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Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen

652 000 bedden voor toeristen

7,3 miljoen aankomsten

30,6 miljoen overnachtingen

27,8 miljoen dagtoeristen

3,5 miljard euro bestedingen

53 200 directe en indirecte VTE



Samenwerking met steden & gemeenten

• Partnership

• Bezoeken regiomanagers

• Overleg & samenwerking

• Strategische beleidsplannen



Enkele specifieke punten

• Algemene strategie

• Lokale toeristische ontwikkeling

• Subsidiebeleid

• Evenementen



En belangrijke accenten

• Recreatie

• Strategische regionale aanpak

• Kenniscentrum

• Marketing



Stefaan Gheysen

Algemeen directeur
Westtoer



Missie – Wat is Westtoer?

Westtoer ontwikkelt kwaliteitsvol en 
duurzaam toerisme in 
West-Vlaanderen om het welzijn en de 
welvaart in de provincie te bevorderen.

Westtoer werkt hiervoor samen met de 
publieke en private sector.



Visie: Waar willen we staan in 2025



Visie: Waar willen we staan in 2025?

– Het economisch belang van het toerisme in onze vier regio’s wordt 
geconsolideerd en verder uitgebouwd (in termen van aankomsten, 
overnachtingen, dagtoerisme, omzet, jobs, …).

– Het toerisme wordt als een volwaardige economische sector erkend. De 
slagkracht van de toeristische sector is toegenomen.

– De recreatieve Westtoer-producten zijn van topkwaliteit, spelen maximaal in 
op de noden van de West-Vlaamse bevolking en de toeristen in West-
Vlaanderen en bieden extra beleving.

– Toerisme en recreatie in West-Vlaanderen zijn vernieuwend, kwaliteitsvol en 
duurzaam.



Visie: Waar willen we staan in 2025?

– De bekendheid en de attractiviteit van de West-Vlaamse toeristische regio’s 
zijn toegenomen t.o.v. 2018.

– Toeristen en recreanten hebben een hoge tevredenheid over de toeristisch-
recreatieve beleving. 

– Westtoer is de toerisme-organisatie in West-Vlaanderen. Westtoer wordt bij 
toeristen en recreanten maar ook in de B-to-B context gezien als een 
performant en professioneel uitgebouwd provinciebedrijf. 



Strategie



Strategie: Hoe willen we deze doelstellingen bereiken?

• Regiogericht werken

• De consument staat centraal

• Werk maken van duurzaam en kwaliteitsvol toerisme

• Inspireren

• Evalueren

• Stakeholdergericht werken

• Trots op Westtoer



Wat zijn onze plannen 
voor 2020-’25? 



Josephine Fassaert

Teammanager
Toeristische Ontwikkeling



Toeristische Ontwikkeling

Cafés

Restaurants

Logies

Onthaal

Musea & 
attracties

Hoe?

• Advies & begeleiding

• Studieopdrachten bv. lokale strategische 
beleidsplanning (betalende opdr.)

• Coördinatie bovenlokale projecten

• Opleiding en begeleidingstrajecten

Wat?



