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Het beleidsplan dat voor u ligt, is het resultaat van een uitgebreid en participatief proces. De
Streekvereniging Zuidrand ging, in haar rol als promotor voor de streek, in gesprek met
beleidsmakers, cultuur- en communicatiediensten, toeristische partners zoals de Provincie
Antwerpen en TPA en experten. Samen met hen legden we de troeven, zwaktes, kansen en
bedreigingen voor het toeristisch-recreatief aanbod in onze streek bloot. We onderzochten welke
stappen we moeten nemen om onze regio de komende jaren toeristisch sterker in de verf te zetten.
Het toeristisch potentieel van de Zuidrand is groter dan we soms denken. Met onze, soms wat
verborgen, groengebieden waar we tot rust kunnen komen, historische en natuurrondleidingen,
talrijke wandel- en fietslussen, bezienswaardigheden als kastelen en forten, een rijk
verenigingsleven, en onze ideale ligging tegenover steden als Antwerpen, Lier en Mechelen, hebben
we verschillende troeven in handen om onze regio echt op de toeristische kaart te zetten.
De gemeenten uit de Zuidrand hebben de afgelopen 5 jaar sterk samengewerkt om de regio intern
met elkaar te verbinden en samen stappen vooruit te zetten in onze toeristische werking. Samen met
onze lokale wandel-, fiets-, natuur- en erfgoedverenigingen, streekproducenten, lokale horeca, de
lokale besturen, maar ook bovenlokale partners zoals TPA, de Provincie Antwerpen en het
Streekplatform Rupel-Zuidrand, en natuurlijk talloze vrijwilligers hebben we mooie realisaties kunnen
voorleggen. Een wandelkaart, fietskaart, strekenmand met streekproducten, activiteiten en
evenementen zoals de Week van de Smaak en de Week van de Korte Keten passeerden de afgelopen
jaren de revue.
Met dit beleidsplan willen we de regio verder ontwikkelen en durven we verder te springen dan
voorheen. We gaan op zoek naar structurele verankering in het Vlaamse toeristische landschap,
zowel met onze werking als met onze streek. In plaats van de spreekwoordelijke witte vlek promoten
we onze streek als een verborgen parel in het toeristisch landschap in Vlaanderen.
Samen met de gemeenten, lokale en bovenlokale partners en onze eigen burgers als ambassadeurs
voor de streek, wil de Streekvereniging Zuidrand deze samenwerking de komende jaren verderzetten
én versterken. De ambitie om onze streek te laten erkennen en tot een toeristische regio te behoren
is hierbij het uitgangspunt.
Hierna kan u lezen hoe we deze samenwerking vorm willen geven en wat u de komende jaren van de
Streekvereniging Zuidrand kan verwachten om het toeristisch potentieel verder uit te bouwen.
We willen ten slotte iedereen bedanken die heeft meegewerkt en nagedacht om dit beleidsplan
vorm te geven.

Veel leesplezier,
Bart Seldeslachts
Voorzitter Streekvereniging Zuidrand
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De projectvereniging ‘Streekvereniging Zuidrand’ is een samenwerkingsverband tussen zeven
gemeenten: Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel, met de steun van de
Provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Deze gemeenten zijn samen goed voor een oppervlakte
van 66,51 km² en vormen een aaneensluitende streek ten zuidoosten van de stad Antwerpen. De
grootste partners qua inwonersaantal in deze samenwerking zijn de stad Mortsel, en de gemeenten
Edegem en Kontich. Qua oppervlakte steekt Kontich de andere gemeenten naar de kroon. Samen
kennen deze gemeenten een inwoneraantal van meer dan 111.000 inwoners, met een gemiddelde
bevolkingsdichtheid van 1.671,94 inw/km².
GEMEENTE

Bevolkingscijfer op
01/01/2019

oppervlakte in
km²

bevolkingsdichtheid per km² op
01/01/2019

Aartselaar

14.276

10,93

1.306,13

Borsbeek

10.839

3,92

2.765,05

Edegem

22.067

8,65

2.551,10

Hove

8.119

5.99

1.355,43

Kontich

21.103

23,67

891,55

Lint

8.712

5,57

1.564,09

Mortsel

26.085

7,78

3.352.83

TOTAAL

111.201

66.51

1.671,94

De projectvereniging Streekvereniging Zuidrand heeft als doel de bovenlokale werking rond cultuur,
onroerend en cultureel erfgoed, toerisme, recreatie, natuur en landschap uit te bouwen,
ondersteunen en versterken. Vanaf 2021 zal de werking rond natuur en landschap worden
overgedragen naar het Regionaal Landschap Rivierenland en zal de focus voor de projectvereniging
liggen op cultuur, (cultureel en onroerend) erfgoed en toerisme.
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De gemeentebesturen werkten in het
verleden al vaker samen op verschillende
beleidsdomeinen.
Voor cultuurprojecten die het lokale
niveau overstegen, werd in 2009 de
Projectvereniging
Cultuuroverleg
Antwerpse Zuidrand, of kortweg Azura,
opgericht.
Landschapspark Zuidrand ontwikkelde
sinds 2012 projecten waarin de open
ruimte beleefbaar werd gemaakt door
middel
van
trage
wegen,
landbouwprojecten,
buitengewone
plekjes en natuur-inrichtingsprojecten. De
voorbije jaren werd door de Provincie
Antwerpen via een participatietraject gewerkt aan de visietekst ‘Beleefbare open ruimte in de
Antwerpse Zuidrand’, opgevolgd door een tweede strategisch project ‘De Zuidrand, open en
beleefbaar!’ dat loopt tot eind 2021.
'De Zuidrand, dat smaakt' stond sinds 2014 in voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en
promotie van de streek.
Sinds 2017 werd de Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst (IOED) Zuidrand opgericht, die zich
focust op bouwkundig erfgoed, historische landschappen, dorpsgezichten en archeologie.
Om deze werkingen te versterken werd in 2017 besloten om de vier deelwerkingen (cultuur, toerisme,
natuur en erfgoed) te integreren in een bovenlokale en transversale projectvereniging. De
Streekvereniging Zuidrand speelt hierdoor in op de nood om de versnippering aan
samenwerkingsverbanden tegen te gaan en integraal te werken. Door de krachten te bundelen wil de
streek een krachtig signaal geven aan hogere overheden om de witte vlek in Vlaanderen op het vlak
van toerisme, cultuur, natuur en landschap en erfgoed op een positieve manier in te kleuren.
Het hoofddoel van de vereniging is een geïntegreerd streekbeleid uit te bouwen. Er wordt gewerkt
aan het versterken van de identiteit van de streek en het streekgevoel. Dit gebeurt door in te zetten
op een brede waaier aan thema’s.
De doelstelling wordt onder andere verwezenlijkt door:
-

-

-

gemeenschapsvormende initiatieven te stimuleren die de mogelijkheden van een
afzonderlijke gemeente of stad overstijgen en hiervoor projecten op schaal van de streek
ontwikkelen.
via een gedragen streekbeleid te werken aan de uitstraling van de streek.
te zorgen voor het behoud (zonder eigendomsverwerving), beheer, onderzoek en duurzame
ontsluiting van het onroerend (archeologisch, landschappelijk, gebouwd patrimonium) en
cultureel (roerend en immaterieel) erfgoed op het grondgebied van de deelnemende
gemeenten en stad.
te zorgen voor kwalitatieve open ruimte, met groene vingers tot in de stad Antwerpen. Er
wordt ingezet op versterken van natuur, bos, speelgroen, groen in de stad, trage wegen,
natuureducatie....
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-

-

te zorgen voor versterking van de landbouwbedrijfsvoering, verbrede landbouwinitiatieven,
landbouweducatie,....
het toerisme en de recreatie te bevorderen en mede hierdoor bij te dragen aan de verdere
ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het toeristisch aanbod en van toerisme en
recreatie in de Zuidrand in het algemeen.
te zorgen voor aanbod, productontwikkeling, promotie en communicatie over de streek.
het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond de verschillende
beleidsthema’s.

Sinds 2018 is de Streekvereniging Zuidrand het aanspreekpunt voor toerisme, cultuur, erfgoed en
natuur in de streek. Door haar transversale werking wordt elk thema steeds vanuit een bredere blik
benaderd. Dit geeft een meerwaarde tegenover de voorheen apart georganiseerde initiatieven. Voor
de werking rond natuur en landschap werd nauw samengewerkt met de Provincie Antwerpen en het
Strategisch Project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ).
Er werden actief linken gelegd: streekproducten en hun oorsprong of ambachtelijke productie
(immaterieel erfgoed), de natuur- en erfgoedwaarde van de aanwezige kasteeldomeinen en forten
met elkaar verbinden, de toeristisch-recreatieve waarde van een trage weg, kunstzinnige invullingen
in monumenten, verhalen vertellen in boerderijen,…
In 2019 diende de Streekvereniging Zuidrand een dossier in bij de Vlaamse overheid om een
bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen in de streek. Vanaf 2020 is deze nieuwe werking
opgenomen in de projectvereniging.
In 2020 diende de Streekvereniging Zuidrand een nieuwe aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de
verlenging van haar IOED-werking vanaf 2021. De IOED Zuidrand sloot op 15 oktober 2020 een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid voor de periode 2021-2026.
In 2020 diende de Streekvereniging Zuidrand een aanvraag in bij de Vlaamse overheid tot het afsluiten
van een cultureel-erfgoedconvenant. Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering deze aanvraag
goed, zodat de Erfgoedcel Zuidrand vanaf 1 januari 2021 van start kan gaan.
Vanaf februari 2021 zal de werking rond natuur en landschap worden overgedragen naar het
Regionaal Landschap Rivierenland.
Voor haar toeristisch-recreatieve werking gaat de Streekvereniging Zuidrand op zoek naar structurele
financiering, samen met haar partners. Het kan gaan om sponsoring (in natura), subsidies via
verschillende overheden of alternatieve inkomsten. Samen met andere partners uit de (ruimere)
streek gaat ze volop voor een verankering van de toeristisch-recreatieve werking in Vlaanderen.
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De gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de Streekvereniging Zuidrand met
telkens een stemgerechtigd en raadgevend lid.
De Raad van Bestuur keurt in deze het beleidsplan toerisme en recreatie Zuidrand goed en dient het
in. Naast de algemene opvolging van de werking van de Streekvereniging, volgt de Raad van Bestuur
nauwgezet de uitvoering van het beleidsplan op. Het is eveneens de schakel tussen de deelnemende
gemeenten en de Streekvereniging Zuidrand.
De Provincie Antwerpen is als partner vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Een afvaardiging van
de provinciale deputatie is lid met raadgevende stem, de Provinciale dienst Duurzaam Milieu- en
Natuurbeleid (DMN) en Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) zijn vertegenwoordigd als waarnemers
in de Raad van Bestuur.
Het organigram houdt rekening met de diverse deelwerkingen en zorgt voor een afstemming van de
noden en behoeften.
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De volgende profielen zijn reeds aanwezig:
Coördinator (1VTE, A-niveau): De coördinator zet mee de beleidslijnen uit voor de
Streekvereniging en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. Hij is verantwoordelijk
voor het personeels- en financieel beleid. Momenteel is deze coördinator mee ingeschaald
voor 0.5 VTE in de IOED-werking en 0.5 VTE in de bovenlokale cultuurwerking.
Medewerker toerisme, recreatie en communicatie (0.8 VTE, B-niveau): Deze medewerker
zorgt voor de algemene communicatie van de Streekvereniging (0.3 VTE). De medewerker
toerisme (0.5 VTE) zorgt voor de ontwikkeling van de streek met werking rond
streekproducten, wandel- en fietskaarten, horeca,…
Medewerker cultuur en bouwkundig erfgoed (1 VTE, B-niveau): Deze medewerker zorgt
voor de opvolging van de culturele projecten van de Streekvereniging (0.5 VTE) en is
aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed binnen de IOED-werking (0.5 VTE).
Medewerker onroerend erfgoed (0.8 VTE, A-niveau): Deze medewerker zorgt voor de
ontwikkeling van een bovenlokaal onroerend erfgoedbeleid binnen de IOED-werking.
Projectmedewerker landbouw (0.5 VTE, B-niveau): Deze projectmedewerker werkt samen
met inwoners en landbouwers aan het project Burgers en Boeren tot juni 2020. Daarna
wordt een nieuw project ingediend tot juli 2022.
Projectmedewerker trage wegen (0,5 VTE, B-niveau): Deze projectmedewerker ontwikkelt
het trage wegennetwerk in de streek binnen het Europees project Nature Smart Cities tot
februari 2022.
Vanaf 2021 zullen twee nieuwe profielen worden aangeworven binnen de nieuwe Erfgoedcel
Zuidrand. De transitie van de werking rond natuur en landschap zorgt ervoor dat de twee
projectmedewerkers in een uitdovende functie zitten tot medio 2022.

Binnen de provincie Antwerpen werken momenteel twee medewerkers aan de ontwikkeling van de
Zuidrand (binnen Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid). De klemtoon van de werking van deze
twee medewerkers ligt op het domein natuur en open ruimte. De volgende twee functieprofielen
werden uitgewerkt:
Provinciale medewerker natuur en landschap (1 VTE, A-niveau): Deze provinciale
medewerker zorgt voor de ontwikkeling van de streek op vlak van natuurbeleving, natuurlijk
speelweefsel, ontharding en trage wegen.
Provinciale projectcoördinator ‘Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand’ (0.8 VTE, Aniveau): Deze provinciale medewerker zorgt voor de ontwikkeling van de streek door de
coördinatie van het open ruimteplan: inzet van werkingsmiddelen, begeleiding van
aankoopdossiers (gronden), zorgen voor kennisuitwisseling en schrijven van specifieke
subsidieaanvragen.
De link met de projectcoördinator Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand blijft ook na 2021
behouden. Een nieuwe samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland zit in de pijplijn,
zowel voor de IOED Zuidrand (landschappelijk erfgoed) als voor de toeristische werking (recreatie en
natuurbeleving). Een duidelijk overlegkader moet de taakverdeling en thema’s zowel voor de
partners als voor de gemeenten helder houden.
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De regio Zuidrand is een aaneengesloten gebied aan de rand van de stad Antwerpen en grenst aan
de Rupelstreek in het westen-zuidwesten, de stad Lier in het zuidoosten en de Voorkempen in het
noordoosten. Stad Mechelen ligt op 15 à 20 km van de regio.
De Zuidrand is een dichtbevolkt gebied, met gemiddeld 1.671,94 inwoners/km² t.o.v. 642,4
inwoners/km² in de Provincie Antwerpen en 481 inwoners/km² in het Vlaams Gewest. De hoge
bevolkingsgraad zorgt voor veel verkeer tussen de gemeenten en richting de grote omliggende
steden.
De Zuidrand wordt gekenmerkt door enkele grote verkeersassen die soms dwars door de gemeenten
lopen: de E19 gaat door Kontich en Edegem, de A12 snijdt Aartselaar in twee, de N1 loopt door
Mortsel, Edegem, Hove en Kontich, de N10 door Mortsel richting Lier, en de R11 loopt via Mortsel en
Borsbeek richting de E313.
De Zuidrand kent drie fietsostrades: De F1 tussen Antwerpen en Mechelen-Brussel, de F11 tussen
Antwerpen en Lier en de F16 tussen Lier en Lint. Dit maakt het voor de inwoners van de Zuidrand
gemakkelijk om met de fiets richting de grotere steden rondom te geraken. Hierbij is de noordzuidverbinding goed ontwikkeld, maar is het moeilijker om vlot oost-west te fietsen tussen de
gemeenten.
De Zuidrand kent daarnaast een dicht netwerk aan openbaar vervoer, met bus- en tramnetwerken
naar Antwerpen en Lier. Het openbaar vervoer is gericht op verplaatsingen naar de stad Antwerpen
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en in mindere mate richting Lier. Daardoor zijn de verbindingen tussen de Zuidrandgemeenten met
het openbaar vervoer moeilijker te maken. Zo kan je anno 2020 bijvoorbeeld niet rechtstreeks van
het gemeentehuis van Kontich naar het gemeentehuis van Aartselaar. Daarvoor ben je 28 minuten
onderweg t.o.v. 18 minuten met de fiets en 11 minuten met de auto. Daardoor worden de meeste
afstanden binnen de streek met de auto of de fiets afgelegd.
De Zuidrand heeft verschillende treinstations: Kontich-Lint, Hove, Mortsel, Mortsel-Oude God,
Mortsel-Deurnsesteenweg en Mortsel-Liersesteenweg.
De nabijheid van Antwerpen, Mechelen en Lier zorgt ervoor dat de mobiliteit in de Zuidrand
voornamelijk noord-zuid gericht is. De grote verkeersassen, de fietsostrades, de trein-tram- en
busverbindingen bevestigen dit. Bewegingen tussen de gemeenten worden daardoor nog vaak met
de auto gemaakt.
Het Departement Mobiliteit deed met het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) Antwerpen in
1999-2000 een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in het stadsgewest Antwerpen. Het
onderzoeksgebied betrof de volgende gemeenten: Antwerpen, Zwijndrecht, Wijnegem, Borsbeek,
Wommelgem, Boechout, Hove, Kontich, Aartselaar, Mortsel en Edegem. Sindsdien zijn geen nieuwe
onderzoeken meer uitgevoerd naar het verplaatsingsgedrag binnen dit stadsgewest.
Enkele conclusies uit het onderzoek:
- 13,7% van de inwoners van het Antwerpse stadsgewest beweert nooit een auto te
gebruiken. Gezien het hoge aantal huishoudens zonder wagen (26,2%) mag dit percentage
ons niet verbazen. Bovendien wonen alle huishoudens in een stadsgewest met een
behoorlijk dicht openbaar vervoersnet wat het leven zonder auto een stuk makkelijker
maakt. Desondanks is toch nog 77% van de respondenten een zeer geregeld autogebruiker.
65,70% gebruikt de auto voor woon-werkverkeer, 25,90% voor woon-schoolverkeer.
- 26% van de Antwerpenaren zegt nooit te fietsen. 36,51% bezit geen fiets. Daartegenover
staan 41% van de respondenten die beweren geregeld te fietsen. Slechts 12,10% neemt de
fiets naar het werk. Naar school wordt in 34% van de gevallen wel de fiets genomen.
- De Antwerpenaar mag dan al niet veel de fiets gebruiken, de lijnbus neemt hij geregelder:
18,1% beweert vrij geregeld de bus te gebruiken. 9,5% neemt de bus of tram naar het werk,
18% om van en naar school te geraken.
- 43,2% van de Antwerpenaren maakt nooit gebruik van de trein, 3,2% geregeld. Ter
vergelijking: de trein staat met deze cijfers niet zo heel ver af van de cijfers voor het vliegtuig.
- Gemiddeld verplaatst men zich binnen het Stadsgewest Antwerpen 2,71 keer per dag, met
28,68 kilometer aan verplaatsingen. De helft van deze dagelijkse verplaatsingen gebeurt met
de auto, voor meer dan 70% van de gemiddelde kilometers (20 km). 30% van de
verplaatsingen gebeurt met de fiets of te voet, voor 7% van de afgelegde kilometers (2km).
Het openbaar vervoer volgt met 7% van de verplaatsingen aan 11% van de afgelegde
kilometers (3km).
- Bij de korte verplaatsingen tot 1 kilometer wordt de fiets in de meest recente jaren iets
vaker gebruikt dan in de jaren voordien. De auto wordt iets minder vaak gebruikt. Ook bij de
korte verplaatsingen van 1 tot 5 kilometer wordt de fiets in de meest recente jaren iets vaker
gebruikt, en de auto iets minder vaak.
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Voor het grondgebied Vlaanderen dateert het laatste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uit
2018-2019. We geven hieronder de algemene bevindingen mee:
De Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2.6 keer per dag. Zo’n verplaatsing duurt gemiddeld
22.6 minuten. Daarmee bevinden we ons 78 minuten per dag in het verkeer. De Vlaming legt
gemiddeld 38.6 km per dag af.
Bijna 63% van de verplaatsingen gebeurt met de auto, waarvan 46% als bestuurder. We
verplaatsen ons niet alleen het vaakst, maar ook het verst met de wagen, goed voor 78% van
onze afgelegde kilometers. 16% van onze verplaatsingen gebeurt met de (elektrische) fiets,
13% te voet en zo’n 5% van met het openbaar vervoer (bus, tram, metro en trein).
De grootste toename bevindt zich bij het gebruik van de fiets. Die is wellicht in belangrijke
mate te wijten aan het succes van de elektrische fiets. Die is al goed voor 2.35% van het
aantal verplaatsingen.
Tijdens één bepaalde verplaatsing combineren Vlamingen soms verschillende
vervoersmiddelen (combimobiliteit). Het gaat om net geen 7% van onze verplaatsingen. Dat
aantal blijft gelijk sinds 2015.
30% van onze verplaatsingen zijn functioneel (zakelijk, werk, onderwijs), 31% zijn recreatief
(bezoek, ontspanning, sport, cultuur) en 25% van de verplaatsingen gebeurt om te gaan
winkelen. De auto wordt het vaakst gebruikt om te werken (27%), boodschappen te doen
(19%) of recreatief (30% - passagier). Het openbaar vervoer wordt voor 40% gebruikt voor
functionele verplaatsingen (werk en onderwijs). Wandelen en fietsen worden voor bijna 25%
gebruikt om boodschappen te doen.
Voor werkverkeer gebruikt 60% de auto, 18% neemt de fiets en 12% het openbaar vervoer.
Voor het schoolverkeer staat de auto voorop met 28%. 26% neemt de fiets, 24% het
openbaar vervoer en 16% gaat te voet.
Voor lange afstanden wordt voornamelijk de auto en de trein gebruikt. Voor korte
afstanden neemt men eerder de fiets of gaat men te voet. De auto neemt ook voor korte
afstanden een beduidende rol in, zelfs voor verplaatsingen van minder dan 1km. De opkomst
van de elektrische fiets is ook hier te merken, voornamelijk voor afstanden tussen 5 en 15km
(zoals de fiets), maar ook voor afstanden tot 5 km.
Het gemiddeld aantal wagens per huishouden bedraagt anno 2018 1.19. Bijna 18% van de
Vlaamse gezinnen bezit geen auto, terwijl 31% meer dan één auto bezitten.
De Vlaming bezit anno 2018 gemiddeld 2.2 fietsen per gezin. Deze fietsen worden ook vaker
elektrisch.

