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Recreatie en toerisme 
 

1. Recreatiedomeinen 
 

De provinciale domeinen zijn het uithangbord van de provincie en overstijgen de lokale gemeenten als het gaat om 

budget, beheer en uitstraling. De domeinen moeten de toegangspoort worden voor toerisme en recreatie in een 

ruimere regio. Hiervoor werken we een globaal integraal recreatieplan uit met een visie op elk domein. 

 

Ruimte voor ontspanning 
Met de provinciale recreatiedomeinen biedt de provincie een laagdrempelige, kwaliteitsvolle en sociale dag- en 

verblijfsrecreatie aan. Klantvriendelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij de kernwaarden. Naast actieve en passieve 

recreatie vormen de verscheidene provinciale domeinen het kader voor toerisme, natuurontwikkeling, natuur- en 

erfgoededucatie en evenementen met een bovenlokale uitstraling. Dit gebeurt altijd in harmonie met de omgeving 

en in synergie met de gemeenten. De provinciedomeinen zijn ook een garantie op groene ruimten in onze reeds 

dichtbevolkte provincie. In de verstedelijkte omgevingen zal het belang van het groengehalte in de domeinen blijven 

stijgen. Nieuwe hoog-dynamische activiteiten zijn dan ook uit den boze; de provinciedomeinen blijven in de eerste 

plaats aantrekkelijke en groene gebieden voor zachte recreatie.  

Tijdens deze bestuursperiode vieren we op de gepaste manier het 50-jarig bestaan van Puyenbroeck (2019), Het 

Leen (2023) en De Ster (2023) en het 30-jarig bestaan van De Gavers (2023). 

 

Investeren op basis van een globaal plan en binnen een eenvormige beheersstructuur 
We onderhouden en vernieuwen in de volgende bestuursperiode onze domeinen. Waar nodig investeren we in het 

patrimonium op basis van een duidelijk en haalbaar investeringsplan, waarbij we een keuze maken voor hoog- of 

laag-dynamische activiteiten, vertrekkende vanuit de visie in het integraal recreatieplan. We scheppen duidelijkheid 

in het kluwen van concessies, huurovereenkomsten en contracten. Daarbij streven we ook naar eenvormige 

tarieven en maximale toegankelijkheid om zo veel mogelijk burgers de kans te geven te genieten van het aanbod 

op de provinciedomeinen, rekening houdend met de kostprijs. We kiezen ook resoluut voor een eenvormige 

beheersstructuur van de recreatiedomeinen, met voldoende autonomie binnen de provinciale werking. 

 

Aandacht voor natuur en erfgoed 
In alle domeinen vestigen we de aandacht op natuur en erfgoed. We bouwen het Levend Erfgoedpark in 

Puyenbroeck verder uit en ontsluiten het. Voor het nieuwe domein Nieuwdonk te Berlare zoeken we naar synergie 

en eventueel gemeenschappelijk beheer met het aanpalende Donkmeer. In dit gebied ligt de klemtoon op zachte 

recreatie en laag-dynamische activiteiten met respect voor de natuurwaarden en de omgeving. Ook voor de 

Brielmeersen trekken we de kaart van zachte recreatie met een ruim groenaanbod. Het domein wordt de 

toegangspoort vanaf het water tot het stedelijk gebied Deinze. 
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2. Toerisme 

 

Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen en de regionale toeristische organisaties 
De vzw Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) is het voornaamste instrument waarmee het provinciebestuur de 

toeristische ondernemer ondersteunt. Niet alleen creëert TOV allerlei producten en projecten, voornamelijk met de 

wandel- en fietsknooppunten, ook helpt ze de sector om zelf acties op te zetten, samen met de vijf regionale 

toeristische organisaties in het Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Leiestreek en Meetjesland.  

TOV voert de communicatie en marketing naar de binnenlandse toerist en gaat dus voor een ‘toerisme dicht bij 

huis’.  

De opgemaakte provinciale en regionale strategische plannen blijven de leidraad om het toeristisch beleid te 

realiseren.  

Voor de toeristische aanbieder wil TOV een kenniscentrum zijn waar we dankzij data-analyse en onderzoek 

beleidsgegevens genereren. 

Bedrijven maken we warm om vergaderingen, ontmoetingen en evenementen in Oost-Vlaanderen te laten 

doorgaan. Toeristische ondernemers die deze bedrijven kunnen ontvangen, brengen we bijeen en sporen we aan 

om hun aanbod te verruimen en nog aantrekkelijker te maken.  

 

Toerisme voor allen 
Ook de toerist zonder groot budget is meer dan welkom. Er zijn ondertussen tientallen Rap-op-Stap-kantoren in 

onze provincie waar ze een uitje kunnen boeken en een overzicht kunnen krijgen van het budgetvriendelijk 

vrijetijdsaanbod van ons bestuur.  

 

Huysmanhoeve 
Ook de verdere uitbouw van het Provinciaal Streekcentrum De Huysmanhoeve in Eeklo staat op de agenda. De 

hoeve, met de toegangspoort als oudste gebouw van Eeklo en omstreken, is nu reeds de uitvalsbasis voor heel 

wat toeristen die de streek willen verkennen, mede dankzij het feit dat Toerisme Meetjesland zijn onthaalcentrum 

op de hoeve kent. Het Plattelandscentrum (PLC) Meetjesland blijft uitvoerder van het provinciaal beleid op de 

hoeve. 

  


