
1 / Verslag sessie 3 – toet 3 

1.1. Thema 1: ambassadeur  

In dit onderdeel ligt de focus op bewoners als ambassadeurs en de verhalen die zij zouden vertellen.  

Aan deze tafel vertrokken we vanuit (1) de bezoekersverwachting, toegespitst op het ontdekken van de eigenheid 

Gent en (2) bewonersverwachting, toegespitst op actieve betrokkenheid bij toerisme én de wens om meer toerist 

in eigen stad te kunnen zijn. Die wens kwam naar boven in toet2. We verkenden de manier waarop bewoners als 

ambassadeurs van de stad een rol kunnen opnemen, hoe ze dit zouden invullen en welke initiatieven vervolgens 

vanuit de stad genomen kunnen worden. Opmerkelijk is dat ongeveer ¾ van de deelnemers een rol als 

ambassadeur wel ziet zitten. Maar een handje hulp is hierbij wel nodig. We vatten de gesprekken met deelnemers 

hierna samen. 

1.1.1 Fierheid als motivatie voor het ambassadeurschap 

Fierheid is voor de deelnemers de belangrijkste motivatie om een rol als ambassadeur op te nemen. Ambassadeurs 

zijn trots op hun stad en willen dit ook uitdragen. De fierheid kan met zoveel mogelijk mensen gedeeld worden, 

ook met toeristen.   

Gent is veel meer dan enkel mooie gebouwen of die mooie foto van het Gravensteen. Gent is een echte stad, een 

stad die leeft. Er is groot animo om toeristen de stad echt te laten ‘voelen’. Dat doet men door een verhaal met 

passie te brengen en zo persoonlijk mogelijk te maken. Met verhalen vanuit het hart is de ambassadeur een bezieler 

van de beleving.   

Naast het persoonlijke aspect speelt ook kennis een heel belangrijke rol. Een ambassadeur moet zijn stad door en 
door kennen, het verleden en het heden (met aandacht voor actualiteit). Vanuit kennis kunnen ook sterke verhalen 
verteld worden. Daarbij moet men waken over het vernauwen tot de voor de hand liggende onderwerpen en moet 
men zaken die snel vergeten worden, of ondergewaardeerd blijven, ook onder de aandacht brengen. Denk daarbij 
aan bijzondere bloemen en planten in de stad (fauna en flora) of bijzondere verhalen (van weleer) die dreigen 
verloren te gaan. Het moeten ok niet allemaal mooi weer verhalen zijn. Ook pijnpunten of uitdagingen kunnen 
onderwerp zijn van verhalen (bv. toegankelijkheid).  

Tijdens de gesprekken waren er diverse gidsen aanwezig die hun ervaring en kennis deelden in het gesprek. 

Professionele vaardigheden zijn eveneens een aanleiding voor een rol als ambassadeur en kunnen bijdragen aan 

het vergroten van een ambassadeurs poule.  

1.1.2 Acties die het ambassadeurschap kunnen bevorderen 

 Ambassadeurstraject 

Ambassadeur moeten de stad kennen en beleven – als toeristen in eigen stad. Vanuit de dienst toerisme kunnen 

bewoners op sleeptouw genomen worden in een ambassadeurstraject die hen ook meer inzicht geeft in wat de 

stad allemaal te bieden heeft. De inschatting is dat zo’n ‘bad’ echt nodig is om bewoners als ambassadeurs te 

activeren en coachen. Van hieruit kunnen ook verhalensessies georganiseerd worden, om zo die persoonlijke 

verhalen ook te integreren in de ambassadeurswerking. Deelnemers twijfelen eraan of ze dit zelf wel kunnen/ of 

hun verhalen wel zo boeiend zijn/ of ze wel de juiste capaciteiten hebben om als ambassadeur op te treden. Een 

laagdrempelige aanpak is een vereiste. Aandacht voor de diversiteit van de Gentse bevolking en een weerspiegeling 

hiervan in het mobiliseren van inwoners is aanbevolen. 

 Toerist in eigen stad 

Een light versie wordt ook gesuggereerd. Hierbij worden inwoners van de stad één dag per jaar uitgenodigd om 

alle musea en bezienswaardigheden gratis te bezoeken. Dit initiatief maakt Gent als bestemming ook breder 

toegankelijk voor de gewone Gentenaar zelf. Tijdens de Gentse Feesten wordt veel aandacht besteed aan de 

gewone Gentenaar, daarbuiten niet meer.  

 Krant of magazine  

Een streekkrant/stadsmagazine waar ambassadeurs aan het woord komen kan helpen om verhalen te vertellen en 

stadsverhalen uit te wisselen. Zo’n magazine kan ook dienen om te informeren over veranderingen of initiateven in 

de stad en kennis over te brengen.  Correcte en up-to-date informatie zijn een troef.  



 Digitaal forum voor inwoners  

De inwoners kunnen ook een stem krijgen op de toeristische website. Dat kan interessant zijn voor de toerist die 

de stad wil ontdekken als local. Maar ook voor de locals zelf kan het een meerwaarde bieden. Ambassadeurs kunnen 

over elkaar lezen en van elkaar leren. Het is een platform om kennis, gevoelens en verhalen te delen. Zo gaan de 

verhalen ook niet verloren maar worden ze centraal verzameld en ontsloten.  

 Hotspots in beeld – dit is Gent volgens de Gentenaar 

Laat inwoners op stap gaan in de stad met als opdracht “wat zou jij vertellen?”.  Laat hen bv. zoek gaan naar het 
voor hen meest Gentse plekje van Gent. Dit maakt Gent echt Gent voor hen, dit is hun thuis. Los van de toeristische 
trekpleisters, het typisch toeristisch plaatje. Denk aan kraakpanden, plekken buiten de kom, het rebelse, 
gastronomie en humor. Maak er nadien fotospots van. Gent door een andere bril bekeken gecombineerd met de 
straffe of persoonlijke verhalen van locals. 

 Activeren van jongeren 

Een ambassadeur is meer dan alleen een stoffige oude persoonlijkheid die komt vertellen over de goede oude tijd 
van zijn/haar stad. de verhalen van kinderen en jongeren kunnen een andere dimensie geven aan ‘like a local’. 
Jongeren activeren via een gericht initiatief wordt aanbevolen.  

 Nostalgie en beleving via taal 

Het Gents dialect kan ook geïntegreerd worden in een ambassadeur initiatief. Er kunnen audiofragmenten in het 
Gents opgesteld en ontsloten worden. Op de trams bv. kunnen tussenstops ook in het Gents dialect afgekondigd 
worden.  

 Muziek als medium 

Verhalen hoeven niet persé in woord gebracht worden. ook muziek kan een vertolking zijn van het echte Gent en 
hoe bewoners dit beleven. Die muziek tot bij de bezoeker brengen is ook een vorm van lokale beleving.  

 Active storytelling 

Het ontsluiten van verhalen kan gekoppeld worden aan actievere vormen zoals wandelen, fietsen, varen en joggen. 

Routes kunnen uitgestippeld worden in co-creatie met ambassadeurs op basis van verhalen die ze willen vertellen. 

In elke wijk kan er een ander verhaal uitgewerkt worden en actief te beleven zijn. Je kunt de verhalen ook ontsluiten 

via apps voor lopers of fietsers die deze op hun route kunnen beluisteren.  

 Luisteren tijdens het rusten 

Een rustplek inrichten met een vertelbank of muziekbank kan ervoor zorgen dat het verhaal wordt overgebracht en 
dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, hier samen tijd kunnen doorbrengen. Het moet wel een bank zijn met een 
hoek af, een Gentse bank! 

 Talent aanboren 

Creatieve en bekende Gentenaars kunnen als ambassadeur optreden (en hun eigen verhaal inbrengen of vertellen) 

of juist een originele vertaalslag maken van verhaal naar beleving/ontsluiting.  

1.1.3 Kenmerken van een ambassadeur 

Samengevat komen volgende aspecten kijken bij een rol als ambassadeur van de stad Gent.  

