STRATEGISCH BELEIDSPLAN
TOERISME POPERINGE
2021-2025

“Leven als god naast Frankrijk”
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INTRODUCTIE
Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan het toeristisch beleid en
de verdere toeristische ontwikkeling in Poperinge. De horizon werd
gezet op 2021-2025.

De Stad Poperinge wil met dit plan het belang van het toerisme in
Poperinge aantonen. De strategie en de acties leggen de basis voor het
toeristisch meerjarenplan van de stad. Een sterke publiek-private
samenwerking is voor Poperinge alvast een belangrijk gegeven voor de
toekomst. Want veel ondernemers en organisaties zetten zich dagelijks
in voor de ontwikkeling van het toerisme in Poperinge.
Westtoer stond in voor de opmaak van het beleidsplan. Een kerngroep
met vertegenwoordigers van Poperinge begeleidde samen met Westtoer
het planningsproces. Op verschillende momenten tijdens het proces
werden de stakeholders betrokken. Dit gebeurde via interviewgesprekken met bevoorrechte getuigen en tijdens de toerismeworkshop
met heel wat toerismemakers.
De ambitie en uitgangspunten uit dit plan zijn gebaseerd op een
uitgebreide analyse van het toerisme in Poperinge. Ook de positionering
en de keuze van de doelgroepen sluiten hierbij aan. De uitwerking van
het plan focust verder op de strategie en acties. Deze acties vragen elk
om een meer gedetailleerde uitwerking in het kader van jaarlijkse
actieplannen.
Dit beleidsplan richt zich op de bezoekers aan Poperinge. Heel wat van
de vooropgestelde acties zijn niet alleen belangrijk voor Poperinge als
toeristische stad, maar dragen ook bij aan de leefbaarheid van
Poperinge. Ze versterken Poperinge als aantrekkelijke stad om te
wonen, werken en ontspannen.

2

1

2

3

VISIEONTWIKKELING

TOEKOMSTGERICHTE
STRATEGIE

ACTIES

VISIE

Een sterk team staat aan de basis

ACTIES PER DOMEIN

Uitdagingen

TOERISTISCH ONTHAAL

Ambities

Invulling geven aan een unieke
positionering

PRODUCTLIJNEN & THEMA’S

Uitgangspunten

Levendig houden van de productlijnen

Hop– en bierbeleving

Inhaken op bestaande
communicatiekanalen

Grensbeleving

POSITIONERING

Kernwaarden

Recreatie

Historische verhaallijnen,
dorpen, cultuur, erfgoed en kunst

Algemene positionering

COMMUNICATIE

Doelgroepen

ORGANISATIE & SAMENWERKING

4-12

13-15

16-65
3

1. VISIEONTWIKKELING
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1.1 Visie
1.1.1 Uitdagingen
De analyse van het toerisme in Poperinge leidt tot 5 uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in de toekomst:

De positionering van Poperinge binnen de Westhoek
verduidelijken en versterken

De toeristische uitstraling van het centrum van Poperinge
verhogen

De toeristische positionering ‘Hoofdstad van het goede leven’ is
een vlag die niet meer alle ladingen dekt. Bovendien ontwikkelde
de Westhoek onder de noemer ‘De grote goesting’ een specifieke
verhaallijn rond dit thema. Hierdoor onderscheidt Poperinge zich
niet meer voldoende binnen de Westhoek op dit vlak.

De inrichting van het openbaar domein, groenvoorzieningen, de
mobiliteit, … zijn bepalend voor de toeristische uitstraling van de
stad Poperinge. Het centrum mist nu op bepaalde plaatsen en
momenten gezelligheid. Bij een herinrichting van de stadskern
dient er absolute aandacht te zijn voor een zeer attractieve
invulling en een sterk verhoogde belevingswaarde van dat publiek
domein waarin ook kunst en erfgoed worden meegenomen in het
straatbeeld en waar ook aandacht is voor geveltuintjes en groen.

Na de herdenkingsjaren ligt de focus minder op de Eerste
Wereldoorlog
Poperinge investeerde naar aanleiding van de honderdjarige
herdenking in het WOI-erfgoed en bracht dit geregeld onder de
aandacht. Ook na de herdenkingsjaren blijft dit thema een
belangrijke pijler voor het toerisme in Poperinge, al ligt de focus
minder op dit thema.