Bronnen: Mobiel Vlaanderen, Onderzoek Verplaatsingsgedrag Antwerpen, www.mobielvlaanderen.be, Statbel,
https://statbel.fgov.be/nl en Statistiek Vlaanderen, www.statistiekvlaanderen.be.
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Toeristisch Vlaanderen wordt opgesplitst in drie grote delen of macroproducten: de 5 kunststeden,
de kust en 14 groene regio’s. Deze delen sluiten mooi op elkaar aan en omvatten min of meer het
hele Vlaamse grondgebied.
Toch is er een blinde vlek te vinden op de kaart. Dat zijn de gemeenten van de Zuidrand, Boechout,
Wommelgem, Duffel en Sint-Katelijne-Waver.
De Zuidrand grenst aan de stad Antwerpen, de Rupelstreek (onderdeel van Scheldeland), de stad Lier
(onderdeel van de regio Kempen) en de regio Kempen.

ZUIDRAND

FIGUUR 1: Vlaanderen Fietsland www.vlaanderen-fietsland.be

De Zuidrand is niet opgenomen als toeristische bestemming volgens Vlaanderen en wordt in de
statistieken meegeteld als “Randstedelijk gebied Antwerpen-Mechelen”. Geen echte interessante
naam om te gebruiken als toeristisch merk, waardoor zeven gemeenten op zoek gingen naar een
nieuwe naam voor de eigen regio: Zuidrand.
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Binnen de Provincie Antwerpen zijn de zeven gemeenten aangesloten bij de Streekvereniging Zuidrand
goed voor 3.1% van het toeristisch belang, t.o.v. 48.72% voor de 48 gemeenten van de Kempen en
5.5% voor de negen gemeenten van Antwerps Scheldeland. De overige gemeenten (Sint-KatelijneWaver, Duffel en Boechout) zijn samen goed voor 1.6%. De kunststeden Antwerpen (34%) en
Mechelen (7%), blijven na de Kempen de belangrijkste toeristische troef binnen de Provincie
Antwerpen.
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2.3.1 Kastelen
- Kasteel Solhof (Aartselaar - hotel)
- Kasteel Cantecroy (Mortsel – te bezoeken met gids)
- Kasteel Groeningen (Kontich)
- Kasteel Rattennest (Hove)
- Kasteel Weyninckhoven (Hove – nu gemeentehuis)
- Kasteel Cleydael (Aartselaar)
- Kasteel Hof ter Linden (Edegem – te bezoeken met gids)
- Kasteel Tanghof (Kontich)
- Kasteel Arendsnest (Edegem)
- Kasteel Buerstede (Aartselaar)
- Kasteel Lindenbos (Aartselaar)
- Kasteel Mussenburg (Edegem)
- Kasteel Cappenberg (Hove)
- Kasteel Altena (Kontich – nu cultuurhuis)
- Kasteel Lindenhof (Lint – nu gemeentehuis)
- Kasteel Varenthof (Mortsel)
- Kasteel Ten Dorpe (Mortsel)
2.3.2 Forten
Aan de zuidrand van Antwerpen ligt een lint aan oude forten die een omweg meer dan waard zijn.
Het zijn oases van rust en groen, waar het heerlijk fietsen, wandelen en sporten is. Sommige forten
kan je ook bezoeken. Een ideale uitstap voor jong en oud!
Elk fort heeft een eigen bestemming en een uniek karakter. In de forten van Borsbeek (Fort
3), Mortsel (Fort 4) en Edegem (Fort 5) kan je heerlijk wandelen, picknicken en ravotten. In de
vakantiemaanden vind je er zomerbars en extra animatie.
2.3.3 Musea
2.3.3.1 Heemmusea
- ‘t Schoonste Verdiep (Edegem)
- Museum voor Heem- en Oudheidkunde (Kontich)
- Museum Den Aker (Lint).
Meer info over de heemmusea, zie verder.
2.3.3.2 Bierglazenmuseum Aartselaar
Het Aartselaars Bierglazenmuseum is een privéverzameling bierglazen en bierpotten in de Guido
Gezellestraat. Met een actief collectiebeleid groeide de verzameling boven de 9000 (verschillende)
exemplaren en is daarmee één van de grootste verzamelingen, ook buiten België. Voormalig minister
van Cultuur Sven Gatz noemde het “misschien het kleinste museum maar met de grootste collectie”.
De verzameling is gratis te bezoeken iedere tweede zondag van de maand van 14 tot 17 uur en dit
van maart tot november of na afspraak. Zowel individueel als in groep. Meer info op de
facebookpagina van het museum.
2.3.4 Kerken, kapellen en begraafplaatsen
2.3.4.1 Kerken
- Onbevlekt-Hart-van-Mariakerk Aartselaar
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Sint-Leonarduskerk Aartselaar
Sint-Jacobuskerk Borsbeek
Sint-Jan-Berchmans Borsbeek
Sint-Jozefkerk Edegem
Sint-Antoniuskerk Edegem
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek Edegem
Heilige-Familiekerk Elsdonk Edegem
Sint-Laurentiuskerk Hove
Sint-Jozefkerk Hove
Sint-Martinuskerk Kontich
Sint-Ritakerk Kontich
Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk Kontich
Sint-Michielskerk Waarloos Kontich
Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk Lint
Sint-Jozefkerk Mortsel
Sint-Benedictuskerk Mortsel
Sint-Bernadettekerk Mortsel
Heilig Kruiskerk Mortsel
Sint-Lodewijkkerk Mortsel

2.3.4.2 Kapellen
- Onze-Lieve-Vrouw Middelareskapel Aartselaar
- St.-Leonarduskapel Aartselaar
- Kapel Onze-Lieve-Vrouw-Troost-In-Nood Edegem
- Onze-Lieve-Vrouwkapel / Boskapellen Kontich (2)
- Altenakapel Kontich
- Reepkenskapel Kontich
- Kapel De Mijl Kontich
- Kapel Van Marpingen Lint
- Devotiekapel Notre Dame du Voyageur Mortsel
- Sint-Fredericuskapel Mortsel
- Kapel Mayerhof Mortsel
2.3.4.3 Begraafplaatsen
- Aartselaar
- Borsbeek
- Edegem
- Hove
- Kontich en Waarloos
- Lint
- Mortsel-Dorp en Cantincrode
2.3.4.4 Lourdesgrot Edegem
De familie Van Aelst richtte in 1884 de Lourdesgrot voor hun zieke dochter op. Meteen werd de grot
een bedevaartsoord dat tot vandaag nog vele bedevaarders aantrekt. De grot zorgde voor een
explosieve bouw van drankgelegenheden en villa's in de directe omgeving.
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2.3.5 Bezoekboerderijen
2.3.5.1 Pluk je Fruit Edegem
Op de boerderij van Hof ter Linden wordt er al gedurende drie generaties Kerrebrouck aan landbouw
gedaan. De eerste twee generaties lieten de boerderij in teken staan van melkvee en akkerbouw.
Later werd er lange tijd enkel aan akkerbouw gedaan. Vandaag de dag hadden we graag de
landbouw terug naar de mensen gebracht. Met oog daarop willen Koen Kerrebrouck en Heidi
Konings de boerderij nieuw leven inblazen en er een zelfpluk-boerderij van maken. Iedereen die wilt
genieten van de stilte op het platteland in combinatie met het plukken van wat heerlijks, is welkom.
Plukken kan op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 18u.
2.3.5.2 Gasthuishoeve Boshoek Hove
De speel-, leer- en zorgboerderij Gasthuishoeve Boshoek in Hove is een actief melkveebedrijf,
gelegen tussen de dorpskernen van Hove en Lint. Sinds 2019 kan je bij hen terecht voor
verjaardagsfeestjes tussen de koeien en de kalfjes. Vanaf 2020 organiseren zij ook boerderijkampen.
Zowel klassen, groepen volwassenen en verenigingen zijn welkom voor een boerderijbezoek.
2.3.5.3 Bella & Rosita Edegem
Bij de boerderij van Malisart in Edegem kan je heerlijk hoeve-ijs eten. Onder de naam Bella & Rosita
verkopen zij niet alleen hoeve-ijs op woensdag, zaterdag en zondagmiddag, maar organiseren zij ook
boerderijvertellingen en klasbezoeken aan de melkboerderij.
2.3.5.4 Bens Bloemenplukweide Aartselaar
Bens Bloemenplukweide in Aartselaar is een ecologische plukweide waar je van maart tot november
van zonsopgang tot zonsondergang bloemen en klein fruit kan plukken. Ben organiseert daarnaast
workshops over de magische wereld van de bloemenkunst.
2.3.5.5 CSA Grondsmaak Kontich
CSA Grondsmaak is een zelfoogstboerderij in Kontich. Buiten de drukte van de stad worden biogroenten, kruiden en bloemen geteeld op basis van de community supported agriculture of
gemeenschapslandbouw.
2.3.6 Andere bezienswaardigheden
2.3.6.1 Kunstcentrum Huis Hellemans Edegem
Huis Hellemans is een prachtig burgerhuis uit 1884, dat na verbouwings- en restauratiewerken in 1978
werd omgedoopt tot een gemeentelijk kunstcentrum. Jaarlijks vinden er tien gratis
kunsttentoonstellingen plaats. Ook scholen zijn welkom voor een rondleiding.
Het lokaal bestuur Edegem gaat op zoek naar een private partner om een nieuwe invulling aan dit
gebouw te geven. Die zal minstens 6 tentoonstellingen per jaar moeten houden. Tot juni 2021 blijft
Huis Hellemans nog in haar huidige vorm verder werken.
2.3.6.2 Microbrouwerij Hoogmis Edegem
Sinds 2019 is Edegem een microbrouwerij rijker. In de oude pastorij in het centrum van Edegem
richtte Vleesmeester Brewery de Hoogmis in als cultuurcafé en microbrouwerij. De huisbieren van
Vleesmeester Brewery worden hier lokaal gebrouwen, net als enkele limited beers.
2.3.6.3 Microbrouwerij De Mortselarij Mortsel
De eerste microbrouwerij in stad Mortsel is sinds 2019 een feit en wat voor één! De Mortselarij is
een ambachtelijke brouwerij die mensen wil samenbrengen, zo is hun site (onder de naam The Red
Lion Art House) een thuishaven voor (graffiti)kunstenaars en muziekartiesten én een ecologische
hopplantage.
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Frédéric, Jean-Michel en Nicolas brouwen er maar liefst 7 onconventionele bieren met ronkende
namen zoals Oh my Dear, Dobbelman, Ganz Geit en Pompelmoose. Via events, live brouwdagen of
workshops laten ze jou onderdompelen in hun bruisende brouwerij, een rollercoaster van een
smaakbeleving!
2.3.6.4 Volkssterrenwacht Urania Hove
Volkssterrenwacht Urania in Hove is één van de zes volksterrenwachten in Vlaanderen. Ze werd
in 1969 door pastoor Hendrik Van Gaal (1916-1998) opgericht naar aanleiding van de
eerste maanlanding.
Urania kan individueel of in groepsverband bezocht worden. Er worden rondleidingen gegeven in het
Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Je hebt de keuze uit een heel gamma activiteiten en diensten: cursussen voor beginners en
gevorderden, gegidste bezoeken aan de sterrenwacht, een uitgebreid documentatiecentrum,
diverse publicaties, waarnemingsavonden, voordrachten, Urania Mobiel (de eerste mobiele
sterrenwacht van Vlaanderen) en de astroshop. Urania neemt je zelfs mee op reis om bijzondere
astronomische verschijnselen te gaan bekijken.
Er is voor ieder wat wils: jong en oud, beginners en gevorderden, theoretici en praktijkliefhebbers,
allen vinden hun gading bij Urania.
2.3.6.5 Molen van het Heiken Aartselaar
De Heimolen in Aartselaar werd gebouwd in 1801 om graan te malen. In 1957 werd de molen door
een zware blikseminslag beschadigd. Gelukkig kon dit mooie stukje erfgoed grondig gerestaureerd
worden. De Heimolen is alle even weken open op zaterdag en alle oneven weken open op zondag,
telkens van 13 tot 17 uur. De molen wordt onderhouden en in werking gehouden met steun van de
gemeente.
2.3.6.6 Wijngaard Vinum Cleydalis Aartselaar
Begin 1980 startte de vereniging Vinum Cleydalis met het maken van fruitwijn. Ondertussen worden
ook druiven gekweekt en maakt men er echte Aartselaarse druivenwijn. In de tuin van de voorzitter
in de J. Davidlaan ligt een verborgen wijngaard met meer dan 240 wijnranken. Hij leidt er graag
groepen rond op aanvraag. Je kan de wijngaard bezoeken met of zonder degustatie achteraf.
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Aartselaar
o Jaarmarktfeesten: 1 000 bezoekers
o Openluchtbal: 750 bezoekers
o Carnavalststoet: 5 000 bezoekers (en 30 deelnemende groepen)
o Grote Prijs Beerens (koers): 1 500 bezoekers
o Kerstmarkt: 750 bezoekers
Borsbeek
o Jaarmarktweekend: 3 500 bezoekers
o Muziekfestival Dystopia / Borsbeek Live: 5 000 bezoekers
o Foodtruckfestival: 1.000 bezoekers
o Kerstmarkt: 500 bezoekers
Edegem
o Jaarmarktfeesten: 20 000 bezoekers
o Weekend Toost!: 3800 bezoekers
o Kerstmarkt: 800 bezoekers
Hove
o ZomerEndfeesten: 10 000 bezoekers
Kontich
o Kontich Schaatst: 14 000 bezoekers
o Kontich Zingt & Swingt: 2500 bezoekers
o Jaarmarktfeesten: 2000 bezoekers
o Bier met Streken: 1000 bezoekers
Lint
o Suikeren Zondag: 3000 bezoekers
o Meimarkt: 2000 bezoekers
o ATV vertellingen: 1600 bezoekers
Mortsel
o Carnaval: 5000 bezoekers (en 40 praalwagens)
o Nieuwjaarsdrink: 3500 bezoekers
o Jaarmarktfeesten: 2000 bezoekers
o Fortbom: 2000 bezoekers
o Mortsel Feest en Mortsel Smaakt: 1000 bezoekers
o Mortsel Wintert: 1000 bezoekers

2.4.2.1 Natuurdomeinen
- Aartselaar
o Domein Cleydael
o De Reukens
o Park Solhof
- Borsbeek
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o Fort 3
o Het Nosegoed en vallei van de Koude Beek
o Geboortebos
Edegem
o Fort 5
o Hof ter Linden
o Romeinse Put
o Meihof
o Park Centrum
o Valleigebied Edegemse Beek
Hove
o Het Uilenbos
o Frijthout
o Gemeentelijk park Weyninckhove
Kontich
o Groengebied Vuile plas
o Altenapark
o Hessepoelbos
o Oude spoorwegberm (langste natuurreservaat in België)
o Zandbergen (deel in Edegem)
Lint
o Bos van Marpingen
o Klimaatbos
o Park Lint
o Papendonkbos
Mortsel
o Groene Berm
o Klein Zwitserland
o Fort 4
o Vallei van de Koude Beek

2.4.2.2 Speeltuinen en speelbossen
De Zuidrand kent een heleboel speeltuinen en enkele speelbossen. Een volledig overzicht vind je
hier: https://www.toerismezuidrand.be/nl/de-leukste-speeltuinen

2.4.3.1 Wandelkaart Zuidrand
Wandelgebied Zuidrand biedt je een selectie van 195 km wandellussen langsheen kasteeldomeinen,
forten, beekvalleien, natuurgebieden, boscomplexen en landbouwgebieden die typerend zijn voor
deze regio. In 2018-2020 werden meer dan 3 000 wandelkaarten verkocht.
2.4.3.2 Wandelapp Zuidrand
De Zuidrand ontwikkelde de interactieve Zuidrand-wandelapp speciaal voor gezinnen met weetgrage
kinderen tussen 5 en 13 jaar. Zo ontdekken jullie samen het verrassende natuurlijke en historische
erfgoed van een mooie streek - vlakbij huis. De interactieve Zuidrand Wandelapp prikkelt de speur-
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en staplust van de kinderen, en biedt jullie een unieke combinatie van tof wandelen, spelenderwijs
ontdekken en opdrachtjes uitvoeren.
2.4.3.3 Groot Routepad GR 12
Het Grote Routepad 12 is wel 1000km lang en loopt van Amsterdam naar Parijs. De Westelijke
Variant van het pad gaat recht door de Zuidrand. Langs natuurgebied Oude Spoorwegberm in
Kontich ga je van Antwerpen naar Mechelen.
2.4.3.4 Culinaire routes Mortsel
Het burgerinitiatief ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis’ ontwikkelde vijf sneukeltochten. Als je sneukelt, ga
je stiekem wat rondneuzen, je snolt wat rond. Sneukel je, dan kan je ook smikkelen en smullen. In
Mortsel doen we dat niet stiekem of heimelijk en overal in onze stad vind je wel wat leuke plaatsjes.
2.4.3.5 Fietskaart Zuidrand
De fietskaart bundelt vijf fietslussen die dwars door de Zuidrand lopen. Elke lus zet een ander aspect
in de kijker, van de forten en kastelen over beekvalleien tot prachtige landschappen, er is voor
ieder wat wils.
2.4.3.6 Fietsroutes Burgers en Boeren
Deze bijzondere fietstochten brengen je langs landbouwers uit Aartselaar, Borsbeek, Hove, Kontich
en Edegem. Er zijn lange, middellange en korte fietsroutes uitgewerkt, samen met een doe- en
luisterfietsroute voor kinderen.
2.4.3.7 Brialmontroute
De Brialmontroute brengt je langs acht forten van de 19de-eeuwse verdedigingsgordel rond
Antwerpen. De variante loopt langs het voormalige Militair Hospitaal in Berchem. De meeste forten
zijn nu groene eilandjes, ideaal voor passieve en actieve recreatie.
Het basistraject is 44km lang. De startpunten bevinden zich langs het Nachtegalenpark, Gerard Le
Grellelaan, 2020 Antwerpen en aan Fort 3, Verlengde Schanslaan, 2150 Borsbeek (ingang fort
Boechoutsesteenweg).
2.4.3.8 Gemeentelijke wandel- en fietsroutes
De gemeenten uit de Zuidrand ontwikkelden de voorbije jaren verschillende thematische wandel- en
fietsroutes, zowel in eigen beheer als in samenwerking met verenigingen. Zo kan je in Aartselaar
bijvoorbeeld het seniorenpad wandelen (3.5 km) langs het erfgoed van de gemeente en langs tal van
rustplekken. In Edegem werd i.s.m. KNSB Edegem een wandelroute ontwikkeld langs straatnamen
die een link hebben met de Eerste Wereldoorlog. In Lint ontdek je met de ‘Gids voor Lint’ de
geschiedenis van de gemeente aan de hand van vijf wandelingen.
2.4.3.9 Mountainbikeroute Zandbergen Kontich/Edegem
Mountainbikers kunnen zich uitleven in Park Zandbergen op de grens van Edegem en Kontich. Onder
de buurtbewoners en plaatselijke jeugdbewegingen is het park beter bekend als “de Edegemse
Bergen”. Je kan de bergen makkelijk overwinnen, aangezien het hoogteverschil nooit meer dan 8
meter bedraagt. Daarnaast bestaat het MTB-parcours uit mul zand, waarin het niet onaangenaam
rijden noch crashen is.

