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NETWERK EN INSPIRATIE KEMPEN
Strategisch Plan
voorbereiding strategisch plan voor toerisme in de Kempen
2020-2025:

krachtlijnen:
‘Meer Kempen’ voor vakantiemaker, vakantieganger
en bewoner

evaluatie strategisch plan 2013-2019
25 deelnemers

forum STPK
109 deelnemers

overleg stuurgroep en ontwerpgroep
11 en 12 leden

workshop florerende bestemmingen
74 deelnemers

Kempenverhaal, Kempengevoel en model
impactvolle reiservaring als uitgangspunten

selectie KempenKeuzes (plekken, activiteiten
en ontmoetingen) en hefboomprojecten

workshop bezoekerscyclus, competitiviteit en rol Team Kempen
30 deelnemers

formulering engagement Team Kempen

begeleiding door Studiodott en Arrowminded

Opleidingen
Opleidingsaanbod KempenAcademie:

‘Revenue management’
en ‘Online marketing’
17 logiesuitbaters

‘Klantenprofilering’
9 onthaalbedienden

‘Routeplatform
wandelen en fietsen’
37 vakantiemakers

Netwerkmomenten
∞

KempenKamp in Netepark Herentals: nieuw en inspirerend evenement
met een 100-tal vakantiemakers

Prachtig, inspirerend en leerrijk
- Christine De Ceuster van
Toerisme Heist-op-den-Berg

∞

2 toerismebijeenkomsten over promotiecampagne
2019/2020 in Hotel Jerom en Kamp C

∞

studiedag met 21 onthaalbedienden bij Hotel Karmel
en De Waterral

∞

logiesbijeenkomst met 38 uitbaters in Seminariehoeve
en B&B Ask Lily

∞

3 Kempenborrels voor vakantiemakers in Ravels,
Herentals en Hulshout

∞

3 netwerkmomenten voor MeetingKempen-partners
in Hotel Geerts, De Vesten en Sunparks
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MARKETING KEMPEN
Doelstellingen

1.

2.

3.

imago als vakantiebestemming opbouwen

inspireren en informeren

hedendaags communicatienetwerk uitbouwen

Imagocampagne

Resultaten

akantie
Echte v
rt nooit
verande

Online advertisement

website

video’s

59.700 sessies

7300 vertoningen

sociale media

kempen.be

2308 vind-ik-leuks

39.020 doorkliks

“Echte vakantie verandert nooit”

7 verhaallijnen
1989 versus 2019

Promofilmpje

(>50%)

met Bartel Van Riet

VoxPop Kempen

www.kempen.be

met Ianthe Tavernier

Basiscommunicatie i.s.m. 44 gemeenten
Kempen.be
279.381 sessies
B 89% NL 6%

sociale media

nieuwsbrieven
5 e-letters
12.500 abonnees

13.390 vind-ik-leuks
711 volgers

toeristische gids
12.000 aanvragen
5000 downloads

Vlaanderen Vakantieland
5 reportages in Iedereen Beroemd en 1 tv-spot op Eén
2 logiesfilmpjes

4 affiches op bussen De Lijn en in stations
22 items in e-zine

Partnercampagnes i.s.m. 14 partners
Voorjaarscampagne

Najaarscampagne

∞

inspirerende en activerende storytelling

∞

5 native webpagina’s op Nieuwsblad.be,
hbvl.be en gva.be

∞

brochure ’9 najaarstrips in
de Kempen’

∞

tête-bêche in Nieuwsblad Magazine

∞

encartage De Standaard

∞

2 advertenties in Het Nieuwsblad

Resultaten
gemiddelde sessieduur van 2 minuten

550.00 video impressies

Resultaten
23 miljoen impressies
banners

De Standaard:

80.000 exemplaren

Kempen.be:

4000 postaanvragen
2300 downloads

7500 kliks naar
kempen.be
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MEETINGKEMPEN
Samenwerking

29

naambekendheid
MeetingKempen vergroten

partners
Toerisme Provincie Antwerpen
verhoogt startkapitaal

500 euro

website en meetinggids
promoten

instapbedrag algemeen promotiepakket
totaal budget

300 euro

bezoekers website vlot naar
juiste aanbieder leiden

33.200 euro

optie extra advertentie of nieuwsbrief

Promotie
Facebook

v

Overnachten
Vergaderen
Teambuilding
Eventplanning

ACTIES

MEETINGGIDS 2018

in de
Kempen

Meetinggids
246 views

website meetingkempen.be
16.841 sessies

200 euro
klikbudget per maand

drietal organische posts per week
met voldoende afwisseling tussen
commerciële, adviserende en
inspirerende boodschap
8 gepersonaliseerde
nieuwsbrieven
2 onlinecampagnes
(voorjaar en najaar)

