
RELANCE-OPROEP
VLAANDEREN 
NATUURLIJK

Welkom!



› Gelieve camera en microfoon te dempen
gedurende deze infosessie

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

› Project specifieke vragen? Stuur een mailtje 
naar relance@toerismevlaanderen.be

VOORAF



1. Strategie
2. Relance-oproep

› Kader projectoproep
› Wie?

› Algemene bepalingen
› Hoe?

3. Inspirerende voorbeelden
4. Vragen en antwoorden

AGENDA
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Strategie Vlaanderen Natuurlijk 2030 (in opmaak)

• Doel: het bepalen van een langetermijnstrategie en -doelstellingen (2030)
voor het thema Vlaanderen Natuurlijk

• Omvat: analyse aanbod en vraag/verwachtingen, (internationaal) potentieel
& opportuniteiten, ontwikkelingsnoden, trends, context, instrumenten …

• Om zo te komen tot: USP’s en positionering, doelmarkten, ambitie,
strategische kernprincipes, doelstellingen & indicatoren, 
ontwikkelingsprioriteiten …



We willen vanuit toerisme bijdragen 

aan een duurzame toekomst voor 

onze natuur en landschappen.

Vlaanderen wordt daarbij

een echte buitenbestemming,

waarin de beleving van de natuur

en het landschap

via straffe verhalen centraal staat.

Ambitie (ontwerp)



Strategische kernprincipes

 Nature first: ‘niet de natuur voor de mens,
maar de mens voor de natuur’

 (Pionieren in) duurzame bestemmingsontwikkeling als voorwaarde en 
garantie voor kwaliteit ~ duurzaamheidsplan van Toerisme Vlaanderen

 Recreatief medegebruik: toerisme is niet enige gebruiker
van de open ruimte ~ de krachten bundelen



Strategie 2030: volgende stappen

• Finaliseren strategie, waaronder verder verfijnen USP’s, positionering,
ambitie & doelstellingen (incl. participatief moment)

• Communicatie

• Vertaling strategie in:
1) marketing- en communicatietactiek
2) concrete actieplan(nen)



Relance-
oproep
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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

2.1 / RELANCE-OPROEP / Welke projecten?



2.1
WELKE

PROJECTEN?



RELANCE-OPROEP / Natuur

NATUUR

DEZE OPROEP MIKT OP:

› Kwaliteitsopschaling van het bestaande 
wandelaanbod, zowel qua services en diensten
als qua beleving

› Plattelands- en natuurtoerisme: 

• De link/wederzijdse versterking tussen 
landbouwactiviteiten en natuurbeleving

• Verhoging van de beleving via originele, 
kleinschalige ingrepen waarbij natuur en landschap 
centraal staan

• Verhoging van de beleving op en langs het water

3,6 miljoen euro



› goed bereikbaar zijn op een strategische locatie
› bundelen van aanwezige functies en troeven
› goed zichtbaar, gekend, permanent toegankelijk en beschikbaar zijn

Mogelijke investeringen:

1. INRICHTING VAN MULTIFUNCTIONELE SERVICEPUNTEN
VOOR WANDELEN DIE …

• Informatieverstrekking
(up-to-date, innovatief, belevingsgericht)

• Drinkwaterfontein
• Automaat en/of picknickkast met lokale landbouw-

en streekproducten
• Lockers, veilige stalling
• Vrij toegankelijk sanitair
• Rustpunten
• Picknickbanken
• Matten of borstels om wandelschoenen proper te maken
• Signalisatie naar het servicepunt,

ingrepen m.b.t. zichtbaarheid
• Herkenbaarheid (overkoepelende uniforme branding

voor een gebied)
• Ontwerp
• Verbetering/uitbreiding

van de digitale/online informatieverstrekking
• Coördinator: realisatie project

(max. 10% van de totale projectkost) 
• …

RELANCE-OPROEP / Natuur



› Een rustpunt langs de wandelroute
› Langs één of meerdere wandelroutes gelegen
› Origineel, maar kleinschalig en geïntegreerd in het landschap
› Beperkte actieve belevingselementen mogelijk
› Permanent toegankelijk en gratis beschikbaar

