
RELANCE-OPROEP
RECREATIEF EN 
SPORTIEF FIETSEN

Welkom!



› Gelieve camera en microfoon te dempen
gedurende deze infosessies.

› Algemene vragen kunnen in de chat gesteld 
worden en zullen we behandelen tijdens 
Q&A

› Projectspecifieke vragen? mailtje naar 
relance@toerismevlaanderen.be

VOORAF



1. Strategie en verhaallijn
2. Relance-oproep…

› Kader projectoproep
› Wie?
› Algemene bepalingen
› Hoe?

3. Inspirerende voorbeelden
4. Vragen en antwoorden

AGENDA
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1.1
VLAANDEREN 

FIETSLAND
STRATEGIE



Ambitie
Vlaanderen wordt EEN ECHT fietsland.

Vertrekken vanuit de principes van Reizen naar morgen: 

• Fiets als middel om tot florerende gemeenschap te komen
• Balans tussen bewoner, ondernemer, bezoeker en plek
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Doelstellingen

We versterken de internationale reputatie

We zetten aan tot bezoek

We creëren STATE OF THE ART belevingen

We zorgen voor maatschappelijke meerwaarde

We zorgen voor spreiding in ruimte en tijd
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1.1.1
CYCLING 

IN FLANDERS



DE PLEK 
De kasseihelling is de ziel van de Vlaamse 

koerscultuur en is beschermd erfgoed. 

DE MENSEN (ontmoeten)
Maak kennis met de lokale ‘community’ van de koers en FLANDRIENS. 
Ontmoet gelijkgestemden van over de ganse wereld.

DOELGROEP: Mamil & Wilma

HET DOEN
Verleg je grenzen op de parcours van de wielermonumenten. 
Zie af als een echte FLANDRIEN. Treedt in het spoor van de 
wielerhelden. Maak de koerssfeer aan den lijve mee. En geniet 
van je après-bike of post-ride beer.
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WEDSTRIJDEN
KPI Belangrijke internationale wedstrijden zoals Ronde van Vlaanderen & Gent-Wevelgem worden verder ontwikkeld/ondersteund.  

KPI we trekken om de 5 jaar 1 internationaal evenement aan zoals Tour de France, Wereldkampioenschappen, ... (ism. Event Vlaanderen //)

>>> Deze fungeren als HEFBOOM. We hebben hierbij aandacht voor de legacy van het event, en de draagkracht van de bestemming.

CYCLOS/TOERTOCHTEN
KPI goede spreiding in tijd en ruimte van een selectie cyclo’s met internationale aantrekkingskracht of uitstraling

>>> Deze evenementen zijn de ultieme gelegenheden waarbij de lokale gemeenschap en de internationale wielerfan elkaar ontmoeten,

PERMANENTE ROUTES & CHALLENGES
KPI elke gedefinieerde fietsregio heeft een aanbod van kwalitatieve bewegwijzerde en/of digitale routes, en of challenges

>>> Dit is voornamelijk om verblijfsverlenging te kunnen stimuleren. Maar ook om als lokale ondernemer een gans jaar wielertoeristen te hebben.

Je hebt een bepaalde kritische massa nodig om een b&b, koffiestop, verhuur, … (punt 6) te kunnen uitbaten.

VIRTUELE BELEVING
KPI We zijn aanwezig op de belangrijkste virtuele platformen zoals Zwift, GTR, …

>>> We maken de link met innovatie en toekomstige trends van e-sports. Doel is community building.

Bouwstenen van een wielerregio
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HUB/MUSEA/BELEVINGSCENTRA
KPI state-of-the-art musea / x-perience-centra in elke gedefinieerde fietsregio (lokale toeristische partners)

 >>> Deze fungeren als HUBs waarbij de lokale gemeenschap en de internationale wielerfan elkaar ontmoeten en hun passie delen.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
KPI ten minste 1 tentoonstelling in Vlaanderen met internationale appeal per jaar (lokale toeristische partners)

FACILITEITEN VOOR FIETSERS (ACCOMMODATIE, HIGH-END FIETSVERHUUR
KPI Elke gedefinieerde fietsregio heeft specifieke diensten voor fietsers (lokale toerismesector, afgeleid aanbod)

>>> We connecteren de bezoeker met de ondernemer en creëren voldoende kritische massa zodat de ondernemer.