Geleide wandelingen (natuur en historisch) door 7 verenigingen op 12 verschillende locaties:
- Natuurpunt Aartselaar: De Reukens, Cleydael en Solhof
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Historische gidsen van Erfgoed Edegem: Fort 5, de Garden Citywijk Elsdonk, de Onze-LieveVrouw-van-Lourdesbasiliek, de Grot, de Sint-Antoniuskerk, het oud-gemeentehuis, de
begraafplaats en het kasteeldomein Hof ter Linden
Natuurpunt Oude Spoorweg Kontich: Oude Spoorwegberm
VMPA Natuurgidsen: Fort 5 Mortsel
FORT 4 Gidsen: Fort 4 Mortsel
VMPA Antwerpen & Mortsel: Fort 4 Mortsel
Genootschap Cantecroy: Kasteel Cantecroy Mortsel

Ad hoc wandelingen: heemkringen Zuidrand, Natuurpunt afdelingen en DocC Borsbeek

Aartselaar: 40 sportplekken, met o.a. Sportcentrum Aartselaar en Golfterrein Cleydael
Borsbeek: 33 sportplekken, met o.a. Sportcentrum Hilincrode en Sportlokaal Ter Smisse
Edegem: 154 sportplekken, met o.a. Sportcentrum Marienborgh, sporthal Den Willecom en Sporthal
Kattenbroek
Hove: 38 sportplekken, met o.a. Sportpark Hove en Sportingclub Hove
Kontich: 99 sportplekken, met o.a. Sportcentrum Racing Beerschot THC en Sporthal De Nachtegaal
Lint: 28 sportplekken, met o.a. Sportlokaal Lindenhof en Sporthal De Witte Merel
Mortsel: 95 sportplekken, met o.a. Sportcentrum Cantincrode en Sporthal Den Drab
(Bron: Sport Vlaanderen, Vind je Sportplaats)

2.4.5.1 Golf (Edegem, Aartselaar)
https://www.toerismezuidrand.be/nl/golf
2.4.5.2 Disc Golf Borsbeek
Kom eens Disc golfen in Borsbeek. Dit is een combinatie van frisbee en golf, waarbij het de bedoeling
is de frisbee in zo weinig mogelijk worpen in een ijzeren mand te doen belanden. Het parcours
situeert zich aan de oostrand van Fort 3 te beginnen aan de Verlengde Schanslaan tot aan het
zuidelijkste punt van het Fort. Het terrein bestaat uit 9 "holes" met een gemiddelde werpafstand van
75 meter per hole.
2.4.5.3 Zwembaden
https://www.toerismezuidrand.be/index.php/nl/zwemmen-de-zuidrand
2.4.5.4 Welnesscentra
https://www.toerismezuidrand.be/nl/wellness
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De Zuidrand kent 5 hotels en 2 B&B’s, namelijk:
- B&B Praïa Aartselaar: http://www.bedandbreakfastpraia.be/
- Hotel Solhof Aartselaar: https://solhof.be/
- Hotel De Basiliek Edegem: http://www.debasiliek.be/
- Zorghotel Drie Eiken Edegem: https://www.hotel-drie-eiken.com/
- Hotel Ter Elst Edegem: https://terelst.be/nl/
- B&B Koken & Co Kontich: https://belleandpure.com/retraite/
- Hotel Bristol Mortsel: http://www.hotelbristol.be/
Daarnaast zijn er tal van Air BnB’s die een kamer verhuren. Voor een volledig overzicht zie:
https://www.toerismezuidrand.be/logeren.
Wanneer we kijken naar de Vlaamse statistieken voor aankomsten en overnachtingen, zien we dat het
Randstedelijk gebied Antwerpen-Mechelen goed is voor slechts 1.1% van de aankomsten en 0.8% van
de overnachtingen. Daarmee bengelt de regio helemaal onderaan.

Aankomsten en overnachtingen in Vlaanderen (totaal aantal), 2018. Bron: Toerisme Provincie Antwerpen
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Wanneer we enkel het bestemmingstoerisme (leisure) bekijken, zien we ook daar dat de regio laatst
eindigt met 1.0% van de aankomsten en 0.7% van de overnachtingen.

Aankomsten en overnachtingen in Vlaanderen (leisure), 2018. Bron: Toerisme Provincie Antwerpen

Wanneer we echter kijken naar het MICE-segment scoort onze regio veel beter en landt ze op de
negende plaats. Dit zijn bezoekers aan de regio die hier zijn voor vergaderingen (Meetings),
motivatiereizen (Incentives), congressen (Conventions) en beurzen (Exhibitions).

Aankomsten en overnachtingen in Vlaanderen (MICE), 2018. Bron: Toerisme Provincie Antwerpen
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In de hele streek zijn tal van restaurants en cafés te vinden. Het aanbod is zeer divers en toegankelijk
voor een waaier aan doelgroepen. Een volledig overzicht vind je via
https://www.toerismezuidrand.be/nl/restaurants-en-cafes
De zoektocht naar reca met bepaalde labels leverde slechts enkele resultaten op. Er werd gezocht
naar volgende labels:
Infovriendelijk
Toegankelijkheidslabel
Kindvriendelijk
Fietsvriendelijk
Groene sleutel
Toch zijn er heel wat ondernemingen die (mits aanpassingen) voor een van deze labels in aanmerking
zouden kunnen komen.

De Zuidrand kent heel wat streekgebonden en ambachtelijke producten. De laatste jaren zijn alle
streekproducten verzameld op de website van Toerisme Zuidrand.
De Zuidrand telt in 2020 bijna 100 streekproducten. In 2019- 2020 kwamen er heel wat
streekproducten bij, zoals de bieren van de nieuwe microbrouwerij De Mortselarij, ambachtelijke
yoghurt, maar ook gin en verschillende streekbieren.
Een overzicht:
2019
De Mortselarij (nieuwe microbrouwerij) met 10
bieren
Brouwerij Tall Poppy (Edegem)
Brouwcafé De Hoogmis (Edegem)

2020
Moemoe bier van Patrick Volders bieren
(Kontich)
Tipsy bier (Mortsel)
Klein-Zwitserland gin (Mortsel)
BellaBoule ijs (Edegem)
Ambachtelijke yoghurt Eikenhoeve (Kontich)
Karnamorkoek (Mortsel)
Lobbeskoek (Mortsel)
Gulden Klokje (Mortsel)
Zieke Geest en Hamsteraar van Vleesmeester
Brewery (Edegem)

Een overzicht van alle streekproducten vind je op https://www.toerismezuidrand.be/nl/destreekproducten.
Sinds 2016 worden deze streekproducten ook te koop aangeboden in enkele verkooppunten onder
de vorm van een strekenmand. Deze verkooppunten bepalen zelf welke streekproducten zij
aanbieden en daarom is de samenstelling van elke strekenmand anders. Er wordt wel gewerkt met
uniforme manden en logo. Meer info over de strekenmand en de verkooppunten vind je op
https://www.toerismezuidrand.be/nl/de-strekenmand.
Daarnaast heeft de Streekvereniging Zuidrand ook alle adresjes verzameld waar je hoeveproducten
kan kopen: https://www.toerismezuidrand.be/nl/inspiration/de-hoevewinkels.
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2.8.1.1 Fietsersbond - afdelingen Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel
Fietsersbond is het aanspreekpunt en de positieve kracht achter een doordacht en veilig fietsbeleid
in de gemeenten. Dit doet ze door:
• stimuleren van het fietsgebruik zowel functioneel als recreatief
• optimaliseren van de schoolroutes en woon-werkverkeer
• meer veilige en comfortabele fietspaden
• voldoende en kwalitatieve fietsstallingen
• algemene toepassing zone 30 in de woongebieden
• een fietsvriendelijke fiscaliteit
Jaarlijks organiseren ze verschillende groepstochten langsheen de mooiste fietsroutes.
2.8.1.2 WSV De Dauwstappers Edegem vzw
WSV De Dauwstappers Edegem vzw is een wandelclub die reeds actief is sinds 1985 en aangesloten is
bij de overkoepelende wandelfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw.
Zij organiseren drie wandeltochten per kalenderjaar, waarbij zoveel mogelijk de natuur wordt
opgezocht en waarvan de jaarlijkse Fortentocht steeds vertrekt vanuit Edegem.
Naast deze tochten organiseren zij voor hun leden groepswandelingen, en zelfs een wandelvakantie.
2.8.1.3 Pasar - afdelingen in Aartselaar, Edegem, Kontich en Lint
Pasar is een sociaal-culturele vereniging die recreatie dichtbij aanbiedt met een culturele inhoud.
Onze agenda omvat onder meer wandelen, fietsen, meerdaagse uitstappen, bezoeken en bijwonen
van toneel. Zij is actief binnen het wandelnetwerk van de Streekvereniging Zuidrand.
2.8.1.4 ATB De Natuurvrienden – afdelingen in Edegem en Hove
ATB De Natuurvrienden vzw is een socio-culturele vereniging die zich actief inzet voor een duurzame
ontwikkeling door het promoten van zacht toerisme en het aanbieden van actieve recreatie en
culturele activiteiten. Natuurbeleving en verbondenheid met elkaar staan hierbij centraal. De lokale
afdeling organiseert wandelingen, fietstochten, groepsreizen, volksdansavonden en
projectieavonden.
Op regelmatige basis worden dagtochten of meerdaagse tochten georganiseerd. Elke maandag en
vrijdag fietsen of wandelen De Natuurvrienden.
2.8.1.5 Turftrappers – Kontich
De "Turftrappers" wandelen om de drie weken, telkens ongeveer een zestiental km. De wandelingen
gebeuren in groep en worden ingericht en voorbereid door eigen gidsen. Per jaar worden ook één of
twee busreizen ingericht en één of twee weekends, al dan niet in het buitenland. In de zomer
worden ook een tweetal fietstochten georganiseerd van een 60-tal km. Naast de wandelingen
worden ook culturele activiteiten georganiseerd zoals toneelbezoeken, stadsbezoeken e.d.

2.8.2.1 Heemkundige Kring Aartselaar
De Heemkundige Kring van Aartselaar werd opgericht in 1980, maar kreeg pas in 1996 een lokaal ter
beschikking van de gemeente. Dit is ondertussen uitgegroeid tot een archief- en
documentatiecentrum over de geschiedenis van Aartselaar. Het archief van de heemkundige kring
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bevat duizenden rouwbrieven, rouwprentjes, communieprentjes, affiches en foto’s, honderden dia’s,
boeken en tijdschriften en tientallen filmpjes. Deze zijn allemaal geïnventariseerd en geklasseerd.
Daarnaast beschikt de heemkring over beperkt heemkundig alaam, memorabilia en een honderdtal
kunstwerken van plaatselijke kunstenaars. De heemkring is een vaste waarde binnen de gemeente
en zorgde voor enkele hoogtepunten op vlak van erfgoed binnen Aartselaar, onder andere door
deelname aan Open Monumentendag en Erfgoeddag.
2.8.2.2 Kring voor Heemkunde Edegem vzw
De Kring voor Heemkunde Edegem vzw werd opgericht in 1973 en huisde sinds 1986 in de
voormalige pastorij in de Strijdersstraat. In 2016 verhuisde de heemkring naar zijn huidige locatie in
het oud gemeentehuis van Edegem. Daar opende ze het heemkundig museum ’t Schoonste verdiep.
In afwachting van meer ruimte beperkt het heemmuseum zich tot een permanente tentoonstelling.
Naast de museumwerking organiseert de heemkring zelfstandig projecten zoals de
Bevrijdingsfeesten op 14 en 15 september 2019 in Edegem. Tenslotte brengen zij viermaandelijks het
tijdschrift “de Zonneblusser” uit.
2.8.2.3 Heemkundige Kring De Markgraaf Hove
De Heemkundige Kring De Markgraaf in Hove probeert de geschiedenis van Hove levendig te
houden. Hij tracht dit doel te bereiken door onder andere het verrichten van studie en
archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen of het inrichten van
tentoonstellingen. Het archief van de heemkring bevat foto’s, prentkaarten, doodsprentjes,
doodsbrieven, publicaties of vermeldingen in publicaties over feiten of personen van of in Hove.
Alsook helpen ze bezoekers bij het opspeuren van verhalen en anekdotes over Hovese figuren, al dan
niet voor genealogisch onderzoek.
2.8.2.4 Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich
De Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich heeft een drieledige indeling, namelijk de
heemkundige kring (sinds 1943) die instaat voor het borgen van het zeer rijke patrimonium via
wekelijkse werkavonden en maandelijkse lezingenavonden, het documentatiecentrum met een grote
verzameling van heemkundige (plaatselijk) en volksculturele (algemeen) boeken, kranten
(plaatselijke) en tijdschriften, en het museum met vier grote domeinen: textiel (merklappen),
archeologie, volksdevotie en volkscultuur.
Het museum is sinds september 1999 ondergebracht in de nieuwe gebouwen van het gemeentelijke
bibliotheek- en cultuurcomplex Sint-Jan. Het museum richt zich op kinderen en jongeren,
volwassenen, gezinnen, verenigingen, toeristen en scholen.
De collectie bestaat uit twee delen:
Volkskunde
Een prestigieuze verzameling textiel, met een belangrijke collectie merklappen, stoplappen en
pronkrollen (naaiwerkjes met merkletters, cijfers en symbolische motieven), die behoort tot de
grootste van de wereld.
Archeologie
De oudste vondsten dateren uit de steentijd. Naast de grondsporen werd ook o.a. aardewerk en
gebruiksvoorwerpen verzameld (Bronstijd, IJzertijd, Gallo-Romeinse periode, Middeleeuwen). Een
verzameling van in Kontich en omgeving gevonden fossielen laat bovendien toe een blik te werpen in
het geologisch verleden van het grondgebied.
2.8.2.5 Heemkundige Kring ‘Eugeen Goeyvaerts’ vzw Lint
De Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts vzw in Lint bestudeert de geschiedenis, de leefgewoonten
en het patrimonium van en in Lint en publiceert hierover. Hij verzamelt en bewaart waardevol Lints
erfgoed, documenteert dit en stelt tentoon.
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Hij verzamelt foto’s en publicaties, archiveert en inventariseert deze en stelt zijn archief open voor
geïnteresseerden in het documentatiecentrum, elke woensdagnamiddag vrij toegankelijk.
Verder organiseert hij jaarlijks zeven opendeurdagen (tweede zondag van de maand van april tot
oktober), met rondleiding in de musea, animatie en thematentoonstellingen.
Ook kunnen het hele jaar door geleide bezoeken aangevraagd worden voor scholen en volwassenen
in het heemhuis. Dit heemkundig museum is gevestigd in de Oranjerie van het Lintse gemeentepark
en omvat:
Museum ‘Den Aker’ - erkend heemmuseum
Dit museumgedeelte omvat een dorpscafé 1900, een snoepwinkel anno 1930, een keldertje, een
opkamer, een klaslokaal anno 1930 – 1950, een textielruimte, een tentoonstellingsruimte waarin de
geschiedenis van de parochie en de gemeente wordt uitgebeeld. Aan de buitenzijde van het gebouw
bevindt er zich nog een huiskapel.
Museum De Roskam
In dit museumgedeelte bevindt zich in de inkomhal een grote tentoonstellingsruimte waar
regelmatig thematentoonstellingen worden georganiseerd, en in de gang zien we een aantal
ambachten opgesteld zoals de kapper, de schoenmaker, de bakker en de kruidenier.
Landbouwmuseum De Ploeg
In dit museumgedeelte kan de bezoeker kennis maken met alles wat te maken heeft met de
landbouw: van het zaaien tot het maaien en het oogsten, en welke transportmiddelen de boer
vroeger gebruikte.
Heemtuin
In de heemtuin (het boerenerf) bevinden zich een hondenhok, een waterput, het ‘huiske’ en een
bijenhal. Daarachter zien we een kruidentuin en een moestuin met 'vergeten' groenten. Tijdens
opendeurdagen worden er regelmatig geleide themawandelingen gehouden.
2.8.2.6 Mortselse Heemkundige Kring
De Heemkundige Kring van Mortsel is al van bij zijn ontstaan in 1949 het aanspreekpunt voor
geïnteresseerden op vlak van lokaal erfgoed. Jaarlijks verschijnt er een jaarboek over de
Heemkundige kring. Daarnaast begeleidt de heemkring studenten bij hun proefschriften en werkt hij
samen met de stad Mortsel.
2.8.2.7 DocC Borsbeek
Liefhebbers van het cultureel erfgoed van Borsbeek en omstreken met een goede kennis van lokale
geschiedenis, genealogie, infomaticaskills, archiefbeheer en een leeftijd van 21 tot 99 jaar. DocC
organiseert jaarlijks een geleide dorpswandeling.
2.8.2.8 Historische gidsen van Erfgoed Edegem
De historische gidsen van Erfgoed Edegem dompelen bezoekers onder in boeiende Edegemse
historische locaties. In het aanbod zitten het Fort 5, de Garden Citywijk Elsdonk, de Onze-LieveVrouw-van-Lourdesbasiliek, de Grot, de Sint-Antoniuskerk, het oud-gemeentehuis, de begraafplaats
en het kasteeldomein Hof ter Linden. Het zijn stuk voor stuk historische locaties met een verrassend
verleden en verhaal. Groepsrondleidingen kunnen op aanvraag. Tweemaal per jaar kan je per locatie
aansluiten bij een open rondleiding.
2.8.2.9 Genootschap Cantecroy
In 2018 richtten vijf personen het Genootschap Cantecroy op met als doel:
- verzamelen en bewaren van gegevens en geschriften over de geschiedenis van het kasteel
Cantecroy en de Sint-Benedictuskerk;

29

-

samenstellen en bewaren van een archief met al deze gegevens;
promoten van het kasteel en de Sint-Benedictuskerk door o.a. het geven van begeleide
rondleidingen.

2.8.2.10 FORT 4 gidsen
Sinds 2000 werd stad Mortsel eigenaar van Fort 4. Met de steun van verschillende overheden
werden al verschillende historische gebouwen gerestaureerd en werd er een bezoekerscentrum
ingericht. De gidsen van het fort leiden je langs plaatsen waar je zelfs geen vermoeden van hebt dat
ze bestaan.

2.8.3.1 Natuurpunt Aartselaar
Tientallen enthousiaste vrijwilligers vormen het kloppende hart van Natuurpunt Aartselaar.
De plaatselijke vereniging organiseert natuurwandelingen, cursussen, workshops, de behaagactie
en geeft het regionaal contactblad 'Rupel.blad' uit. Vijf keer per jaar ruimen ze de bermen aan
Cleydaellaan en Zinkval.
In samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Aartselaar voeren ze
beheerwerken uit in het natuurgebied De Reukens. In Cleydaelhof en Solhof zijn geregeld geleide
themawandelingen. Daarnaast inventariseren ze steenuilen, kerkuilen, zwaluwen, amfibieën en
brengen fauna en flora in kaart. Ook kinderen zijn welkom bij Natuurpunt Aartselaar voor
zoektochten, vogelhuisjes maken en vertellingen over het dierenleven.
2.8.3.2 Natuurpunt Borsbeek
Natuurpunt Borsbeek is al sinds 1999 verantwoordelijk voor het vleermuizenreservaat in Fort 3.
Daarnaast werken zij samen met de gemeente Borsbeek aan het beheer van de Koude Beek. Zij
nemen ook jaarlijks deel aan de behaagactie.
2.8.3.3 Natuurpunt Land van Reyen – Lint, Mortsel, Boechout
Natuurpunt Land van Reyen werd opgericht in 1993. De vereniging telt 250 leden-gezinnen in Lint en
is ook actief in Mortsel en Boechout-Vremde, met in totaal 1500 gezinnen. In Lint beheren ze het
Klimaatbos en de Vlinderweide en zijn ze eigenaar van het Papendonkbos en een perceel bos aan de
Beekhoek/Ganzenbol. In Mortsel gaat het om groengebieden als Klein-Zwitserland en de Koude
Beekvallei en telt de vereniging 700 leden.
2.8.3.4 Natuurpunt Oude Spoorweg – Kontich, Duffel
Natuurpunt Oude Spoorweg is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt in de regio Duffel en Kontich.
De afdeling Oude Spoorweg beheert meer dan 70 hectare (met o.a. de Edegemse BeekvalleiPluysegembos, de Oude Spoorwegberm en de Babbelse Plassen) en telt meer dan 1.200 leden. Het
natuurgebied de Oude Spoorwegberm was werkelijk de motor en het hart van de afdeling. Het
gebied werd immers uitgebreid naar de gemeenten Duffel en Rumst, zodat het natuurgebied wellicht
het langste (ongeveer 5km), maar ook het smalste natuurgebied van Vlaanderen werd.
www.natuurpuntoudespoorweg.be
2.8.3.5 Natuurpunt Zuidrand – Wilrijk, Edegem, Hove
Natuurpunt is een vereniging die opkomt voor de natuur in Vlaanderen. Meer dan 97.300 gezinnen,
duizenden vrijwillige medewerkers en meer dan 500 natuurgebieden in beheer, is ze de belangrijkste
vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen. Edegem telt meer dan 530 gezinnen
als lid. Van de meer dan 140 plaatselijke afdelingen, is deze afdeling met haar wekelijkse
activiteiten één der meest actieve. Natuurpunt Zuidrand is actief in Wilrijk, Edegem en Hove. Zij
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beheert natuurreservaat Fort 7 te Wilrijk en natuurgebied Groen Neerland. In Edegem beheert ze
sinds maart 2016 natuurplekjes op Kattenbroek en rond Arendsnest.
2.8.3.6 VMPA Natuurgidsen Edegem
De VMPA Natuurgidsen van Fort 5 te Edegem, organiseren begeleide natuurwandelingen en andere
natuureducatieve activiteiten te Edegem. Tevens beheren zij het vleermuizenreservaat in het
Binnenfort van Fort 5.
2.8.3.7 VMPA Natuurgidsen Antwerpen & Mortsel
VMPA Antwerpen-Centrum is een plaatselijke vereniging van natuurgidsen in Antwerpen en
omgeving. VMPA wil een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van het natuur- en milieubesef. Het
overdragen van kennis, maar ook respect en bewondering voor de natuur staan centraal. In Mortsel
bieden de natuurgidsen rondleidingen aan in Fort 4.

