op doelgroepen: glutenvrij, dieetvakanties, speciale diëten 

voorzien,…

Ook zorgtoerisme, vergrijzing

Inspelen op folklore Krakelingenworp (wijn met levende visjes)
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Actie Voorbeelden #

Meer en betere infopunten met voldoende info 2

Brochures en productontwikkeling in meerdere talen, afhankelijk van de markt + gericht
1

Van Antwerpen naar Kalmthoutse Heide met de trein, zoals de vroegere Bourgoisie. 

Toeristenstroom baseren op erfgoed 

bv: landlopers van A'pen of andere stad 

naar kolonies
2

Combinatie 2 kunststeden met regio's er tussenin Bv: fietsen van stad naar stad
4

Steden moeten regio's promotioneel gebruiken, zichzelf positioneren als stad in een 

regio
6

Logeren in de regio, activiteiten in de stad --> arrangementen
5

Logeren in de stad, activiteiten in de regio Overdag fietsen/wandelen, s avonds op 

restaurant/café
4

Samen een website maken 1

Gidsen inzetten, alternatieve gidsbeurt van stad naar de regio

2

Digitale apps regionaal bekijken in plaats van obv 1 stad Niet 1 app maar doorverwijzen naar 

verschillende apps " als u dit leuk vond dan 

…"  (bv: app "14-18 herdacht")

4

Koppeling tussen verschillende sites en attracties in één koepel, als verschillende 

puzzelstukken ( ook apart te genienten)

Bv: samenwerking tss 4 wijnsites in 

Wallonie
3

Toeristische evenementen in samenwerking met stad en regio Bv: Breughelfeesten , Brugge - zeebrugge
2

Waterwegen als connectie/leidraad --> arrangementen

+ watertoerisme ontwikkelen, ook langs water

Bv: week van de smaak 2013, 

Euregioproject Lille- Courtoi, Canal du Midi 

( FR), Gent - Leiestreek, fietspad/jaagpad, 

Maasvallei)

4

"Toegangspoorten" die zowel ontsluiten naar stad als naar regio "Transporthuis"  met 

reca/logies/parking/toeristisch aanbod 6

Gastronomie als link Bv arrangementen met proeverijen, 

koppeling met sterrenrestaurants in 

groene regio's,…
2

Logies als uitvalsbasis: sterke aanwezigheid op boekings/aanbevelingssite + info ter 

plekke over streek + WIFI 5

Offline kaart-apps Downloaden maar daarna offline 

gebruiken
2



 
 

26 
 

 

 

Wat opvalt bij de uitwerking van dit thema is het belang dat de deelnemers hechten aan het 

uitbouwen van een wisselwerking tussen steden en regio’s in 2 richtingen. Bijkomend wordt de 

fysieke link belangrijk geacht (vb. een fietsroute, combinatie van logeren en activiteiten, etc.) maar 

wordt ook een thematische link als belangrijke piste toegevoegd. 

Steden worden beschouwd als trekker voor hun regio. 

 

Fietsen en fietscultuur 

 

Eigenschappen Voorbeelden #

Doorverwijzen van stad naar regio's en andersom 3

In promotie wordt gebruik gemaakt van regio door stad en 

omgekeerd
3

Promotie: stad en zijn omgeving
5

Sterke thematische link van stad naar regio --> STERK VERHAAL 

(AFSTAND IS VAN BELANG)

Diamant, fruit (Haspengouw)
8

Thematische link/verhaal tss regio's onderling, over regiogrenzen 

heen  (AFSTAND IS VAN BELANG)

bier, onroerend erfgoed ( de 3 K's)
2

Mix tussen cultuur/kunst en landschap/natuur --> GOEDE 

ONTSLUITING op verschillende manieren

Mechelen (Biertrip tss M en Boortmeerbeek)
5

In stedelijke productontwikkeling wordt regio meegenomen

Kunststad in omgeving 1

Gericht op 'juiste' doelgroep/andere doelgroep dan klassieke 

citytripper of: herhaalbezoekers, die zoeken naar differentiatie 2

Stad als toegangspoort voor omgeving (toerist zoekt op stad)

9

Kwaliteit/dienstverlening gelijk tussen alle actoren binnen een 

project
2

Kleinere stadjes in groene regio's versus kunststad en omgeving
1

Historische linken tss regio en stadje (en erfgoed) Bv: Kasteel Gaasbeek; route Egmont

3

Interessante routes/connecties tss regio en stad 

Transportlinken!!!! Openbaar vervoer in groene regio's

Trein, fiets, pendeldienst naar BaB's, autoverhuur,… 

Perkeergelegenheden, fietsverhuur aan station voor toeristen,... 4

Overnachten in de regio en op daguitstap naar de stad

1

Amper samenwerking tss toerismediensten van steden en groene 

regio's + met privésector

Fietsverhuur niet in lus, maar in lijn Meerdere verhuurders samenbrengen, cf autoverhuur 

+ nabrengservice voor bagage
1

Meer uitspelen van "stadjes" in grotere regio's (met focus op 

erfgoed)