2 publireportages
Eventonline

85%
advertenties

15%
promoted posts

RESULTATEN

Google AdWords
campagne (10 maanden)

393

389

volgers

Copywriter en fotograaf maakten een tekst op maat
en prachtige foto’s. Zeer goede feedback op onze nieuwsbrief.
In 2020 schrijven we opnieuw in.

320.227

weergaven ads

- Bert Hermans van UGC bioscopen

vind-ik-leuks

2627

unieke kliks op links
in ads

Netwerkmomenten
drie netwerkmomenten voor onze partners:
∞
∞
∞

ontbijt bij Hotel Geerts
lunch bij De Vesten
ontbijt bij Sunparks Kempense Meren

Alles babbelt beter met
een koffie in de hand.
- Kathleen Goovaerts
van Hotel Roosendaelhof
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PROJECTEN

KEMPEN

Vier blikvangers
Smokkelaarsroute
belevingsvolle fietsroute in grensregio

vernieuwd traject in Ravels,
Poppel en Baarle

samenwerking:
∞ gemeenten Baarle en Ravels
∞ projectbureau de kleine expeditie
∞ Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Turnhout
∞ Nationaal Museum voor Douane en Accijnzen
Antwerpen
∞ Team Kempen

3000

gratis fietsflyers verdeeld

11 kunstzinnige smokkelklompen

video’s en infoborden met
straffe smokkelverhalen

opening op 3 mei in Ravels

2312

2276

views pagina op kempen.be

downloads op kempen.be

Vlaamse Meesters in situ

Daguitstappen de Merode

ontsluiting topkunstwerken

promotie dagtrips in de Merode

N
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MARKETING EN PROMOTIE SCHELDELAND
Campagne
Toerisme Scheldeland met inhoudelijke en financiële inbreng Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, steden en gemeenten en clusters,
i.s.m. Travel Media | maart t/m december 2019

Expeditie Scheldeland

Online routeboekje

6 bloggers verkennen regio

6 fiets- en 6 wandelroutes

verslagen en video’s te volgen via
expeditiescheldeland.be

www.scheldeland.be/routeboek

Nieuw Scheldeland vakantieboek

Traffic naar website

afgewerkt in december 2019
van wie

259.515

50.000 exemplaren

sessies in 2019

189.381
bezoekers in 2019

176.000
via campagne

opgebouwd rond weekendverhalen
bloggers

Resultaten

176.000

bezoekers op scheldeland.be

58.500 bezoekers op scheldeland.be/routeboek
25.620 downloads routeboek

Facebook Ads

via Travel Ads

via Google Ads

ruim 19.000 bezoekers

ruim 1400 bezoekers

ruim 1300 bezoekers

23.000 sessies

bijna 1600 sessies

1600 sessies

12.900 bezoekers op scheldeland.be
/inspiratie/expeditie-scheldeland
ruim 7300 bezoekers

ruim 6000 bezoekers

8000 sessies

7000 sessies

ruim 96.000 views voor teaser Expeditie Scheldeland
bijna

340.000
video views via
Facebook Ads

8300 bezoekers op expeditiescheldeland.be

ruim 90.000 views voor portretten bloggers

ruim 152.000 views voor video’s ambassadeurs
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AMBASSADEURSTRAJECT SCHELDELAND
Project
Samenwerking

Doelstelling

∞

Toerisme Oost-Vlaanderen

∞

Toerisme Scheldeland, Toerisme Provincie
Antwerpen, Regionaal Landschap ScheldeDurme en Horeca Vorming Vlaanderen

∞

∞
∞

ondernemers opleiden tot deskundige
en enthousiaste regio-ambassadeurs
kwaliteitsvol netwerk van toeristische
infopunten

financiële ondersteuning LIFE-programma
van de Europese Unie

Deelnemers
∞

uitbaters van logies, restaurants en cafés

∞

ondernemers en werknemers in de
toeristische sector

∞

streekproducenten

∞

toeristische beleidsmakers

∞

actief in Bornem, Puurs-Sint-Amands,
Dendermonde of Hamme

Opleidingtraject
Programma:

Drie modules
streekverkenning

klantvriendelijk onthaal

11 maart:
plenair gedeelte met module ‘Klantvriendelijkheid en onthaal’ en module
‘Regiokennis Scheldeland’, met focus op Scheldevallei en Sigmawerken
25 en/of 26 maart:
drie streekverkenningen in betrokken gemeenten

regiokennis

Deelnemers:
21 ondernemers en gemeentelijke/toeristische
ambtenaren uit Klein-Brabant
12 ondernemers uit Oost-Vlaanderen

Ambassadeurs

De Hopschuur en Catharina
M (Bornem)

Cheesy Dream, ’t Schipken,
Fortcafé De Batterie,
Hof ten Broeck en Hotel
Essenza (Puurs-Sint-Amands)

certificaat voor Kasteel
d’Ursel en Streekmuseum
De Zilverreiger

Dit ambassadeurstraject bracht me dichter bij
de natuur, de omgeving en de mensen. Super
om al die onbekende plekjes te ontdekken.
Levert fijne gespreksonderwerpen op.
Ik ga nu zelf ook op verkenning!
- Karen Merckx, culinaire workshops Catarina M

uitreiking bordje ‘toeristisch
infopunt Scheldeland’
aan ondernemers die hele
traject volgden op 13 mei

IN

FOPUNT

TOERISME SCHE

LDELAND
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CAMPAGNE VLAANDEREN VAKANTIELAND
Samenwerking

samenwerking

totaal promotiebudget:

vijf provinciale
toeristische organisaties

(5 x 80.000 euro)

doel =

400.000 euro

inspireren

Campagne

E-zine
tips in 11 nieuwsbrieven

Imagocampagne ‘Vlaanderen verwondert’
∞

voorjaar: 3 reuzegrote affiches op bussen De Lijn en in treinstations

∞

najaar: 1 reuzegrote affiche in treinstations

∞

contentpagina’s op vlaanderenvakantieland.be + Facebook en Instagram

∞

8 items in rubrieken ‘Pagina Niet Gevonden’ en ‘De Oppas’ van Iedereen Beroemd

∞

bijbehorende reportages op vlaanderenvakantieland.be en sociale media

Sociale media
40-tal posts op Facebook en Instagram

Televisie
Website
20-tal reportages op vlaanderenvakantieland.be

Resultaten
Voorjaarscampagne

Iedereen Beroemd

Website
top drie reportages

12.000 views
tweede hoogste
klikfrequentie voor
‘Braziliaans regenwoud
of Kempens bos?’

Sociale Media
Facebook: 59.393 vind-ik-leuks
(+ 731)
Instagram: 1966 fans

tweede hoogste
absolute aantal
kliks voor
‘Lake District of
Kempense Meren?’

1.

De gezelligste kerstmarkten
12.335 views

2.

De leukste stadswandelingen
7429 views

3.

Uitstapjes voor het hele gezin
5683 views

E-zines

openingsratio

26,1%

klikfrequentie

3,3%

contacten

221.517

48,6%
mobiel

37,4%

desktop

14%

tablet

Toerisme Provincie Antwerpen apb

SAMENWERKING LOGEREN IN VLAANDEREN
samenwerking vijf provinciale
toeristische organisaties + Horeca
Vlaanderen en Boerenbond

1.500.000 euro budget
(160.000 euro provincie Antwerpen)

doel =

gevarieerde mediamix,

converteren

realisatie door Absoluut

Partners

Resultaten

Advertenties provincie Antwerpen

Macro-economisch effect provincie Antwerpen
5,4 miljoen euro bruto omzet (2018: 5,7 miljoen)
93 uit Kempen

Logies

9 uit Scheldeland

4,27 miljoen euro voor regio’s en 1,17 miljoen euro voor steden

6 uit Antwerpen
3 uit Mechelen

Kempen goed voor 5,5% van reservaties via boek
en 7,9% via website

Vakantiecheque
MEER DAN

700

B&B’S, HOTEL
VAKANTIEWON S EN
INGEN

,
ALTIJD TE KORT
NOOIT VER WEG. R E N V A K A N T I E L A N D . B E
W W W. L O G E

RENINVLA

ANDE

56 in boek

111 op website

66.445 euro uitbetaald aan logies in de
provincie Antwerpen (11% van totale
uitbetaalde som)