FLANKEREND BELEID 
KPI  We wegen met toerisme mee op de agenda van het ruimere fietsbeleid en overleggen met onze partners.
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1.1.2
RECREATIEF

FIETSEN



DE PLEK
Ontdek Vlaanderen en zijn thema’s vanop de eerste rij. 

De natuur, het erfgoed, het goede leven. Met de fiets zit 
je er middenin.

DE MENSEN (ontmoeten)

Ontmoet andere vakantiefietsers en lokale gastheren, 
lovers van natuur, erfgoed, gastronomie, …

DOELGROEP:
1. Vakantiefietser: doel is fietsen
2. Toeristen op de fiets: ondernemen een fietsrit 
tijdens hun vakantie

.HET DOEN
Fiets je naar mentale rust en  geniet van de schoonheid van 
natuur, erfgoed of cultuur.

1 / STRATEGIE en VERHAALLIJN / Recreatief en sportief fietsen



PERMANENTE ROUTES 
KPI elke gedefinieerde fietsregio en thema heeft een aanbod van kwalitatieve bewegwijzerde en/of digitale routes, voor elk type fietstoerist

FACILITEITEN VOOR FIETSERS (ACCOMMODATIE, HIGH-END FIETSVERHUUR)
KPI Elke gedefinieerde fietsregio heeft specifieke diensten voor fietsers (lokale toerismesector, afgeleid aanbod)

>>> We connecteren de bezoeker met de ondernemer en creëren voldoende kritische massa zodat de ondernemer,

FLANKEREND BELEID 
KPI  We wegen met toerisme mee op de agenda van het ruimere fietsbeleid en overleggen met onze partners.

Bouwstenen van een fietsregio
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PRINCIPE: Elk thema en elke bestemming kan je met de 

fiets beleven (thematische fietsroutes, crossovers) 

maar ook bereiken (toegankelijkeheid van de plek).
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AANLEIDING EN 
DOELSTELLINGEN

AANLEIDING: 
Coronavirus en economische schade 
toeristische sector

DOELSTELLINGEN: 
• Sector herstarten, versterken en 

veerkrachtiger maken
• Versneld inzetten op relancepijlers. 
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2.1
WELKE

PROJECTEN?



1. BELEVINGSELEMENTEN DIE DE RECREATIEVE EN 
SPORTIEVE FIETSBELEVING VERHOGEN

› Infrastructuurelementen, landmarks of trajectherzieningen

› Gelinkt aan de eigenheid van de plek waar wordt gefietst
› Gratis te bezoeken
› Permanent toegankelijk
› Fotogeniek karakter
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› Goed bereikbaar en strategische locatie 
› Aanwezige functies en troeven bundelen
› Zichtbaar en gekend bij de doelgroep
› Permanent toegankelijk en beschikbaar

Voorbeelden van mogelijke investeringen:
• Informatie verstrekken (up-to-date, innovatief, belevingsgericht)
• Drinkwaterfontein
• Lockers, veilige fietsenstalling
• Fietsreparatiemogelijkheden (bv. via automaat)
• Coördinatie om het servicepunt tot stand te brengen
• Zichtbaarheid, herkenbaarheid (uniforme branding) 
• Laadpalen elektrische fietsen
• …

2. MULTIFUNCTIONELE SERVICEPUNTEN DIE INZETTEN OP 
DE ALGEMENE OPSCHALING VAN KWALITEIT EN COMFORT
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PIJLERS

FOCUS VAN HET 
EUROPEES RELANCEBELEID

PIJLERS
1. Vergroening
2. Duurzaamheid
3. Bewuster reizen
4. Digitalisering
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Projecten 
moeten minstens op 2 

van de 4 pijlers inzetten

Inzetten 
op de pijlers binnen de 
scope van de oproep



• Investeren in energie-efficiëntie

• Beschikbaar maken van multimodaal mobiliteitsaanbod

• Overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen

• Waterbesparende maatregelen

• Optimaliseren of beperken afvalstroom

• Investeren in extra natuur, beplanting, ontharding, …

• …

VERGROENING DUURZAAMHEID

› Impact op de natuur
› Draagkracht van de plek
› Actief inzetten op klimaatneutrale