Aangezien de Streekvereniging Zuidrand een samenwerkingsverband is tussen zeven gemeenten, zijn
ook deze gemeenten de voornaamste partner om het toeristisch beleid vorm te geven. Binnen de
gemeenten zijn geen toeristische diensten aanwezig, waardoor de samenwerking verloopt via
verschillende diensten, naargelang de vraag en thema. Het gaat dan om de cultuurdiensten,
communicatiediensten, diensten voor lokale economie, milieudiensten,… Bij gebrek aan een vast
aanspreekpunt per gemeente bestaat een echt ‘toeristisch’ overleg (nog) niet.
Samenwerkingsverbanden:
- Intern:
o Bovenlokale cultuurwerking, onderdeel van Streekvereniging Zuidrand
o IOED Zuidrand, onderdeel van Streekvereniging Zuidrand
o Natuur en landschap, vanaf 2021 opgenomen door Regionaal Landschap
Rivierenland
o Landbouw, onderdeel van Streekvereniging Zuidrand door PDPO-project tot medio
2022
o Gemeentelijke diensten: cultuurdiensten, milieudiensten, lokale economie, toerisme,
communicatie
- Extern:
o Lokale verenigingen: gidsengroepen, natuurpunten, fiets- en wandelverenigingen,…
o Horeca
o Lokale producenten
o Toerisme Provincie Antwerpen
o Strategisch Project BORAZ (tot eind 2021, nadien coördinatie open ruimteplan)
o Provincie Antwerpen – dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
o IGEAN – Streekplatform Rupel-Zuidrand
o Regionaal Landschap Rivierenland
o Toerisme Rupelstreek vzw
o Gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Duffel, Boechout, Lier, Putte, Bonheiden
o Stad Antwerpen, stad Mechelen, Toerisme Scheldeland, Toerisme Kempen
o Steunpunten als Faro, Op/Til
o Toerisme Vlaanderen
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Een fysiek toeristisch onthaal voor de regio is niet aanwezig. Het toeristisch onthaal is volledig online
ontwikkeld met de website www.toerismezuidrand.be.
Gemeenten hebben geen toeristische diensten maar hebben wel vaak een infopunt waar
toeristische informatie verkregen kan worden, zoals het onthaal van het gemeentehuis, het
gemeenschapscentrum, de vrijetijdsdienst of bibliotheek. Deze info is momenteel nog
fragmentarisch en niet op elkaar afgestemd.
Hotels, verkooppunten van streekproducten en bepaalde restaurants fungeren als private
infopunten, waar mensen een minimum aan informatie kunnen verkrijgen over de streek.

Er is de afgelopen jaren weinig tot geen aandacht besteed binnen de regio aan toegankelijkheid en
vakantieparticipatie.
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In 2015 werd een eerste beleidsplan voor de toeristische ontwikkeling van de streek opgesteld onder
het project ‘De Zuidrand, dat smaakt’. Dit samenwerkingsverband werd afgesloten tussen
Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint. Vanaf 2018 werd de toeristische
werking overgedragen naar de Streekvereniging Zuidrand, en sloot ook Mortsel zich aan bij deze
toeristische samenwerking. In 2019 besliste Boechout om uit de Streekvereniging Zuidrand en dus
ook uit de toeristische samenwerking te stappen.
In het beleidsplan 2015-2020 werden verschillende acties opgenomen, die we hieronder kort
thematisch toelichten.

Inzetten op zachte recreatie, wandelen en fietsen, was een belangrijke actie vanaf de start van de
toeristische werking in de Zuidrand.
De wandelkaart van Landschapspark Zuidrand bundelde al sinds 2014 23 wandelingen uit de streek,
inclusief in Boechout en Wilrijk. In 2018 kreeg deze kaart een update en brengt je doorheen de
Zuidrand in 26 wandelingen en meer dan 195 kilometer aan bewegwijzerde paden. Samen met de
Provincie Antwerpen, het Strategisch Project ‘Beleefbare Open Ruimte Antwerpse Zuidrand’
(BORAZ), en tientallen vrijwilligers werd deze wandelkaart opgemaakt, verfijnd en bewegwijzerd.
Eind 2020 zijn er meer dan 3 000 wandelkaarten verkocht.
Sinds 2018 organiseert de Streekvereniging Zuidrand samen met de Provincie Antwerpen en lokale
vrijwilligers jaarlijks een gegidste wandeling om een wandeling uit het wandelgebied Zuidrand in de
kijker te zetten.
In 2020 maakte de Streekvereniging met diezelfde partners ook een herwerkte fietskaart voor de
Zuidrand. In vijf lussen en meer dan 148 kilometer kan je de brede Zuidrand ontdekken.
In 2017-2018 werd werk gemaakt van een Zuidrand wandelapp, een speelse manier om de Zuidrand
te ontdekken. Met vier Zuidrand-mysteries en het detectivenduo Noor en Lukas komen kinderen
meer te weten over de natuur en het erfgoed uit de Zuidrand.
In 2017 nomineerde de wandeljury van Toerisme Provincie Antwerpen ten slotte het
prachtige Borsbekenpad in de Koude Beekvallei van Borsbeek voor de ‘Wandeling van het Jaar’. De
Streekvereniging Zuidrand dient elk jaar een voorstel in uit de streek.

Culinair genieten in de Zuidrand was één van de speerpunten uit het beleidsplan 2015-2020. Er werd
van bij de start van het project De Zuidrand, dat smaakt ingezet op het betrekken van horecazaken
en streekproducenten.
Met een jaarlijkse streekborrel wilde men de link leggen tussen de twee. In 2014 organiseerde men
de eerste bijeenkomst. In 2019 werkten de Streekvereniging Zuidrand en Toerisme Rupelstreek
samen binnen het Streekplatform Rupel-Zuidrand. Één van de acties was de organisatie van een
netwerkmoment voor horecazaken en streekproducenten. In 2020 is het netwerk van
streekproducenten sterk uitgebreid. De horecazaken blijken moeilijker te betrekken bij de
netwerkmomenten.
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Toch wordt de link tussen streekproducten en horeca jaarlijks gelegd via de Week van de Smaak. In
2018 werden horecazaken gevraagd om tijdens deze 10-daagse ‘week’ in november zoveel mogelijk
streekproducten op de menukaart te zetten. En met succes: In 2019 werden 15 horecazaken
betrokken.
Door de samenwerking met Toerisme Rupelstreek binnen het Streekplatform Rupel-Zuidrand,
konden we in 2020 onze streekproducten en lokale horeca nog sterker tonen. Met een
receptenboekje waarvoor lokale chefs recepten met streekproducten uitwerkten, konden we ook
tijdens de coronacrisis mensen onze streekproducten laten ontdekken.
De streekproducten en de -producenten worden via de website van Toerisme Zuidrand in de kijker
gezet. Je krijgt er een volledig overzicht van alle producten, de producent en mogelijke
verkooppunten. Onder impuls van De Zuidrand, dat smaakt, werden er daarnaast strekenmanden
uitgewerkt, een mand met streekproducten die je bij een lokale handelaar kan kopen. Deze
verkooppunten staan vermeld op de website.
Tijdens de Week van de Korte Keten zetten we de streek- en hoeveproducten uit de Zuidrand in de
kijker. In 2019 mondde dit uit in een brunch-concept met uitsluitend producten uit eigen streek.
Van 2015 tot 2017 werd voor de promotie van deze streekproducten de ‘smaakkaravaan’ in het
leven geroepen. Met een omgebouwde caravan trokken de projectcoördinator en enkele vrijwilligers
naar evenementen om streekproducten te promoten. Deze caravan wordt sinds 2018 niet meer
gebruikt, maar we staan wel nog steeds met een infostand op lokale evenementen met de
streekproducten.

3.1.3.1 Website www.toerismezuidrand.be

Bij de start van de samenwerking rond toerisme werd werk gemaakt van de ontwikkeling van een
website. Dit moest het eerste informatiepunt voor bezoekers aan de streek worden. De website
werd opgehangen aan vier pijlers: Zien en Doen, Proeven, Logeren en Praktisch.
Vanaf 8 februari 2019 worden de bezoekers van de website gemeten via Google Analytics.
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Als we kijken naar het aantal bezoekers tussen 8 februari 2019 en 18 november 2020, zijn de
bezoekerscijfers in sterk stijgende lijn gegaan, met sommige pieken van verdubbelde
bezoekersaantallen.
Vanaf maart 2020 gingen ook onze curves sterk omhoog, een stijging die ongetwijfeld gelinkt kan
worden aan de coronacrisis, wanneer mensen massaal begonnen te wandelen en te fietsen. Tijdens
deze lockdownperiode werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de Zuidrand wandel -en fietskaart
(lancering in april 2020), waardoor mensen veel mooie plekjes dichtbij huis (her)ontdekten.
Door beide kaarten gratis digitaal ter beschikking te stellen, gaven we een boost aan het lokale
toerisme in de Zuidrand.
In november 2020 lanceerden we het receptenboekje Rupel-Zuidrand, wat een duidelijke impact had
op de bezoekersaantallen op de website. Ook wandelen en fietsen zit op dat moment terug stevig in
de lift.
De meest bezochte pagina’s op www.toerismezuidrand.be zijn: wandelen, fietsen, horeca en
streekproducten.
Bezoekers per maand
2019

2020

% stijging

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September

/
1 798
2 364
2 943
2 715
2 798
3 322
3 243
2 421

2 014
1 602
2 499
5 276
5 940
5 221
5 666
4 433
3 656

/
-10,90
5,71
79,27
118,78
86,60
70,56
36,69
51,01

Oktober
November

2 434
1 969

3 355
4 951

37,84
151,45

December

1 669

/

/

TOTAAL

27 676

44 613

61,19

3.1.3.2 Sociale media
Al van bij de start werd ingezet op sociale media. In augustus 2017 had de Facebookpagina van De
Zuidrand, dat Smaakt al bijna 1300 volgers. De Streekvereniging Zuidrand nam deze Facebookpagina
over onder de naam Streekvereniging Zuidrand en had in september 2020 al 1752 likes en 1882
volgers, een stijging van 45% tegenover 2017.
Vanaf 2017 werd ook een Instagram-account aangemaakt voor de Streekvereniging Zuidrand. In
september 2020 had deze al 521 volgers.
3.1.3.3 Toeristische gids
In 2015 werd een toeristische gids voor de Zuidrand ontwikkeld. Eind 2017 was die al aan haar vierde
druk toe en werden op die manier meer dan 7000 exemplaren verspreid.
Eind 2020 zal een nieuwe toeristische gids worden opgemaakt.
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Transversaal, duurzaam en toegankelijk
Een integrale en beleidsdomeinoverschrijdende benadering van toerisme wordt door de minister in
haar beleidsnota Toerisme 2019-2024 als vanzelfsprekend vooropgesteld. Ook binnen de
Streekvereniging Zuidrand hanteren we diezelfde transversaliteit en worden linken gelegd naar
aangrenzende domeinen als cultuur, erfgoed, landbouw en natuurbeleving.
De minister wijst in haar beleidsnota op het belang van duurzaamheid in het toeristisch beleid. Naast
aandacht voor het klimaat, focust zij op duurzame mobiliteit. Fietsen en wandelen zijn hierbij een
belangrijk aandachtspunt. De minister haalt hierbij aan dat zij naast de uitbouw van het fietsnetwerk
met de provincies, een soortgelijke inspanning wenst te leveren voor wandelen. Dit schept
opportuniteiten voor de recreatie in de Zuidrand en de inspanningen die de afgelopen jaren zijn
geleverd in kader van de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes.
Ten slotte zal de minister in haar beleid inzetten op het verlagen van drempels voor toerisme. Met
het netwerk en het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ wordt een kader geboden om (voornamelijk
financiële) drempels te verlagen. Familievriendelijk en toegankelijk toerisme zijn daarnaast
belangrijke pijlers om toerisme voor iedereen bereikbaar te maken. Een juiste infrastructuur kan
vaak al een groot verschil maken. Ook met de Streekvereniging Zuidrand schrijven we ons in op deze
beleidsdoelstelling, met een eerste stap in 2021 (zie onder).
Verhaallijnen
Minister voor Toerisme Zuhal Demir focust in haar beleidsnota op zeven verhaallijnen die
Vlaanderenbreed worden ontwikkeld. Het gaat om:
- Vlaanderen, natuurlijk
- Erfgoedbeleving
- Vlaanderen fietsland
- Culinair erfgoed en toekomst
- Special Meetings
- Topevenementen
- Het merk ‘Vlaanderen’ promoten
We gaan hieronder verder in op deze verhaallijnen en tonen aan hoe de Zuidrand als streek kan
inspelen op deze Vlaamse verhaallijnen.
1. Vlaanderen, natuurlijk
De minister wil verder inzetten op de verdere uitbouw van natuur- en plattelandstoerisme. Uit
Vlaams onderzoek blijkt de natuur één van de belangrijkste troeven te zijn van Vlaanderen. Het
hoevetoerisme, de uitbouw van landschapsparken, nieuwe bossen en waterwegen zijn enkele
focuspunten binnen deze verhaallijn.
De Zuidrand kan zich in deze verhaallijn inschrijven met haar (vaak verborgen) natuurplekken en
open ruimtegebieden.
2. Erfgoedbeleving
Met de verhaallijn erfgoedbeleving wil de minister bestaande historische sites met elkaar verbinden
in bredere verhaallijnen. Lokale gemeenschappen worden actief betrokken om sites en de daarbij
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horende verhalen te ontsluiten. Toerisme Vlaanderen focust zich hierbij op erfgoed dat binnen één
van de vijf “verhalenbundels” wordt ingeschreven, namelijk:
- Een Vlaams kastelen- en tuinennetwerk
- Een netwerk van religieuze erfgoedsites
- Vlaamse meesters in hun historische context
- De Hanze
- De Vlaamse Belforten
De Zuidrand kan zich in deze verhaallijn inschrijven met haar kastelen (en kasteeldomeinen), maar
ook via het bredere verhaal van de Fortengordel (Vlaamse meesters, WOI en WOII) en religieus
erfgoed (begraafplaatsen, kapellen, de Grot in Edegem).
3. Vlaanderen Fietsland
Hierbij heeft de minister het niet alleen over het professioneel fietsen (de koers) maar ook recreatief
fietsen. Vlaanderen is een land om met de fiets te ontdekken.
De Zuidrand kan zich in deze verhaallijn inschrijven door verder in te zetten op de ontwikkeling van
fietsroutes in de streek.
4. Culinair erfgoed en toekomst
Deze verhaallijn focust op de gastronomie in Vlaanderen, maar ook op streekproducten. Vlaanderen
is een land met een groot culinair verleden en toekomst.
De Zuidrand kan zich in deze verhaallijn inschrijven door haar werking rond het verbinden van
streekproducten en lokale chefs te versterken.
5. Special Meetings
Wat zakentoerisme betreft, focust Vlaanderen op Special Meeting Venues (meetingvenues in
erfgoedlocaties).
De Zuidrand heeft met kasteel Solhof, maar ook bijvoorbeeld Het Bolwerk in Fort 5 enkele troeven in
handen om op deze verhaallijn in te spelen.
6. Internationale acties en evenementen organiseren
Via EventFlanders trekt Vlaanderen belangrijke internationale evenementen aan. Vlaanderen wil ook
thema’s en evenementen die lokaal groeien maar Vlaanderenbreed interessant zijn, mee promoten.
De Zuidrand kan zich voor deze verhaallijn mee inschrijven in de bredere acties en evenementen die
worden opgezet. Denken we bijvoorbeeld aan de activiteiten tijdens de herdenking van 100 jaar
Groote Oorlog, of 75 jaar Bevrijding.
7. Het merk Vlaanderen promoten
Met deze verhaallijn wil de minister Vlaanderen in het buitenland sterker promoten. Met een
internationale Vlaanderencampagne en Brussel als (Vlaamse) topbestemming, wil de minister één
sterk merkbeleid uitrollen voor diverse doelgroepen.
De Zuidrand profiteert mee van deze Vlaamse promotie door zich mee in te schrijven in de troeven
die Vlaanderen wil uitspelen via de andere verhaallijnen. De nabijheid van Antwerpen kan een extra
boost geven aan de streek met dit Vlaamse merkverhaal.
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Op 13 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering de eerste aanzet goed van de Vlaamse regiokaart
met dertien referentieregio’s. De kaart moet bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder
structuren en mandaten en de samenwerking tussen burgemeesters stimuleren.

Binnen de Provincie Antwerpen worden drie regio’s naar voren geschoven: Kempen, Rivierenland en
Regio Antwerpen. Wanneer we deze regio’s vergelijken met de huidige toeristische regio’s valt het
op dat de regio Kempen gevoelig kleiner wordt, terwijl Scheldeland wordt teruggebracht tot
Rivierenland. Wanneer we kijken naar onze streek, valt op dat Aartselaar op deze referentiekaart tot
Rivierenland wordt gerekend, en de andere gemeenten bij Regio Antwerpen.
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Deze kaart vormt de eerste aanzet van de Vlaamse Overheid om over te gaan tot de vorming van
referentieregio’s voor, waarbij:
- Het overleg van de burgemeesters binnen de regio de spil vormt.
- Gemeenten én de Vlaamse overheid samenwerkingsverbanden en regionale werkingen
optimaliseren binnen die referentieregio’s.
- Het burgemeestersoverleg ondersteund wordt om door te groeien tot een strategisch forum
voor de regio.
De referentieregio’s zijn richtinggevend voor de komende jaren, waar bestaande samenwerkingen en
afbakeningen zich geleidelijk aan op kunnen richten. In de komende maanden is de stem van lokale
besturen doorslaggevend: herkennen lokale besturen zich in deze afbakening?
De lokale besturen worden gevraagd zich uit te spreken over de voorgestelde regioafbakening. De
gouverneurs krijgen de opdracht om een advies hierover te formuleren over de afbakening van de
referentieregio’s op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en de input van de lokale
besturen.
Ook de Vlaamse beleidsdomeinen met bestaande regionale afbakeningen en de beleidsdomeinen
waar nagedacht wordt over nieuwe regionale afbakeningen zullen gevraagd worden een advies te
formuleren over de afbakening van de referentieregio’s.
De gouverneurs en de sectorale beleidsdomeinen worden verzocht hun adviezen uiterlijk tegen eind
2020 te formuleren. Op basis van deze adviezen zal de Vlaamse Regering begin 2021 een definitieve
afbakening van de referentieregio’s vastleggen.
Voor de Zuidrand moeten drie aandachtspunten worden meegenomen:
1) Zal Aartselaar bij de regio Rivierenland ingeschaald blijven? Welke gevolgen heeft dit voor
het huidige samenwerkingsverband?
2) Zullen andere omliggende gemeenten bij de regio Antwerpen worden ingeschaald? Indien
bijvoorbeeld Rumst wenst aan te sluiten bij de regio Antwerpen kan dit kansen op
samenwerking bieden.
3) In hoeverre zijn de vastgestelde grenzen poreus en kunnen samenwerkingsverbanden toch
grensoverschrijdend blijven bestaan? (Zie huidige samenwerking Rupelstreek bijvoorbeeld)
Deze kaart kan voor de Zuidrand op vlak van toerisme een opportuniteit bieden om in een (nieuwe)
toeristische regio te worden opgenomen. Wanneer de huidige toeristische regio’s op basis van deze
kaart opnieuw dienen te worden afgebakend, kan de Zuidrand een plaats opeisen als onderdeel van
een bredere regio. Het eigen toeristisch verhaal van de Zuidrand moet daarbij niet losgelaten
worden, maar kan voortbestaan als aparte bestemming binnen een toeristische regio.