Promotie
+ 23%
logereninvlaanderenvakantieland.be
23% meer bezoekers dan in 2018
maandelijkse e-mailings
(thema/vakantiecheque/logiesboek)
220.000 e-contacten
met diverse interesses
promotiefilmpjes vakantiecheque
via Facebook, Instagram en
Google Search

3 logiesfilmpjes voor de
provincie Antwerpen, promotie
via sociale media en website

affichecampagne Vlaanderen
Verwondert voorjaar/najaar

lancering campagne 2020
via tv-spots, sociale media en persbericht

Netwerking en communicatie
15 januari nieuwjaarsreceptie in Hotel Geerts Westerlo
12 maart studiedag logiesuitbaters in Thor Central Genk
22 oktober ledenuitstap Kempen in Kasterlee en omgeving

nieuwsbrieven met tips
voor logiesuitbaters

Facebookpagina voor
leden-uitbaters:
335 volger

wekelijkse boosted post
op Facebook

online wedstrijd met vakantiecheque
n.a.v. Dag van de ondernemer UNIZO
868 deelnemers

Dienst Toerisme

ROUTEDOKTER
Meldingen en suggesties

Hoeveel?

Wie?

1549 meldingen op
routedokter.be over

20 19

fietsnetwerk

47

59 23 33
184

430

wandelnetwerken

peters/meters

682

toeristen/recreanten

thematische fietsroutes

intern

ruiternetwerken

gemeenten

autoroutes

diensten toerisme/VVV’s

andere

1069

andere

568

Type probleem?
1,5% 6,9%
2%
6,6%

bewegwijzering
omleidingen

8%

staat wegdek
zwerfvuil
randinfrastructuur

75%

andere

Opvolging
1,9% 3,9%
4,3%

Een pluim voor de
134 routevrijwilligers!

onderhoudsploeg

11,6%

gemeenten

Wie?

Toerisme Provincie Antwerpen

Recreatieve routes in cijfers

andere provincies
andere (bv. De Vlaamse
Waterweg of natuurbeheerder)

78,3%

91%
84,9% in 2018

opgelost binnen de
vooropgestelde deadline
van 5 dagen (bewegwijzering
en omleidingen)

2950

km
in één fietsnetwerk
en 650 km fietslussen

Feedback fietser/wandelaar
Dikke pluim en veel respect
voor jullie ploeg.

Dankbaar voor het wandelplezier waar
jullie werk zo toe bijdraagt.

4400

km
in twaalf wandelnetwerken

700

km
in drie ruiternetwerken en
onderhoud door Routedokter
in opdracht van Sport Vlaanderen

125 km

in twee drempelvrije autoroutes

Dienst Toerisme

WEDSTRIJD WANDELING VAN HET JAAR
Shortlist
 Commandant Rasquin Route in Bornem van Studiegroep Fort Bornem
 ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in Hoogstraten van
Natuurpunt Markvallei
 ‘Tussen heide en abdij’ in Laakdal van de Merode
 ‘In de voetsporen van Margareta’ in Mechelen van Toerisme Mechelen
 ‘Bels broek en heide’ in Meerhout van Natuurpunt

Promotie
1075

campagnewebsite met wandelfiches

downloads
gpx-coördinaten
5 sfeervideo’s

4630

persberichten

2580

stemmen

nieuwsbrieven

Facebookpagina

downloads
wandelfiches

2069
volgers

1890

views video

Winnaar ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’
∞

1834 downloads wandelfiche op www.kempen.be

∞

scoort 9,1/10 in enquête bij wandelaars

∞

promotie in pers, wandelblogs en wandelgids Logeren in Vlaanderen

“Op zondag is het in Wortel-Kolonie soms
over de koppen lopen. De parking aan De
Klapekster is bij momenten te klein!”
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Lezers VAB-Magazine verkiezen Keiheuvelwandeling,
winnaar in 2018, tot “mooiste wandelroute van het land”!
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FIETSVAKANTIES IN VLAANDEREN
driejarige samenwerking vijf Vlaamse provincies (2017-2019)
totale budget:

378.625 euro (60% Toerisme Vlaanderen en 40% provincies)
projectcoördinator per provincie, projectleiding bij Toerisme Provincie Antwerpen