toeristische ondernemingen
› Ecologische voetafdruk verkleinen

Behoud van ons gemeenschappelijk 
cultureel en natuurlijk erfgoed
› Verduurzaming
› Toeristische ontsluiting van 

plekken
› Toegankelijkheid
› Cohesie

• Toeristische ontsluiting van toeristische 
en/of erfgoedsites

• Spreiden van bezoekers in tijd en ruimte

• Extra tewerkstelling

• …



• Multifunctioneel gebruik van toeristische sites

• Draagvlak creëren

• Productontwikkeling gericht op connecteren

• …

BEWUSTER REIZEN DIGITALISERING

› Meerwaarde creëren voor alle 
belanghebbenden (bezoeker, 
bewoner, ondernemer, plek) in een 
goed evenwicht

› Verbinding door unieke en 
authentieke verhalen 

1. Digitale ontsluiting van 
toeristisch aanbod

2. Digitale toepassingen die de 
kwaliteit van de customer 
journey en de beleving 
verhogen

3. Digitale processen ter 
ondersteuning van het 
toeristisch product

• Digitalisering bezoekersbeleving

• Digitalisering van boekingssysteem

• …



2.2
WIE?



WIE KAN STEUN 
AANVRAGEN?

› Vennootschappen met rechts-
persoonlijkheid van privaat of publiek recht

› Vlaamse Gemeenschapscommissie
› Lokale en provinciale besturen
› Autonome gemeente- en provinciebedrijven
› Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden met rechtspersoonlijkheid
› Verenigingen zonder winstoogmerk
› Stichtingen
› Samenwerkingsverbanden tussen meerdere 

aanvragersMogelijkheid: 
secundaire begunstigde(n)
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2.3
ALGEMENE

BEPALINGEN



› De financiële steun bedraagt max. 60% van het ingediende project.

› Investeringsbedragen dienen exclusief btw geraamd te worden.

› Enkel kosten die dateren van na het uiterlijke indieningsmoment (15 mei 2022) komen in aanmerking 
voor betoelaging.

› Voor elk project wordt een aparte subsidieaanvraag ingediend (tenzij samenhangend netwerk)

› Uiterlijke realisatiedatum is 31 december 2024 en kan niet uitgesteld worden.

› Toerisme Vlaanderen kan een plafond bepalen en maximale subsidiebedrag beperken.

› LET OP: Definitieve omgevingsvergunning dient uiterlijk op 30 juni 2023 worden voorgelegd aan 
Toerisme Vlaanderen, zo niet kan Toerisme Vlaanderen de mogelijke beslissing tot toekenning van de 
subsidie intrekken.

ALGEMENE BEPALINGEN
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› Deze oproep is geografisch afgebakend tot de 9 icoonroutes en de 22 ‘Cycling in Flanders’-routes.

GEOGRAFISCHE AFBAKENING
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› Infrastructuur

› Digitale producten

› Studies en ontwerpen, gelinkt aan de realisatie 
van het project

› Personeelskosten

MOGELIJKE KOSTENSOORTEN
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› Investeringen in verblijfsinfrastructuur
› Aankoop gronden en gebouwen
› Onderhoudswerkzaamheden
› Personeel belast met exploitatie project
› Investeringen restaurants en winkels
› Btw
› Communicatie en promotie
› Overhead
› Vorming en kosten i.k.v. kennisdeling
› Website ontwikkelingen die niet gelinkt zijn aan project



› Maximale toegankelijkheid op basis van toegankelijkheidsadvies

› Aandacht voor familievriendelijkheid en jongeren

› Monitoring

› Taalversies N-F-D-E

› Instandhoudingstermijn

› Coaching door Toerisme Vlaanderen

SUBSIDIEVOORWAARDEN
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STAATSSTEUN

Europese regelgeving inzake staatssteun

• Europese regelgeving de-minimissteun

• Uitzonderingen:

 Geen economische activiteit

 Algemene Groepsvrijstellings-
verordening (AGVV)

Schematische oefening in 
aanvraagformulier!
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2.4
HOE?



PROCEDURE

› 1 project = 1 subsidieaanvraag

› digitaal subsidieloket: 
https://relanceoproepen.toerismevlaanderen.be

› aanmelden met eID, itsme, beveiliginscode of 
token

› Indienperiode: 15 maart t.e.m. 15 mei 2022

2.4 / RELANCE-OPROEP / Hoe?