Vanuit toerisme nog sterker inspelen op het grensverhaal en
beleving in het landschap

Sterk inzetten op structurele samenwerking tussen de stad
Poperinge en de toeristische ondernemers
Poperinge kent heel wat toeristische ondernemers die dagelijks
instaan voor het toerisme in Poperinge. Zij kunnen meer
geïntegreerd worden in de toeristische werking van de stad en
fungeren als ambassadeur van Poperinge.

Het landschap in Poperinge is gevarieerd en aantrekkelijk om te
wandelen en fietsen. De ligging langs de Franse grens is een
bijzonder gegeven, maar wordt te weinig uitgespeeld. Ook zijn er
onvoldoende beleving, rust- en picknickplaatsen onderweg.
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1.1.2 Ambitie

Poperinge staat tegen 2025 sterker op de toeristische kaart als Westhoekstad. Met de hop-, bier- en grensbeleving als uithangbord, heeft
Poperinge een duidelijk gezicht binnen de Westhoek. Poperinge staat
bekend als gemoedelijke stad langs de Franse grens, waar je geniet met
een grote G. Hier kan je leven als god naast Frankrijk.
Alle toerismemakers in Poperinge zijn echte ambassadeurs van de stad.
Met hun passie maken ze het verschil voor de bezoeker. Er is een sterke
publiek-private samenwerking tussen de stad Poperinge en de toeristische ondernemers. Samen ontwikkelen ze ervaringen die inspelen op de
drijfveren van hun bezoekers. Ze spelen de troeven van Poperinge optimaal uit: hop en bier, flirten met de grens, fietsen en wandelen, WOI,
kunst, erfgoed en cultuur, … Deze mix van productlijnen is een sterkte
voor Poperinge en trekt verschillende doelgroepen aan. Hiermee zet
Poperinge ook maximaal in op de Westhoekverhaallijnen. Er is steeds
aandacht voor een kwaliteitsvol toerisme op lange termijn.
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1.1.3 Uitgangspunten
Poperinge wil inspelen op de noden van haar bezoekers. Een selectie
van relevante trends neemt zij als uitgangspunt voor de verdere
toeristische ontwikkeling in Poperinge:

Reizen om te leren
Voor toeristen wordt het maken van betekenisvolle reizen steeds
belangrijker. Reizen brengt nieuwe ervaringen, vaardigheden en
inzichten. Toeristen willen iets nieuws leren.

Zo gemakkelijk mogelijk
Gemak wordt de standaard. Toeristen willen ‘frictieloos’ reizen
waarbij het hen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Innovaties
moeten praktische oplossingen bieden.

Hoe persoonlijker, hoe beter
Generieke informatie maakt plaats voor kortere maar persoonlijk
relevante content. Toeristen willen individuele toeristische
aanbevelingen.

Bewust op reis
Steeds meer toeristen gaan bewust op reis. Ze zijn kritisch over de
ecologische voetafdruk van hun bestemming en accommodatie.

Op jacht naar ervaringen
‘Doen’ wordt voor toeristen belangrijker, want ze hechten meer
waarde aan ervaringen. Daar tegenover staan ervaringen die zorgen
voor minder stress en meer rust, want het leven wordt er niet
minder druk op.

Klein meer heel erg fijn
Toeristen willen meer weekendtrips maken, die zich kenmerken
door meer activiteiten in kortere tijd. Bij deze kleinere reizen is een
aanbod op maat belangrijk.

Meer specifieke uitgangspunten voor Poperinge zijn:

Vanuit de eigen identiteit
Poperinge onderscheidt zich binnen de regio van de andere
Westhoekgemeenten. De gekozen positionering vertrekt vanuit de
identiteit van de stad. In de communicatie en bij
productontwikkeling wordt de positionering consequent
doorgetrokken en uitgespeeld.

Synergie met de Westhoek
Er is een maximale synergie met de Westhoek door in te spelen op
de Westhoekverhaallijnen. Poperinge geeft een eigen invulling aan
de verhaallijnen van de regio en werkt hierbij samen met de andere
gemeenten.

Kwaliteitsvol toerisme
Er wordt werk gemaakt van meer kwaliteitsvol toerisme op lange
termijn, gedragen door de sector en de eigen bevolking. Er is
aandacht voor een goed evenwicht tussen de verschillende
aspecten voor een duurzame ontwikkeling: ‘people’, ‘profit’ en
‘planet’.