Mogelijke investeringen:
• Infrastructuur: zitplaatsen/rustpunten, picknickbanken, schuilhutten, vlonders …  
• Ontwerp  
• Verbetering/uitbreiding van de digitale/online informatieverstrekking   
• Aanpassen/vervolledigen/optimaliseren van websites, platformen  
• Vertalingen (met als resultaat informatie in vier talen beschikbaar: NL, F, D, E)  
• Coördinator: realisatie project (max. 10% van de totale projectkost)  
• ... 

2. INRICHTING VAN BELEVINGSVOLLE PLEISTERPLAATSEN

RELANCE-OPROEP / Natuur



3. AANBIEDEN VAN KANT-EN-KLARE LOKALE LANDBOUW-
EN STREEKPRODUCTEN AAN WANDELAARS

› Onmiddellijk consumeerbaar (eten, drank, picknick)
› Op een vlotte manier te verkrijgen, niet beperkt door enge openingsuren en dit op 

een locatie op maximum 500 meter van een wandelroute
› Gemakkelijk vindbaar en vlot boekingssysteem te reserveren (indien van toepassing)

Mogelijke investeringen:
• Automaat, picknickkast … bij producent
• Toevoegen reserveringssysteem voor picknick aan bestaand platform  
• Verbetering/uitbreiding van de digitale/online informatieverstrekking   
• Aanpassen/vervolledigen/optimaliseren van websites, platformen  
• Vertalingen 
• Coördinator: tot stand brengen samenwerking (max. 10 % van de totale projectkost)  
• ... 

RELANCE-OPROEP / Natuur



› Landbouwers of lokale producenten die een zone of plaats inrichten om wandelaars 
een gastvrij en belevingsvol onthaal te bieden

› Langs of maximaal 500 meter verwijderd van een bestaande wandelroute
› Gratis beschikbaar en permanent of zeer ruim (in de tijd) toegankelijk

Mogelijke investeringen:
• Picknickbanken, zitplaatsen, rustpunten
• All-weatherinfrastructuur: afdak of schaduwplek
• Vrij toegankelijk sanitair
• Kleinschalige informatieverstrekking en belevingselementen gerelateerd

aan het landbouwbedrijf of de producent
• Coördinator: tot stand brengen samenwerking (max. 10% van de totale projectkost)

4. INRICHTING VAN ONTHAALPUNTEN ‘BIJ DE BOER’

RELANCE-OPROEP / Natuur



› Uitbreiding aanbod van waterbeleving (op en langs water)
› Recreatief, bedoeld voor niet-gemotoriseerde vaartuigen

Mogelijke investeringen:
• Informatieverstrekking (up-to-date, innovatief, belevingsgericht)  
• Realisatie van de vaarroutes (signalisatie)  
• Kleinschalige faciliteiten zoals aanlegsteigers en in- en uitstapplaatsen  
• Ontwerp  
• Verbetering/uitbreiding van de bestaande digitale/online informatieverstrekking  
• Aanpassen/vervolledigen/optimaliseren van websites, platformen  
• Vertalingen (met als resultaat informatie in vier talen beschikbaar: NL, F, D, E)
• Coördinator: realisatie project (max. 10% van de totale projectkost)  
• ... 

5. ONTWIKKELING VAN RECREATIEVE VAARROUTES

RELANCE-OPROEP / Natuur



PIJLERS

FOCUS VAN HET 
EUROPEES RELANCEBELEID

PIJLERS
1. Vergroening
2. Duurzaamheid
3. Bewuster reizen
4. Digitalisering

2.1 / RELANCE-OPROEP / Welke projecten?