Eens ingediend 
zijn er geen 

aanvullingen of 
wijzigingen meer 

mogelijk!



SUBSIDIE-
AANVRAAG

› Organisatie gegevens

› Project gegevens

› Project planning

› Financieel plan

› Verklaringen op eer

2.4 / RELANCE-OPROEP / Hoe?

 Overzicht vragen op de 
website.



› Elk project zal een pitchmoment toegewezen krijgen

› Pitchmoment gaan door op 8 en 9 juni 2022

• Project voorstellen aan beoordelingsteam

• Niet mogelijk om nog nieuwe elementen aan aanvraag toe te voegen!

PITCHMOMENT EN EVALUATIE
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› Toetsing aan beoordelingskader

› Berekening gemiddelde score

› Verdeling beschikbare middelen over aanvragen met hoogste scores

› Toerisme Vlaanderen kan een plafond bepalen en maximale 
subsidiebedrag of –percentage bepalen

BEOORDELING



› Doelstellingen verhaallijn en internationaal 
potentieel (60 punten):

› Pijlers (20 punten per pijler = 80 punten)

› Haalbaarheid (20 punten)

› Beleving en kwaliteit (50 punten)

= Maximaal 210 punten

BEOORDELINGSCRITERIA
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› Minstens voldoen aan de criteria onder het 1ste luik 
'Doelstellingen verhaallijn en internationaal potentieel’

› Minstens een totaalscore van 120 punten halen

› Minstens op 2 van de 4 pijlers inzetten

› Voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden

OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR STEUN 
MOET HET PROJECT:
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TIMING

15 maart – 15 mei 2022 Indieningsperiode subsidieaanvraag

Mei – oktober 2022 Beoordelingsperiode

8 & 9 juni 2022 Pitchmoment

Vanaf 7 november 2022 Kennisgeving

31 december 2024 Uiterlijke realisatiedatum
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 15 maart – 15 mei 2022

• Kwaliteitsvolle bezoekersbelevingen i.k.v. een 
permanente toeristische ontsluiting

• Projecten vertrekkende vanuit bestaande brouwerijen!

• Infrastructuurprojecten en/of digitale projecten

 Vlaamse Gewest & Brussels Hoofdstedelijke Gewest

RELANCE-OPROEP BIERBELEVINGEN 3 miljoen euro



 Lancering 2de helft april 2022

• Vlaamse Meesters uit de periode 15de eeuw - interbellum

• Nieuwe kwaliteitsvolle en innovatieve permanente 
bezoekersbelevingen

• Tentoonstellingen of evenementen

• Infrastructuurprojecten en/of digitale projecten

 Vlaamse Gewest & Brussels Hoofdstedelijke Gewest

RELANCE-OPROEP VLAAMSE MEESTERS 9,5 miljoen euro



 Lancering 2de helft april 2022

1) Inrichting van multifunctionele servicepunten

2) Inrichting van belevingsvolle pleisterplaatsen en rustpunten

3) Aanbieden van kant-en klare lokale landbouw- en 
streekproducten aan wandelaars

4) Inrichting van onthaalpunten ‘bij de boer’

5) Ontwikkeling van recreatieve vaarroutes

• Infrastructuurprojecten en/of digitale projecten

 Bestaande wandelroutes!

RELANCE-OPROEP NATUUR 3,6 miljoen euro



 Lancering 2de helft april 2022

• Culinaire belevingsprojecten die op volgende producten
focussen:

› Witloof
› Witte asperge
› Grijze Noordzeegarnaal
› Praline/chocolade
› Belgische kazen
› Brusselse wafel
› Belgische frieten
› Speculaas
› Limburgse vlaai
› Appel
› Peer
› Cuberdon

RELANCE-OPROEP CULINAIRE BELEVINGEN 3 miljoen euro

• Infrastructuurprojecten en/of 
digitale projecten

 Vlaamse Gewest & Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest
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Ingrepen in de route