Overkoepelende promotie
2

Streekthema's: fietscultuur, brouwerijtoerisme,.. Arrangementen bouwen op streekthema's 1

"Actieradius" van bezoeker als uitgangspunt nemen Invloed van logies als uitvalsbasis + transportmiddel om 

reikwijdte te bepalen
2

Verwijsfunctie van toeristische attracties 1
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Dit thema is duidelijk een thema waar gesproken wordt vanuit de ervaring die reeds opgebouwd 

werd en de realisaties binnen dit thema tot op heden. Aandachtspunten zijn: 

 De kwaliteit van netwerken en infrastructuur onderhouden en verbeteren 

Actie Voorbeelden #

Overkoepelend platform "Vlaanderen fietsland" Aandacht voor meertaligheid

Niche-doelgroepen
7

Uniforme monitoring- Vlaamse kennisdatabank rond fietsen
4

Internationale campagnes rond fietsen Imagocampagnes Vlaanderen als 

fietsbestemming
7

Actieve tradebewerking Organisatie van fietsvakanties vb. zoveel 

heuvels van Vlaanderen (Kemmelberg, 

Koppenberg, in plaats van Mont Ventoux)

6

Samenwerking met logiessector, horeca

8

(Meerdaagse) fietsevenementen --> meerdere doelgroepen

Stimuleren van initatieven - kwaliteitsniveau opschalen

De Gordel - De ronde voor wielertoeristen
5

Vlaanderen fietsroute ---> zoeken naar meer, opsplitsen in aparte routes en die zo 

communiceren?

Marktconform + bekender maken --> vertaalslag naar verschillende doelgroepen

3

Regiogrensoverschrijdend/ provinciegrensoverschrijdend vb: rond bier, … de Merode heeft enkele 

grensoverschrijdende routes
3

Voldoende oplaad- en verhuurpunten voor e-bikes 4

Fietscafés --> uniformisering? Nodig? --> onderzoek + eventueel actie onderneme, 2

Nadenken hoe je van punt 8 een toeristisch relevant gegeven kan maken

App voor melding problemen fietsnetwerk (cf: "bordje weg") voor heel Vlaanderen (ikv 

nazorg/kwaliteit garanderen)
6

Apps voor routeplanning voor heel Vlaanderen West-Vlinderen,…
5

Eigenschappen Voorbeelden

Kwaliteitsvol fietsnetwerk Routedokter op Vlaams niveau; Vlaamse database

Kwaliteitsvolle randinfrastructuur Picknickplaatsen, rustplaatsen, Wifi-palen, oplaadpunten voor E-

bikes, fietsverhuurplaatsen E-bikes, schuilhutten

Toegevoegde beleving "Storyteller"; googlebril; mobiele fietsplanner,…

Samenwerking met logiessector, horeca Bagage-nabrengservice op Vlaams niveau, sterke 

fietsarrangementen

Verbreden van fietscultuur: uniek in Vlaanderen is "veldrijden" Parcours voor veldrijders, pistiers,… (enkel) recreactief 

openstellen voor breed publiek

Mountainbike

Vlaamse wielergeschiedenis=uniek Verder bestendigen van de Ronde 100-initiatieven 

(wielericonen)

Aandacht voor toegankelijkheid Rolstoelfietsen

Randinfrastructuur toegankelijk maken

Goed uitgebouwd FNW--> optimalisering, upgrade van het FNW in 

2013 (comfort, landschap, veiligheid,…)

cf Westtoer project FNW 2.0

Aandacht voor e-bikes E-bikeroutes cf brochure Antwerpese Kempen

Variatie in het aanbod --> toevoegen van beleving via storytelling Iedereen Flandrien

Fietsroutes verbinden --> logies, gastronomie, erfgoed/musea Fietsarrangementen Paters & Prinsen fietsroute Merode gebied

Fietscultuur --> meer verankerd, ruimer verspreid,  meer beleving / 

evenementen

Werking PVV met verschillende events vb Retroronde --> 

Iedereen Flandrien

Topsportevenementen (--> wielrennen / nog meer gebruiken in de 

marketing

De Flanders fields Classic ( Gent-Wevelgem), het merk ook na 

'14 - '18 levendig houden en gebruiken
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 De samenwerking met de logiesector en horeca verder ontwikkelen 

 De fietscultuur en wielergeschiedenis blijven aangrijpen als differentiator 

 

Algemene conclusies 

Overheen de thema’s zijn er twee zaken die vaak terugkomen: 

 

 Het belang dat gehecht wordt aan een integrale aanpak. Welke linken en verbanden tussen 

thema’s kunnen we uitbouwen en gebruiken? 

 Het belang dat gehecht wordt aan een verhaal en de streekidentiteit. 
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Bijlage 2: Bevraging Pers en trade 
In het voorjaar (maart – april) werden professionelen uit de pers en de trade-sector die het 

afgelopen jaar in de Vlaamse regio’s geweest waren een aantal vragen gesteld over dat verblijf. 32 

professionelen hebben geantwoord. Door de beperkte steekproef moeten de resultaten uiteraard 

met de nodige voorzichtigheid behandeld worden. 