Toerisme Vlaanderen is al enkele jaren op reis naar morgen, op zoek naar een nieuwe vorm van
toerisme, die voor alle betrokkenen meer te bieden heeft. Wie zijn die betrokkenen? In de eerste
plaats de reiziger of bezoeker zelf, maar ook de bewoner, de plaatselijke ondernemer en de
overheid. Ze vormen samen de ziel van de plek, waar de bezoeker zich naartoe begeeft. En die plek is
vaak heel dichtbij.
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Reizen naar Morgen vertrekt van duurzaam toerisme, maar zet nog een stap extra. Het gaat veel
breder en keert terug naar de basis van het toerisme: niet louter het commerciële, maar veeleer het
kwalitatieve, het creatieve en de ontmoeting. “Reizen naar Morgen is, meer dan duurzaam toerisme,
een verhaal met een gemeenschappelijk doel, waar iedereen beter van wordt”, klinkt het. De
coronacrisis versnelt dit proces en dwingt de sector nog meer tot vernieuwing.
Toerisme is meer dan economie. Als bezoeker word je zinderingen van creativiteit gewaar op
bepaalde plekken en diepe bezieling op andere. De passies van de bewoners maken dat sommige
plekken doordrongen zijn van begeestering en daarom blijven ‘plakken.’ Ondernemers staan niet
naast de gemeenschap maar er middenin. Zij kunnen de motor zijn van duurzame verandering.
3.2.3.1 De Lindeboom en de florerende gemeenschap

De Linde, het symbool voor Reizen naar Morgen

Het toerisme van morgen zal geworteld zijn in lokale gemeenschappen. In buurten, dorpen en
steden die floreren en net daardoor enthousiast bezoekers willen verwelkomen. Een florerende
gemeenschap is stevig verbonden met haar plek, waar mensen samenwerken, bezoekers kunnen
thuiskomen en bewoners hun liefde voor de plek koesteren en doorgeven.
Lindeboom
In het hart van bijna elk dorp in Vlaanderen staat een Lindeboom. Onder zijn bladerdak spraken
voorouders recht. Tegen zijn stam gaven ze Maria een plek en in zijn schaduw vierde het dorp feest.
Het is de plek waar mensen samen aan herinneringen bouwen. Een boom staat stevig geworteld op
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zijn plek. Hij staat in verbinding met andere levende organismen en maakt deel uit van een groter
geheel. De boom bloeit als alle onderdelen voldoende zon, zuurstof en water krijgen. De Linde als
symbool voor florerende bestemmingen vertelt over verbondenheid van mensen met plek en tussen
bewoners, ondernemers en bezoekers. De lokale gemeenschap is op haar beurt deel van een grotere
wereld en ermee verbonden.
Plekhouders onder de Linde
Een florerende gemeenschap ontstaat waar mensen en organisaties zich verbonden voelen met hun
plek en met elkaar. Ze zetten zich in voor hun plek en de gemeenschap. Hun acties vormen de
wortels van de Linde. Het gaat om bewustzijn van deze verbondenheid, verantwoordelijkheid
nemen, samenwerken, connectie tussen mensen en plek creëren en ondernemen vanuit passie en
creativiteit. Plekhouders noemen we hen, de mensen die vanuit verbondenheid met plek en elkaar
samenwerken en initiatief nemen voor hun florerende gemeenschap. Ze zijn de sterkhouders van
een florerende gemeenschap, de stam van onze boom. Ze verdienen aanmoediging, ondersteuning
en ruimte om te experimenteren.
Een florerende gemeenschap
In een florerende gemeenschap ondervinden alle deelnemers meerwaarde van het toerisme. Wat
kan deze meerwaarde inhouden? Evenwicht is een gemeenschappelijk streven. Wat betekent
‘floreren’ voor de plek, zijn bewoners, ondernemers en bezoekers?
Een gemeenschap floreert wanneer de bezoeker:
- zich hartelijk welkom voelt
- het DNA van de plek ten volle kan beleven
- een positieve impact van zijn verblijf ondervindt: nieuwe energie en inspiratie, persoonlijke
groei, verbondenheid met de plek en de mensen die hij/zij ontmoet
- respect toont voor natuur, cultuur en voor de eigenheid van de plek
- de plek en de mensen in zijn hart draagt, zich betrokken voelt en graag zal terugkeren of de
plek aanbevelen aan anderen
- …
Een gemeenschap floreert wanneer de ondernemer / dienstverlener:
- vitaal en rendabel is en veerkrachtig kan omgaan met verandering
- goede arbeidsvoorwaarden en waardering geniet/krijgt
- gepassioneerd en innovatief/creatief bezig is met zijn product of dienst en daarbij waakt over
zijn eigenheid
- ambassadeur is van de plek waar hij/zij werkt
- naar hoge tevredenheid streeft door oprechte gastvrijheid en professionaliteit
- rekening houdt met de impact van zijn activiteiten op de andere plekhouders en de plek
- positief wil bijdragen aan de samenleving/gemeenschap/plek
- …
Een gemeenschap floreert wanneer de plek:
- aantrekkelijk, aangenaam en veilig is
- uitnodigt tot ontmoeting tussen bewoners, ondernemers en bezoekers en daarbij niemand
uitsluit
- zijn uniek karakter laat spreken, zijn identiteit, zijn natuurlijk en cultureel erfgoed bewaart
- ruimte biedt voor creativiteit en experiment
- uit de intelligentie van de lokale gemeenschap put
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-

zich aan de rest van de wereld connecteert en positief bijdraagt aan een florerende planeet
…

Een gemeenschap floreert wanneer de bewoner:
- graag op zijn/haar plek woont, de plek kent en er trots op is
- betrokken wordt bij het (toerisme)beleid van de plek zodat hij/zij zich mee schaart achter de
gewenste ontwikkeling van hun plek
- van de positieve effecten van het toerisme geniet: behoud en versterking van voorzieningen,
erfgoed, cultuur, inkomsten, jobs, interculturele ontmoetingen …
- geen overlast ondervindt van het toerisme
- …
3.2.3.2 Van verandering naar transformatie
De keerzijde van massatoerisme
Er is veel te doen rond duurzaam reizen, nu de planeet kreunt en vele concrete bestemmingen
zuchten onder massatoerisme.
Massatoerisme als fenomeen en als economie is geëxplodeerd in de voorbije vijftig, zestig jaar,
voornamelijk sinds vele vormen van transport democratisch toegankelijk zijn geworden. Vandaag is
toerisme extreem succesvol. Er is geen land ter wereld dat geen toerisme wil ontplooien. Toerisme
brengt heel wat bij in de wereld maar het moet daarbij wel op grote schaal mensen verplaatsen en
grondstoffen verbruiken. Daarnaast wordt er ook veel ruimte ingenomen, en wordt er beroep
gedaan op de gastvrijheid van de lokale gastheer. Soms kan je die grondstoffen over-exploiteren.
We moeten terug naar de basics: waar gaat toerisme eigenlijk over? Tot nu toe was de voornaamste
indicator van succes het groeien van de bezoekersaantallen. Dat is zowat het doel van iedere
toeristische bestemming. Maar zoals we de voorbije jaren op verschillende plaatsen hebben gezien –
Amsterdam, Barcelona, Venetië, Machu Pichu, om er een paar te noemen – is succes iets dat pijn kan
doen en zelfs kan vernietigen. Als je enige doel is om te groeien, steven je af op een regelrechte
ramp.
De florerende bestemming
Het idee van de florerende bestemming gaat veel verder dan duurzaam toerisme. Het gaat erom de
bestemming in zijn geheel te zien als een onderdeel van een groter geheel, om ervoor te zorgen dat
dat geheel meer kan worden dan wat het nu is. Dus in plaats van te proberen om minder schade aan
te richten moeten we ons verbinden met het systeem zodat het kan groeien en bloeien. Zodat het
meer kan worden dan wat het nu is.
De gastheer heeft hierbij een belangrijke rol te spelen: Hoe zorgen we ervoor dat de gastheer
vertrouwen krijgt in zijn relatie met de plaats waar hij woont? Wat moet er gebeuren omdat hij zich
bewust kan worden van zijn liefde voor de plek, van de unieke kwaliteiten ervan, zodat die persoon
wil bijdragen aan de gezondheid en het floreren van die plek? Zoiets zal de bezoeker aansteken met
verwondering en zorgzaamheid, wat dan op zijn beurt misschien weer meereist met die bezoeker
naar diens thuis. Het gaat om de ontmoeting tussen de gast en de gastheer, tussen de gast en de
plek. Daar zit de potentieel transformerende kracht.
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In 2017 deed Toerisme Vlaanderen een onderzoek naar de ‘Vakantieganger in Vlaamse regio’s’ door
middel van een bevraging bij 3995 Vlamingen en Nederlanders tussen april en november 2017.

Voor onze regio werd geen apart profiel geschetst. Door de specifieke ligging van de Zuidrand is onze
streek niet volledig te vergelijken met de Vlaamse regio’s of de kunststad Antwerpen, maar situeert
de Zuidrand zich hier ergens tussen. Toch is het nuttig om de grote lijnen van dit onderzoek mee te
geven voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in de Zuidrand.
3.2.4.1 Algemene bevindingen over de vakantieganger in Vlaanderen
1) Globale kenmerken van de vakantieganger:
- 42.3 jaar
- Gezelschap van 3.8 personen
- 25% is jonger dan 18 jaar, 11% 18-34 jaar, 19% 35-49 jaar, 24% 50-64 jaar en 17%
65+
- 50% ruim gezelschap, 30% koppels, 18% gezinnen met kinderen, 14% 3-generaties
(grootouders, ouders en kinderen)
2) Waarom kiest de vakantieganger voor een bepaalde regio?
- Rustige vakantie (33%)
- Fietsen (32%)
- Landschap en omgeving (29%)
- Wandelen (27%)
3) Waarom kiest de vakantieganger voor bepaalde logies?
- Vroegere ervaring (35%)
- Aantrekkelijke regio (28%)
- Prijs (26%)
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-

Beleving in de omgeving (22%)

4) Welke activiteiten verkiest de vakantieganger?
- Café, tearoom, terras (62%)
- Restaurant (51%)
- Wandeltochten >1u (47%)
- Uitrusten, relaxen (38%)
- Fietstochten >1u (35%)
- Cultuurhistorisch (33%)
- Shoppen (28%)
- Zwemmen (36%), voornamelijk in combinatie met camping/vakantiepark
3.2.4.2 Algemene bevindingen over logies
Elke logies heeft een specifiek publiek. Het profiel van de vakantieganger, de wijze van reservatie,
transport, activiteiten en bestedingen verschilt naargelang de logies.
1) Algemeen profiel vakantieganger in hotels:
- Gemiddeld 54.9 jaar en 3.3 personen, vnl. voor koppels (48%) en ruimere
gezelschappen (46%) met een leeftijd tussen 50-64 jaar (37%) of 65+ (30%). Jongeren
maken slechts 6% uit.
- 89% komt met de wagen, 5% met de fiets en 3% met openbaar vervoer.
- 29% kiest voor een hotel omwille van de beleving in de omgeving. 47% besteedt zijn
tijd aan cultuurhistorische activiteiten en 29% aan shoppen.
- Het meest spendeert deze vakantieganger in het restaurant (12%), een terras (10%)
of aan shopping (4%). Aan de logies besteedt hij gemiddeld 89 euro per persoon, of
70% van zijn uitgaven.
- Deze vakantieganger boekt zijn verblijf gemiddeld 81 dagen vooraf. 68% reserveert
via de logies zelf, waarvan 20% via de website, 29% via mail en 15% via telefoon. 23%
onder hen gebruikt een boekingssite.
2) Algemeen profiel vakantieganger in B&B:
- Gemiddeld 49.4 jaar en 3 personen, vnl. koppels (49%) en ruimere gezelschappen
(41%) met een leeftijd tussen 50-64 jaar (37%) en 65+ (20%). Jongeren maken 12%
van de gasten uit. 31% is tussen 18-50 jaar oud.
- 93% komt met de wagen, 6% met de fiets.
- 32% kiest voor een B&B omwille van de beleving in de omgeving. 49% besteedt zijn
tijd aan cultuurhistorische activiteiten en 33% aan het proeven van streekproducten.
- Het meest spendeert de vakantieganger in het restaurant (43%), een terras (9%) of
aan shopping (3%). Aan de logies besteedt hij gemiddeld 63 euro per persoon, of
57% van zijn uitgaven.
- Deze vakantieganger boekt zijn verblijf gemiddeld 78 dagen vooraf. 80% reserveert
via de logies zelf, waarvan 18% via de website, 43% via mail en 18% via telefoon. 17%
onder hen gebruikt een boekingssite.
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3.2.4.3 De vakantieganger gaat digitaal
80% van de gasten bezit een smartphone, 61% een tablet, 33% een gsm. Gemiddeld heeft een
gezelschap 5.1 toestellen mee. Tijdens het verblijf gebruikt 48% Facebook (t.o.v. 65% dagelijks
gebruik) en 60% WhatsApp (59% thuis). Tripadvisor wordt 4x zoveel gebruikt als thuis (20% t.o.v.
5%).
Deze info verzamelt hij op voorhand:
- Voor 40% online, waarvan 26% via de website van de logies en 17% via de website
van de regio. Slechts 2% via sociale media.
- Door eerder bezoek aan de regio (39%)
- Op aanraden van vrienden/familie (17%)
- Via brochures en drukwerk, vnl. bij hotels/B&B (17%), waarvan 8% via een
regiobrochure
Deze info verzamelt hij ter plaatse:
- Via de logies (59%) – vaakst bij B&B en hotels:
o mondelinge info (47%)
o regiogids (36%)
o wandelkaart (30%)
o fietskaart (29%)
- Via dienst voor Toerisme (17%):
o stadsplan (48%)
o mondelinge info (46%)
o regiogids (43%)
o wandelkaart (42%)
o fietskaart (30%)
- Via attracties/musea (10%)
- Via Routeplanner (12%)
3.2.4.4 Koppel je regio aan de juiste gasten
Om de vakantiegast warm te kunnen maken voor je regio, moet je rekening houden met een
combinatie van elementen.
Stel je de vraag:
- Wie is je gast?
- Waarom komt hij naar de regio?
- Wat wil hij hier komen doen?
- Welke info heeft hij nodig?
Onthoud: Online kanalen vormen de belangrijkste bron voor de eerste ontmoeting van de gast met
je streek!
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3.2.4.5 Wie is je gast?

Laat de regio tot leven komen door focus op:
- Waarom men kiest voor de regio: vb. fietsen, wandelen, bereikbaarheid
- Wat kenmerkend is voor de regio: vb. landschap (Kempen), gastvrijheid
(Scheldeland)
Naast eerdere ervaringen met de regio, de aantrekkelijkheid van de regio en de prijs van de logies,
kiest de gast ook voor beleving in de omgeving. Afhankelijk van de logies verschilt dit. Zo kiezen
hotelgasten vaker voor cultuurhistorische activiteiten en shoppen en de B&B-gast voor
cultuurhistorische activiteiten en het proeven van streeklekkers. Hier kan je als regio op inspelen.

Profiel gast = WIE + WAAROM + WAAR + WAT

Voor de Zuidrand kan je zo stellen dat:
Koppels/gezelschappen zonder kinderen komen om te fietsen, wandelen en ontdekken vanuit
hotel en B&B en houden van streekeigen lekkers en cultuurhistorische activiteiten.
Enkele aandachtspunten uit het onderzoek om je regio op de kaart te zetten:
1. Zet fiets- en wandelproducten in de kijker: zowel online (Routeplatform TPA) en offline
(wandelroutes en kaarten)
2. Zorg ervoor dat websites van hotels en B&B’s gemakkelijk te vinden zijn
3. Geef informatie over de bereikbaarheid van je regio: maak dit zichtbaar op eigen websites
(OV, parkings, fietsverhuur,…), maar ook op de websites van logies.
4. Leg je oor te luisteren bij andere regio’s: Wat doen zij? Leg linken!
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In juli en augustus 2020 hield Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) twee sectorbevragingen om de
impact van de coronacrisis op de toeristische sector en de (verwachte) bezetting/bezoekers te peilen.
De eerste bevraging werd afgenomen op 26 juli 2020, daags voor het afkondigen van strenge
maatregelen binnen de Provincie Antwerpen. Om de impact van deze maatregelen te peilen, werd
een tweede bevraging georganiseerd door TPA midden augustus 2020.
In juli werden in totaal 194 antwoorden ingediend, waarvan 13 horecazaken, 21 attracties en 160
logies. Binnen deze laatste ging het voornamelijk om B&B’s (78), vakantiewoningen (41) en hotels
(22). Aangezien er slechts 11 antwoorden uit het Randstedelijk gebied Antwerpen-Mechelen werden
ontvangen, geven we hieronder enkel de algemene resultaten mee.
Voor de logies in de hele Provincie Antwerpen:
- 52% omschrijft de bezetting slecht tot zeer slecht (waarvan 19% stelt gesloten te
blijven) in de eerste helft van juli
- In de tweede helft van juli lijkt er beterschap op komst: 45% zegt dat de bezetting
slecht tot zeer slecht zal zijn, maar daarvan is slechts 11% gesloten.
- Voor augustus lijkt het tij niet te keren, en verwacht iets meer dan de helft van de
respondenten een slechte tot zeer slechte bezetting van hun logies.
Voor de regio’s (86 respondenten) lijkt de impact minder zwaar te zijn:
- 62% geeft aan een gemiddelde tot heel goede bezetting te hebben gehad in de
eerste helft van juli
- In de tweede helft van juli is dit zelfs gestegen tot 74%
- Voor augustus zijn de verwachtingen goed, en denkt iets meer dan 60% een
gemiddelde tot heel goede bezetting te mogen verwachten.
Voor de steden (65 respondenten) is het verhaal minder rooskleurig:
- 31% geeft aan een gemiddelde tot heel goede bezetting (1 respondent) te hebben
gehad in de eerste helft van juli. 22% is grotendeels gesloten tijdens deze periode.
- In de tweede helft van juli is er geen beterschap op komst: 29% reageert nog positief,
14% van de respondenten is nog steeds grotendeels gesloten.
- Voor augustus blijven de verwachting laag, en denkt minder dan 30% een
gemiddelde tot heel goede bezetting te mogen verwachten.
De vakantiewoningen en campings in de regio’s doen het over het algemeen goed tot heel goed
tijdens de maand juli (gemiddeld 70%). De hotels en B&B’s in de steden hebben het veel moeilijker
om gasten aan te trekken. Slechts 20% kent een goede tot heel goede bezetting. Aangezien de
Zuidrand qua aanbod van logies eerder aansluit bij de stad Antwerpen, lijkt het laatste cijfer ook voor
onze streek van toepassing te zijn.
In augustus werden de strenge maatregelen voor de provincie Antwerpen afgekondigd en in volle
werking getreden. Een nieuwe bevraging door TPA ontvangt 251 antwoorden, waarvan 16
horecazaken, 16 attracties en 219 logies. Binnen deze laatste ging het voornamelijk om B&B’s (118),
vakantiewoningen (47) en hotels (26). Ook hier geven we de algemene resultaten mee.
Voor de logies in de hele Provincie Antwerpen:
- 80% omschrijft de bezetting van slecht tot zeer slecht, waarvan meer dan 30%
grotendeels gesloten is in augustus
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-

De prognose voor september ziet er niet rooskleuriger uit, meer dan 80% zegt een
slechte tot zeer slechte bezetting te verwachten. Minder dan 15% denkt nog
gesloten te zullen blijven.

Waar in de regio’s in juli nog 60% van de respondenten een goede bezetting te verwachtte, is dit
cijfer teruggevallen tot 31% in augustus (93 respondenten). De prognose voor september is zelfs nog
slechter, met slechts 19% van de respondenten die een gemiddelde tot zeer goede bezetting
verwacht. Alleen enkele vakantiewoningen in de regio’s kunnen nog positieve cijfers voorleggen.
Voor de steden is de bezetting sinds eind juli volledig gekelderd. Slechts 4% heeft nog een
gemiddelde tot zeer goede bezetting in augustus (94 respondenten). 40% is grotendeels gesloten. De
prognose voor september blijft dezelfde, al verwacht nog slechts 16% dan nog gesloten te blijven.
Het zijn vooral de hotels die in de klappen delen: de helft is gesloten, de andere helft heeft een zeer
slechte bezetting. Aangezien de Zuidrand qua aanbod van logies eerder aansluit bij de stad
Antwerpen, lijkt het laatste cijfer ook voor onze streek van toepassing te zijn.
Enkele besluiten uit deze bevraging:
- Hotels in de steden (ook in de Zuidrand) voelen de impact van de coronacrisis het
zwaarst doorwegen. Hun aanbod is vaak gericht op buitenlandse bezoekers of het
MICE-segment (zakentoerisme). Deze bezoekers bleven tijdens deze crisis weg.
- De regio’s kunnen de klap deels opvangen door vakantiegangers uit eigen land en
regio. Voornamelijk de vakantiewoningen en campings zorgen voor een positiever
verhaal in de regio’s.
Aanbevelingen voor de logies in de Zuidrand:
- De coronacrisis zorgt voor een shift in de mindset van het zakentoerisme, waar veel
van onze logies hun focus leggen. Digitaal vergaderen zit in de lift, en reizen wordt
hierdoor overbodig. De logies zullen de komende jaren daardoor hun aanbod en
businessmodel moeten heruitvinden.
- Logeren in eigen land en streek is populairder geworden tijdens de coronacrisis. Dit
biedt een kans voor onze logies om op in te spelen. Meer aandacht voor leisure, en
dan zeker wandelen en fietsen in de streek, kan een nieuw publiek aantrekken.
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De Zuidrand is anders dan de Kempen of Limburg. Door de hoge bewoningsgraad en de nabijheid van
de stad Antwerpen valt de Zuidrand niet helemaal te vergelijken met grote groene regio’s. Daarom
mikken we op een meer gevarieerd publiek. De onderstaande categorieën werden reeds in 2015
opgesteld en zijn nog steeds van toepassing op onze regio.