Fietsen door het water - Bokrijk

Unieke belevingen met de fiets in Limburg 
| Visit Limburg 



Fietsen door de bomen - Bosland

Unieke belevingen met de fiets in Limburg | 
Visit Limburg 



Lineair Park – Italië

Link met karakter oude spoorlijn + 
kleuren landschap 

Parco Lineare by StudioNowa / Marco Navarra « 
Landscape Architecture Platform | Landezine



Van Gogh Roosegaarde fietspad -
Eindhoven
Innovatieve technologie, gelinkt 
aan thema
Van Gogh-Roosegaarde Fietspad | Van Gogh 
Brabant



Toevoegingen op en 
langs de route

Noorse schilderachtige routes | Nasjonale
turistveger

Scenic routes - Noorwegen

Norwegian Scenic Routes (@norwegianscenicroutes) 

Instagram-foto's en -video's



Inveruglas Viewpoint - Ordre des 
architectes

Uitkijkpunt - Schotland



Route - Maarkedal
Z+ wandelroute | Gemeente Maarkedal



Arcade gunt bezoekers nieuwe blik op 
Polders van Kruibeke (sigmaplan.be)

Route - Kruibeke



Envie d'une balade insolite dans la nature ? | Sentiers d'art (sentiersdart.be)

Kunstwerken in de natuur – Condroz-Famenne



PNCHR (puncheur.be)

Street art / link wielercultuur – WK parcours



Phoenix Trail (Princes Risborough 
to Thame) - Sustrans.org.uk

Phoenix trail - UK



Grand Prix Dugopolje-Klis on Sunday and Several 
Other Initiatives for Cycling in Inland Dalmatia 
(total-croatia-news.com)

Fietsrustplaatsen - Kroatië



Fietsroute – Brugse Ommeland
Virtuele beleving langs een thematische 
fietsroute
De Fietsroute | Brugse Ommeland



Familievriendelijke belevingen

Routes met luisterpalen, spelelementen, houten
sculpturen, kunstwerken, ...
• fietskaart_op_roverstocht_westhoek_kd_2019_website_-_lr.pdf 

(toerismewesthoek.be)
• fietskaart_zoek_de_vink_met_jaek_en_nink_kd_website.pdf 

(toerismewesthoek.be)

• 7 reuze trollen in De Schorre Boom: Trollenwandeling + kaartje
(reisroutes.be)

• Familieroute (toerismevlaamsbrabant.be)



Services en servicepunten / hubs langs de routes



Onbemand

EBIKEPORT | Station recharge vélo électrique France VeloCity Bikestop | Scape (createscapes.com)



Combinatie van services in uniforme, herkenbare 
beeldtaal en beleving, info en services als fietsverhuur, 
bagagevervoer,…

Info & Service - Vennbahn



Landmark x shelter, stalling en 
herstelmateriaal aanwezig (logies nvt) 
My publications - EuroVelo - Page 1 - Created with 
Publitas.com



Aire cycliste du Port de Buzet - Altinnova
Venez prendre l’air du quai François Mitterrand pour 
vous regonfler ! (iledenantes.com)



New bike repair & service stations –
GREENWAY

BIKE REPAIR 
STATIONS - IBOMBO



Bemand - hubs

Verenigen van functies als info, beleving, verhuur, herstel, douche, eten en drinken, sanitair, B2B, … in voorbeelden als CRVV, 
Sven Nys cycling center, KOERS, Shimano Experience Center (steeds ook toegankelijk voor iedereen en familievriendelijk).



Herbestemming / opwaardering van bestaande 
gebouwen / sites + opladen met fietsservices

Fietshub – Brussel
Fietsbedrijfjes, fietscafé, info, piste, betrokkenheid 
locals
HOMEPAGE - See U (see-u.brussels)



Herbestemming / opwaardering van bestaande 
gebouwen / sites + opladen met fietsservices

Oude mijnsite > bike experience
center, fietsverhuur, koffiebar, 

infovoorziening, service, startplaats

Home - Velotril



CONTACT
› Website toerismevlaanderen.be/nl/erkenningen-

en-subsidies/subsidies/relanceoproepen
o Handleidingen
o FAQ
o Voorbeeldvragen

› Begeleiding en coaching door TVL

› Digitaal subsidieloket: 
https://relanceoproepen.toerismevlaanderen.be

 relance@toerismevlaanderen.be 

RELANCE-OPROEP / Contact
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Bedankt!