Het gaat om Nederlanders (17), Duitsers (13) en Belgen (2). Er zitten 10 journalisten en 22 

professionelen uit de tradesector in de steekproef. 

Kan de regio waar je geweest bent toeristen uit jouw markt aantrekken? 

 

 

Kan de regio waar je geweest bent toeristen uit jouw markt aantrekken? 

 

 

Kan je een score op 10 geven voor “hoe uniek is de regio waar je geweest bent”? 
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Wat kan de bestemming Vlaanderen versterken? 

 Thema's: tastbare geschiedenis, kastelen, ambachten, streekproducten van kaas, ham tot 

bier, maar ook alternatieve/biologische producten (boerenbedrijven plus direct verkoop), 

méér musea zoals Flanders Fields (bijvoorbeeld voor WOII), maar ook zaken als in de 

voetsporen van (tot in Nederland) bekende personen. Museum over de Belgische 

Luchtmacht, over de forten rond Antwerpen, en kustplaatsarchitectuur (De Haan), en 

bijvoorbeeld jaren 60 nostalgie in Oostende (wat is daarvan over?). Beste strand, beste 

kwaliteit zeevis/schaaldieren. Han van Geenhuizen 

 Is prima zo. 

 Leave it as it is! maybe point out the cycling hotels and overnight stays. Think on small group 

visits 

 Many not too big, pleasant and historicle cities. Everybody knows Brugge and Gent, but 

Flandres had so much more. The beers are excellent, the food taste wonderfull and there are 

too much nice spots on old marketsquare to eat and to drink. 

 Good question, difficult to answer. Belgium/Flanders is charming, but can be very grey too: 

shops and cafées closed in summertime, desolates villages with the windows locked with 

shutters and the only vividness around the bakery opened on sundaymorning (a good thing!). 

So it is more the atmosphere than concrete things I can mention. 

 fietsen en wandelen 

 beer 

 schoonheid 

 cicling 

 culinary tours 

 Drinken, eten, wielrennen, mooie fiets- wandelroutes. 

 Flemish kitchen, food and drink specialties 

 cycling , history and local attractions, events 

 wat mij betreft;l gastronomie en cultuur 

 Gent 

 Cycling 

 wine & dine 

 Radsport, kulinarischen Eigenheiten 

 cycling, very much, cycling! :-) 
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 The "soft" skills should be strengthened even more - to show the customers how interesting 

the area can be, besides the monuments and places in the cities! This means the way of 

living, the way of celebrating and enjoying life in all its aspects!! 

 tolle lange Sandstrände, Verbindung Strandurlaub mit Kultur durch die schnell zu 

erreichenden Städte Gent und Brügge, gute Küche, (gast-)freundliche Menschen 

 Westflandern, Limburg, Flämisch Brabant 

 Produkte: Bier und Schokolade werden bereits gut vermarktet. Man sollte auch andere 

einheimische Produkte wie Käse, Bäckereien in die vermarktung aufnehmen 

 For the group market, I think everything is fine! 

 Tradition-Kunst-nette Events-Weltoffenheit-verkehrsgünstig von Deutschland zu erreichen 

 Begegnung mit Land & Leuten kommt immer gut an. Zudem wäre es gut, wenn nicht alle 

Museen an einem Montag geschlossen hätten, sondern dass es entweder in den Städten ein 

attraktives Angebot für den Montag gäbe (das dannn am Dienstag zu hätte) oder dass es eine 

Stadt gäbe, die ihren Museumsruhetag auf den Dienstag verschieben könnte und dafür am 

Montag mehr Gäste hätte. 

 Die Küste, die Kulinarik, das Bier haben großes Potential. 

 Familienprodukte. Radtouren abseits der bekannten staedte 

 Radfahren 

 A good balance between cultural and culinare themes. 

 Die Führungspreise sind zu hoch. In kleineren Orten oft kein deutschsprechender Reiseleiter 

verfügbar. Starres System, d.h. wenn die Führung mal 10 Minuten überzogen wird, soll gleich 

nachbezahlt werden. Oft bieten die Führungsagenturen keinen Treffpunkt ab Hotel an, wie 

von den Kunden gewünscht. Für die Gäste und auch den Fahrer ist es absolut angenehm den 

Reiseleiter -besonders bei Ganztagesführungen- direkt am Hotel zu treffen. An den 

Workshops nehmen oft Partner teil, wie kleine Bauernhöfe, die Führungen und 

Verköstigungen anbieten. Wenn wir dies einbuchen wollen arbeiten sie nicht mit Vouchern, 

haben kein Deutsch sprechendes Personal etc - immer schade, wenn man selbst die Zeit 

investiert um neue Produkte kennenzulernen, die dann aus den vorgenannten Gründen nicht 

im Katalog aufgenommen werden können. Eventuell können Vouchervereinbarungen bereits 

vor einer Messe/Infotour mit dem Leistungsgeber geklärt werden. 