Ambassadeurs kunnen: 

» deelnemen aan activiteiten, initiatieven en coachings 

» hun trotsheid tonen  

» persoonlijke verhalen vertellen  

» persoonlijke tips geven 

» passie en gevoel doorgeven  

» kennis bewaren en doorgeven  

» verhalen in leven houden  

» eerlijke verhalen vertellen 



» mensen warm maken 

» de randjes en kantjes van de stad tonen (het rebelse)  

» alternatieve routes uitstippelen  

» welkom heten, een “goeiedag op straat” staat voor gastvrijheid  

1.1.4 Aandachtspunten  

Belangrijke aandachtspunten bij de opzet en uitrol van een ambassadeursparcours zijn: 

 Rekening houden met verschillende doelgroepen, hun leefwereld, passies en het verknopen met de juiste 
content. Bijvoorbeeld: iemand die graag met architectuur bezig is moet je leiden naar plekken/verhalen van 
de stad die te maken hebben met architectuur. Of Spaanse toeristen laten ontdekken welke Spaanse invloeden 
de stad gekend heeft.  

 Het sociale aspect mee in rekening nemen. een ambassadeurstraject heeft niet louter tot doel de toeristische 
beleving te ontwikkelen of verhogen maar dient ook een maatschappelijk doe: de sociale cohesie versterken 
en bevorderen. Je brengt inwoners samen rond een bepaald topic. Dat samenbrengen is al een belangrijk doel 
op zich. Niet enkel Gentenaars maar ook nieuwe inwoners of tijdelijke inwoners (expats) kunnen als 
ambassadeur optreden. De diversiteit in de stad kan je zo ook toeristisch valoriseren, dat gebeurt nu nog niet.   

 Rol van de musea als ambassadeur en als ambassadeurspunt opwaarderen. Hiervoor moeten musea veel 
flexibeler zijn in hun openingsuren en vooral langer open zijn ‘s avonds. Eventueel kunnen hiervoor 
gepensioneerden of studenten ingezet worden. 

 Initiateven die al genomen worden kunnen een inspiratiebron zijn: Bijvoorbeeld (1) een deelnemer heeft een 
gidsje geschreven ‘op zoek naar de rechtvaardige rechters’. Dit is een wandeling langs plekken in Gent die te 
maken hebben met de diefstal, het speurwerk en de opgravingen van het paneel. (2) project ‘samen Gentenaar’ 
= iemand die Nederlands studeert die op stap gaat met een Gentenaar vertalen naar “Op pad gaan met een 
toerist”. (3) een B&B uitbater in Sint-Amandsberg heeft de 75 planten die op het Lam Gods staan in zijn tuin 

heeft gepland. De tuin is zo een mooie verwijzing naar een bezienswaardigheid in het stadscentrum.  

 Leren van externe cases bv. erfgoedapp (Faro) inzetten om verhalen van monumenten te ontsluiten, 
personages (Flanders Fields, Bastogne) in het leven roepen die helpen om de stad te ontdekken, een rode lijn 
door de stad als route voor kinderen (Nantes)…  

1.2. Thema 2: betrokkenheid   

In dit onderdeel ligt de focus op draagvlak voor toerisme, bewonersparticipatie in toerisme nu en in de toekomst. 

deelnemers werden gevraagd om het inspraaktraject te evalueren: hoe hebben de deelnemers het inspraaktraject 

ervaren? Vervolgens werden deelnemers gevraagd om te oriënteren op toekomstige participatie initiatieven: Welke 

initiatieven kunnen in de toekomst effectief bijdragen aan betrokkenheid bij toerisme? We vatten de input van de 

19 deelnemers hierna samen. 

1.2.1 Evaluatie van het inspraaktraject  

Elke deelnemer vulde na een introductie een evaluatiefiche in. We geven hierna aan overzicht van de resultaten 

per vraag.   

Deze vragen hebben betrekking op het inspraaktraject 'Toerisme van de Toekomst’. Het inspraaktraject verliep in 

drie stappen: (1) stadsdebat, (2) bespreking resultaten bewonersonderzoek en (3) workshops. 

1. Bij welke activiteit was je aanwezig? 

» Stadsdebat (21/11/2019): 16 deelnemers  

» Bespreking resultaten bewonersonderzoek (22/01/2020): 13 deelnemers   

» Workshops (19/02/2020): 19 deelnemers  

Een meerderheid nam deel aan de diverse initiatieven (toet 1+2+3). Hierdoor kan hun beoordeling van de 

initiateven (hierna volgend) als indicatief/richtinggevend worden beschouwd.  



2. Vond je het inspraaktraject een goed initiatief? Geef een cijfer: gemiddeld 8,6/10  

3. Was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen? Geef een cijfer: gemiddeld 5,9/10 Er wordt opgemerkt 

dat er te weinig ruimte was voor het stellen van vragen, vnl. in de laatste twee sessies.  

4. Was er voldoende ruimte voor inspraak? Geef een cijfer: gemiddeld 6,2/10 er wordt opgemerkt dat de 

workshop-formules te kort waren en de thema’s te complex. Ook het ‘rondspuien van meningen’ en te weinig 

diepgang worden hierbij als knelpunt aangegeven.  

5. Wat vond jij goed aan het traject?  Uit de open antwoorden op deze vraag blijkt dat er wel degelijk 

waardering is voor het initiatief en de aanpak:  

» Goede logistiek, creatief en entertainend element: filmpjes en monopoly-spel, workshops in kleinere 

groepjes, inspraak, Menti, thema’s breed gehouden, info bewonersonderzoek,  

» Delen van info zodat iedereen zelfde vertrekbasis heeft; afwisseling in methodiek 

» Het initiatief op zich om de sector en bewoners te horen. De bewuste aanpak van de stad Gent. Het 

feit dat er tenminste inspraak en gelijkheid is, dat we gehoord worden. Een eerste aanzet tot 

inspraak. Hopelijk volgt er een verslag met een aantal besluiten.  

» Bewoners informeren over wat toerisme in Gent betekent, dat mag nog uitgebreider.  

» Het toekomstgerichte en open karakter (voor iedereen en niet enkel professionelen uit de sector) 

» Het feit dat je als inwoner van Gent betrokken kunt zijn bij een beleid dat de komende jaren zeer 

relevant zal worden en misschien kan meehelpen om ervoor te zorgen dat Gent niet dezelfde fouten 

maakt als bvb. Amsterdam, Venetië, Barcelona, enz. 

» Mix van aanwezigen uit verschillende sectoren, met verschillende achtergronden. De aanwezigen 

waren talrijk op de 1ste activiteit, het is niet duidelijk waarom er daarna minder waren (bewuste 

keuze die niet tot bij de deelnemers is geraakt). Een gebrek aan diversiteit werd opgemerkt aan de 

thematafel ambassadeurs.  

6. Wat vond jij niet goed aan het traject? Uit de open antwoorden blijkt dat het onderwerp niet matcht met de 

kennis van de deelnemers, de mix van de groep (van professionals uit de sector tot inwoners) speelt hierbij 

duidelijk een rol – de suggesties staan soms haaks op elkaar:  

» Diepgang: Te weinig diepgang. Niet transparant genoeg: diverse vragen mochten met gsm 

doorgestuurd worden maar het had interessant geweest mochten alle binnengekomen vragen op 

een volgende sessie uitgehangen worden per thema, zodat we die tijdens de pauze eens konden 

lezen. (en eventuele antwoorden erop!). Ook te weinig diepgang in de vragen tijdens de workshops 

in kleinere groepen.  

» Snelheid: De snelheid tijdens 2de sessie, het speeddaten. Te weinig ruimte en tijd voor meer 

betrokkenheid. De tijd die beschikbaar was per thema was te kort. Er was géén ruimte voor 

inspraak, debat 1 was een flop. Iets te weinig tijd om dieper in te gaan op verschillende 

problematieken.  