De recreant geniet tijdens het weekend van het samenzijn met zijn familie of vrienden. Hij/zij komt
uit de Zuidrand zelf of de nabije omgeving.
We kijken naar de gezinnen met jongere kinderen, de grootouders met familie, de vriendengroepen
met hun gezin.
Bij de recreant rekenen we ook de zakentoerist die in zijn beperkte vrije tijd op zoek is naar een leuke
plek om te eten, even te joggen,…
De recreant kiest bijvoorbeeld voor:
- Zomerbars met een kinderaanbod – vb. zomerbar Borsbeek
- Terrasjes met een speeltuin – vb. ’t Of in Hove
- Een blotevoetenpad
- Speelbossen – vb. speelbos Edegem
- Kortere wandelingen en fietstochten – Vb. wandelkaart en fietskaart Zuidrand
- Jogparcours – Vb. rond de forten
- …

Deze bezoeker komt naar de Zuidrand in groep. We richten ons naar vriendengroepen (zonder
kinderen), vriendinnen, collega’s, verenigingen,… Hij of zij komt van de Zuidrand, de omgeving of
verder weg. Deze bezoeker is op zoek naar leuke activiteiten zoals:
- Teambuildings en workshops – vb. VR Base in Lint, notenolie persen in Hove
- Festivals en andere evenementen – vb. FortBom in Mortsel, ZomerEndFeesten in
Hove,…
- Wellness – vb. Fitopia Edegem
- Zomerbars – vb. BarBaar in Kontich, Bar Brial in Mortsel
- Vleermuizenwandeling in een van de forten
- Boerderijbezoek
- …

Deze bezoeker is veelal 45 jaar en ouder. Hij of zij komt uit de Zuidrand, de omgeving of verder weg.
Deze bezoeker is op zoek naar:
- Wandelen en fietsen in de open ruimte
- Erfgoed
- Horeca
- …
Een erg belangrijke eigenschap verbindt deze groepen: het zijn allen levensgenieters. Ze zijn op zoek
naar beleving. Een aanbod van verschillende activiteiten is belangrijk en ook gastronomie mag zeker
niet ontbreken.
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Bij de opmaak van dit beleidsplan werden verschillende inspraakmomenten georganiseerd, zowel
met de deelnemende gemeenten als met een brede groep geïnteresseerden.
Een overzicht:
- 4/10/2019: inspraakmoment stad Mortsel: diensten communicatie, vrije tijd, milieu, schepen
toerisme
- 11/10/2019: inspraakmoment gemeente Aartselaar: diensten communicatie en cultuur
- 28/10/2019: inspraakmoment gemeente Borsbeek: dienst communicatie, schepen toerisme
- 7/11/2019: inspraakmoment gemeente Hove: diensten cultuur, vrije tijd, communicatie,
schepen toerisme
- 14/11/2019: inspraakmoment gemeente Lint: dienst communicatie, schepen toerisme
- 22/11/2019: inspraakmoment gemeente Kontich: diensten communicatie, lokale economie,
cultuur, schepen toerisme
- 10/12/2019: inspraakmoment met brede groep geïnteresseerden uit de Zuidrand in Zaal
Halfdiep te Kontich: afvaardigingen van cultuur, erfgoed, natuur, wandel-/fietsverenigingen,
Toerisme Provincie Antwerpen en streekproducenten.
- 19/12/2019: inspraakmoment gemeente Edegem: diensten communicatie, vrije tijd
- 19/06/2020: terugkoppeling met directiecomité Zuidrand
- 18/09/2020: terugkoppeling met directiecomité Zuidrand
- 5/10/2020: terugkoppeling met raad van bestuur Streekvereniging Zuidrand
- 16/10/2020: terugkoppeling met directiecomité Zuidrand
- 30/10/2020: input Gaston Maes, Toerisme Provincie Antwerpen
- 10/11/2020: input Sabine Caremans, Strategisch Project Beleefbare Open Ruimte Antwerpse
Zuidrand
- 17/11/2020: terugkoppeling met ambtenaren en schepenen voor toerisme
- 17/11/2020: input Gaston Maes, Toerisme Provincie Antwerpen
- 20/11/2020: input Sabine Caremans, Strategisch Project Beleefbare Open Ruimte Antwerpse
Zuidrand
- 20/11/2020: terugkoppeling met directiecomité Zuidrand
- 3/12/2020: goedkeuring beleidsplan door raad van bestuur Streekvereniging Zuidrand
Uit de inspraakmomenten uit 2019 puurden we 11 prioriteiten/acties:
1.
2.
3.
4.
5.

De opmaak en verspreiding van een toeristische brochure
Opmaak en verspreiding van hap en trap tochten
Dagprogramma’s uitwerken voor bezoekers (100% Zuidrand – Zuidrandbon)
Aanbod met en voor Hotels en B&B’s uitwerken
Thematische fiets- en wandelroutes uitwerken vb. kastelenroute en bestaande routes
promoten
6. Infoborden bij toeristische attracties
7. Samenwerking met omringende regio’s en steden versterken: Rupelstreek, Voorkempen,
Antwerpen, Lier, Rivierenland, Mechelen,…
8. Speelplekjeskaart uitwerken (speelgroen, speeltuinen,…)
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9. Infopunt per gemeente / digitaal
10. Samenwerking tussen de gemeenten vergroten, zowel naar aanbod als communicatie vb.
vrijetijdsactiviteiten
11. Gidsenwerking
Deze prioriteiten vormden mee de basis voor de uiteindelijke doelstellingen en acties die we
hieronder formuleren.

Sterktes:
- Goede ligging: naast Antwerpen, dichtbij Lier, Mechelen en andere regio’s
- Bereikbaarheid: Fietsinfrastructuur (fietsostrades, blue bikes), openbaar vervoer naar
Antwerpen, Lier en Mechelen
- Erfgoed en bezienswaardigheden, vnl. kastelen, forten, hoeves, kerken en begraafplaatsen
- Groengebieden zoals de Reukens, Klein Zwitserland, Uilenbos e.d.
- Geleide wandelingen in forten en enkele kastelen, zowel historisch als natuur
- Netwerk trage wegen werd de laatste jaren uitgebreid
- Sterk MICE-toerisme in de hotels
- Groot aanbod streekgebonden en ambachtelijke producten
- Uitgebreid aanbod reca, van podiumcafé tot sterrenrestaurant
- Groot activiteitenaanbod, zowel vanuit gemeenten als verenigingen
- Molen in Aartselaar
- Volkssterrenwacht Urania in Hove
- Kleine musea met specifieke focus vb. Museum voor Heem- en Oudheidkunde Kontich
Zwaktes:
- Groengebieden en erfgoed zijn vaak niet toegankelijk of zichtbaar (privaat bezit, maar ook
door de aard of de ligging)
- Het aantal en grootte van de toegankelijke groengebieden is te klein in relatie tot het aantal
inwoners. De recreatiedruk op bepaalde natuurgebieden is momenteel te groot.
- Weinig (spreiding van) hotels en logiesmogelijkheden
- De Zuidrand heeft nog weinig identiteit als regio. De Zuidrand is niet erkend als toeristische
regio, daardoor ook weinig zichtbaar voor potentiële bezoekers
- Geen toeristische diensten en infokantoren in de gemeenten
- Grote verkeersaders (A12, E19, R11) die het gebied doorkruisen: obstakels voor fiets- en
wandeltoerisme
- Geen fietsverhuur aanwezig nabij logies, wel Fietspunt in Mortsel (station)
- Geen wandelknooppuntennetwerk
- Afwezigheid van horeca nabij bezienswaardigheden vb. Forten. In Edegem wel een mooi
voorbeeld aan kasteel Hof ter Linden
- Geen grote musea als aantrekkingspool
- Nabijheid van Antwerpen: zuigt toerisme aan, maar niet ver buiten de stadskern
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Sterktes:
- Sterk uitgebouwde werking rond streekproducten
- Regelmatig overleg met de gemeenten
- Transversale werking Zuidrand zorgt voor verbindingen die toeristisch interessant zijn
- De wandelkaart en de fietskaart van de Zuidrand, als resultaat van samenwerking met
Provincie en verenigingen
- Wandelapp
- Uitgebreide website voor toerisme
- Groot netwerk in de regio door projectwerking
- Vergroten van de samenwerking tussen gemeenten rond toerisme en recreatie
- Zuidrand als merk in de eigen regio in de verf gezet
- Gerichte samenwerkingen: Strategisch Project BORAZ, TPA, Toerisme Rupelstreek, IGEAN,…
- Duidelijk aanspreekpunt voor toerisme binnen de Streekvereniging
Zwaktes:
- Weinig budget door gebrek aan structurele subsidies van hogere overheden
- Beperkte personeelsinzet (0.5 VTE) zodat een echt toeristisch beleid uittekenen moeilijk is
- Verschillende aanspreekpunten voor toerisme in de gemeenten en dus geen eenvormige
communicatie over en promotie van de streek
- Geen toeristisch infokantoor of onthaalnetwerk aanwezig
- Bovenlokaal netwerk is beperkt
- Geen recente toeristische brochure
- Gebrek aan bovenlokaal toeristisch beleid, verhaal voor de streek
- Lokale economie en logies worden nog te weinig betrokken
- Ontbreken van wandelknooppunten omwille van het feit dat de zuidrand geen zoekzone is
en er dus ook niet in geïnvesteerd kan worden
Kansen:
- Uitgewerkte thematische wandelingen aanwezig in de gemeenten
- Samenwerkingen met omliggende regio’s vb. Rupelstreek
- Vraag tot samenwerking vanuit Duffel, Sint-Katelijne-Waver en omgeving
- Samenwerking met Antwerpen: dagjestoerisme en mensen uit de stad zelf (Antwerp Hotel
Association)
- Samenwerking met de Provincie en TPA zorgt voor opportuniteiten en kennisdeling
- Nieuwe samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland
- Subsidies aantrekken door samenwerkingen met erkende regio’s en steden
- Corona zorgt ervoor dat mensen de eigen regio terug ontdekken en dichterbij op vakantie
gaan
Bedreigingen:
- Financieel volledig afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Als één gemeente afhaakt, staat
heel de werking op de helling.
- Niet erkend als toeristische regio, waardoor we niet zichtbaar zijn in het Vlaams beleid en
communicatie
- Verlies van eigenheid regio door doorgedreven samenwerking
- Hoge verwachtingen gemeenten van het samenwerkingsverband
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De Zuidrand heeft een uitstekende ligging in het toeristisch landschap om zich te profileren. Als
nabije buur van de grootste stad van Vlaanderen, heeft het potentieel om de stadsbewoner en
dagjestoeristen aan te trekken. Ook de andere toeristische regio’s in de provincie Antwerpen en de
kunststad Mechelen grenzen aan de Zuidrand en dat biedt kansen tot samenwerking en
kennisdeling.
De Zuidrand heeft een uitgebreid aanbod aan natuur en groengebieden, erfgoed en
bezienswaardigheden. Het probleem is dat deze troeven vaak verborgen zijn, vaak ook letterlijk. De
eigen inwoners hebben tijdens de coronacrisis van 2020 de eigen streek (her)ontdekt. Velen hadden
geen weet van de natuur en het erfgoed achter de hoek. De wandelkaart en de fietskaart zijn
belangrijke manieren waarop men de eigen regio (heeft) ontdekt.
De streek heeft nog geen uitgesproken verhaal waarmee het naar buiten komt. Daarnaast behoort
het niet tot een toeristisch erkende regio, waardoor het Vlaams beleid geen aandacht besteedt aan
de Zuidrand en bezoekers de streek moeilijker kunnen vinden in het Vlaams toeristisch landschap.
Vanuit Toerisme Provincie Antwerpen wordt de streek al jarenlang ondersteunt via kennisdeling,
maar een echte substantiële ondersteuning van het toeristisch beleid blijft moeilijk.
De streek is daarom volledig afhankelijk van de lokale besturen om de samenwerking te financieren.
De hoge verwachtingen die deze besturen hebben ten aanzien van het samenwerkingsverband,
moeten zo goed mogelijk ingevuld worden.
Een absolute sterkte van de Streekvereniging is het transversaal werken, waardoor linken gelegd
worden naar andere beleidsdomeinen. Toerisme is een vertaling van deze beleidsdomeinen naar het
grote publiek. Cultuur, erfgoed en natuur hebben namelijk een groot toeristisch potentieel.
De gemeenten zetten zich binnen de samenwerking als geheel in de kijker, in plaats van ieder voor
zich. Zo krijgen we schaalvoordelen en een grotere zichtbaarheid. De meeste gemeenten heeft een
duidelijk aanspreekpunt voor toerisme. Nochtans zou dit zowel de samenwerking als de
communicatie efficiënter kunnen laten verlopen. Een duidelijk “infopuntennetwerk” toerisme kan
bezoekers en de eigen inwoners wegwijs maken in de streek.
De afgelopen jaren werd sterk ingezet op streekproducten. De Streekvereniging heeft dan ook een
uitgebreid netwerk opgebouwd rond dit thema. Dit moet de volgende jaren worden geconsolideerd.
De wandelkaart en de fietskaart zijn realisaties die in elke gemeente gesmaakt kunnen worden.
Verder inzetten op wandelen en fietsen in de streek zet ook het verborgen groen, erfgoed en
bezienswaardigheden op de kaart. Een verbinding maken met de horeca en lokale economie mag
hierbij niet uit het oog worden verloren.
Met de logies is een voorzichtige eerste link gelegd in 2020. Deze link kan de volgende jaren vergroot
worden om zo bezoekers de streek te laten ontdekken vanuit de logies.
De Streekvereniging heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het vergroten van het “Zuidrandgevoel”. De stap naar het promoten van de streek in de rest van de Provincie Antwerpen en
Vlaanderen moet nog genomen worden. De ligging van de Zuidrand maakt dat samenwerking en
kennisdeling met andere regio’s en kunststeden een kans en een must is om de streek op de kaart te
zetten. Samenwerking biedt daarnaast kansen om subsidies binnen te halen of kosten te delen met
andere partners. We moeten daarbij waakzaam blijven dat de streek haar eigen verhaal blijft
schrijven.
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De Streekvereniging Zuidrand werkt aan een geïntegreerd streekbeleid. Vanuit de thema’s cultuur,
natuur, erfgoed en toerisme wil zij de identiteit van de streek en het streekgevoel versterken. Dit
doet ze door transversaal te werken, over de beleidsdomeinen en gemeentegrenzen heen.

De Streekvereniging Zuidrand wil een verbindende actor zijn voor de streek. Door voortdurend over
muren heen te kijken en de juiste partners rond de tafel te brengen, versterkt ze het streekgevoel.
De Streekvereniging Zuidrand steunt hierbij op de volgende principes:
1) Ontdekken
De Zuidrand wordt nog te vaak ervaren als een witte vlek in het Vlaamse landschap. De
Streekvereniging Zuidrand wil de toeristisch-recreatieve troeven van de streek in de kijker zetten en
zo de streek op de Vlaamse kaart zetten.
Door meer mensen te betrekken bij de uitbouw van toeristisch-recreatieve producten en de
zichtbaarheid ervan te verhogen via gerichte communicatie, laten we zowel inwoners als bezoekers
de streek ontdekken en creëren we sterke ambassadeurs voor de streek.
2) Ontmoeten
De Streekvereniging Zuidrand wil de toeristisch-recreatieve troeven van de streek dichter bij de
inwoners en bezoekers brengen. Dit doet ze door het toeristisch aanbod meer zichtbaar en
toegankelijker te maken, zowel fysiek als digitaal.
Door de juiste partners bij elkaar te brengen, over beleids- en gemeentegrenzen heen te kijken en
door haar eigen netwerk aan te spreken, wil ze het mogelijk maken om ervaringen, expertise en
kennis uit te wisselen.
3) Samenwerken
Door samenwerking te inspireren en te initiëren, wil de Streekvereniging Zuidrand buiten de
bestaande grenzen tekenen. Samen met vrijwilligers, gemeenten, inwoners en organisaties werken
we initiatieven uit, ondersteunen samenwerking waar we kunnen en luisteren naar vernieuwende
ideeën.
Als bovenlokale speler is de Streekvereniging Zuidrand het aanspreekpunt voor toerisme en recreatie
voor lokale verenigingen en initiatiefnemers en een partner voor de lokale, provinciale, Vlaamse en
Europese overheid.
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De Zuidrand ontbreekt het aan een verhaal, lazen we hierboven. Met dit beleidsplan willen we alvast
een aanzet geven om het verhaal van de streek verder te ontwikkelen.
Door vier verhaallijnen naar voren te schuiven, willen we een duidelijke richting geven aan ons
toeristisch-recreatief beleid voor de komende jaren.

De Zuidrand wordt gekenmerkt als stadsrand. We zijn (net) niet Antwerpen. Groene gebieden en
dichtbevolkt gebied wisselen elkaar af.
Bezoekers uit plattelandsgebied voelen zich in de regio alsof ze de stad al bezoeken, bezoekers uit de
stad voelen dat groene ruimte al meer aanwezig is dan in de stad. De Zuidrand is dan ook een
perfecte schakel tussen de stad Antwerpen en het plattelandsgevoel van de Kempen.
Het verhaal van de hoven van plaisantie, grote buitenverblijven in de stadsrand hebben hier hun
plaats. Ook de Fortengordel rond Antwerpen bepaalt het verhaal van de streek mee als grensgebied
aan de stad. De streek kent daarnaast veel (omgebouwde) hoeves die de omschakeling van
landbouwgemeente tot verstedelijkt gebied karakteriseren. Het bewaren van de open ruimte en
inzetten op meer toegankelijke groene gebieden is daarbij een blijvend aandachtspunt.

De Zuidrand kent veel groene gebieden, met daarnaast forten die dienst doen als recreatiegebieden
en kastelen met omliggende domeinen. Zowel de natuur als het erfgoed zijn vaak verborgen,
ingekapseld door de oprukkende verstedelijking in het gebied. Toch zijn het stuk voor stuk pareltjes
en de moeite om te ontdekken.
In de Zuidrand kan je forten en kastelen bezoeken, maar ook een werkende molen in Aartselaar,
verschillende boerderijen en één van de vijf volkssterrenwachten in Vlaanderen. Wandelingen
maken in het groen kan je alleen, met een wandelkaart in de hand, of begeleid met een gids.
Ook in het Vlaamse toeristische landschap blijft de Zuidrand een parel om te ontdekken. Dicht bij
Antwerpen, met een goede verbinding (fiets, openbaar vervoer en grote verkeersassen), en een dicht
netwerk aan trage wegen.

De Zuidrand kenmerkt zich als streek waar je kan genieten. Je kan er rust vinden in het groen, in de
nabijheid van de stad. Uitgebreid fietsen en wandelen is één van de redenen om af te zakken naar de
Zuidrand.
De diverse horeca biedt kansen aan elke bezoeker om te genieten van een gezellig drankje of een
uitgebreid etentje op topniveau. Met een uitgebreid aanbod van streekproducten kan je proeven
van wat de Zuidrand te bieden heeft. En met de strekenmand haal je de Zuidrand-producten mee
naar huis.
Jong en oud kan genieten van activiteiten in de Zuidrand: geleide rondleidingen, spelen in het groen,
optredens in een podiumcafé, fruit en bloemen plukken in de zelfpluktuinen, workshops volgen,…
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In de Zuidrand staat samenwerken centraal. De regio blijft niet bij de pakken zitten en werkt samen
aan het toeristisch-recreatief beleid, ondanks het uitblijven van bovenlokale ondersteuning. De
gemeenten zijn overtuigd dat de streek veel te bieden heeft.
Verschillende initiatieven worden uitgewerkt met partners, zowel lokaal als bovenlokaal. En die
samenwerking loont. Met een breed netwerk en een gerichte communicatie wil de Zuidrand haar
plekje veroveren in het toeristisch landschap in Vlaanderen.
Essentieel daarbij is de Zuidrandambassadeur. Dit is iedereen met een hart voor de streek. De lokale
wandelvereniging die wandelen in eigen streek promoot, het hotel dat zijn bezoeker informatie over
de streek verschaft, de bezoeker die zijn positieve ervaring doorvertelt aan anderen, de
gemeentelijke vertegenwoordiger die actief meewerkt aan intergemeentelijke initiatieven. Kortom,
iedereen die de Zuidrand doet leven.
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OD 1.1 De Zuidrand bundelt toeristische informatie in aantrekkelijke producten
De Streekvereniging Zuidrand heeft de laatste jaren enkele sterke toeristisch-recreatieve producten
ontwikkeld, zoals de wandelkaart Wandelgebied Zuidrand en de fietskaart Fietsen door de Zuidrand,
in samenwerking met de Provincie Antwerpen en het Strategisch Project Beleefbare Open Ruimte
Antwerpse Zuidrand. Ook de Wandelapp Zuidrand uit 2018, de strekenmand en de website
www.toerismezuidrand.be werden de laatste jaren ontwikkeld. In 2020 werd gestart met de opmaak
van een toeristische inspiratiebrochure en een Zuidrand Zomerarrangement ism de logies uit de
Zuidrand.
De komende jaren wil de Streekvereniging Zuidrand deze bestaande producten verder ontwikkelen
en promoten, en daarnaast aanvullende producten ontwikkelen. Dit steeds in samenwerking met
onze partners, gemeenten en vrijwilligers. We denken dan aan een bonnenboekje 100% Zuidrand
waarbij we de link leggen tussen beleving, lokale economie, logies en streekproducten, een
toeristisch infopakket om te verspreiden via de logies of lokale handelaars, en de uitwerking van
thematische fiets- en wandeltochten.
Mogelijke acties:
Toeristische infobrochure(s)
Toeristische flyers met QR-code/link naar de website
Bonnenboekje 100% Zuidrand met link horeca, belevingsactiviteiten, lokale economie,
streekproducten, erfgoed, natuur,…)
Toeristisch infopakket bij horeca, lokale handelaars,…
Wandel- en fietskaarten updaten
Website updaten

OD 1.2 De Zuidrand promoot wandelen en fietsen in de streek
De Streekvereniging Zuidrand zet al jaren sterk in op wandelen en fietsen in de eigen streek. Ondanks
het gebrek aan een wandelknooppuntennetwerk, heeft ze samen met haar partners toch enkele
mooie wandelroutes uitgewerkt. Ook fietsers kunnen met de fietskaart Fietsen door de Zuidrand de
streek ontdekken.
De komende jaren wil de Streekvereniging Zuidrand verder inzetten op wandelen en fietsen in de
eigen streek door bestaande wandel- en fietslussen te promoten en te bundelen en nieuwe
thematische routes uit te werken. We streven ernaar om vanaf 2022 elk jaar minstens 2 thematische
routes uit te werken. In 2026 brengen we al deze routes samen in een overkoepelende en
aanpasbare uitgave ‘Wandelen en fietsen in de Zuidrand’.
De huidige wandelroutes van het Wandelgebied Zuidrand blijven we onderhouden door gerichte
opvolging van de bewegwijzering samen met de Provincie Antwerpen en de vrijwilligers van de
werkgroep wandelen en fietsen. Nieuwe wandelverbindingen worden daarbij opgenomen in het
Wandelgebied.
We blijven daarnaast ijveren bij de Provincie Antwerpen en Toerisme Vlaanderen om het
wandelknooppuntennetwerk uit te breiden naar onze streek. We zien daarbij kansen om dit netwerk
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digitaal uit te rollen, waardoor we zowel de kosten kunnen drukken als een pioniersrol kunnen
spelen in Vlaanderen.
Mogelijke acties:
Bestaande routes onderhouden (bewegwijzering)
Overlegmomenten met de werkgroep fietsen en wandelen voor de opvolging en opmaak van
wandel- en fietsroutes
Bestaande kaarten updaten i.s.m. de Provincie Antwerpen en Strategisch Project BORAZ
Nieuwe wandelingen in de wandelapp toevoegen op vraag van gemeenten
Thematische routes ontwikkelen
Hap en trap tochten langs fietsvriendelijke horeca ontwikkelen
Overkoepelende brochure “Wandelen en fietsen in de Zuidrand” dat zowel digitaal als fysiek
ontsloten wordt
Ijveren voor het invoeren van een (digitaal) wandelknooppuntennetwerk in onze regio

