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Christel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
Agenda: 
 
 
 

1. Toerismebijeenkomst TPA oktober 2020 en Promotiecampagne 2021 
 

klik op de link voor de presentatie 
https://drive.google.com/file/d/1DAbucFh_Q4dK1CpQF3Y3qZjHECZ0KgdD/view 

Samenvatting: 
TPA heeft haar campagne grondig moeten bijsturen o.w.v. coronasituatie. 
Zomermaanden Kempen beste cijfers van Provincie Antwerpen. Limburg blijft koploper met 
verdubbeling Belgische overnachtingen zomer 2020 t.o.v. 2019. 
Algemeen voor Vlaanderen bleek juli beter dan augustus. Buitenlandse markt verliest overal, kust 
kleinste verliezen, kunststeden de grootste verliezen. 
Natuur en kleinschalige verblijven populairst in coronatijden. 
 
Impact coronacrisis op logies in Brecht ?  
 
5 logies reageerden op vraag toerisme. 
 
Over het algemeen was juli een aanvaardbare maand, 1 zaak had zelfs 15% meer boekingen. Zodra 
de coronacijfers voor Antwerpen sterk stegen opnieuw veel annuleringen. Op jaarbasis o.w.v. 
lockdown en verplichte sluiting schatting tussen -70 en -85% omzet. 

Horeca geen cijfers opgevraagd maar zomerperiode bezetting ok naar mogelijkheden. Alternatief 
afhaal voor restaurants biedt nu redding voor veel zaken.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1DAbucFh_Q4dK1CpQF3Y3qZjHECZ0KgdD/view


 

2. Budget en jaaractieplan 2021 (voorstel) 

De powerpoint hiervan werd reeds gemaild op 02/12/20. 
 
Adviesraad voor toerisme 

Saldo rekeningen: zichtrekening 14 733,59 euro en spaarrekening 16 087,24 euro. 

Dit jaar weinig verrichtingen enkel 75 euro voor prijs fietszoektocht Speurneuzen, onkosten werking 
adviesraad (vergaderingen) en onkosten bank. 

Jaaractieplan 2021: Inzetten op promo en updaten/digitaliseren producten 

Weinig garantie dat activiteiten en evenementen kunnen doorgaan. Onkosten voor materiaal, 
evenementen en medewerkers bijgevolg niet vermeld.  

Schatting onkosten bewegwijzering routes 500 euro ? 

Toerisme trakteert 100 euro 

Facebookactie waarbij iedere week van januari een wandelroute in de kijker wordt gezet en er gevraagd 
wordt om originele foto’s in te sturen. Voor alle 4 de routes is er een cadeaubon Brecht te winnen t.w.v. 
25 euro. Kans om onze wandelingen te promoten, beeldmateriaal te verzamelen en lokale handelaars te 
steunen.  Voorstel 1 wandelroute per regio (Sint-Lenaarts, Brecht, Sint-Job en Overbroek): 
Kleipikkerspad, Kooldries-Hoofsweer, Uiltjespad en Sint-Willibrorduspad. 

Tips voor fietsers  500 euro 

Gratis magazine voor de gebruiker, verspreiding in eigen regio met een oplage van 24 500 exemplaren. 

Wij betalen voor 1 pagina met 6 bezienswaardigheden en foto’s. 500 stuks gratis te zelf verdelen en 300 
per horecazaak die erin wordt opgenomen. Organisatie zorgt zelf voor horecazaken langs het traject. 

Wuustwezel, Land van Playsantiën en Noordertuin nemen ook deel net als voorbije editie 2020 
Arendonk, Balen, Dessel, Geel, Herentals, Kasterlee, Meerhout, Mol, Ravels, Turnhout en Westerlo. 
Editie 2020 waren er 25 tochten vanuit 11 gemeenten. 

Aanvullende partnercampagnes via TPA: 

Najaarscampagne Libelle (6-8 partners) 1x 1/8ste wandelkaartje en online redactioneel artikel 1 maand 
2500 euro zie ook slides 66-67-68-73-TPA 

Toelage van gemeente is 2500 euro mits voorwaarden/bewijs kan deze gebruikt worden voor 
najaarscampagne ? 

Wandelmagazine NL (5-9 partners) redactionele special wandelen in de Kempen 850 euro (evt. budget 
gemeente vermits basiscampagne goedkoper is in 2021) slides 74-75 TPA 



 

 

Budget gemeente dienst toerisme 

niet alle posten opgenomen o.w.v. gemeenschappelijk met erfgoed (brochures, druk en promo, 
activiteiten, vrijwilligers, …) 

Promotiecampagne TPA basis 2021 1500 i.p.v. 2500 euro (budget gemeente) omdat de berekening 
toeristisch potentieel werd aangepast door TPA. 

Jaarlijkse bijdrage Noordertuin +-2800 euro 

Satellietpunten (onkosten) 500 euro 

Beleef Brecht update nog even uitstellen tot er meer duidelijkheid is over nieuwe website en citymarketing 
(budget gemeente) 

Wandelbrochure update en digitalisering (Erfgoedapp) Budgetwijziging n.a.v. schade lek 2000 euro druk 
enkel voor 1500 exemplaren 

  
3. Wandelbrochure 

 
Johan controleerde ondertussen alle bewegwijzering en paste aan indien nodig waarvoor dank ! 
Hij mat ook nauwkeuriger de afstanden op zodat deze aangepast kunnen worden. 
Lijst van voorraad stickers en bordjes. Bekijken wat er bij besteld moet worden. 
 