» Inhoud: Vrij veel plenair, nog te weinig concreet, inspirerende voorbeelden zouden in vervolgtraject 

meer aan bod moeten komen. Onderwerp is zeer ruim en toch niet altijd makkelijk 

» Deelnemers: Het “geneut” van de mensen over het mobiliteitsplan. Tussenkomsten van aanwezigen 

die het forum kapen om hun (terecht) punt te maken (LEZ) - nog geen evaluatie rond LEZ voor de 

toekomst en vergelijking LEZ-zone nog niet duidelijk 

» Beleid: Beslissingen zijn reeds genomen en zullen niet worden aangepast. Het is onduidelijk of en 

hoe nog keuzes in beleid gemaakt kunnen worden. Maar ook gebrek aan duidelijke visie…  

7. Hoe kan het traject volgens jou het best omschreven worden? men omschrijft het traject als (in volgorde van 

belangrijkheid): 

» Voor herhaling vatbaar (10) 
» Relevant (8) 
» Belangrijk (8) 
» Inspirerend  (6) 
» Motiverend (5)  
» Oppervlakkig (5) 
» Gezellig (4) 
» Een kans om te netwerken (3)  
» Boeiend (3) 
» Een kans om andere mensen te leren kennen (2) 
» Leerzaam (1) 

» Verdiepend (1)     
» Saai (0) 
» Te vaktechnisch (0) 

8. Heb je een beter zicht gekregen op de betekenis van toerisme in de stad? Geef een cijfer: gemiddeld 7,1/10 

9. Heb je een beter zicht gekregen op het toerismebeleid van de stad? Geef een cijfer: gemiddeld 6,3/10 

10. Is jouw mening over toerisme gaandeweg gewijzigd? Geef een cijfer: gemiddeld 3,8/10 Op volgende wijze:  



» De complexiteit en de vele facetten zijn nog duidelijker geworden. Echter een echt nieuwe mening 

of inzichten zijn er niet. 

» Ik denk dat ik al vrij goed op de hoogte ben 

» Ik heb er nu meer aandacht voor 

» Omdat het debat ook opengetrokken werd naar intern toerisme, studenten(overlast), 

shoppingtoerisme, … 

» Je begrijpt beter waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt 

» Stad wil beleid afstemmen op iedereen (bewoners, studenten, toeristen) 

» Neen 

Tot slot werden deelnemers gevraagd om nog suggesties te doen. We clusteren deze per thema: 

» Beleid: inspraak is goed, maar het blijft vakwerk voor beleidsmakers op basis van correcte 

gegevens. Het is een moeilijke oefening om met alles en iedereen rekening te houden.  

» Synergie beleid-sector: Soms gaan we de radicale weg op waarvan het toerisme in Gent schade 

ondervindt. Als kleine kunststad moeten we geen pionier willen zijn. Het is jammer dat het beleid te 

weinig aftoetst met de sector en bij de specialisten. Verblijfstoerisme is altijd sterk geweest in de 

stad, dagjesmensen zorgen voor overlast. De actuele events die worden georganiseerd zijn perfect 

en hopelijk worden ze behouden. Bezorgdheden toeristische sector moeten op ander forum komen. 

Beter nadenken over toerisme van de toekomst; beter toeristen kunnen informeren (digitaal); 

betere communicatie met de stad; nu heb ik de indruk dat communicatie vooral met de hotels 

gebeurt, bv. als logiesuitbaters hebben we via de pers moeten vernemen dat buitenlanders voor de 

LEZ-zone vooraf moeten registreren; waarom worden gezinnen met kinderen geweerd als toerist? 

Die gaan niet op een hotelkamer…  

» Participatie: Misschien een extra sessie die de voorstellen (eventueel geselecteerd) die uit de 

debatgroepen komen, dieper behandelen. Benieuwd naar de uiteindelijke beleidskeuzes en hopend 

om daarbij betrokken te blijven. Je moet debat voeren met professionals (stadsgidsen, winkeliers, 

kunstenaars, e.a.); in debat gaan met Gentenaars van diverse disciplines o.l.v. een moderator die 

Gent goed kent, dus niet uitbesteden aan een extern bureau (hallucinant?). Kunnen we op één of 

andere manier de uiteenzetting van het nieuwe beleid bijwonen? 

» Representativiteit: Het kan ook interessant zijn om verschillende profielen (leeftijd, beroepen, …) in 

1 groep te plaatsen om een completer zicht te krijgen op de invloed van het toerisme. Meer 

rekening houden met de bewoners van het centrum die vooral de lasten moeten dragen en er alles 

aan doen om deze lasten te verlichten.  

» Systeem burgerbudget: in algemene participatiestructuren kunnen toeristische thema’s verwerkt 

worden.  

» Toegankelijk zijn voor iedereen is voor iedereen belangrijk 

» Zaaltechnieken: microfoon was soms nauwelijks verstaanbaar 

1.2.2 Oriëntatie  

Elke deelnemer vulde na een introductie een fiche in, met 2 hoofdvragen over de organisatie van betrokkenheid bij 

het toerismebeleid van de stad in de toekomst. We geven hierna aan overzicht van de resultaten per vraag. Tussen 

haakjes telkens het aantal respondenten).   

1. Hoe kunnen we de betrokkenheid van bewoners bij toerisme stimuleren? We geven hierna de 

resultaten in volgorde van belangrijkheid voor de deelnemers weer.  

 Met een debat rond specifieke thema’s (mobiliteit, musea, watertoerisme…) met ruimte voor inspraak en 
vragen (15). Men opteert voor een frequentie:  

» Bij opmaak van beleidsplannen (10)  

» Jaarlijks (8) 

» Ad hoc (5) 

» Om de twee jaar (2) 

 

Opmerkingen hierbij zijn dat een veelheid aan initiatieven ook voor onduidelijkheid kan zorgen en dat zo’n initiatief 

enkel genomen moet worden indien relevant (ook voor de deelnemers) en wanneer er specifieke plannen of topics 

zijn.  



 Via een presentatiemoment van de resultaten van het bewonersonderzoek (15). Op het programma staat dan  

» Mogelijkheid tot stellen van vragen (11) 

» Verdiepende workshops (9) 

» Plenaire presentatie van alle resultaten (8) 

» Vergelijking tussen stadsdelen (8) 

» Vergelijking met andere steden (7) 

» Plenaire presentatie van selectie van resultaten (6) 

Suggestie hierbij is om de belangrijkste resultaten plenair te presenteren en het overige via projecties tijdens de 

pauze inzichtelijk te maken.   

 Organiseren van workshops waar we actief mee kunnen nadenken over nieuwe stedelijke ontwikkelingen m.b.t. 

toerisme (12). 

 Organiseren van workshops waar we actief mee kunnen nadenken over nieuwe productontwikkelingen 
(thematische routes, gidstochten in mijn buurt, tijdelijke expo’s…) (12).  

 Organiseren consultatiemomenten waar toerismemakers en/of specifieke sectororganisaties mee kunnen 
nadenken over nieuwe stedelijke ontwikkelingen m.b.t. toerisme. (11)  

 Organiseren van informatieve bewonerssessies naar aanleiding van ontwikkelingen in een specifieke 
wijk/stadsdeel (11). Volgens sommige deelnemers kan een infobrief evengoed dienst doen.  

 Organiseren van workshops waar we actief mee kunnen nadenken over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. toerisme 
in een specifieke wijk/stadsdeel (11).  

 Organiseren van “testsessies” waarin we nieuwe producten (bv. wandelroutes, thematische producten) kunnen 
uittesten en feedback kunnen geven (11). Uit de enthousiaste opmerkingen blijkt dat hiervoor wel animo is en 
men dit als leuke of interessante initiateven beschouwt, ook als buurtproject kan dit dienen.   

 Organiseren van presentatiemomenten waar nieuwe stadsontwikkelingen m.b.t. toerisme plenair worden 
toegelicht (9). Uit de opmerkingen blijkt dat de meningen verdeeld zijn: van “goed idee” tot suggestie om dit 

eerder in het stadsmagazine op te nemen.  

 

2. Heb je andere ideeën of is er nog iets wat je met ons wilt delen m.b.t. betrokkenheid bij toerisme 

in de stad?  

Uit de open antwoorden op deze vraag blijkt wederom het grote verschil tussen verwachtingen en aspiraties van 

de sector en van de bewoners: 

 Betrokkenheid van de sector vergroten:  

» De stad Gent verdient om zijn schatten te delen en wij moeten daarover trots zijn. Niet iedereen heeft de 

kennis om kundig advies te geven. Verkeerde beslissingen kunnen nefast zijn voor de bloeiende 

toeristische sector.  