Ambitie

Sectorvorming

Vlaanderen topbestemming voor
(internationale) fietsvakantieganger

Vlaanderen top of mind
bij businesspartners

groter en sterker aanbod
fietsvakanties

evenement voor vakantiemakers in Genk

meer rendement voor lokale
ondernemers (toerisme en fietsen)

workshops voor
kampeersector Recread/Pasar

afsluitend netwerkevenement in Antwerpen met 150-tal partners

presentatie op ledendagen
Logeren in Vlaanderen

statusrapport, statusfiche,
nieuwsbrieven en LinkedIn-groep

Imago-ontwikkeling
Servicebehoeften

interactieve netwerkkaart lokale partners

nieuwe sfeerbeelden

Wegwijzer ‘Tips voor fietsvakanties’

Vermarkting

binnen- en buitenlandse
touroperators

bevraging tradepartners buitenland

∞

bevraging lokale vakantiemakers
rond fietsverhuur/bagagevervoer

In de pers

trade-event in Bokrijk en famtrips i.s.m.
Toerisme Vlaanderen

35

∞

21

22

REIZEN

C H E C K !

Vlaamse
organisaties

REIZEN

WEEKENDTIPS
“Zelfs uit India en
Thailand komt men
hier fietsen”

De Vlaamse
netwerken voor
fietsknooppunten
lenen zich niet
alleen uitstekend
voor themaroutes
en dagtochtjes.
Ze bieden ook
mogelijkheden
voor meerdaagse
fietsvakanties en
de belangstelling
daarvoor groeit
gestaag.
André Grosemans,
foto’s David Samyn

Flanders really has a lot to offer for cyclists!
- deelnemer Velo Echappe International Sports

Fietsvakanties
in Vlaanderen

Drie dagen
door Limburg

Limburg In Stijl heet een fietsvakantie van drie dagen, waarbij je kennis
maakt met drie totaal verschillende
geografische gebieden: Haspengouw,
het Maasland en de Kempen. Je komt
aan in Tongeren en maakt daar een
rondrit van 26 kilometer tot het kasteel
van Genoels-Elderen, het grootste
wijndomein van het land. Na een overnachting in het hippe hotel Eburon
gaat het de volgende dag zo’n zeventig
kilometer langs de Maas en dwars door
het Nationaal Park Hoge Kempen naar
Genk. Daar logeer je in Carbon, ook een
van de Different Hotels. De derde dag
fiets je 52 kilometer terug naar Tongeren via Hasselt, waar je de Japanse
Tuin en het Jenevermuseum kunt
bezoeken. Voor wie zijn verblijf wil
verlengen, is onder meer een extra
rondrit tussen de Haspengouwse
fruitplantages mogelijk. Het bagagetransport is inbegrepen in de prijzen
vanaf 230 euro.
www.zuiderhuis.be/fietsvakanties
Zaterdag 16, Zondag 17 februari 2019

23

C H E C K !

Bierroute door het water

Kunststeden op twee wielen
Tijdens de vierdaagse Het Gentse
Rivierland kun je vanuit je hotel
in Gent langs het Gravensteen en
het Belfort naar het SMAK fietsen.
Rustige paden wijzen je de weg
naar het kunstenaarsdorp Sint-

Martens-Latem en je fietst langs
de Schelde tot aan de ruïne van de
abdij van Ename. Prijzen vanaf
179 euro. Dezelfde organisator
doet met een arrangement van zeven dagen ook andere historische

kunststeden aan, zoals Brussel,
Brugge en Mechelen. De dagelijkse verplaatsingen op twee wielen
variëren van 35 tot 65 kilometer.
www.vostravel.be

Bierland Vlaanderen heet
een zesdaagse fietsvakantie,
met prijzen vanaf 349 euro.
Je zou het een tocht langs
brouwerijen kunnen noemen, want je komt onder
meer langs de oorden waar
bieren als De Koninck,
Kwak, Duvel, Palm, Gouden
Carolus en de trappist van
Westmalle op flessen worden getrokken. Per fietsdag
wordt dertig tot 55 kilometer afgelegd. Je verblijft in
3- en 4-sterrenhotels in Mechelen, Antwerpen en Bornem. Aankomst op zaterdag
van 27 april tot 14 september. Er wordt voor bagagevervoer gezorgd.
De Vlaamse Bierenroute
duurt acht dagen met afstanden van vijftig tot zeventig kilometer. De rondrit
begint en eindigt in het M

Hotel aan het Molenvijverpark in Genk. Onderweg
kom je onder meer Europa’s
grootste brouwerijmuseum
in Bocholt tegen, de trappistenkloosters van Achel en
Westmalle en de abdij van
Postel, waar al eeuwen bier
wordt gebrouwen. De voorlaatste dag fiets je in Bokrijk
tweehonderd meter door
een vijver op ooghoogte van
de waterspiegel. Recent
werd die attractie door het
Amerikaanse magazine
Time opgenomen in de Top
100 van ’s werelds meest
fantastische plekken om te
bezoeken. Dit arrangement
is mogelijk van april tot
september. Prijzen vanaf
669 euro.
www.aktivatours.nl
www.fietsrelax.nl