Tevreden bezoekers
Bij de toeristische ontwikkeling staat de bezoeker aan Poperinge
steeds centraal. Er wordt gestreefd naar een betere beleving, wat
leidt tot een grotere tevredenheid van de bezoeker. Dit gaat zowel
om de productbeleving als de dienstverlening erbij.

Trotse ambassadeurs
Alle toerismemakers zijn trotse ambassadeurs van Poperinge en
zetten Poperinge samen sterker op de toeristische kaart. Er is een
goede wisselwerking tussen Toerisme Poperinge en de toeristische
ondernemers.
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1.2 Positionering

1.2.2 Algemene positionering

1.2.1 Kernwaarden

Hoe kan Poperinge zich onderscheiden van de andere Westhoekgemeenten? Hoe komen de kernwaarden tot uiting in de positionering?
Een succesvolle positionering is gebaseerd op het DNA en het
onderscheidend vermogen. Volgende positionering is bepalend voor de
verdere toeristische ontwikkeling in Poperinge.

Wat bepaalt de identiteit van Poperinge en hoe ervaren bezoekers dit?
Het DNA van Poperinge is het vertrekpunt voor de verdere toeristische
ontwikkeling. De kernwaarden vormen de basis voor de positionering en
zijn bepalend voor de keuzes op het vlak van productontwikkeling en
communicatie.

Volgende kernwaarden zijn van toepassing voor Poperinge als Westhoekstad:

Poperinge staat bekend als gemoedelijke stad langs de Franse grens,
waar je geniet met een grote G. Kenmerkend zijn de authentieke sfeer en
alles wat het goede leven omvat: een aantrekkelijk landschap, rust en
ruimte, lekker eten en drinken, gezelligheid en ‘convivialité’. Kortom,
hier kan je leven als god naast Frankrijk.
Hop-, bier- en grensbeleving zijn het uithangbord van Poperinge. Hier
kan je flirten met de grens en genieten van hop- en bierproducten. Maar
met hop onderscheidt Poperinge zich van andere (Westhoek-)
gemeenten. Hop geeft de positionering een uniek karakter.

1.2.3 Doelgroepen
De keuze van de doelgroepen is van belang om tegemoet te komen aan
de vooropgestelde ambitie. Wie wil Poperinge aantrekken? Waarom
kiezen zij voor Poperinge? En hoe kunnen we Poperinge nog
aantrekkelijker maken voor deze doelgroepen?
Poperinge wil zich op 3 types toeristen1 richten voor een dagtrip of
verblijf.
Poperinge wordt in het bijzonder gewaardeerd om haar authentieke
sfeer, de mensen en het goede leven. De mensen zijn er ondernemend
en zelfs een tikkeltje eigenzinnig. De kleinschaligheid en de ligging nabij
de Franse grens dragen bij aan de gemoedelijke sfeer in Poperinge.

1

Voor de types toeristen maken we gebruik van het BSR™-model voor leefstijlsegmentatie van
SAMR. Daarbij is de Leefstijlvinder™ een model op maat van de vrijetijdssector, met zeven
verschillende leefstijlen die laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan
hebben.
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Inzichtzoeker

Harmoniezoeker

Verbindingszoeker

”Kunst, cultuur en
wandelingen houden me fit”

”Als het maar gezellig is”

“Gewoon, samen even
lekker ontspannen”

Drijfveren

Drijfveren

Drijfveren

Dit type toerist wil graag dingen leren
en ervaren. Inzichtzoekers gaan op zoek
naar betekenisvolle en verrijkende
ervaringen waarmee ze zichzelf kunnen
ontwikkelen. Naast de verdieping, is ook
rust een belangrijke drijfveer voor deze
bezoekers.

Vrije tijd betekent voor de
harmoniezoeker tijd voor het gezin,
familie of vrienden. Ze willen samen tijd
doorbrengen, connecteren en tijd
inhalen. Samen genieten staat centraal.
Daarnaast willen ze tot rust komen en
even bijtanken.

Dit type toerist zet zich graag in voor
anderen. Er zijn voor elkaar, vinden ze
een normale zaak. In de tijd die
overblijft willen ze vooral genieten en tot
rust komen.
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Algemene kenmerken en activiteiten

Aandachtspunten voor Poperinge
Inzichtzoeker

Vrije tijd is tijd die je bewust moet besteden. Inzichtzoekers ondernemen graag inspirerende en rustige
activiteiten. Ze gaan het liefst alleen op stap, of in
een klein gezelschap. Ze hebben interesse in musea
en gebouwen, maar vermaken zich ook met een
wandel- of fietstocht. Vrijheid om te doen wat ze
willen is erg belangrijk en ze houden van informatie.