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

• Multimodaal mobiliteitsaanbod voor 
bezoekers en bewoners

• 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)

2.2 / RELANCE-OPROEP / Wie?



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 (25 juni 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.

› Een relance-project wordt gerealiseerd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

› 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

2.3 / RELANCE-OPROEP / Algemene bepalingen



› Infrastructuur

› Digitale producten

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

› Personeelskosten (coördinator = max. 10 % 
van totale projectkost)

MOGELIJKE KOSTENSOORTEN

2.3 / RELANCE-OPROEP / Algemene bepalingen

› 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

› Het relanceproject moet voldoende worden opgesteld, namelijk minstens 40 weken per 
jaar, minstens 2 dagen per week (waarvan minstens 1 dag in het weekend). 

› Coaching door Toerisme Vlaanderen

SUBSIDIEVOORWAARDEN

2.3 / RELANCE-OPROEP / Algemene bepalingen



STAATSSTEUN

Europese regelgeving inzake staatssteun

• Europese regelgeving de-minimissteun

• Uitzonderingen:

 Geen economische activiteit

 Algemene Groepsvrijstellings-
verordening (AGVV)

Schematische oefening in 
aanvraagformulier!

2.3 / RELANCE-OPROEP / Algemene bepalingen



2.4
HOE?



PROCEDURE

› 1 project = 1 subsidieaanvraag

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

› aanmelden met eID, itsme, beveiliginscode of 
token

› Indienperiode: 25 april t.e.m. 25 juni 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 6 en 8 september 2022

• Project voorstellen aan beoordelingsteam

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

PITCHMOMENT EN EVALUATIE

2.4 / RELANCE-OPROEP / Hoe?

› 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 (60 punten)

= Maximaal 220 punten

BEOORDELINGSCRITERIA

2.4 / RELANCE-OPROEP / Hoe?



› 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:

2.4 / RELANCE-OPROEP / Hoe?



TIMING

25 april – 25 juni 2022 Indieningsperiode subsidieaanvraag

Juni - december 2022 Beoordelingsperiode

6 of 8 september 2022 Pitchmoment

Vanaf 19 december 2022 Kennisgeving

31 december 2024 Uiterlijke realisatiedatum

2.4 / RELANCE-OPROEP / Hoe?



 15 maart – 15 mei 2022

1) Belevingselementen die de recreatieve en sportieve
fietsbeleving verhogen zoals infrastructuurelementen,
landmarks of trajectherzieningen

2) Multifunctionele servicepunten die inzetten op de
algemene opschaling van kwaliteit en comfort

• Infrastructuurprojecten en/of digitale projecten

 9 icoonroutes + 22 Cycling in Flanders routes

RELANCE-OPROEP RECREATIEF EN SPORTIEF FIETSEN 2 miljoen euro



 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 25 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 25 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



Inspirerende
voorbeelden
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Multifunctioneel servicepunt

- Bundelen aanwezige functies
- Permanent en gratis aanwezig
- Toegankelijk

© Corsosap©Jorishoeve
©Toerisme Zuidrand

© Trail Hubs – Fort Wayne Paden (US)



Multifunctioneel servicepunt

- Bundelen aanwezige functies: picknick, 
rustplaats, informatie verstrekken
- Permanent en gratis aanwezig
- Toegankelijk

(c)Everzwijnbad Meerdaalwoud – St Joris 
Weert



Multifunctioneel servicepunt

- Verstrekken van informatie
- Rustpunt
- Permanent en gratis aanwezig
- Toegankelijk

©Toerisme Zuidrand

© Toerisme Vlaams-Brabant



Pleisterplaats

- Rustpunt
- Kleinschalig, geïntegreerd in het 
landschap
- Permanent toegankelijk & gratis

© Corsosap©Jorishoeve
©Toerisme Zuidrand
© Blue Mountain Resort – Zuid Korea



Belevingsvolle pleisterplaats

- Rustpunt
- Origineel, geïntegreerd in het landschap
- Beperkte actieve belevingselementen
- Permanent toegankelijk & gratis