Het begon in Limburg en
verspreidde zich snel
over heel Vlaanderen.
Wij zijn pioniers op het
vlak van netwerken met
fietsknooppunten, genummerde plaatsen
waar bewegwijzerde trajecten elkaar kruisen. Ze
worden druk gebruikt
voor themaroutes of dagtochtjes, ze ontsluiten
logeerbestemmingen en
andere horeca-adressen,
musea en allerlei attracties. De vijf provinciale
toeristische organisaties
vroegen zich echter af
hoe ze nog meer rendement uit die knooppunten konden halen. Zij
kwamen al gauw bij
fietsvakanties uit, meerdaagse ritten. Zo ontstond in 2017 de werkgroep Fietsvakanties in
Vlaanderen. In die vergadering zetelt uit elke
provincie een afgevaardigde. Verder is ook Toerisme Vlaanderen een
belangrijke partner.
“Als we zelf fietsvakanties zouden organiseren,
dan moesten we doelgroepen bepalen”, vertelt
Sjantal Sillius, de coördinator van die werkgroep.
“Moesten wij ons richten
tot mannen in lycra, gezinnen met kinderen of
mensen met e-bikes? We
besloten samen te werken met de sector van de
fietstouroperators, want
zij kennen die doelgroepen erg goed en weten
wat we moeten doen om
Vlaanderen neer te zetten als een topbestemming voor fietsvakanties. En dat is toch onze
hoofdbetrachting.”
Het project heeft veel
luiken. Naast de touroperators, die een totaalpakket aanbieden, wordt ook
samengewerkt met de zogenoemde “inspirators”,
zoals Route.nl of Logeren
in Vlaanderen, die een
stukje van zo’n vakantie
aanbieden voor mensen
die dat liever zelf in elkaar puzzelen. Verder
worden ook de vakantiemakers – logies, musea,
brouwerijen en zo – betrokken. In elke provincie is voor hen een event
georganiseerd. “We hebben er over ons project
verteld,” zegt Sjantal Sillius, “en probeerden hen
te inspireren. Wat kunnen fietsvakanties voor
hen inhouden? De toeristen komen toe met dure

tweewielers, om maar
een voorbeeld te geven.
Die moeten goed gestald
worden, die moet men
kunnen opladen. Zij hebben heel de dag in het zadel gezeten en willen een
degelijke maaltijd. Hoe
moet je daar op inspelen?” Ondertussen zijn er
hotels die zelf een fietsvakantie uitwerken. Sillius: “Ook daar komen we
tussen met het projectonderdeel rond services.
Zo hebben we de markt
gescreend en opengebroken voor bagagevervoer,
fietsverhuur en herstellingsdiensten.”
De werkgroep Fietsvakanties in Vlaanderen
gaat grensoverschrijdend.
Letterlijk, want de knooppuntnetwerken stoppen
niet aan de provinciegrenzen. De toerist wil
dat ook niet. Maar er
wordt ook figuurlijk
grensoverschrijdend gewerkt. Voorheen deden
alle toeristische diensten
het immers op hun eentje
en regionaal, nu zijn ze
samen aan de slag. “We
denken zelfs internationaal,” zegt projectmanager Sjantal Sillius, “want
fietsen is hot en wordt alleen maar hotter. Niet alleen bij ons, maar in heel
de wereld. Het zal je misschien verbazen, maar we
krijgen aanvragen uit India om hier te komen fietsen. En er is een touroperator die binnenkort een
groep Thaise fietsers naar
hier haalt voor een boat
and bike tour. Als touroperators met onze belevingskennis en locatieexpertise hun aanbod
kunnen verbeteren en
vergroten, terwijl wij mede zorgen voor promotie
in het buitenland rond de
sterke thema’s van Vlaanderen, zoals kunst, bier en
fietsen langs het water,
dan komen er meer toeristen, dan zijn er meer
hotelkamers nodig en dan
kunnen nog bijkomende
fietsprojecten worden
uitgestippeld. Op die manier laten we iedereen
hiervan mee genieten.”
www.provincieantwerpen.be
www.visitlimburg.be
www.tov.be
www.toerismevlaamsbrabant.be
www.westtoer.be
www.toerismevlaanderen.be