De inzichtzoekers gaan in Poperinge op zoek naar
interessante plekken. Naast de bekende hotspots
moeten ook de minder bekende plekken voldoende
kenbaar gemaakt worden. Voor elke plek geldt dat
betekenisvolle, verdiepende verhalen belangrijk zijn.
Met storytelling kan Poperinge dit type toerist
boeien.

Doorgaans reizen ze met de auto. Overnachten doen
ze in een gevestigde waarde met goede faciliteiten.
Dat kan een hotel, B&B of een logeeradresje op een
bijzondere locatie zijn. In elk geval logeeradressen
met goede praktische voorzieningen en het liefst ook
met goede recensies.

Omdat inzichtzoekers graag alleen of in klein
gezelschap reizen, moet bij het toeristisch aanbod in
Poperinge voldoende aandacht gaan naar een
volwaardige individuele beleving. Met kwaliteit,
comfort en goede faciliteiten kan Poperinge dit type
toerist bekoren. Op het vlak van communicatie is
duidelijke verdiepende communicatie over het
aanbod van belang.
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Algemene kenmerken en activiteiten

Aandachtspunten voor Poperinge
Harmoniezoeker

Harmoniezoekers brengen graag tijd door met hun
gezin, familie of vrienden. Ze zijn pas echt blij, als
iedereen in het gezelschap tevreden is. Daarom
moet er voor iedereen iets te doen zijn. Bij de keuze
van hun activiteiten staat de combinatie van
gezelligheid en rustig aan doen voorop. Goede
faciliteiten en gemak zijn belangrijk.

Om het de harmoniezoekers in Poperinge naar de
zin te maken, is een familievriendelijk aanbod
belangrijk. Een aanbod waarbij ze samen met het
gezelschap dingen kunnen ondernemen en genieten.
Er moet ruimte zijn voor kleine tot middelgrote
groepen. Op het vlak van onthaal is een
doorgedreven gastvrijheid belangrijk.

Een vakantiewoning is de ideale logiesaccommodatie
om gezellig samen te zijn. Ook hier geldt dat het
logies voor iedereen in het gezelschap aantrekkelijk
moet zijn. Wanneer het logeeradres extra services
aanbiedt, is dat een troef. Harmoniezoekers
verplaatsen zich graag te voet en zo min mogelijk
met de auto.

Gemak en flexibiliteit zijn twee sleutelwoorden. Dat
betekent voor het toeristisch aanbod in Poperinge:
een kant-en-klaar aanbod met voldoende
keuzemogelijkheden, makkelijk bereikbaar en
combineerbaar. In de communicatie is praktische
informatie belangrijk voor dit type bezoeker aan
Poperinge.
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Algemene kenmerken en activiteiten

Aandachtspunten voor Poperinge
Verbindingszoeker

Verbindingszoekers gaan tijdens een dagtrip of
verblijf op zoek naar knusheid met familie of
vrienden. Ze vertoeven graag in een klein
gezelschap. Een favoriete activiteit is de natuur in
gaan, op de fiets of al wandelend. Maar ook een
bezoek aan een museum of een andere culturele
activiteit vinden ze fijn.

Dit type toerist heeft interesse in anderen en de
wereld. Overnachten doen ze dus graag op
verschillende manieren: logeren in een hotel, een
B&B, een vakantiewoning of een innovatief logies of
kamperen. Ze zoeken daarbij vaak het buitengebied
op, maar kiezen ook soms voor het stedelijke.

Het buitengebied van Poperinge is een grote troef
voor de verbindingszoekers. Ze gaan hierin op zoek
naar aantrekkelijke fiets- en wandelmogelijkheden.
Met mooie stopplaatsen en goede faciliteiten
onderweg kan Poperinge dit type toerist verleiden.
Ook kan Poperinge hen boeien met interessante
plekken en verhalen, zonder dat de
verbindingszoeker zich er helemaal in zal verdiepen.