» Te veel meningen schept ook valse hoop. Betrek experten, mensen met kennis ter zake.  

» Een aantal van de sessies kunnen digitaal aangeboden worden in voorbereiding van een “plenaire” 

bijeenkomst zodat één en ander kan voorbereid worden.  

» Bij elk presentatiemoment ook korte schriftelijke neerslag, zodat er ook achteraf over nagedacht kan 

worden door de deelnemers 

 Betrokkenheid all-in:  

» Prikkel meer de bewoner, handelaar & sector om deel te nemen. Plaats grote reclameborden doorheen de 
stad met uitgespraken over toerisme die je dan behandeld in een “stadsdebat”. Meer promotie van de 
debatten. Niet iedereen leest het infoblad van Stad Gent. Eventueel promoten op fysieke en openbare 
plaatsen.  



» Organiseren van netwerkmomenten op kleine schaal (vooral kern centrum Gent/ max. 100 mensen) tussen 
de bewoners en logies uitbaters/ hoteliers/ B&B’s om zo elkaar beter te leren kennen en zo 
verdraagzaamheid te creëren.  

» Organiseren van BIM’s maar dan per doelgroep. Nu heb je bv. de dekenijen, die vooral HORECA gelinkt 
zijn maar de bewoners hebben daar geen inspraak in en hebben hierin ook geen aanspreekpunt.  

» Ook terugkoppeling voorzien: wat is er gebeurt met de gegeven input van deelnemers?  

 Beleid:  

» Vermijd schijnbetrokkenheid  

» Vergunningsbeleid afstemmen op leefbaarheid van de stad 

» Antwoorden op gestuurde mails.  

» Campagne “de fiere Gentenaar” 

» “Heb aangeduid wat mij het meeste aansprak, wat niet wil zeggen dat ik de andere niet interessant vind. 

Jullie hebben je huiswerk goed gemaakt.”  

» Meer sector zelf betrekken, raadplegen, ondersteunen. 

» Toerisme hangt samen met andere beleidsdomeinen (economie, horeca, mobiliteit, vergunningen…), dit 

kan je niet loskoppelen. Een geïntegreerd initiatief, waar toerisme 1 onderwerp in is, is meer werkbaar en 

omgekeerd kan toerisme ook meegenomen worden in participatie initiateven vanuit andere sectoren.  

» Meer werken met wijkverantwoordelijken die sessies organiseren om alle betrokkenheid samen te brengen 

van bepaald gebied, dit is zorgen voor een beleid op maat van wijken, straten… Zo inspelen op specifieke 

noden van een gebied.  

» Meer lokaal verankeren, bewerkstelligen van een korte keten in B2B.  

» Dienst milieu beter betrekken bij verschillende overleggen met de sector zodat er in elk thema ook 

aandacht gaat naar milieu.  

 Historisch centrum:  

» Overlast is niet specifiek toerisme. Wel het entertainmentgehalte: meer terrassen, meer concerten, meer 

tentoonstellingen, meer markten.  

» Nuttig is om te kijken en te vergelijken met andere steden in het buitenland = Nederland, Denemarken, 

die al verder staan en iets langer bezig zijn me de ontwikkeling en evaluatie van toerisme.  

» Waakzaam zijn over de wildgroei van (soms heel luide) free tourgidsen 

» Er zijn 3 horecacoaches, maar geen bewonerscoach.  

 Sociaal toerisme & sociaal beleid: 

» Samenwerking op poten zetten tussen de toeristische sector en de bewonersgroepen, scholen, 

verenigingen (bv gebruik van infrastructuur, in kringloop houden van grondstoffen/ producten, delen van 

zonnepanelen op daken voor mensen die geen geschikt dak hebben…)  

» Het sociaal toerisme niet uit het oog verliezen 

1.3. Thema 3: mobiliteit  

In dit onderdeel ligt de focus op de optimalisatie van bezoekersmobiliteit en -navigatie naar en in de stad. We 

vertrokken in de workshop vanuit de bewoners (toet1+2) die de voorkeur geven aan duurzame en stille 

vervoerswijzen en slimmere verbindingen tussen locaties in de stad. Ook de stations en bussen met groepen 

bezoekers zijn in het inspraaktraject onder de aandacht gekomen. In het groepsgesprek lag de nadruk op verkennen 

van verbeteringen in basisinfrastructuur. We vatten de voorstellen of suggesties van de deelnemers hierna samen. 

1.3.1 Stations  

Op welke manier kunnen de stations als poorten tot de stad (en het buitengebied) functioneren? Welke ingrepen 

zijn ter hoogte van de stations noodzakelijk? 



Station Gent Sint Pieters moet uitgroeien tot een volwaardige toegangspoort tot de stad. Daarbij worden 

volgende verbeterpunten benoemd: 

» Aanpakken van de signalisatie, vanaf de perrons, boven de trappen naar de gang, in de gangen en in de 

hall. Een betere aanduiding van de uitgang richting het centrum is een must.  

» Een infopunt integreren in de stationshal met informatie over Gent, toeristisch Gent, trams, bussen en 

treinen. Opzet en bemanning organiseren i.s.m. NMBS, De Lijn en dienst toerisme en overwegen om hier 

met vrijwilligers te werken. Een infozuil (die vaak niet werkt) volstaat hier niet.  

» Een overzichtelijk stationsplein realiseren via duidelijke info over tramverbindingen richting centrum en 

hiernaartoe leiden. Tram 1 zou ook moeten stoppen onder de luifel i.p.v. aan de zijkant. Ook meer heldere 

verwijzing naar taxi’s wordt in dit verband genoemd.  

» Niet wachten tot de realisatie van het nieuwe station, maar nu al (tijdelijke) verbetermaatregelen m.b.t. 

informatieontsluiting en doorverwijzing doorvoeren.  

» Leren uit andere praktijken bv. organisatie van de navigatie in het moderne deel van het station van 

Brugge.  

» Citycard aanbieden in het station, maar ook in andere toegangspoorten buiten Gent, bv. Zaventem.  

» Voorzien van een directe tram of bus shuttle vanuit het station naar de kuip, naast de huidige diensten. 

Eventueel ook de wandelbus hier voorzien. Deze zou enkel tussen het station en bv. de Korenmarkt kunnen 

rijden, zonder tussenstops en met hoge frequentie. Hiermee is snel overstappen op de radiale lijnen zonder 

altijd naar de kuip of het station te moeten gaan (cf. Wenen) ook mogelijk. Zo’n extra lijn is ook nuttig 

voor toeristen als bijkomende verbinding tussen kunstenkwartier en historisch centrum 

» Optimaliseren van de toeristische voetgangersbewegwijzering vanuit het station richting stadcentrum, met 

daarbij grote en leesbare info, kort en bondig, met symbolen, pijlen edm. In de plaats van tekst.  

» Optimaliseren van verbindingen voor fietsers vanuit het station naar het centrum. Fiets- en stepverhuur 

moeten hier ook voorzien zijn en deze diensten vindbaar maken voor de bezoekers.  

» Verfraaiing van het Maria Hendrikaplein in het bijzonder aandacht voor leesbaarheid ven het publiek 

domein, netheid en ordening van allerhande bedrijvigheid (kraampjes, voetgangers, fietsers, taxi’s). 

Beeldfontein kan opwaardering krijgen door ledverlichting te integreren en zo een aangename 

ontmoetingsplek worden.  

» Inzetten op ambassadeurs: de gastvrijheid van de bewoners speelt een belangrijke rol om de mensen 

naar hun bestemming te helpen en ervoor te zorgen dat ze zich toch welkom voelen in onze mooie stad. 

Station Gent Dampoort moet worden opgewaardeerd en ingezet worden als volwaardige en aantrekkelijke 

toegangspoort tot de stad. noodzakelijk ingrepen zijn verder: 

» De dienstverlening opbouwen i.p.v. afbouwen. Inspelen op gebruik van het station door bezoekers uit bv. 

Nederland.  