Verblijf op
de boerderij
Het Pajottenland en de
streek van de geuze kun je
ontdekken vanuit het karaktervolle hoevehotel Warandehof in Oetingen, een deelgemeente van Gooik. Prijzen vanaf 175 euro voor
kamer en ontbijt in een arrangement van drie nachten. Het terrein is lichtglooiend, maar toch geschikt voor kinderen vanaf
acht jaar om zelf te fietsen.
Leuk is ook dat je logeert op
een boerderij die nog in bedrijf is. De kinderen mogen
meehelpen eitjes rapen, dieren verzorgen en soms een
ritje maken op een pony. Je
kunt er een tandem of een
e-bike huren.
www.snp.nl

Nog meer online
Nog meer informatie en
details over deze en andere fietsvakanties in
Vlaanderen zijn te vinden op onder meer deze
websites:
www.aktivatours.nl
www.eigenwijzereizen.nl/be
www.fietsrelax.nl
www.happyweekends.be
www.idtravel.nl
www.snp.nl
www.vostravel.be
www.zuiderhuis.be.
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75 JAAR BEVRIJDING
Project
samenwerking tussen o.a.

doelstelling:

∞

48 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen

∞

ontsluiting belangrijkste bevrijdingssites

∞

talrijke erfgoedorganisaties, toeristische verenigingen en attracties

∞

storytelling rond bevrijdingsverhalen

∞

Liberation Route Europe (LRE) en War Heritage Institute

∞

interdisciplinaire aanpak: toerisme, erfgoed, educatie en cultuur

∞

Geheugen Collectief

∞

netwerk tussen gemeenten en organisaties

∞

Toerisme Provincie Antwerpen

Realisaties
Hartelijk dank voor de prachtige brochure.
Proficiat met het resultaat!
- Helen Grevers, directeur Vredescentrum
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30.000 bezoekers voor bevrijdingsactiviteiten in Kempen/
Scheldeland/Zuidrand

160.000 in stad Antwerpen
2 reportages in
campagne ‘Europe
Remembers On Tour’:
3700 views

vermelding in Rough
Guide ‘Travel the
Liberation Route’
en LRE Tour&Travel
Guide
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Mechelen - Lier

dinsdag 17 september 2019

BONHEIDEN/
ST-KAT.-WAVER
Politie flitst 101
chauffeurs in
schoolomgeving
De lokale

politiezone Bodukap
(Bonheiden, Duffel, Sint-KatelijneWaver en Putte, red.) heeft 101
chauffeurs geflitst in twee verschillende schoolomgevingen. Zo werd
er onder meer gecontroleerd langs
de Hogevelden in Sint-KatelijneWaver en in de Hoogstraat in Bonheiden.
Op beide plekken telt er een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. In Sint-Katelijne-Waver werden er 324 chauffeurs gecontroleerd, in de Hoogstraat waren er dit achttien.

Zeven nieuwe infoborden herdenken 75
LIER

Op zeven plaatsen in Lier en deelgemeente Koningshooikt staan
sinds kort infoborden die de bevrijding aan het einde van WO II
herdenken. Op de borden worden enkele grote lokale verhalen
en kleine anekdotes verteld die
met het slot van de oorlog gepaard gingen.

Oorlogskenner Wim Govaerts en
schepen Rik
Verwaest bij een van de infoborden.
Foto David Legreve

(TVDZM)

WILLEBROEK
‘Verlangen &
Verschillen’ in
Plazarama
‘Verlangen & Verschillen’, zo heet
de tentoonstelling met werken van
Ilse Penne en Veerle De Ceulener in
Plazarama in Willebroek.
«Ilse Penne woont in Puurs-SintAmands, zij maakt schilderijen over
relaties tussen mensen die op één
of andere manier met elkaar verbonden zijn maar toch ook los
staan van elkaar. Ze is dan ook gefascineerd door beelden die iets
vertellen over menselijke relaties,