Omdat ze willen genieten van een knusse sfeer, is de
gastvrijheid in Poperinge belangrijk. Ook moeten er
voldoende gezellige restaurants, cafés en
logeeradressen zijn. Ze genieten er graag van
streekproducten met een verhaal. Wanneer de
toerismemakers in Poperinge aandacht hebben voor
duurzaamheid en hierover vertellen, dan kan dit een
reden zijn om voor een specifiek logies of restaurant
te kiezen.
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2. TOEKOMSTGERICHTE
STRATEGIE
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Toerisme Poperinge staat voor een uitdaging. De ambities zijn hoog,
maar de mensen en middelen hiervoor kennen hun grenzen. Er is een
nieuwe beleidsperiode aangebroken en de maatschappelijke context van
het toerisme is volop in verandering. Dit biedt ook kansen en kan leiden
tot nieuwe zuurstof voor de komende beleidsperiode. Om de juiste
strategie te bepalen, moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten
worden gesteld.
Hierbij zien we vier belangrijke stappen:

2.1 Een sterk team staat aan de basis
De periode na de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vraagt om een
andere inzet van het team van Toerisme Poperinge. Omdat een publiekprivate samenwerking meer dan ooit aan de orde is bij de toeristische
ontwikkeling van een bestemming, moeten de taken onderling scherp
worden gesteld. Een sterk team vormt de basis voor een gezonde
toeristische ontwikkeling in Poperinge op lange termijn. Een andere inzet
en de verdere uitbouw van het team van Toerisme Poperinge is hierbij
wenselijk. We zien Toerisme Poperinge als de regisseur van alle
toeristische ontwikkelingen in Poperinge. Een intensievere
samenwerking met de toeristische ondernemers zal zorgen voor meer
dynamiek.

2.2 Invulling geven aan een unieke positionering
Poperinge wil zich in de komende jaren onderscheiden van de andere
Westhoekgemeenten met een unieke positionering. Hier kan je leven als
God naast Frankrijk. Hier kan je flirten met de grens en genieten met een
grote G.
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Wanneer je dit combineert met hop en bier als uithangbord, maak je de
positionering uniek voor Poperinge. Om hier ook een sterke positionering
van te maken, is meer invulling nodig. Producten en belevingen die
ervoor zorgen dat de bezoeker de grens voelt en ook ervaart. Eigentijdse
hop- en bierbelevingen op maat van verschillende bezoekers. Nieuwe
impulsen van Toerisme Poperinge gaan er hand in hand met de
initiatieven van ondernemers.

2.3 Levendig houden van de productlijnen
De mix van productlijnen is een sterkte voor Poperinge. Naast alles wat
met hop, bier en de grens te maken heeft, kan je er landschappelijk mooi
fietsen langs de hopvelden, meer te weten komen over deze stad achter
het front, kunst en cultuur beleven, genieten van streekproducten,
bezoeken van (hop)erfgoed,… In de komende periode zijn acties nodig om
de verschillende productlijnen actueel en levendig te houden. Daarnaast
is een regelmatig onderhoud van het aanbod belangrijk. Toerisme
Poperinge kan dit niet alleen, maar zal hier samen met de toeristische
ondernemers, de interne (vrijetijds)diensten en andere stakeholders
haar schouders onder zetten.

2.4 Inhaken op bestaande communicatiekanalen
Poperinge wil met haar aanbod verschillende doelgroepen bereiken. Hoe
zij met hen communiceert en via welke kanalen, is voor elke doelgroep
anders. Voor wervende promotie kan Poperinge het beste meegaan met
de regiopromotie van Westtoer. Voor Toerisme Poperinge is een
belangrijke taak weggelegd in de communicatie ter plaatse: daar waar
de (potentiële) bezoeker zich bevindt. Ook hiervoor kan zij inhaken op
bestaande communicatiekanalen. Er moet steeds relevante informatie
beschikbaar zijn op alle kanalen waar de doelgroepen van Poperinge zich
informeren en bevinden.
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3. ACTIES
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3.1 Acties per domein
In dit hoofdstuk geven de acties verder invulling aan de toekomstgerichte
strategie. Hoe zorgen we er concreet voor dat we de ambitie en
doelstellingen halen? We definieerden 4 domeinen en 3 thema’s.