Toeristische Ontwikkeling | 2019-2025

Meer toerismemakers 
maken werk van kwaliteit
met Westtoers Q-traject

Westtoer zet stappen voor 
duurzame toeristische 
ontwikkeling

Meer gastvrijheid o.a. 
via Westtoers netwerk van 
Toeristische Infopunten



Toeristische Ontwikkeling | 2019-2025

WOI themajaren 
o.a. wederopbouw in 
2020

Innovatie in 
beleving en 
businessmodellen

Familie-
vriendelijkheid
in de praktijk 
brengen  

Zorgtoerisme: 
netwerk van 
zorglogies



Stefaan Gheysen

Waarnemend leidinggevende 
Afdeling recreatie



Recreatie | huidige werking

Recreatieve producten
• Fietsnetwerk (vernieuwing in 2016) in de 4 regio’s

• 4 wandelnetwerken

• Fiets- en wandelroutes 

• Stads- en erfgoedwandelroutes

Onderhoud van deze producten
• 700 peters en meters

• TRIS-systeem : signaleren en verwerken van klachten

• Recreatieve ploegen die opereren vanuit de loods in Zedelgem

Horizon 2025



Recreatie | accenten 2020-2025

Recreatieve producten

• Instandhouden en optimaliseren van de fiets- en wandelnetwerken

• Herwerken/rationaliseren van de fietsroutes

• Beperkt uitbreiden van de landschapswandelroutes

• Mini-wandelnetwerken

• Fietsroutes rond grote steden

• Promoten groen-blauw netwerk

• Wegwerken van (fysieke) missing links



Recreatie | accenten 2020-2025

• Digitalisering: Tris 3-systeem, integratie in GIS-omgeving

• Uitbouwen van recreatieve infrastructuur

• Basiscomfort van de recreant: picknickplan

• Beleving van de recreant

• Afwerken Horizon 2025

• Realiseren van 4 top-landmarks in de regio’s 

• Meewerken aan onderhoud van recreatieve paden



Recreatie | accenten 2020-2025

• Vermarkting van de eigen recreatieve producten

• Fiets- en wandeljaar 2023

• Monitoren en evalueren

• Knowhow en ontwikkelingsmodellen aanreiken 
aan gemeentebesturen



Luc Abbeloos

Directeur
Marketing



Marketing

Bekendheid en imago van een regio

Mensen zoeken op regio

Regiogericht   - Consument centraal   - Duurzaam toerisme   – Inspireren   – Evalueren

Fiets- en Wandelvakantie

Recreatie West-Vlamingen 

Gastronomie

Het Lekkere Westen

Happy Trip

Vlaanderen 
Vakantieland

Nederland GroepenPersbewerking



Marketing

Regiogericht   - Consument centraal   - Duurzaam toerisme   – Inspireren   – Evalueren



Marketing | Digitaal –Sectorplatform - Websites

▪ B2B

▪ Databank van alle toeristisch 
relevante producten

▪ Basis voor websites, TRIS en 
externe afnemers

▪ Ondernemers kunnen informatie 
komen ophalen

▪ Publieksgericht multi-site platform

▪ 4 regio-websites + westtoer.be

▪ 4,5 miljoen bezoekers per jaar

▪ Inspiratie, inspiratie, inspiratie



Darline Vandaele

Teammanager
Kenniscentrum



Kenniscentrum

DOELSTELLING

• In kaart brengen van toerisme en recreatie ter ondersteuning van 
het regionale (of lokale) beleid

• Onderbouwen van campagnes & productontwikkeling

• Ondersteunen van de sector

HOE?

• Uit permanente dataverzameling en periodieke onderzoeken: 
aanbevelingen

• Communicatie van de kennis naar de diverse partners



Kenniscentrum

Specifieke acties 2019

Onderzoeksresultaten
• Dagtoeristen aan de Kust

• Herdenkingsbezoekers in de Westhoek

• Recreatieve fietsers op het fietsnetwerk

Rapporten
• Flyer Toerisme en Recreatie per gemeente

• Trendrapporten per regio & flyer

Projecten rond nieuwe databronnen

Meer resultaten op: https://corporate.westtoer.be/nl/kenniscentrum

https://corporate.westtoer.be/nl/kenniscentrum


Kenniscentrum

Waar willen we naartoe (2020-2025)

MEER INFORMATIE
• Uitbouwen van indicatoren rond duurzaamheid

• Beter in kaart brengen van bepaalde types toeristen/recreanten 

SNELLER BESCHIKBAAR
• Evoluties van voorbije en geplande boekingen (sneller) opvolgen