» De uitrusting/inrichting moderniseren met liften, roltrappen, toeristische infokantoor, heldere signalisatie, 

aantrekkelijk binnen- en buitenruimte.  

» Korte afstand tot de kuip benutten en basisinfrastructuur voorzien om de doorstroom mogelijk te maken. 

» Een aangename wandelas richting centrum ontwikkelen: langs de sporen tot aan de brede oversteekplaats 

ter hoogte van de fietstunnel en zo naar de Gandastraat en het parkje Sint Baafsabdij tot aan de van Eyck 

en zo naar de reep; Ofwel rechtdoor (maak een plein voor het station) en dan via Schoolkaai, 

Voorhoutkaai/van Eyck of via de Hagelandkaai - Rodetorenkaai - Steendam - st Jakobs – Belfortstraat; 

» Een meer aangeklede flaneerboulevard Ramblas langs het water (er staan al mooie grote bomen) 

» Streven naar integrale toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van de site en de 

verbindingen richting centrum.  

» Reizen van de Dampoort naar Kuip kan idealiter ook met een one stop shuttle (cf. Gent Sint Pieters) of 

vervoer over het water. Voor een verbinding via het water zijn er bijkomende ingrepen nodig: een integraal 



toegankelijke steiger in de zwaaikom, de sluizen bedienbaar maken via een app, stimuleren van bedrijven 

via subsidies en inzetten op sociale tewerkstelling.  

1.3.2 Van a naar b 

We vroegen de deelnemers tussen welke plekken verbindingen beter georganiseerd kunnen worden en welke 

vervoersvormen (openbaar vervoer, taxi’s, boten, wandelaars, fietsers…) daarbij aan de orde zijn.  

De deelnemers stellen dat de huidige taxidienstverlening ondermaats is en de klantvriendelijkheid schort.  

» Voor de hoteliers en toeristen is dit nog erger dan voor de bewoner. 

» Onbeschoft personeel, niet enkel in de auto maar ook in de centrale. 

» Ongeschoold personeel: zelfs in het centrum kunnen ze de hotels niet uit elkaar houden, in de rand kennen 

ze de straten niet. 

» Meestal Nederlands onkundig. 

» Ze houden zich niet aan de verkeersregels en rijden agressief. 

» De firma Vtax wordt concreet aangeduid als een knelpunt omdat het bedrijf niet voor hotelklanten rijdt 

met als reden dat het te weinig opbrengt om toeristen naar bv. Het station te voeren.  

» Starre dienstverlening met 3u vooraf reserveren en afspraken over tijdstip die niet worden nageleefd.  

Oplossingen voor de gestelde problemen zijn: 

» Opleiding van taxichauffeurs incl. kennis van Gent en haar aanbod (diploma)  

» Dienstverlening optimaliseren en waarborgen in functie van de noden van de toerist. 

» Uber faciliteren in Gent  

Het pendelbusje dat van Weba Afrikalaan naar het centrum rijdt, komt ook ter sprake: 

» Dienstverlening uitsluitend op koopzondagen is te beperkt en kan uitgebreid worden naar iedere zondag 

» Rekening houden met NL bezoekers en verblijfstoeristen die ook van deze dienstverlening gebruik 

willen/kunnen maken.   

Fietsfaciliteiten in de stad kunnen verder uitgebreid worden: 

» Fietsverbindingen op grotere assen of lussen kunnen fietsers (bewoners en bezoekers) leiden in het 

centrum en vanuit het centrum naar het buitengebied. Daarbij is een inhaalbeweging nodig, de 

fietsfaciliteiten in het centrum moeten verder doorgetrokken worden naar het buitengebied. Het verschil 

binnen en buiten de ring kan zo opgeheven worden.  

» De bewegwijzering kan meer helder en consequent toegepast worden in groot Gent. Ook aantakken op 

bestaande assen buiten Gent is een belangrijke opgave.  

» Maak knooppunten in de stad en maak de verbindingen voor de fietser beter. Er kan een link gelegd 

worden van recreatief fietsen naar functioneel fietsen. Ook dient het fietsverkeer zoveel mogelijk 

gescheiden te worden van wandeltrajecten (bv. op de Korenmarkt).  

» Fietsstallingen slim inplanten en organiseren. Kiezen voor (gratis) fietsparkings in plaats van stallingen op 

bezienswaardige plekken.  

» Er zijn tegengestelde meningen over het belang en wenselijkheid van fietsers in de stad en het al dan niet 

belasten van elektrische fietsen.  

» Uitbreiden van fietsstraten: De Ajuinlei kan omgevormd worden tot fietsstraat. Vanaf de Coupure moeten 

de Lindenlei en Recolettenlei als fietsstraat worden ingericht. Er wordt nu al veel gefietst in beide 

richtingen. Als er nog auto’s bijkomen, zijn de straten nu te smal. 

Wat betreft het autoverkeer is het vooral de organisatie van het parkeren die verder kan worden geoptimaliseerd: 



» Helderheid bieden over welke parkings mag men nog binnenrijden en welke niet na invoering van LEZ.  

» Beter communiceren over wat nog wel/niet mag n.a.v. LEZ en over de knips. Dit is een ontmoediging om 

nog naar Gent te komen; ook voor de bewoners aan de rand van Gent en mensen die van de buitenrand 

in het centrum willen shoppen.  

» Een mega-parking komen aan Flanders Expo realiseren om van daar naar het centrum te komen. Daar 

kan een extra halte van de tram geïntegreerd worden of een extra shuttle naar het centrum worden 

voorzien. Heldere communicatie over openbaar vervoer op deze plek is ook aangewezen. 

» Er kunnen meer p&r-zones aangelegd worden buiten het centrum van Gent. De parkings aan de rand van 

de stad kunnen ook vergroten in capaciteit.  

Een verbinding tussen het Kunstenkwartier en historisch centrum is een stellige wens. Tramlijn 1 is een te 

beperkte verbinding en bus 5 is te weinig gekend en niet aantrekkelijk. De herkenbaarheid van de musea kan 

vergroten door beter te bevlaggen of grotere wimpels uit te hangen. Diverse oplossingen of ideeën worden 

aangereikt, alhoewel er geen consensus over is onder de deelnemers: 

» Specifiek vanuit de sector: een groene wandeling via zuid – Zuidpark – Muinkpark – Kunstlaan – 

Citadelpark: die is groen maar lang en dus niet voor iedereen geschikt. Langsheen de wandeling kan een 

verzameling moderne straatkunst, standbeelden en/of sculpturen geïntegreerd worden om de mensen te 

leiden.  

» Specifiek vanuit de bewoners: een groene wandeling langs de achterkant van de universitaire gebouwen 

tot in de tuin van de Sint-Pieters abdij bekender te maken, maar daarvoor moet de universiteit de hekken 

open laten staan en niet iedereen zou dat aandurven ’s avonds.  

» Langs de Schelde, de Muinkkaai kan ook een route worden uitgestippeld.  Opletten dat het woonkarakter 

niet aangetast wordt, dit staat misschien al onder druk door studenten.  

» De Sint-Pietersnieuwstraat is ook na de werken en de bouw van UFO een onaantrekkelijke straat. Hier 

zouden meer pleisterplaatsen moeten komen waar mensen zouden kunnen zitten. Het terras van de 

vooruit zou meer zichtbaar/ kenbaar gemaakt kunnen worden.  

» Een buspendel die bezoekers en bewoners op en af de berg kunnen rijden tussen bv. Kouter en Sint 

Pietersplein, via Sint-Pietersnieuwstraat en Nederkouter. Of dit een blauw wandelbusje moet zijn, is niet 

duidelijk, omdat de mensen niet overeenkomen of die blauwe wandelbusjes ook voor toeristen zouden 

mogen rijden of niet.  

1.3.3 Water  

Op welke manier kan het water als poort tot de stad ingezet worden? Welke ingrepen zijn daarbij noodzakelijk? Bv. 

onthaal & info, opstapplaatsen, reservatiesysteem… 

In het gesprek komen een aantal elementen naar boven, vaak geïnspireerd vanuit de (eigen) agenda van de 

betreffende deelnemer: 

» Duidelijkheid: komt er een LEZ voor vaartuigen? Prioriteren van stillen en propere boten in privé bezit.  