1 Toeristisch onthaal
2 Productlijnen
Hop– en bierbeleving
Grensbeleving
Recreatie
Recreatie
Historische verhaallijnen,
dorpen en kunst

Thema’s
Familievriendelijkheid
Duurzame
ontwikkeling
Ondernemerschap

3 Communicatie
4 Organisatie & samenwerking
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Naast de domeinen bevat dit hoofdstuk ook drie thema’s die als rode
draad doorheen het hele beleidsplan lopen. De thema’s zijn niet enkel
belangrijk voor Poperinge, maar zijn vaak relevante maatschappelijke
trends waar Poperinge mee aan de slag moet.
De belangrijkste doelgroep voor de gedefinieerde acties in dit plan zijn de
bezoekers aan Poperinge. De meeste acties zijn echter niet alleen
belangrijk voor Poperinge als toeristische stad, maar dragen ook bij aan
de leefbaarheid. Ze versterken Poperinge als aantrekkelijke woonplaats
voor haar eigen inwoners.
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3.2 Toeristisch onthaal
Welkom in Poperinge!
Zomer 2025. Op de koer van de site De Stadsschaal heerst een gezellige
drukte. We wandelen door de Gasthuisstraat. Het bruisende terras trekt
mijn aandacht. Spelende kinderen, uitrustende fietsers op lange hopperbanken, koppels genietend van een streekbiertje, …
Ik word spontaan begroet door één van de medewerkers. Ik herken ze
meteen aan hun hippe uniform en de manier waarop ze elke bezoeker
hartelijk welkom heten. Of ik een vraag heb? Wat ze voor mij kunnen
betekenen? Ze wijzen de kinderen op de mooie houten speeltoestellen
maar ook op de volksspelen die klaar staan en vertellen er meteen bij
dat er binnen ook heel wat te beleven valt voor families.
We komen binnen. Een fijne markthal, vol leuke producten om mee naar
huis te nemen. We vallen van de ene verbazing in de andere. Dat hop ook
iets met de menopauze te maken heeft, dat hopscheuten niet enkel
lekker bier maar ook een heerlijke jenever opleveren of zich perfect
lenen tot dessertcombinaties en zoetigheden, … onze interesse is
gewekt! Fijn dat we ook eens mogen proeven van boterkaramellen op
basis van hopscheutensap. De kinderen amuseren zich in het hopbad.

In de
zomermaanden
fungeert het plein
ook als
evenementenplein
voor muziek, dans,
theater, … In de
winter is er het
gezellige
winterbierfestival.

De shop heeft een
ruim assortiment
van producten uit
Poperinge én de
Westhoek.
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Een enthousiaste medewerker vertelt ons dat we, als we snel zijn, de
huisbrouwer nog even aan het werk kunnen zien. Een degustatie van
hopbier en hoplimonade is in het ticket voor het Hop- en bierhuis
inbegrepen. Geen tijd hiervoor vandaag, het is een stralende dag. We
kunnen niet wachten om onze fietsen af te halen op het binnenplein. Ik
vraag de medewerker welke fietsroute ze zou aanraden. Ze stelt ons de
‘Best of Poperinge’ fietsroute voor. Dat Poperinge dé stad van hop en
bier is, was me ondertussen al duidelijk geworden. Maar ik wist niet dat
je vanuit Poperinge zo in Frankrijk staat. En dat de grootste
hospitaalbegraafplaats van de Ieperboog in Poperinge ligt. Ze belooft ons
dat we het allemaal ontdekken tijdens de fietsroute. En mochten we
onderweg nog vragen hebben, dan raadt ze ons aan om binnen te
springen bij één van de Infopunten Toerisme.

Informatie, retail,
concept en eigen
productontwikkeling
worden op elkaar
afgestemd en
reflecteren het DNA
van Poperinge en dat
van de Westhoek.

Ik koop nog snel wat hopwafeltjes die feestelijk verpakt worden in de stijl
van het huis. Voor opa neem ik morgen, als we het Hop- en bierhuis
bezoeken, wel wat biertjes mee. De medewerker verzekert ons nog:
mochten we wat aan de late kant zijn, dan droppen we de sleutels maar
in de fietsbrievenbus. Een hele geruststelling!