BIJ DE JUISTE PARTNERS
• Lokale beleid inspireren met de beschikbare kennis

• Sector nog beter ondersteunen met de beschikbare kennis



Lien Phlypo

Teammanager
Regiowerking & Regionale 
Strategische Planning



Regiowerking: strategische beleidsplanning

Terugkoppeling
- Gemeentes
- Sector
- Provincie

Provincieraad: 
20 juni

Presentatie: 5 
september in 
Kortrijk

2020-2025 Beleidsplan Brugse Ommeland – Kust – Westhoek

Strategisch 
beleidsplan 
Leiestreek

Vertrekpunt regiowerking = overkoepelende visie voor toerisme en recreatie = strategisch beleidsplan

Bottom up benadering in samenwerking met steden, gemeentes en sector

Vertrekpunt voor opmaak van lokale visienota’s



Samenwerkingsovereenkomsten toerisme en recreatie

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met alle West-Vlaamse steden en 
gemeentes

Periode 2020 - 2025

Bilaterale gesprekken met alle steden en gemeentes

Overeenkomsten worden net voor of na de zomer opgestuurd



Regiowerking Brugse Ommeland

• 2019-2020: opmaak nieuw beleidsplan voor het Brugse Ommeland
• 2020: erfgoed in het Brugse Ommeland
• 2021: tentoonstelling rond verdwenen Zwinhavens ism Ugent en 

het Zwin Natuurpark
• 2023: themajaar Kastelen en Abdijen
• Inzetten op landschappelijke topgebieden: Landschapspark 

Bulskampveld, Zwinregio, Vloethemveld
• Samenwerking met de sector versterken
• Creatieve marketing – verhogen naamsbekendheid regio



Regiowerking Kust

• 2021: opmaak nieuwe beleidsplan voor de Kust met aandacht 
voor duurzaamheid en vierseizoenen

• 2021 en 2024: Beaufort
• Blijven inzetten op sterke perswerking en focus op Nederland, 

Wallonië en Duitsland
• Europese projecten: consumententrends en ondernemers
• Toprecreatieve Kust met focus op fiets- en waterbeleving



Regiowerking Leiestreek

• 2021: themajaar rond water
• 2022: retrospectieve Zuid-West-Vlaamse kunstenaars 
• Uitvoering nieuw beleidsplan: Leiestreek op de kaart 

zetten als een dynamische en creatieve regio
• Ontwikkelingsstrategie met 3 grote lijnen

• Verblijfstoerisme als hefboom voor erkenning als 
toeristische regio

• Recreatie in eigen streek
• Duurzame ontwikkeling



Regiowerking Westhoek

• Uitvoeren strategisch beleidsplan Westhoek
• Van de Bergen tot de Zee: 2019 en 2024 focus op 

landschapsbeleving.  
• De Grote Goesting: gastronomie, streekproducten & couleur 

locale. ‘Grote Goestingjaar’ in 2021. 
• Oorlog en Vrede: 2020 (Feniks – wederopbouw) en 2023 

themajaren WOI. 
• Logeren als god naast Frankrijk: samenwerking met sector: 

kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. 



Ontwikkeling grote toeristische evenementen

Aanleiding: grote succes van Beaufort 2018 en herdenkingsjaren 
WOI in de Westhoek

• 2020: 1ste themajaar WOI rond de Wederopbouw in de Westhoek

• 2020: Kastelen en Abdijen in het Brugse Ommeland

• 2020: Event rond waterbeleving in de Leiestreek

• 2021: Beaufort aan de Kust

• 2021: Tentoonstelling over de Verdwenen Zwinhavens (BOL)



Ontwikkeling grote overkoepelende themajaren

Samen met de dienst communicatie van de Provincie

• 2022: themajaar rond gastronomie, korte keten, streekproducten

• 2023: themajaar rond fietsen en wandelen; speciaal accent op de 
beleving van het oorlogserfgoed in het landschap van de Westhoek

• 2024: West-Vlaanderen als the place to be om hedendaagse kunst 
te beleven met Beaufort 2024, Play (Kortrijk) en Triënnale Brugge



Aanspreekpunt

Katrien Six
Leiestreek

Valérie Heyman
Westhoek

Evy Van Schoorisse
Brugse Ommeland

Liesbet Billiet
Kust