» Veel meer inzetten op hop on hop off, deze gratis aanbieden (en dus integraal subsidiëren) – minstens 

voor de Gentenaars. De steigers voor hop on hop off zijn niet toegankelijk voor rolstoelen, dit kan 

verbeteren.  

» Het water meer benutten als routestructuur, ook met de lijnkaart. 

» Voorzien van bewegwijzering op het water, zodat men weet waar men zich bevindt. 

» Parkings langs het water verbinden met vaardiensten naar het centrum.  

» Inzetten op elektrische boten in het centrum.  

» Stimuleren van reizen in de stad over het water via stiltesloepen. 

» Inzetten op meer onthaalpunten langs het water. 

» Inzetten op toegankelijk vervoer over het water voor mensen met een beperking 



1.3.4 Groepstoerisme  

Over het organiseren van het groepstoerisme per bus worden volgende suggesties gedaan:  

» Toeristen die Gent bezoeken in groep moeten welkom blijven.  

» Busvervoer kan gecentraliseerd worden op een mega-parking (Flanders Expo of Dampoort) van waar de 

toeristen met kleinere voer- of vaartuigen naar het centrum verplaatsen.  

» Een parking voor bussen is aantrekkelijk, veilig en herkenbaar. Die kan geïntegreerd worden op een p&r 

voor auto’s. Bussen parkeren bij voorkeur allemaal buiten het stadscentrum. Uitzondering hierop zijn 

bussen voor mensen met een beperking, die mogen stoppen in het historisch centrum. 

1.3.5 Overige suggesties  

Toegankelijkheid en bekendheid: 

» meer en beter toegankelijke haltes in het centrum 

» de gratis busjes in het centrum veel beter promoten en rolstoeltoegankelijk maken. 

» de gratis shuttle-bus van de Blaarmeersen naar de Kouter is nauwelijks bekend, noch bij de toerist als bij 

de Gentenaar.  

LEZ: 

» uitbreiden naar boten en bromfietsen? 

» Meer communicatie over de actuele regels en faciliteiten om weren van bepaalde auto’s te ondervangen. 

» Voorzien van sneller vervoer vanaf de randparkings naar de stad tot ’s avonds laat. 

 

  



1.4. Thema 4: spreiding  

In dit onderdeel ligt de focus op het spreiden van bezoekers via nieuwe attractiepolen in de stad. We vertrokken in 
de workshop vanuit de bewoners (toet1+2) die de voorkeur uitten voor een spreiding van toeristen in de stad.  We 
lieten de deelnemers nadenken over mogelijke ontwikkelingen.  

Er is een grote bereidheid om (bepaalde) toeristen ook welkom te heten buiten het centrum. Vele plekken worden 
naar voor geschoven als plekken met toeristisch potentieel. Er moet wel een attractie zijn. Aangevuld met 
rustpunten en reca. Kleinschaligheid moet de authenticiteit voor de bezoeker garanderen én de leefbaarheid van 
de bewoners. “Kleinschaligheid als gevolg van authenticiteit, en niet omgekeerd”. Spreiding zorgt aldus automatisch 
tot verdieping van de beleving van Gent.  

Belangrijke voorwaarde die deelnemers stellen is dat spreiding in ruimte om problemen in het centrum op te lossen 
geen goede inzet is. Uitgaan van spreiding omwille van de aantrekkelijkheid van bepaalde wijken, attracties en 
buurten buiten en als aanvulling op het klassieke toeristische centrum, om toeristen een ander en authentiek stukje 
Gent te laten beleven, krijgt wel vrij algemeen bijval. Dat is ook een trend, daar is vraag naar. Men wil gerust de 
lokale bakker en het stamcafé delen met bezoekers. Ook voor de handelaars en reca kan dat maar wat extra geld 
in het laatje brengen.  

Wat betreft spreiding in tijd moet men ook denken op dagbasis (openingsuren musea) en niet alleen op 
seizoensbasis. We vatten de gesprekken met deelnemers hierna samen per locatie en/of thema. 

1.4.1 Bezoekersnavigatie  

Bestaande routes kunnen beter aangeduid of zichtbaar gemaakt worden.  

» Betere bewegwijzering, gebruik maken van merktekens op voetpaden, integreren van een markering op 

straat zijn relatief eenvoudige ingrepen.  

» Ontwikkelen van een zogenaamde “welcome kit” of “showmap”: Een overzichtskaart met allemaal thema-

wandelingen (religie, kastelen, natuurreservaten, Geschiedenis van Gent, Arm & Rijk in Gent, Horticultuur, 

Streetart, …) die verdeeld worden aan toeristen die al in Gent zijn. Dit kan via het infokantoor, logies en 

attracties. De informatiedragers moeten zowel digitaal (websites, apps…) als in print ter beschikking 

gesteld worden.  

» Wandelingen die optimaal gebruik maken van digitale ontwikkelingen, bv. een wandeling rond ‘zwart, grijs 

en wit geluid’ kunnen als inspiratiebron dienen.  

Nieuwe routes die verbindend zijn, zijn ook wenselijk: 

» Het centrum van Gent met omliggende regio’s (Leiestreek…) verbinden via een uitbreiding van het 

knooppuntennetwerk (fietsen en wandelen). Specifiek voor het wielertoerisme kan dit interessant zijn. 

» Kunst route uitzetten: kunst in publieke ruimte, lichtkunst… Gent is prachtig verlicht. Dit kan verder 

versterkt en verfijnd worden door bv. meer kunstwerken zoals de Blauwe Vogels. 

1.4.2 Spreiden in ruimte met ‘nieuwe’ attractiepolen   

Om nieuwe attractiepolen te ontwikkelen is het noodzakelijk om bepaalde wijken beter te inventariseren en deze 

te ontwikkelen op toeristisch/recreatief vlak. Ook het onderling connecteren van die plekken is wenselijk. Volgende 

suggesties worden daarbij gedaan: 

Ontwikkelen van zogenaamde sfeergebieden. Door wijken in kaart te brengen en op bepaalde thema’s (bv 

industrieel erfgoed in het Rabot) te focussen kunnen deze wijken ook interessant worden voor toeristen die eens 

buiten de klassieke paden willen treden. Belangrijk is dat ervoor gezorgd wordt dat er iets beleefd kan worden, dat 

er een mooi verhaal rond gebouwd wordt en dat dan ook gericht communiceren naar zowel toeristen als naar 

inwoners van/rond de stad Gent.  

Het betreft de wijken rond de Dampoort, Rabot, Sint-Baafs site, Studentenbuurt (Vooruit-Sint-Pietersnieuwstraat-

Sint-Pietersplein), Kunstenkwartier, Stationsbuurt, Macharius-Heirnis wijk.  



» Deze plekken kunnen nog aantrekkelijker gemaakt worden door het 

realiseren van zogenaamde “landmarks”: dit zijn opvallende constructies 

die van ver te zien zijn en die de wijken herkenbaar maken.  

» Een voorbeeld is de Tiger & Turtle (wandel)achtbaan in Duisburg (foto). 

In deze wijken zouden thema-routes kunnen ontwikkeld worden die de 

toeristen/inwoners aanzet om deze wijken te ontdekken 

» Belangrijk aandachtspunt bij (her)opwaardering van bepaalde wijken is verhogen van het veiligheidsgevoel 

door bv. een goede straatverlichting. Voorstel is ook om een deel van de toeristentax inzetten op deze 

“wijkontwikkeling”.  

» Streven om deze wijken te verbinden met elkaar via routes te voet, per fiets en via het. Ook een fly-over 

aan de Dampoort of bestaande fly-overs ombouwen (fly-over aan het Zuid) wordt als kans geopperd.  

» Zoeken naar passend en aanvullend aanbod binnen deze ruimtes of bestaande initiatieven. Bv. Dok Noord 

met grindbakken, kunnen dit zwembakken worden? Oude bib: Zuid ’s avonds veiliger maken door 

penthousebar op bovenste verdieping, ook als de rest kantoren worden. Zo ontstaat er nieuw uitkijkpunt. 