Alle artikels uit de Hopshop

zijn ook makkelijk te bestellen
op de website .
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Acties voor het toeristisch onthaal

ACTIES VOOR DE STAD/TOERISME POPERINGE
Het toeristisch onthaal op de site ’De Stadsschaal’ integreren
De stad Poperinge streeft ernaar om haar toeristisch onthaal op de site te integreren. De bezoeker krijgt hier inspiratie en concrete
informatie voor zijn bezoek aan Poperinge en de Westhoek. Naast een persoonlijk onthaal door de toerismemedewerkers, is er ruimte waar
de bezoeker zelf informatie kan zoeken en inspiratie kan opdoen. Ook is er plaats voor een aantrekkelijke shop met heel wat hop- en
biergadgets en streekproducten uit Poperinge en de regio. In het toeristisch onthaal leeft de Q-gedachte: waarbij de beleving én de
tevredenheid van de bezoeker centraal staan.
De site ‘De Stadsschaal’ is dringend toe aan een grondige opknapbeurt. Zowel het sanitair als de horecazaak zijn onderworpen aan een
renovatie, heropfrissing en nieuwe beleving. In het meerjarenplan 2020-2025 werd hiervoor 300.000 euro ingeschreven.
Een aantrekkelijk, levendig onthaalplein ontwikkelen
Het binnenplein van ‘De Stadsschaal’ wordt opengesteld voor diverse activiteiten/evenementen, zoals een winterfestival, muziek, … Dit
kunnen evenementen zijn waarvoor Toerisme Poperinge zelf instaat of evenementen die door anderen (private ondernemers, andere
stadsdiensten, …) worden georganiseerd. De evenementen zorgen voor dynamiek en levendigheid op de site. Belangrijk hierbij is dat deze
steeds goed passen bij de nieuwe positionering. Het binnenplein vormt de centrale startplaats van talrijke belevingstochten.
Verder samenwerken met de Toeristische Infopunten
Toerisme Poperinge werkt actief samen met de Toeristische Infopunten als verlengstuk van hun eigen infokantoor. Poperinge telt
momenteel 10 infopunten. Hoewel een betere spreiding binnen de deelgemeenten nog mogelijkheden biedt, is het vooral belangrijk dat
Toerisme Poperinge goed met hen samenwerkt (bevoorrading, doorverwijzen, evaluatie,…) en instaat voor kwaliteitsbewaking (eventueel via
mystery visits, …).
Blijvend investeren in een kwalitatief basisproduct
Om bezoekers aan Poperinge optimaal te kunnen onthalen is een kwalitatief basisproduct essentieel. Bewegwijzering naar de Markt en de
verschillende parkeermogelijkheden in de buurt kunnen beter, alsook de bewegwijzering naar het centrum vanaf het station en naar
sommige toeristische sites zoals De Dodencellen. Daarnaast is er ook nood aan betere openbare toiletten.
Het moet een plezier zijn om van het station naar het hopmuseum te wandelen. Waterelementen, voldoende groen, een uniforme
wegbedekking, laagdrempelige (digitale) infoborden of kindvriendelijke spelelementen ondersteunen deze aantrekkelijkheid. Belangrijk is
om hier een visie op lange termijn uit te tekenen die in overeenstemming is met de langetermijnvisie en de herontwikkeling van de site van
het Vroonhof. Zo niet, dan stellen we die (kleine) investeringen/aankopen beter uit.
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Acties voor het toeristisch onthaal

OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS

OPPORTUNITEITEN / ACTIES VOOR ANDERE SPELERS

Fietsverhuur op de site mogelijk maken
Een fietsverhuurder levert op afroep aan het Hop– en bierhuis.
Het huren van fietsen is makkelijk boekbaar.

Versterken van het netwerk van Toeristische Infopunten
Dit netwerk bestaat uit restaurants, cafés, attracties,
bezoekboerderijen, … waar de bezoeker terecht kan voor
toeristische informatie. Westtoer investeert verder in de
uitbouw van dit netwerk en inspireert de infopunten op het vlak
van toeristisch onthaal en actuele thema’s.

Een publiek-private samenwerking voor de toerismeshop
Een plaatselijke ondernemer staat in voor de exploitatie van de
shop met streekproducten uit Poperinge en de ruimere regio. De
keuze van het aanbod gebeurt in onderling overleg.