De Locht, Trappistinnenpad en Heksenpad kunnen op knooppunten. De Caterspad lag reeds van bij 
inrichting al op knooppunten. 
Voordeel onderhoud en kost bewegwijzering valt weg en makkelijker promo met plannetje op 
knooppuntennetwerk. 
 
Update info en beelden (Ivo, actie januari 2021 en eigen) en parcours aanpassen waar nodig 
(Cyclocrossparcours, Sluis 2, loskade Janssens).  
 
Digitaliseren met erfgoedapp ? Mogelijkheden onderzoeken. Gratis app. Wel nog print voorzien voor 
geïnteresseerden. Voordeel digitale producten geen overstock en makkelijker aan te passen. 
 
Vraag gesteld of we materiaal van Trappistinnen mogen gebruiken voor Trappistinnenpad op app. 
Positief maar proberen of we er iets unieks aan toe kunnen voegen.  
Mogelijkheid om lange saaie stuk Sint-Jobbaan op termijn om te leggen via Bergeyckse bossen omdat 
we daar knooppunten bij kunnen ontwikkelen. Meer info in volgende puntje. 
 
Alle input voor update welkom ! Johan stelt voor een oproep tot werkgroep te doen. Bij deze kunnen 
geïnteresseerden zich kandidaat stellen. 
 
 
 
 



 

 
 

4. Bergeyckse Bossen en De Merel 
 

Zie ook toegankelijkheidskaart in bijlage. 

ANB kocht deze bossen op en wil ze toegankelijk maken (recreatie en ecologische verbinding) met het 
oog op ontlasten andere domeinen zoals het Marum. Groot gebied tussen De Poppelaer en Brug 11 en 
kleine stukken omgeving De Merel. Beide gebieden zullen worden opgenomen. 

Studiebureel Sweco maakt natuurbeheerplan en toegankelijkheidsreglement op.  

Jaarrond toegankelijk tot schemering. Activiteiten toelating nodig. 

Extra verharding voor fietsers niet mogelijk. Gebruikerscategorieën voor toegankelijkheidsreglement zijn 
ondertussen vastgelegd. 

Ongeveer helft van de bestaande paden voor vrij wandelen. Hierop kunnen knooppunten worden 
ontwikkeld. Goede timing want nieuwe kaart Kempense Hoven herfst 2021. Routebureau start 
voorbereidende gesprekken hierover begin 2021. Johan geeft aan dit mee te willen opvolgen. Hij was 
immers van begin betrokken bij de ontwikkeling van de knooppuntennetwerken. Stuurgroepvergadering 
16/02/21. 

Wandelroutes blijven, Ruiterpad Voorkempen kleine aanpassing om gebruik Sint-Jobbaan te ontdubbelen 
(wandel-fiets-ruiter-auto). 

MTB-parcours (bovenlokaal project met Sport Vlaanderen, verschillende lussen) 

Loopomloop Brechtse Heide 

Cyclocross parcours, hondenlosloopzone, speelbos/speelzone en educatieve wandeling RLDV 
(Vossenstreken) in de Merel. 

Planning eind 2020 ontwikkeling BP en TR nadien start openbaar onderzoek. 

Toegankelijkheidsreglement finaal voor alle percelen in omgeving. 

Voorjaar 2021 openbaar onderzoek daarna goedkeuring minister gedelegeerd naar administrateur 
generaal. 

 

 

  



 

 
5. Varia 

 
Satellietpunten 3 extra Kempuseum, OC ’t Centrum en Merelhuisje. 
 
Door coronacrisis meeste punten nu gesloten.  
 
DVT en OC voorzien bestel- en afhaalmogelijkheid. AC blijft open. Kempuseum terug open vanaf 05/12/20. 
 
TPA wil inhaalmanoeuvre doen op fotografie in 2021. 
Christel heeft als tip Brechtse Heide en Humanisme gegeven. Zij bekijken dit verder. 
 
Kurt vraagt of er nog nieuws is vanuit het samenwerkingsverband Noordertuin van Antwerpen? 
Jos Vinckx ontwikkelt momenteel per gemeente een theaterwandeling aan de hand van door toerisme bezorgde 
info. 
Er is een leaderproject ingediend door Regionaal Landschap De Voorkempen rond Landschapverhaal Brechtse 
Heide. Beleving staat hierbij centraal en er zullen wandelingen en een visueel element aan gekoppeld worden 
net als educatieve activiteiten. 
Het verslag van de vergaderingen zal voortaan ook bezorgd worden aan de bestuursleden van de Adviesraad. 
 
Johan informeert naar boscompensatie en eigendom in de omgeving van camping de Groene Linden. Dit moet 
echter op perceelsniveau worden bekeken. Hij wijst ook op het feit dat er een heel mooi historisch arboretum 
gelegen is en dat dit ontbreekt aan onderhoud. Wie is er verantwoordelijk voor beheer ? Christel vraagt dit na. 
Dit stuk heeft zowel erfgoedwaarde als toeristisch potentieel. De wandeling Merel passeert daar. 
 
Johan vindt het positief dat er zoveel initiatieven zijn en samenwerking is om de waardevolle stukken natuur en 
bezienswaardigheden te bewaren en promoten zoals  bij RLDV,  erfgoedcellen, Noordertuin van Antwerpen, … 
 
 
 
Voor verslag: 
Christel Wilms, secretaris 