Boekentoren met Belvédère en leescafé ook toegankelijk maken voor individuele bezoekers. 

Haven van Gent buurt (Dokken) met als goed voorbeeld Hamburg met zijn Hafencity:  

https://www.hafencity.com/en/home.html ). Ook is er het idee om het verhaal van de moderne haven te verbinden 

met het verhaal van de historische haven. De middeleeuwse haven kan meer geaccentueerd worden in de 

historische binnenstad (Gras- en Korenlei), bv. door een middeleeuws schip toe te voegen als belevingselement (cf. 

projectvoorstel burgerbudget 2017).   

Voor het “upgraden” van de studentenbuurt zou UGent kunnen betrokken worden om bepaalde sites open te 

stellen voor het grote publiek: Ufo-gebouw, Boekentoren, … 

Ontwikkelen van Circular Lines kan de beleving en connectie tussen (nieuwe) attractiepolen sterk bevorderen: 

» Via het water: Realiseren van een soort van verbinding over het water tussen de verschillende wijken van 

Gent die via het water verbonden zijn met elkaar (onder andere Dampoort…). Hier zou dan een soort van 

“lijnboot” kunnen varen die op continue basis zijn ronde doet waarbij de mensen op en af kunnen stappen 

zoals bij een lijnbus (hop on -hop off)  

» Via buslijnen: Inzetten van milieuvriendelijke hop-on hop-off busjes die de verschillende themawijken met 

elkaar verbinden. 

» Aandachtspunt: zorgen voor prijzen die aansluiten bij de prijzen van het gewone openbaar transport (De 

Lijn). 

» De circular line (Taipei) en high line (New York) kunnen als inspiratiebron dienen.  

Hotels gericht inplanten: Nieuwe hotels buiten het toeristisch centrum toelaten (bv. aan het station) en 

gebruiken als “polen” om in bepaalde wijken toeristische aanwezigheid te ontwikkelen. Een goed voorbeeld is het 

nieuwe hotel in de voormalige Leopoldskazerne. 

Stilteplekken zijn plaatsen waar mensen tot rust kunnen komen door te genieten van de stilte die op deze plaatsen 

heerst. Voorbeelden van stilteplekken die toeristisch gevaloriseerd kunnen worden zijn o.a. de begijnhoven en 

parken in de stad, het Prinsenhof, de Blaarmeersen en Gentbrugse Meersen, Langs de Leie.  

» De uitdaging hier is om deze plaatsen “gericht” te communiceren en te waken over de draagkracht van 

die plekken. Ze moeten wel stil blijven.  

» In een verder stadium zouden deze plaatsen kunnen verbonden worden via een zogenaamde “stilte-as”. 

Stiltewandelingen en fietstochten kunnen deze plekken nl. ook verbinden.  

» In dit kader wordt ook de vraag gesteld: moet een stad kalm zijn? Is een kalme stad een stad? Op bepaalde 
plaatsen en/of op bepaalde uren moet dat toch kunnen. 

Groenpolen zijn parken, natuurgebieden zoals het Zuidpark, Citadelpark, Tuin Sint-Pietersabdij, Abdij van Drongen 

en de tuin. … Deze groenzones zouden opgewaardeerd moeten worden en in kaart gebracht worden als een apart 

thema “groen in Gent”.  

https://www.hafencity.com/en/home.html


Evenementen kunnen ook bijdragen aan spreiding in de stad. Meer events toelaten in de rand is wenselijk. “Nu 

mag er niets”. Lokale events kunnen via B&B ’s bij een ‘juist’ publiek gepromoot worden.  

Algemeen is het van belang om te letten op de totaalbeleving die overeenstemt met het profiel van de 

stad. Hierbij volstaat het niet om attractiepolen te ontwikkelen, verspreid in de stad maar moet het hele pakket in 

orde zijn:  

» Goed vervoer heen en terug, een of meerder attracties, rustpunten, typische en/of aantrekkelijke reca 

(echte buurtcafés, lokale ‘institutions’). Ieder op zich zijn deze elementen onvoldoende.  

» Aanvullend aanbod waarmee je kunt differentiëren: bv. kleine workshops rond de lokale keuken kunnen 

ook op zich een attractie zijn. Of workshops rond wereldkeuken. Gent is een diverse stad. Dat is 

authentieker en echter dan waterzooi. Het hoeven dus niet altijd gebouwen te zijn. Binnen het thema Gent 

Veggietown is het aanbieden van bezoeken aan cityfarmprojecten in Gentbrugge en Wondelgem een 

aanvullend aanbod. 

» Op sommige sites zijn bijkomende ingrepen nodig: Citadelpark, met twee musea en mooie aanleg als 

pluspunt. In de bestaande gebouwen en infrastructuur, bv. de kiosk en het openluchttheater, zou er meer 

leven moeten zitten (reca, concerten, een zomerbar…). ’s Avonds kan de veiligheid opgewaardeerd worden 

» Het Baudelopark wordt als probleem ervaren: het is een daklozenpark geworden. Hierdoor, en door de 

afsluiting van het park voor auto’s, is een natuurlijke doorgang naar Dok Noord geblokkeerd. 

1.4.3 Spreiden in tijd met dynamische musea 

De vraag om de openingstijden van musea te herzien komt aan diverse gesprekstafels terug. Het is wenselijk dat 

mensen ook s ’avonds musea kunnen bezoeken. Dit is niet alleen goed voor de toeristen maar ook voor de inwoners. 

musea zouden een meer dynamisch openingsbeleid kunnen voeren.  

» Iedere citytripper weet dat er een ‘gat’ is van een paar uren tussen het dagprogramma en het 

avondprogramma (eten, theater…). Het zou origineel zijn mochten in Gent de musea openblijven tot 7 of 

8 uur ’s avonds. Of nog later. Het is speciaal een museum ’s avonds te bezoeken. 1 museumnacht per jaar 

is veel te weinig. 

» Dit is een kans voor de Stad Gent om zich hiermee te positioneren ten aanzien van andere steden en ook 

hier het “ownership” op te eisen als enige en eerste stad met mogelijkheid van museumbezoek s ’avonds. 

» Als dit niet direct mogelijk is voor alle musea tegelijk, kan geopteerd worden voor een aanpak waarbij de 

musea om beurt langer open blijven. 

1.4.4 Gent, go loco 

Er wordt rekening gehouden met het wijdverbreid fenomeen van enerzijds de monopolisering van het 

winkellandschap door grote ketens en anderzijds het verdwijnen van de kleine authentieke winkels door het 

opkomende online shopping. Gent zou het ownership kunnen opeisen als eerste en enige stad in België die bewust 

inzet op de kleine, lokale, authentieke winkels. Hiervoor zou een ondersteunend beleidstraject moeten uitgewerkt 

worden op verschillende domeinen: 

» Verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum (openbare parkings, pendeldiensten via openbaar 

vervoer, gratis parking aan de rand…) 

» Een grote promotionele campagne op nationaal niveau waarmee Gent de positionering als “Stad van de 

authentieke, lokale winkels” opeist en waarmaakt. 

» Dit past bij het imago van Gent als “tegendraadse”, “rebelse” stad die zich niet laat “inpakken” zoals de 

andere steden op vlak van online shopping en banale winkelketens. 

» Niet sanctionerend maar belonend werken (bepaalde voordelen geven bv op vlak van promotie, logistiek 

ondersteunen via een klantvriendelijke dienstverlening op vlak van vergunningen) flexibel opstellen, 

eventuele subsidiëring, … 

» Moet een boekhandel die sluit een boekhandel blijven? Een deelnemer stipt aan dat meer toeristenwinkels 

een prijs is die ergens moet betaald worden voor een stad die steeds aantrekkelijker wordt. “De tijd van 

auto’s, stinkend water, overal geparkeerde auto’s en zwarte gebouwen moet niet geromantiseerd worden.” 



1.4.5 Kiezen voor doelgroepen 

Men weet wel duidelijk welk soort toeristen men niet wil in de eigen buurt: bussen en groepstoeristen in het 

algemeen, cruisetoeristen in het bijzonder. Geen ‘waterzooiers’ ook.  