De provincie Antwerpen startte al
in 2018 het project ‘75 jaar Bevrijding’ op. In het kader daarvan
pakt de stad Lier nu uit met een
56 kilometer lange bevrijdingsfietsroute en zeven gloednieuwe
infoborden. Voor de informatie
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jaar bevrijding

op die borden deed men een beroep op de archieven van Dirk
Frans (van de Hooiktse dorpsraad) en die van Wim Govaerts
(auteur van het boek ‘Lier ‘40’45’). «De bevrijding van Lier werd
op 5 september 1944 ingezet en
verliep snel», vertelt specialist ter
zake Wim Govaerts. «Er werd niet
veel slag geleverd, maar toch viel
er nog een jong burgerslachtoffer: de amper twaalfjarige Louis
Mutsaert.»
Louis Mutsaert was het laatste
Lierse slachtoffer voor de bevrijding, maar ook in de maanden
nadien vielen er nog oorlogsdoden in Lier. Tussen november
1944 en maart 1945 dropten de

INWONERS KLAGEN OOK OVER DRUKTE

Duitsers nog 55 V-bommen op
Lier en 15 op Koningshooikt.
Maar liefst 49 Lierenaars kwamen zo om het leven, leren de infoborden ons. «Tijdens de WO
I
werd een groot deel van Lier verwoest, maar WO II had nog een
grotere menselijke impact», zegt
schepen van Erfgoed Rik Verwaest (N-VA). U kan de bevrijdingsborden vinden aan de hoek
van de Mechelsestraat en de Vesten, in de Sionskazerne, op de
hoek van de Rolwagenstraat en de
Antwerpsestraat, nabij de oude
Normaalschool, op het Acaciaplein, aan de Antwerpsestraat 70
en op het Koningsplein. Meer info
via www.visitlier.be (KDC)

EN TOEGENOMEN LAWAAI

Paaltjes zetten Europalaan op stelten
MECHELEN

Bewoners en gebruikers
van de Europalaan in
Mechelen-Zuid zijn niet
te spreken over de paal-
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Toerisme Provincie Antwerpen apb

REKENING 2019 – BEGROTING 2020
In
Budget 2019

Rekeningen 2019

Begroting 2020

1.844.080

1.782.705

1.725.560

1.289.060 Dotatie

1.289.060 Dotatie

1.289.060 Dotatie

164.320 Andere subsidies

161.080 Andere subsidies

45.000 PR & hoofdkantoor

38.925 PR & hoofdkantoor

126.000 Binnenlandmarketing

112.466 Binnenlandmarketing

(Fietsvakanties Vlaanderen)

45.000 PR & hoofdkantoor

(Fietsvakanties Vlaanderen)

18.200 Partnerschappen

17.700 Partnerschappen

16.500 Scheldeland

16.346 Scheldeland

185.000 Kempen

50.000 Extra provinciale dotatie drempelvrij
165.000 Andere subsidies

147.021 Kempen
105 Financiële opbrengsten

0 Binnenlandmarketing
(Fietsvakanties Vlaanderen)

0 Partnerschappen
16.500 Scheldeland
160.000 Kempen

Uit
Budget 2019

Rekeningen 2019

Begroting 2020

2.204.246

2.202.099

1.875.671

840.000 Personeel

830.040 Personeel

1.192.746 Werkingskosten

1.106.328 Werkingskosten

171.500 Overhead apb

194.321 Overhead apb
71.410 Afschrijvingskosten/voorraadwjiziging
(niet kaskosten)

840.000 Personeel
870.671 Werkingskosten
165.000 Overhead apb

Toerisme Provincie Antwerpen apb en Dienst Toerisme

REKENINGEN 2019 – DETAIL WERKINGSKOSTEN
Toerisme Provincie Antwerpen apb
Uit 2019 - Budget

Uit 2019 - Rekening

1.192.746

1.085.337

150.000 PR & ondersteuning hoofdkantoor

100.032 PR & ondersteuning hoofdkantoor

351.875 Binnenlandmarketing (LIV + sectorsamenwerking)

323.952 Binnenlandmarketing (LIV + sectorsamenwerking)

33.600 Partnerschappen
106.600 Scheldeland
550.171 Kempen

32.217 Partnerschappen
90.224 Scheldeland
538.912 Kempen

Dienst Toerisme

Kempen

Uit 2019 - Budget

Uit 2019- Rekening

173.132

604.895

131.948 Routebureau

16.204
389.329
2631
32.287
10.118
-12.534
17.232
107.067
42.562

20.821 Overhead
18.208 Kennis
754 Uitzendkrachten
1400 Subsidies

Publicaties
Promotionele acties
Communicatie en PR
Meeting Kempen
Ondersteunende diensten
Gesubsidieerde projecten
Regiobijeenkomsten
Uitvoering SPAK
Strategisch Plan Regio's
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