OD 1.3 De Zuidrand laat bezoekers de streek ontdekken met geleide wandelingen
De samenwerking met de andere deelwerkingen van de Streekvereniging Zuidrand laat toe linken te
leggen naar erfgoed- en natuurbeleving bij de uitbouw van een gidsenopleiding in de streek. Met de
subsidie ‘Iedereen Verdient Vakantie’ van Toerisme Vlaanderen zetten we in 2020 stevig in op het
vergroten en professionaliseren van de gidsenwerking in de regio. We verbreden het bestaande
aanbod met rondleidingen voor slechtzienden en slechthorenden en vergroten de bestaande
gidsenpool. Dit project realiseren we samen met Toerisme Rupelstreek en Toerisme Provincie
Antwerpen, en onze lokale erfgoed- en natuurgidsen.
Ook onze bestaande begeleide natuurhistorische wandelingen om het Wandelgebied Zuidrand te
promoten, blijven we de komende beleidsperiode organiseren.
Mogelijke acties:
Een uitgewerkte gidsenopleiding voor bestaande en nieuwe gidsen
Verbreding aanbod wandelingen voor slechtzienden en slechthorenden
Promotie bestaande geleide wandelingen (natuur, erfgoed,…)
Wandelingen Wandelgebied Zuidrand i.s.m. Provincie Antwerpen

OD 1.4 De Zuidrand laat bezoekers proeven van de streekproducten
De werking rond streekproducten blijven we de komende jaren ondersteunen, met promotie van de
producten en producenten en het vergroten van het aanbod en verkooppunten in de streek. De
strekenmand blijft daarbij een mooi product om in de kijker te zetten. De Week van de Smaak blijft
de manier om de komende jaren de streekproducten te promoten bij onze lokale restauranthouders
en cafés.
Mogelijke acties:
Overzicht streekproducten en verkooppunten op de website up-to-date houden
Nieuwe producten en producenten ondersteunen via promotie en netwerk
Verkooppunten strekenmanden uitbreiden
Week van de Smaak: link horeca en streekproducten
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-

Week van de Korte Keten: promoten streekproducten en hoeveproducten

OD 1.5 De Zuidrand promoot een bruisende zomer in de streek
De coronacrisis heeft aangetoond dat vakantie in eigen streek toeristisch potentieel heeft.
Onderzoek door het Steunpunt Op/Til (2020) heeft daarnaast aangetoond dat inwoners uit de
Zuidrand momenteel culturele activiteiten en evenementen beleven buiten de eigen regio. Stad
Antwerpen is daarbij een grote aantrekkingskracht.
Samen met de bovenlokale cultuurwerking Zuidrand ontwikkelen we daarom een zomerbrochure
‘Zomeren in de Zuidrand’. Daarin staan zowel alle culturele en belevingsactiviteiten, maar is er ook
aandacht voor zachte recreatie en zomerbars.
Hiermee kunnen we twee pistes bewandelen: de eigen inwoners de zomer laten beleven in eigen
streek, en bezoekers uit de bredere regio een aantrekkelijk en overzichtelijk aanbod bieden.
Mogelijke acties:
Zomerbrochure
Focus zomeraanbod op website en sociale media
Promotie zomeraanbod bij andere regio’s
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OD 2.1 Website Toerisme Zuidrand als dé plek voor alle toeristische info over de streek
De website van Toerisme Zuidrand (www.toerismezuidrand.be) moet de komende jaren dé plek zijn
waar de bezoeker (en de eigen inwoner) alles terugvindt over de streek. De huidige indeling is hierbij
al erg nuttig en ‘leesbaar’ gebleken. We bewaken het overzicht op de startpagina. Te veel en te oude
info moet sneller verdwijnen. We houden uiteraard ook alle informatie up-to-date en bevragen
regelmatig nieuwe horeca, streekproducenten en andere partners om zo de meest recente
informatie aan te bieden.
Onze partners, logies, lokale handelaars en lokale besturen worden zoveel mogelijk aangespoord om
een rechtstreekse link van hun eigen website naar die van Toerisme Zuidrand te leggen. Zo beperken
we de impact op de eigen websites en vergroten we de bereikbaarheid van onze eigen website.
We hebben aandacht voor de bezoeker en voegen een duidelijke pagina toe over de bereikbaarheid
van de streek. Samen met de logies uit de regio uniformiseren we deze info.
De website is een wegwijzer voor de streek. We streven daarom naar een korte introductie per
bezienswaardigheid, logies,… met steeds een link naar meer informatie. Wanneer dit niet
voorhanden is, kan de website alle informatie behouden. We leggen daarnaast actief linken naar de
algemene Zuidrand-website, met bijzondere aandacht voor de UiTagenda om toeristische tips mee te
geven aan de bezoeker.
De website van Toerisme Zuidrand kende in 2020 gemiddeld 500 bezoekers per maand. Ongeveer de
helft van de bezoekers bereikt de website via de smartphone, de andere helft via de computer. Een
kleine minderheid van de bezoekers gebruikt een tablet om de website te bezoeken. We streven
naar een verdubbeling van het aantal jaarlijkse bezoekers tegen 2026 t.o.v. 2020.
Mogelijke acties:
- Informatie up-to-date houden
- Overzicht bewaren
- Info over bereikbaarheid streek toevoegen
- UiTagenda gebruiken voor bezoektips
- Connectie met algemene website Zuidrand versterken
- Verdubbeling van het aantal jaarlijkse bezoekers tegen 2026 t.o.v. 2020
OD 2.2 Sociale media als troef
Toerisme Zuidrand heeft geen aparte Facebook- en Instagrampagina. In plaats daarvan wordt
integraal gewerkt met een algemene pagina van de Streekvereniging Zuidrand. Zo kunnen we alle
troeven van de streek nog beter in de kijker zetten.
Deze beleidsperiode willen we nog actiever inzetten op onze sociale media. We maken zelf filmpjes
voor sociale media, organiseren een ‘take-over’ van onze Instagram-pagina, of een virtuele
bijeenkomst via een livestream.
We bekijken welke andere sociale media-kanalen het best aansluiten bij onze werking, en starten
ook daar met een actieve campagne.
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De Facebookpagina van de Streekvereniging Zuidrand telt 1882 aantal volgers. De Instagrampagina
telt 521 aantal volgers. We streven ernaar het aantal volgers op onze sociale mediakanalen te
verhogen met 75% tegen het einde van de beleidsperiode. Daarnaast verhogen we de betrokkenheid
door gerichte posts. Advertenties kopen we gericht voor grotere activiteiten of projecten.
Mogelijke acties:
- Meer activiteit op sociale media
- Gerichte acties om betrokkenheid te vergroten
- Meer sociale mediakanalen aanboren
- 75% meer volgers tegen 2026 t.o.v. 2020
OD 2.3 Uniforme toeristische communicatie over de streek
De website van Toerisme Zuidrand vormt voor vele bezoekers het eerste contact met de streek. Toch
mogen we niet vergeten dat ook de gemeentelijke websites en communicatiekanalen een belangrijke
bron van informatie zijn voor potentiële bezoekers en vooral voor de eigen inwoner die de streek wil
ontdekken. De Streekvereniging Zuidrand maakt de komende jaren werk van de uniformering van
deze informatie.
Toerisme Zuidrand wil niet alleen voor de bezoeker het eerste aanspreekpunt vormen, maar ook
voor de lokale besturen een expertisecentrum zijn voor toerisme en recreatie. Zowel lokale besturen
als geëngageerde burgers kunnen bij Toerisme Zuidrand terecht met vragen en ideeën over toerisme
en recreatie in de streek.
Toch zien we ook baat in gemeentelijke toeristische infopunten. Dit moet uiteraard geen toeristische
dienst zijn, maar een plek waar alle toeristische informatie voorhanden is en waar de eerste vragen
over de streek kunnen worden beantwoord. Dat kan een gemeentehuis zijn, een vrijetijdscentrum of
zelfs een lokale handelaar of logies. Ook hier is uniforme informatie aanbieden een aandachtspunt.
We streven ernaar om tegen 2024 in elke gemeente minstens 1 infopunt te realiseren waar de
bezoeker dezelfde informatie kan ontvangen over de streek.
Mogelijke acties:
- Toerisme Zuidrand als expertisecentrum voor lokale besturen en burgers
- Gemeentelijke communicatiekanalen stroomlijnen
- Een toeristisch infopunt in elke gemeente (infonetwerk) realiseren tegen 2026

OD 2.4 Promoten van de Zuidrand in de provincie Antwerpen en Vlaanderen
De Streekvereniging Zuidrand heeft sinds 2015 sterk ingezet op het vergroten van het streekgevoel in
de eigen regio. De stap naar het promoten van de streek in de rest van Vlaanderen moet nog
genomen worden. Hierbij zet de Streekvereniging Zuidrand prioritair in op het promoten van de
streek in de omliggende regio’s en kunststeden in de Provincie Antwerpen.
Dit doet ze door gerichte promotie te voeren, zowel via advertenties en (gratis) reclame, als via de
uitbreiding van haar netwerk. Door infopakketten uit te werken met het toeristisch aanbod
(brochures, wandel- en fietskaarten, bonnenboekjes, plannetjes van de regio,…) kan de
Streekvereniging gericht promotie voeren in het bredere toeristische veld. Door actieve deelname
aan toeristische beurzen en ontmoetingsmomenten, weet de Streekvereniging Zuidrand tegen 2026
zich te positioneren in het bredere toeristische landschap in Vlaanderen.
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Natuurlijk vergeten we ook de eigen inwoners niet (blijvend) te enthousiasmeren om de eigen streek
te ontdekken. Gerichte communicatie-acties, een jaarlijks Zuidrand-dossier in De Zondag en het
verspreiden van informatie via de gemeentelijke infokanalen blijven hierbij de speerpunten.
Mogelijke acties:
- Uitwerken van toeristische infopakketten
- Screenen op opportuniteiten voor advertenties en gratis reclame
- Deelname aan netwerkmomenten en beurzen
- Informatie verspreiden via gemeentelijke infokanalen
- Uitwerken van een promofilm over de streek

OD 2.5 Ambassadeurschap voor de Zuidrand
De Streekvereniging Zuidrand zet de komende jaren in op de Zuidrandambassadeur. Dit is iedereen
met een hart voor de streek. De lokale wandelvereniging die wandelen in eigen streek promoot, het
hotel dat zijn bezoeker informatie over de streek verschaft, de bezoeker die zijn positieve ervaring
doorvertelt aan anderen, de gemeentelijke vertegenwoordiger die actief meewerkt aan
intergemeentelijke initiatieven. Kortom, iedereen die de Zuidrand doet leven.
Deze ambassadeurs krijgen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief beleid
maar helpen ook om de potentiële bezoeker van de Zuidrand aan te trekken, hem wegwijs te maken
en de streek aan te prijzen in hun netwerk.

Mogelijke acties:
- Actoren in de gemeenten informeren over de Zuidrand en het aanbod
- Private partners, horeca, lokale handelaars laten kennismaken met de toeristische werking
en hen actief betrekken
- (Lokale) media overtuigen om het toeristisch aanbod (gratis) in de kijker te zetten vb. Radio
Zuidrand, Mortsel TV, Mensen zijn Media, GVA, HLN, ATV,…
- Inwoners en verenigingen betrekken via werkgroepen, inspraakmomenten, infomomenten,…
- Bezoekers aansporen om de streek aan te raden bij anderen: mond-aan-mondreclame
- Ontwikkeling van een ambassadeurslogo
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OD 3.1 De lokale besturen als motor voor de streek
De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven lokale besturen. Deze
lokale besturen zijn en blijven de komende jaren de motor voor de toeristisch-recreatieve werking.
De Streekvereniging Zuidrand moet voor de lokale besturen de komende jaren het eerste
aanspreekpunt worden voor toeristisch-recreatieve vragen, ideeën en opportuniteiten.
Een echt ambtelijk aanspreekpunt voor toerisme ontbreekt in de meeste gemeenten. Vaak is dit een
ambtenaar communicatie, lokale economie of cultuur, afhankelijk van het onderwerp. Een echt
aanspreekpunt voor toerisme per gemeente zou de doorstroming van informatie enorm verbeteren.
We sporen de lokale besturen daarom ook aan om zo’n aanspreekpunt aan te stellen om de
samenwerking te optimaliseren.
We streven ernaar om elk jaar minstens tweemaal een ambtelijk toeristisch overleg te organiseren
met de aangesloten gemeenten. Met de schepenen voor toerisme moet dit minstens jaarlijks
gebeuren. Op deze manier betrekken we de lokale besturen meer bij de toeristische werking en
kunnen zij mee(r) wegen op het intergemeentelijk toeristisch-recreatief beleid.
Daarnaast organiseren we overlegmomenten met de lokale besturen bij de uitwerking van concrete
projecten en activiteiten.
Zoals hierboven al werd aangehaald, hebben de lokale besturen ten slotte een rol te spelen in het
verspreiden van toeristische informatie over de streek en stroomlijnen we de komende jaren samen
met hen de communicatie hierover.
Mogelijke acties:
- Aanspreekpunt voor toeristisch beleid en vragen
- Minstens halfjaarlijks ambtelijk overleg
- Minstens jaarlijks overleg met de schepenen voor toerisme
- Overlegmomenten i.f.v. projecten en activiteiten
- Uniformiseren van toeristische informatie

OD 3.2 Een versnelling hoger met bovenlokale partners
Deze beleidsperiode wil de Streekvereniging Zuidrand stevig inzetten op het vergroten van haar
toeristisch netwerk. Door samen te werken met andere regio’s en kunststeden, maar ook via
kennisdeling en promotie, wil ze haar positie in het Vlaamse toeristisch landschap versterken. Dit
door actief contacten te leggen met de toeristische regio’s en kunststeden, maar ook door deel te
nemen aan netwerkmomenten, beurzen e.d.
De provincie Antwerpen, met Toerisme Provincie Antwerpen en het Strategisch Project Beleefbare
Open Ruimte Antwerpse Zuidrand (BORAZ), is en blijft een belangrijke partner om de streek
toeristisch-recreatief op de kaart te zetten. De bestaande samenwerking willen we verdiepen en
versterken, om zo de aandacht voor de Zuidrand binnen de Provincie Antwerpen te vergroten. We
blijven daarom ook ijveren om de streek in een toeristische regio te laten opnemen en onder andere
een wandelknooppuntennetwerk uit te bouwen in de streek.

64

De Zuidrand schrijft zich in de beleidsnota van minister Zuhal Demir in, en wil zichzelf kenbaar maken
op Vlaams niveau als een streek die het waard is te ontdekken. We zetten ons deze beleidsperiode
op de Vlaamse kaart en leggen lijnen uit naar Toerisme Vlaanderen om de streek bekend te maken
en uiteindelijk te laten opnemen in een toeristische regio.
Mogelijke acties:
- Samenwerking met Toerisme Provincie Antwerpen en Strategisch Project BORAZ behouden
en versterken
- Actief linken leggen naar Toerisme Vlaanderen voor promotie, netwerking en erkenning van
het toeristisch-recreatief belang van de streek
- Deelname aan bovenlokaal overleg

OD 3.3 De Zuidrand vergroot haar slagkracht door samenwerkingen met de buren
De ligging van de Zuidrand maakt dat samenwerking en kennisdeling met andere regio’s en
kunststeden een kans en een must is om de streek op de kaart te zetten. De afgelopen jaren werden
al eerste stappen gezet, door de samenwerking rond streekproducten met Toerisme Rupelstreek
binnen het Streekplatform Rupel-Zuidrand. Ook met de regio rond Sint-Katelijne-Waver werden
eerste voorzichtige stappen gezet tot kennisdeling en potentiële toeristische samenwerkingen.
We leggen actief linken naar Toerisme Rupelstreek, onder andere via het project rond de
gidsenopleiding (zie hoger). Door contacten te leggen naar andere omliggende regio’s zoals de
Voorkempen en Scheldeland kunnen interessante partnerschappen ontstaan. De regio rond SintKatelijne-Waver en gemeente Boechout verdienen onze blijvende aandacht met het oog op
samenwerking. Samenwerking biedt daarnaast ook kansen om subsidies binnen te halen of kosten te
delen met andere partners voor bepaalde projecten.
De stad Antwerpen is een belangrijke partner voor potentiële bezoekers vanuit de stad zelf en als
partner voor kennisdeling en samenwerking. Een samenwerking met de Antwerp Hotel Association
kan hierbij interessant zijn om onze streek te promoten via de stedelijke hotels. We moeten daarbij
waakzaam blijven dat de regio haar eigen verhaal blijft schrijven.
Mogelijke acties:
- Samenwerking met Rupelstreek versterken, o.a. voor de gidsenopleiding
- Samenwerking Sint-Katelijne-Waver, Duffel, Boechout, Lier versterken
- Actief linken leggen naar stad Antwerpen voor samenwerking, promotie en kennisdeling, in
het bijzonder de Antwerpse Hotel Association (AHA).
- Actieve linken leggen naar samenwerkingsverbanden in Scheldeland en Kempen voor
samenwerking, promotie en kennisdeling
- Partners zoeken voor interessante projecten en projectsubsidies
- Deelname aan netwerkmomenten, beurzen,…

OD 3.4 Logies en lokale ondernemers als infopoorten tot de Zuidrand
Lokale ondernemers in de Zuidrand werden de afgelopen jaren sporadisch betrokken bij de
ontwikkeling van het toeristisch-recreatief beleid van de Streekvereniging Zuidrand. In 2020 werd
voorzichtig een eerste link gelegd met de ontwikkeling van het Zuidrand-zomerarrangement.