Essentieel is de doelgroepen zorgvuldig te kiezen en hierop de promotie gericht in te zetten. daarbij dient rekening 

te worden gehouden met passies of motivaties van bezoekers (o.a. cultuur, shoppen, gastronomie, of the beaten 

track en combinaties), alsook met het land van herkomst. Een uitgekiend doelgroepenbeleid kan de spreiding ten 

goede komen.  

Dit kan ook gelinkt worden aan thematische producten zoals authentieke buurtcafés, microbrouwerijen, proeverijen, 

kunst in publieke ruimte…  

Ook rekening houden met het toenemend aantal campertoeristen en organiseren van hun doortocht naar de 

binnenstad.  

Belangrijke opmerkingen hierbij:  

» Sommige plaatsen zijn nu ook voor Gentenaars zelf niet of nauwelijks bezoekbaar. Aandacht voor een 

bredere ontsluiting is dus voor sommige plekken een punt. Toerisme inzetten als hefboom voor ontsluiting 

ook voor Gentenaars dus.  

» Vooral jongeren zijn geïnteresseerd in ‘echte’ plekken buiten de toeristische kern. En verbinden met ‘de 

locals’. Zij zijn de bezoekers van morgen. Meer voorzieningen voor hen. Bv. decentrale skateparkjes met 

bar & community. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 / Synthese – de toekomst van het toerisme in Gent is… 

Op basis van de verwerking van de resultaten van de laatste twee sessies formuleren we een aantal strategische 

aanbevelingen waarmee rekening gehouden kan worden in de verdere uitwerking van het beleidsvisie toerisme. 

Die visie is uiteraard gestoeld op data-analyse en kritische reflecties vanuit de sectorwerking en praktijk. De 

aanbevelingen vanuit het participatietraject zijn, hierop eerder aanvullend.  

De aanbevelingen vatten kernachtig de resultaten van de sessies samen (voor meer detail verwijzen we naar het 

verslag van de sessies) en zijn telkens een aanvulling op de zin: de toekomst van het toerisme in Gent is… 

2.1. Absoluut duurzaam  

In het traject komt duurzaamheid sterk naar voren als kenmerk van het toekomstig toeristisch profiel van de stad. 

dat uitte zich in:  

» Keuze voor groene of zachte vormen van mobiliteit (grote voorkeur voor wandel- en fietsinfrastructuur én 

een sterk openbaar vervoersnetwerk). 

» Animo voor de betrokkenheid van inwoners bij beleid en ontwikkeling, activeren van inwoners in de sector 

(tewerkstelling). 

» Belonen van ecologische inspanningen van ondernemers. 

» Voorkeur voor passende ingrepen in wijken op maat van de plek.  

» Het belang van stimuli van inwoners om als toerist de eigen stad te herontdekken.  

Met een uitgekiend toerismebeleid kan het toerisme in Gent effectief bijdragen tot een duurzame 

bestemmingsontwikkeling- en management. Dit is gedragen en kan via beleidsinitiatieven verder uitgedragen 

worden.  

2.2. Geworteld in het Gents DNA  

Er is een sterke fierheid op de stad. Gent is een echte stad, een stad die leeft. De bereidheid om typisch Gentse 

plekken en verhalen te delen met toeristen is er zeker wel. Maar men is wel graag betrokken bij toeristische stads- 

en productontwikkelingen. Om dit te faciliteren kunnen ambassadeurstrajecten opgezet worden en kunnen 

bewoners op wijk en zelfs straat niveau meedenken over en bijdragen aan nieuwe initiateven. De toekomst van 

het toerisme wordt hierdoor mede ingekleurd door de bewoners van de stad.  

Daarbij is wel aandacht voor diversiteit nodig. Gent is geen Vlaamse stad maar een wereldstad. Gent evolueerde 

van een middeleeuwse havenstad naar een haven die Gent met de wereld verbindt. Meer nog Gent is een stad van 

wereld(bewuste)burgers en heeft talrijke inwoners van diverse afkomst. Dat moet zijn weerslag krijgen, veel meer 

dan nu het geval is, in de toeristische ontwikkeling en vermarkting van de stad.    

2.3. Verbonden en drempelvrij  

De stad kan verder uitgroeien tot een meer geconnecteerde stad, waar plekken binnen en buiten het historisch 

centrum met elkaar verbonden zijn, minstens voor wandelaars en fietsers. Veilige en gescheiden wandel- en 

fietsroutes, die onderweg ook belevingsvol zijn ingericht (rustplekken, uitkijkplekken, landmarks) zijn te 

ontwikkelen. De bezoekersnavigatie is zowel on-site als digitaal helder, herkenbaar en leesbaar.  

Het openbaar vervoer (tram, pendelbusjes - maar ook bootjes en taxi’s) kan optimaler worden ingezet om plekken 

met elkaar te verbinden en de dienstverlening af te stemmen op de noden en behoeften van zowel bewoners als 

bezoekers. De stations (Sint-Pieters en Dampoort) – inclusief omgeving - moeten hierbij als attractieve 

toegangspoort tot de stad worden ontwikkeld.  

Per definitie zijn deze ingrepen ook altijd zoveel mogelijk drempelvrij. De toegankelijkheid wordt zeer hoog 

gewaardeerd en dient te worden vertaald naar toegankelijk busvervoer, uitzonderingen op toeristen bussen die 

mensen met een beperking vervoeren, toegankelijke opstapplaatsen langs het water (hop on hop off) etc.  



Naast een toegankelijk mobiliteitsnetwerk is het ook sterk aanbevolen om verder in te zetten op het wegnemen 

van financiële (vakantieparticipatie) en fysieke drempels (blinden, doven…) voor specifieke doelgroepen. Hiertoe is 

gerichte samenwerking met gespecialiseerde organisaties en de sector noodzakelijk.  

De stad dient ook meer toegankelijk te zijn voor haar inwoners, jong en ouder... Men wil graag als toerist in eigen 

stad kunnen genieten van het aanbod aan musea en bezienswaardigheden, tegen gunstigere tarieven én met 

gunstigere openingstijden. Hiervoor dienen o.a. afspraken gemaakt te worden met de betreffende sectoren.  

2.4. Strategisch ingezet vanuit beleid én praktijk 

Vanuit de beleidsvisie kan vooralsnog een doorvertaling gemaakt worden naar een strategisch beleidsplan en 

concretisering van acties. Voor die acties kan uit voorliggend rapport geput worden. De betrokken burgers hebben 

heel wat concrete ideeën aangereikt waarmee verder aan de slag gegaan kan worden.  

Het gericht consulteren van sector/toeristische partners wordt stellig aanbevolen. Denk hierbij aan logiesuitbaters, 

musea en bezienswaardigheden en reca. Zij kunnen vanuit de praktijk mee richting geven aan het strategisch 

actieplan én mee instaan voor de realisatie. Bovendien staan zij dicht bij de (internationale) doelgroepen en kunnen 

zij mee nadenken over een doelgroepgericht beleid gestoeld op gastvrijheid en personalisatie. Ook kunnen zij mee 

instaan voor uitgekiende product-marktcombinatie en bijhorende promotie- en productontwikkelingen. Aspecten 

die aanmerkelijk minder of eerder oppervlakkig op de voorgrond traden in het burgerparticipatietraject.  

Ook flankerend beleid om het toeristisch ondernemerschap te versterken en ondersteunen kan het best vanuit een 

gerichte sectorconsultatie uitgewerkt worden. de roep om subsidies weerklonk meermaals in het traject. Maar 

waarop deze gebaseerd is, is onduidelijk. Het terugvloeien van een deel van de toeristentax naar de sector is echter 

wel een terechte vraag. Ondersteuningsmaatregelen zijn wenselijk maar slechts zinvol als ze rekening houden met 

verdienmodellen (verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers in eerste instantie) en duidelijke randvoorwaarden 

scheppen die win/wins genereren: voor de stad, haar inwoners en haar bezoekers. Deze oefening maakt eveneens 

deel uit van een strategisch actieplan.  

Ownership is in een strategische aanpak van het toerisme in de stad een zeer belangrijk gegeven. De toekomst 

van het toerisme in Gent is een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 