© Corsosap©Jorishoeve
©Toerisme Zuidrand
© Blue Mountain Resort – Zuid Korea© Centre d‘Arts et de Nature, Domaine de 

Chaumont-sur-Loire (France)

© La Forêt des experiences - Beaujoulais_Frankrijk



Belevingsvolle pleisterplaats

- Rustpunt
- Origineel, geïntegreerd in het landschap
- Beperkte actieve belevingselementen
- Permanent toegankelijk & gratis

© Heuvelland - Les Ancètres Jean-Louis 
Muller

(c)Jean-Louis Muller

© Els Brouwers



Belevingsvolle pleisterplaats

- Rustpunt
- Kleinschalig, geïntegreerd in het 
landschap
- Permanent toegankelijk & gratis

© Corsosap©Jorishoeve

(c)Westtoer



Belevingsvolle pleisterplaats

- Beperkte actieve belevingselementen
- Rustpunt en aangenaam vertoeven
- Geïntegreerd

© Els Brouwers



Pleisterplaats

- Rustpunt
- Kleinschalig, geïntegreerd in het 
landschap
- Permanent toegankelijk & gratis

© Corsosap©Jorishoeve
©Toerisme Zuidrand

© Woven Shelter Seat, Tim Norris – Hamois 
(Wallonië)



Picknickvlonder bij Ruiterskuilen
(Duinengordel)

- Rustpunt, aangenaam vertoeven
- Permanent en gratis toegankelijk

©Duinengordel.be



Pleisterplaats / Picknickplaats

- Rustpunt, aangenaam vertoeven
- Belevingselement
- Permanent en gratis toegankelijk
- Toegankelijk

©Duinengordel.be

© Els Brouwers



Zenneterrassen in Halle

- Belevingsvolle pleisterplaats
- Rustpunt
- Origineel, kleinschalig
- Beperkt actieve belevingselement
- Permanent en gratis toegankelijk

©Jan Demol - persinfo.org



Pleisterplaats

- Belevingsvolle pleisterplaats
- Rustpunt
- In/Uitstap steiger
- Aandacht voor nieuwe recreatieve 
vaarroutes (niet gemotoriseerde 
vaartuigen)

Locatie: 's Hertogenbosch



Picknickkast in Anzegem

- Onmiddellijk consumeerbaar en 
samenwerking tussen meerdere aanbieders
- Op vlotte manier te verkrijgen

©Toerisme Leiestreek



Onthaalpunt bij de boer

- Zone ingericht voor wandelaars
- Gratis beschikbaar (picknick, all-
weather infrastructuur)
- Consumptie landbouwproducten
- Informatieverstrekking

© Boerderij 't Geertje - Zoeterwoude



Onthaalpunten bij de boer/aanbieden 
lokale producten

- Aanbieden kant-en-klare 
landbouwproducten
- Vlot boekbaar systeem
- Belevingsvol

© Corsosap©Jorishoeve



Onthaalpunten bij de boer/aanbieden 
lokale producten

- Aanbieden kant-en-klare 
landbouwproducten
- Niet beperkt in tijd

© Corsosap©Jorishoeve
©Toerisme Zuidrand



Aanbieden kant-en-klare lokale 
landbouwproducten & 
streekproducten

- Onmiddellijk consumeerbaar
- Lokale producten
- Op vlotte manier te verkrijgen

©Duinengordel.be© Boerderijautomaat van Vliet - Waverveen

© Mijnkaaskoe – Hedel (NL)



CONTACT
› Website toerismevlaanderen.be/nl/erkenningen-

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

› Begeleiding en coaching door TVL

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

 relance@toerismevlaanderen.be 

RELANCE-OPROEP / Contact



Vragen en
antwoorden
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Bedankt!