65

Deze link kan de volgende jaren vergroot worden om zo bezoekers beter wegwijs te maken in de
streek. Lokale ondernemers, en logies in het bijzonder kunnen op die manier een infopoort worden
voor bezoekers om de Zuidrand verder te gaan ontdekken. Een duidelijke brochure, wandelkaarten,
fietskaarten,… zijn een eerste manier om kennis te maken met de streek. Vlaams onderzoek wijst
daarnaast uit dat onze hotels en B&B een perfecte plek zijn om deze informatie te verspreiden naar
de bezoekers.
We sporen de lokale ondernemers, en logies in het bijzonder, aan om mee het ambassadeurschap
voor de Zuidrand op te nemen. Dit door deelname aan de ontwikkeling van de Zuidrand-bon, het
verspreiden van toeristische informatie en producten en een verwijzing naar de belevingsactiviteiten
in de streek.
Daarnaast geven we tips om ook digitaal de streek beter te duiden, met bijvoorbeeld duidelijke info
over de bereikbaarheid van de streek, een korte historiek van de streek en belangrijke
bezienswaardigheden op te nemen op de website. Een duidelijke reservatielink voor logies op de
eigen website en die van toerisme Zuidrand helpt de potentiële bezoeker ten slotte om snel een
bezoek aan de Zuidrand te boeken.
Mogelijke acties:
- Infosessie over de Zuidrand voor lokale ondernemers en logies
- Ontwikkeling van een toeristisch infopakket
- Deelname aan de ontwikkeling van de Zuidrandbon voor beleving in de streek
- Bereikbaarheid regio en toeristische info op websites plaatsen
- Duidelijke reservatielink voor logies website Toerisme Zuidrand
- Promotie van lokale ondernemers via website en sociale media
- Linken leggen met de hotelsector in Antwerpen voor promotie en belevingsaanbod

OD 3.5 De burger als ambassadeur voor de Zuidrand
De Streekvereniging Zuidrand werkte de afgelopen jaren meermaals samen met burgers en
verenigingen bij de uitwerking van het beleid, activiteiten en projecten. Denken we maar aan de
wandelkaart, de fietskaart, de Week van de Korte Keten, de Week van de Smaak, verschillende
netwerk- en inspraakmomenten,…
De komende jaren zal de Streekvereniging Zuidrand hier blijvend op inzetten. Deze burgers zijn
namelijk de perfecte ambassadeur voor de Zuidrand. Zo zullen we bij de uitwerking van producten,
beleidsplannen, projecten en activiteiten steeds de juiste partners zoeken. We denken aan het
uitwerken van wandel- en fietsroutes, nieuwe verkooppunten voor de streekproducten, lokale
infopunten, (geleide) wandelingen organiseren,…
Met het netwerkmoment Zuidrand in maart en andere netwerk- en infomomenten (vrijwilligers,
streekproducenten, lokale horeca,…) maken en houden we de inwoners van de Zuidrand warm om
de streek mee uit te dragen als toeristische bestemming.
Mogelijke acties:
- Thematische inspraak-, netwerk- en infomomenten organiseren
- Betrekken van inwoners, verenigingen, lokale handelaars,… bij de ontwikkeling van nieuwe
producten, activiteiten en projecten
- Organisatie van het Netwerkmoment Zuidrand, samen met de andere deelwerkingen
- Lokale BV’s als promotors voor de streek
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OD 4.1 De Streekvereniging Zuidrand werkt en communiceert als één geheel
De Streekvereniging Zuidrand werkt vanaf 2021 aan verschillende beleidsdomeinen als cultuur,
cultureel erfgoed, onroerend erfgoed en toerisme op bovenlokaal niveau. Om de raakvlakken tussen
deze beleidsdomeinen zo optimaal mogelijk te benutten, werkt de Streekvereniging Zuidrand met
een eengemaakte organisatiestructuur.
De Streekvereniging Zuidrand werkt daarom met 1 coördinator, 1 raad van bestuur en
directiecomité, 1 website en 1 team. Daarnaast houdt de Streekvereniging jaarlijks 1 gezamenlijk
netwerkmoment waarbij alle stakeholders elkaar ontmoeten.
Er worden door deze eengemaakte werking actief linken gelegd tussen cultuur, cultureel erfgoed,
onroerend erfgoed en toerisme, zowel intern in het team als in werkgroepen en overlegmomenten.
Daardoor vergroten we niet alleen onze financiële slagkracht voor activiteiten en trajecten, maar ook
het draagvlak voor de werking.
Mogelijke acties:
- Organiseren van 1 jaarlijks netwerkmoment voor alle deelwerkingen
- Organiseren van een tweewekelijks teamoverleg
- 1 website voor de gehele werking onderhouden
- 1 account voor de Zuidrand-werking op sociale media onderhouden
- Ontwikkelen van een Zuidrand nieuwsbrief
- Intern linken leggen naar toerisme, onroerend erfgoed, cultuur en cultureel erfgoed
- Gezamenlijke projecten uitwerken over de deelwerkingen heen
- In werkgroepen en overlegmomenten actief linken leggen tussen gemeentelijke diensten vb.
toerisme en lokale economie.
- In werkgroepen en overlegmomenten actief linken leggen tussen actoren vb. heemkringen,
gidsen en wandelverenigingen voor thematische wandelingen

OD 4.2 De Streekvereniging Zuidrand ontwikkelt een hedendaags personeelsbeleid
De Streekvereniging Zuidrand wil een hedendaags personeelsbeleid ontwikkelen waarbij haar
medewerkers alle kansen krijgen om hun competenties te ontwikkelen.
Bij het uitwerken van de functieprofielen moet voldoende aandacht worden geschonken aan de
competenties die toekomstige medewerkers moeten bezitten. Met een vlakke organisatiestructuur
zorgen we ervoor dat alle medewerkers de ruimte krijgen om initiatief te nemen binnen de
organisatie. Door permanente feedback krijgen medewerkers de nodige ondersteuning bij de
uitoefening van hun functie.
Daarnaast hebben we aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld
zelf aangeven welke vorming zij wensen om hun competenties verder te ontwikkelen of aan te
scherpen.
Met een gezamenlijke teamdag en andere teamversterkende initiatieven zorgen we er ten slotte
voor dat medewerkers een hecht team vormen.
Acties:

67

-

Evaluatiemomenten houden voor de medewerkers, op basis van permanente feedback
Voldoende vormingskansen bieden aan het personeel
Organiseren van een jaarlijkse teamdag

OD 4.3 De Streekvereniging Zuidrand zorgt voor een gezond financieel beheer van haar organisatie
De Streekvereniging Zuidrand heeft een huishoudelijk reglement opgesteld waarin de principes voor
een gezond financieel beheer staan opgenomen. De coördinator zorgt voor de opvolging van de
financiën, samen met het directiecomité.
Met een meerjarenplanning en -begroting kent de Streekvereniging Zuidrand de nodige handvaten
om haar beleid per beleidsdomein vorm te geven. Jaarlijks wordt de jaarrekening en het jaarverslag
van de gehele werking voorgelegd aan de raad van bestuur.
Door middel van een jaarplanning en -begroting en een halfjaarlijkse evaluatie kunnen de
medewerkers de beleidsdoelstellingen omzetten in acties en kan tijdig worden bijgestuurd indien
nodig.
De Streekvereniging Zuidrand zoekt ten slotte actief naar bijkomende middelen voor toeristischrecreatieve projecten, zowel via cofinanciering via de aangesloten gemeenten, als door
subsidieaanvragen in te dienen bij de hogere overheden (Provincie, Vlaanderen, Europa). Hierbij
streeft ze naar een hoge return-on-investment. De Streekvereniging Zuidrand werkt hiervoor graag
samen met partners en andere (toeristische) regio’s, zowel om kennis te delen als om de kosten te
drukken. Ook sponsoring (al dan niet in natura) en verkoop van toeristische producten kunnen
helpen om bijkomende middelen vrij te maken voor de toeristisch-recreatieve werking in de streek.
Acties:
-

Opmaken van een meerjarenplanning en -begroting
Opmaken van een jaarplanning en -begroting
Uitwerken van een opvolgingsdocument voor de planning en begroting
Voorleggen van de jaarrekening en jaarverslag aan de raad van bestuur
Screening van subsidiemogelijkheden en samenwerkingen
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Begroting Toerisme
2021-2026
IN
Gemeenten
Subsidie Toerisme VL
Verkoop
Overdracht
TOT IN
UIT
Personeel
Overhead
SD 1: Toeristische
producten
OD 1.1 Toeristische
info
OD 1.2 Wandelen en
fietsen
OD 1.3 Geleide
wandelingen
OD 1.4
Streekproducten
OD 1.5 Bruisende
zomer
SD 2: Communicatie
OD 2.1 Website
OD 2.2 Sociale Media
OD 2.3 Uniforme
info
OD 2.4 Promoten
Zuidrand
OD 2.5
Ambassadeurs
SD 3: Samenwerking
OD 3.1 Lokale
besturen
OD 3.2 Bovenlokale
partners
OD 3.3 Naburige
regio’s en steden

2021

2022

2023

2024

2025

2026

39 152,05
26 040,26
3 750,00
0,00
68 942,31

39 152,05
0,00
1 500,00
10 792,31
51 444,36

39 152,05
0,00
1 500,00
6 119,36
46 771,41

39 152,05
0,00
1 500,00
5 565,79
46 217,84

39 152,05
0,00
1 500,00
4 625,88
45 277,93

39 152,05
0,00
1 500,00
3 293,84
43 945,89

25 000,00
5 000,00

25 375,00
5 000,00

25 755,63
5 000,00

26 141,96
5 000,00

26 534,09
5 000,00

26 932,10
5 000,00

1 000,00

4 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1 500,00

19 450,00

2 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00
250,00
0,00

1 500,00
250,00
0,00

1 500,00
250,00
0,00

1 500,00
250,00
0,00

1 500,00
250,00
0,00

1 500,00
250,00
0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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OD 3.4 Lokale
ondernemers/logies
OD 3.5 Burgers
SD 4: Transversaal &
transparant
OD 4.1 Zuidrand als
één geheel
OD 4.2 Personeel
OD 4.3 Financiën

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
350,00

0,00
350,00

0,00
350,00

0,00
350,00

0,00
350,00

0,00
350,00

TOTAAL UIT

58 150,00

45 325,00

41 205,63

41 591,96

41 984,09

43 382,10

Overschot

10 792,31

6 119,36

5 565,79

4 625,88

3 293,84

563,79

Inkomsten
De inkomsten voor de toeristische werking van de Streekvereniging Zuidrand bestaan bijna
uitsluitend uit de gemeentelijke bijdragen. Deze bijdragen worden berekend op basis van het aantal
inwoners per gemeente. In 2020 bedraagt dit 39 152,05 euro. Dit bedrag zal de komende jaren
lichtjes schommelen.
In 2021 krijgt de Streekvereniging Zuidrand een subsidie vanuit Toerisme Vlaanderen in kader van de
Projectoproep Iedereen Verdient Vakantie 2020. Met deze middelen moet een toeristisch aanbod
voor slechthorenden en slechtzienden worden uitgewerkt (rondleidingen). Deze subsidie bedraagt 26
040,26. Elk jaar voorzien we een inkomstenbron uit de verkoop van toeristische wandelkaarten en
andere producten. We schatten dit op 1 500 euro per jaar. In 2021 komt daar nog 2 250 euro aan
inkomgelden voor de gidsenopleiding bij.
In 2021 wordt door de Vlaamse subsidie een overschot geboekt van 10 792,31 euro, dat over de
komende jaren zal worden gespreid om de werkingskosten in 2022-2026 te vergroten.
Uitgaven
De personeelskost in 2021 bedraagt 25 000 euro (0.5 vte B-niveau). Deze loonkost zal jaarlijks stijgen,
rekening houdend met de inflatie en anciënniteit. De overheadkosten blijven stabiel op 5 000 euro,
gebaseerd op de huidige overheadkosten per vte. Hierin zitten de ICT- en bureaukosten vervat, maar
ook kosten voor vervoer en vorming.
Toeristische producten
In 2021 en 2022 voorzien we gespreid 5 000 euro voor de ontwikkeling van een Zuidrand
bonnenboekje. De volgende jaren voorzien we 500 euro voor herdruk en vormgeving.
Nieuwe publicaties met thematische wandel- en fietsroutes ontwikkelen we vanaf 2022. We voorzien
een lage ontwikkelingskost en trekken hier voluit de digitale kaart. Op het einde van de
beleidsperiode bundelen we alle routes in een toegankelijke publicatie. Hiervoor wordt 1 500 euro
voorzien voor drukwerk.
Voor de organisatie van geleide wandelingen voorzien we jaarlijks 1 500 euro. In 2021 en 2022 ligt de
kost hoger door de uitrol van de gidsenopleiding binnen het subsidieproject Iedereen Verdient
Vakantie.
Om de streekproducten te promoten tijdens o.a. de Week van de Smaak voorzien we jaarlijks 1 500
euro.
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De ontwikkeling van een zomerbrochure wordt volledig gerealiseerd binnen de bovenlokale
cultuurwerking en zal dus geen impact hebben op deze begroting.
Communicatie
Jaarlijks wordt een bedrag van 1 500 euro voorzien aan onderhoud van de website
www.toerismezuidrand.be, gebaseerd op de huidige uitgaven voor de website.
Voor de aankoop van advertentieruimte op sociale media voorzien we jaarlijks 250 euro.
Voor de aankoop van advertentieruimte in pers voorzien we jaarlijks 3 000 euro.
Samenwerking
De jaarlijkse kost aan catering voor overleg met lokale besturen schatten we op 100 euro.
Voor de organisatie van werkgroepen en netwerkmomenten wordt een jaarlijkse cateringkost van
1 000 euro voorzien.
Vanaf 2022 betrekken we de lokale ondernemers en logies sterker bij onze werking en wordt ook
daar 250 euro voorzien als cateringkost voor vergaderingen, maar ook de aankoop van vb. zakjes
voor het welkomstpakket met Zuidrandinfo.
Ten slotte wordt jaarlijks 350 euro voorzien als bijdrage aan de boekhoudkosten van de
Streekvereniging Zuidrand.

Voor de toeristische werking wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van 0.35 euro per inwoner.
Dit gebeurt op basis van de recentste inwonersaantallen op 1 januari van ieder jaar.
Dit bedrag is reeds voorzien in de huidige gemeentelijke bijdragen aan de Streekvereniging Zuidrand
van 1.75 euro (vanaf 2021 wordt 0.25 euro per inwoner overgezet naar Regionaal Landschap
Rivierenland voor de werking rond natuur en landschap).
Wanneer we dit onderverdelen per gemeente, ziet dit er als volgt uit:

Aartselaar
Borsbeek
Edegem
Hove
Kontich
Lint
Mortsel
TOTAAL

Inwoners op 1.1.2020 Bijdrage toerisme 2021
14 423,00
5 048,05
10 943,00
3 830,05
22 231,00
7 780,85
8 277,00
2 896,95
21 184,00
7 414,40
8 635,00
3 022,25
26 170,00
9 159,50
111 863,00

39 152,05
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Om de beperkte tijd van de 0.5 vte medewerker zo goed mogelijk te besteden, maakten we voor de
komende beleidsperiode een overzicht van de personeelsinzet op. Voor 0.5 vte betekent dit de
verdeling van 108 werkdagen per jaar.

Werkdagen Toerisme 20212026
2021

2022

2023

2024

2025

2026

SD 1: Toeristische producten
OD 1.1 Toeristische info
OD 1.2 Wandelen en fietsen
OD 1.3 Geleide wandelingen
OD 1.4 Streekproducten
OD 1.5 Bruisende zomer
SD 2: Communicatie
OD 2.1 Website
OD 2.2 Sociale Media
OD 2.3 Uniforme info
OD 2.4 Promoten Zuidrand
OD 2.5 Ambassadeurs
SD 3: Samenwerking
OD 3.1 Lokale besturen
OD 3.2 Bovenlokale partners
OD 3.3 Naburige regio’s en
steden
OD 3.4 Lokale
ondernemers/logies
OD 3.5 Burgers
SD 4: Transversaal &
transparant
OD 4.1 Zuidrand als één geheel
OD 4.2 Personeel
OD 4.3 Financiën

78,00
17,00
2,00
51,00
8,00
0,00
18,00
5,00
4,00
2,00
5,00
2,00
12,00
4,00
2,00
2,00

53,00
23,00
10,00
12,00
8,00
0,00
23,00
5,00
4,00
5,00
5,00
4,00
32,00
4,00
8,00
8,00

34,00
10,00
10,00
6,00
8,00
0,00
34,00
8,00
6,00
8,00
6,00
6,00
40,00
8,00
8,00
10,00

34,00
10,00
10,00
6,00
8,00
0,00
34,00
8,00
6,00
8,00
6,00
6,00
40,00
8,00
10,00
10,00

34,00
10,00
10,00
6,00
8,00
0,00
34,00
8,00
6,00
8,00
6,00
6,00
40,00
8,00
10,00
10,00

49,00
10,00
21,00
10,00
8,00
0,00
23,00
5,00
6,00
2,00
6,00
4,00
36,00
8,00
10,00
10,00

2,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00

2,00
0,00

4,00
0,00

6,00
0,00

6,00
0,00

6,00
0,00

6,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOT uren
0,5 vte = 108 werkdagen

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00
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Zoals blijkt uit de tabel, wordt in 2021 veel tijd besteed aan de ontwikkeling van toeristische
producten, meer bepaald het Zuidrand-bonnenboekje en de ontwikkeling van de gidsenopleiding
(subsidieproject – 0.2 vte ingeschreven). Ook in 2022 zal hier nog relatief veel tijd aan worden
besteed. Vanaf 2023 kantelen de prioriteiten en zien we de tijdsbesteding voor toeristische
producten terugvallen naar minder dan de helft van 2021. Er wordt dan voornamelijk gewerkt aan de
uitwerking van thematische wandel- en fietsroutes en activiteiten zoals geleide wandelingen en de
Week van de Smaak. In 2026 voorzien we meer tijd voor de ontwikkeling van de overkoepelende
uitgave ‘Wandelen en fietsen in de Zuidrand’.
Wanneer we kijken naar de personeelsinzet voor communicatie, valt op dat dit in 2021 en 2022 lager
ligt dan de daaropvolgende jaren. De focus van de eerste werkingsjaren ligt namelijk op het verder
ontwikkelen van het aanbod, waarna dit aanbod sterker zal worden gecommuniceerd vanaf 2023. De
website krijgt vanaf 2023 een grondige update met nieuwe info, die ook moet worden doorgespeeld
aan onze gemeentelijke infopunten en -kanalen. Deze oefening willen we tegen 2026 volledig
hebben afgerond, waardoor daar alleen nog sporadisch tijd in moet worden gestoken. Ook zetten we
vanaf 2023 sterker in op sociale media en het activeren van onze Zuidrandambassadeurs.
De echte shift zal gebeuren binnen de derde strategische doelstelling. Na het ontwikkelen van
producten in 2021, zetten we vanaf 2022 en zeker vanaf 2023 stevig in op samenwerking. In 20232025 zullen we alle toeristische info updaten en werk maken van uniforme gemeentelijke
aanspreekpunten en infopunten. De gemeenten zijn dus duidelijk de belangrijkste partner voor de
Streekvereniging. Het betrekken van de lokale ondernemers en de logies bij onze werking start
voorzichtig in 2021 met de ontwikkeling van het bonnenboekje, maar zal voornamelijk in 2022-2023
meer tijd vragen van onze medewerker. Daarna moeten deze contacten goed onderhouden blijven.
De grootste verandering vanaf 2022 is het leggen van contacten met naburige regio’s, bovenlokale
partners en omliggende steden en gemeenten. We maken hiervan vanaf 2024 het zwaartepunt van
onze werking, waarmee we de Zuidrand stevig op de toeristische kaart willen zetten. De medewerker
toerisme, en bij uitbreiding de toeristische werking van de Streekvereniging Zuidrand, vervelt tijdens
deze beleidsperiode dan ook van een lokale verbinder naar een bovenlokale promotor voor de
streek.
Kort samengevat zullen we deze beleidsperiode de eerste jaren inzetten op de ontwikkeling van
enkele aanvullende toeristische producten zoals de toeristische brochure, een bonnenboekje en een
uitgebreid aanbod geleide wandelingen. Vanaf 2022-2023 zien we de shift naar meer communicatie
en verschuift het zwaartepunt geleidelijk aan naar meer samenwerking binnen en buiten de regio.
Vanaf 2023 heeft de streek dan ook voldoende producten om volop de communicatie te
stroomlijnen en de streek te “verkopen” aan potentiële Zuidrand-bezoekers en als interessante
partner voor omliggende regio’s, de provinciale en Vlaamse overheid.
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Maandrealisatie
Jan
SD 1: Toeristische
producten ontwikkelen
OD 1.1 Toeristische info
Actie 1.1.1 Toeristische
brochure ontwikkelen
Actie 1.1.2 Bonnenboekje
100% Zuidrand
ontwikkelen
Actie 1.1.3 Toeristische
pakketten voor horeca en
lokale handelaars
OD 1.2 Wandelen en
fietsen promoten
Actie 1.2.1
Bewegwijzering
wandelkaart updaten
Actie 1.2.2 Verzamelen
gemeentelijke wandel- en
fietslussen
Actie 1.2.3 Ijveren voor
wandelknooppuntennetwerk in de regio
OD 1.3 Geleide
wandelingen
Actie 1.3.1
Gidsenopleiding - inhoud
bepalen
Actie 1.3.2
Gidsenopleiding communicatie en oproep
Actie 1.3.3
Gidsenopleiding - uitrol
Actie 1.3.4 Wandelingen
Wandelgebied Zuidrand
OD 1.4 Streekproducten
Actie 1.4.1 Website up-todate houden
Actie 1.4.2 Promotie
nieuwe streekproducten
en -producenten
Actie 1.4.3 Meer
verkooppunten
streekmanden
Actie 1.4.4 Week van de
Smaak
OD 1.5 Zomeren in de
Zuidrand

Feb Maa Apr Mei Jun

Jul

Aug Sep Okt

Nov Dec
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Actie 1.5.1
Zomerbrochure
ontwikkelen
Actie 1.5.2 Zomeraanbod
promoten
SD 2: Sterke
communicatie
OD 2.1 Website Toerisme
Zuidrand
Actie 2.1.1 Website up-todate houden
Actie 2.1.2 UiTagenda tips
Actie 2.1.3
Bezoekersaantallen
registreren en vergroten
OD 2.2 Sociale media
Actie 2.2.1 Facebookposts
en -advertenties
Actie 2.2.2 Instagram
Actie 2.2.3
Bezoekersaantallen
registreren en vergroten
OD 2.3 Uniforme
communicatie
Actie 2.3.1
Expertisecentrum /
aanspreekpunt
Actie 2.3.2 Stroomlijnen
gemeentelijke toeristische
communicatie
Actie 2.3.3 Inzetten op
gemeentelijke toeristische
infopunten
OD 2.4 Promoten regio in
Provincie en Vlaanderen
Actie 2.4.1 Toeristische
pakketten bezorgen aan
toeristische regio's en
actoren
Actie 2.4.2 Advertenties
en reclame
OD 2.5
Ambassadeurschap
Actie 2.5.1 Vergroten
aantal betrokkenen bij
toeristisch beleid en acties
SD 3: Samenwerking
centraal
OD 3.1 Lokale besturen
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Actie 3.1.1 Ambtelijk
overleg
Actie 3.1.2
Schepenoverleg
Actie 3.1.3 Werkgroepen
en stuurgroepen ifv vraag
Actie 3.1.4 Afstemmen
communicatie
OD 3.2 Bovenlokale
partners
Actie 3.2.1 Samenwerking
Provincie Antwerpen en
TPA
Actie 3.2.2 Toerisme
Vlaanderen
OD 3.3 Omliggende
regio’s en steden
Actie 3.3.1 Samenwerking
Rupelstreek ikv
gidsenopleiding en
streekproducten
Actie 3.3.2 Netwerk met
omliggende gemeenten
en regio's uitbouwen
Actie 3.3.3 Actieve linken
leggen naar stad
Antwerpen
OD 3.4 Lokale
ondernemers/logies
Actie 3.4.1 Betrekken bij
Zuidrandbon
OD 3.5 Burgers als
ambassadeurs
Actie 3.5.1 Werkgroepen
per thema en ifv vraag
Actie 3.5.2
Netwerkmoment Zuidrand
Actie 3.5.3
Netwerkmomenten per
thema / doelgroep
SD 4: Transversaal en
transparant
OD 4.3 Financieel beheer
Actie 3.5.1 Screenen
opportuniteiten voor
(project)middelen