Versterken van het toeristisch onthaal
Westtoer en Toerisme Poperinge inspireren en informeren over
de laatste trends op vlak van toeristisch onthaal door de
organisatie van onder meer best practices,
inspiratiemomenten, …
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3.3 Productlijnen
3.3.1 Hop– en bierbeleving
Een bezoek aan het Hop- en bierhuis: een experience!
Voorjaar 2025. We verlaten onze gezellige B&B en lopen binnen bij het
Hop- en bierhuis. Voor we het goed en wel beseffen staan we oog in oog
met de huisbrouwer. Hij ontvangt ons en vertelt gepassioneerd over het
brouwproces. Hij verwijst ook naar de vele brouwerijen in Poperinge en
omgeving. Wat verderop spreken een paar hopboeren ons toe, virtueel
dan wel maar het lijkt alsof ze echt zijn. Dit is hun huis. Ambacht en
vakmanschap stralen ervan af. Op de achtergrond horen we machines
ratelen. De geur van hop komt ons tegemoet. Gelukkig krijgen we hier
snel wat uitleg bij.

Zelf doen en
ervaren, met
aandacht voor
authenticiteit. Daar
moet het nieuwe
Hop- en bierhuis om
draaien.

We kiezen voor de ‘highlight tour’ zodat we nog tijd genoeg hebben voor
onze degustatie straks in de bierpub én voor de workshop over een
uurtje: een crème maken op basis van hop. Heel weldadig, dat vertellen
ze nu al. De mannen gaan voor het echte werk: zelf bier brouwen!
Maar mijn zintuigen worden nu al geprikkeld: ik voel, ik ruik en ik doe. Ik
kom er ook te weten wat het verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke
hop, op welke temperatuur bier best geschonken wordt, wat te veel bier
met me doet, … Ik maak kennis met de verhalen over het
productieproces van bier en hop en de mensen achter dit proces. Ik
begrijp dat hop naast de vele gastronomische toepassingen ook slaap
bevordert, werkt als antioxidant en een ontsteking werende werking
heeft.
Tijd om te proeven. De bierpub van het Hop- en bierhuis is gezellig
verlicht. We krijgen fijne aanbevelingen van de barman. Voor elk wat
wils. Onze papillen ontdekken nieuwe aroma’s, onze geesten worden
verrijkt! Het is nog wat vroeg in het jaar voor een hopscheutenmenuutje,
maar toch besluiten we het niet bij bier alleen te houden. Nog nooit
geproefd maar de hennepot smaakt heerlijk bij dit winterweertje.

De kwaliteit van de exploitatie van de bierpub is bepalend voor de hele site
van het Hop- en bierhuis! Het café is als toeristisch infopunt een verlengstuk
van het toeristisch onthaal in de markthal en is bij voorkeur de hele week
open. De menukaart weerspiegelt het rijke aanbod van lokale dranken en
producten. Ook inwoners voelen zich er heel erg welkom.
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Terug in de B&B duiken we de hopspa in. Daarna slapen we heerlijk
dankzij de hopbelletjes op ons kussen. De volgende dag laat de uitbater
van de B&B ons op de kaart zien hoe we het beste fietsen tot aan de hopboerderij. Daar wacht de hopboer in hoogsteigen persoon ons op. Op de
hopboerderij krijgen we een heerlijke picknick vol streekproducten. Er is
ook aan de kinderen gedacht! Leuk, geen gezeur. Voordat we er zelf de
handen uit de mouwen steken, wandelen we samen met de boerin door
een hopveld en beklimmen we een toren die boven de velden uitsteekt.
Wat een uitzicht!
Waar hop is, is natuurlijk ook bier. In het infohoekje bij de hopboer vinden
we een pocket met bierfietsroutes. De hopboer geeft ons een suggestie:
fiets langs één van de brouwerijen voor een boeiend bezoek. Even kijken
op de website van Toerisme Poperinge of we deze middag nog kunnen
aansluiten bij een bezoek aan een brouwerij. Gelukkig, er is nog plaats!

Individuele bezoekers
boeken gemakkelijk een
bezoek aan een hopboer
of brouwer nog voor ze in
Poperinge zijn!
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Acties voor hop– en bierbeleving
ACTIES VOOR STAD/TOERISME POPERINGE
Het Hop- en bierhuis als een dynamische hotspot
De stad Poperinge investeert in een nieuw concept om het bestaande hopmuseum om te vormen tot een experience. In het meerjarenplan
2020-2025 werd 35.000 euro ingeschreven voor een visie- en conceptontwikkeling.
Poperinge ontwikkelt het nieuwe Hop- en bierhuis samen met partners tot het huis van de hopboeren, waar:
•
•
•
•

beleving centraal staat;
de verkenning van het hop- en bierverhaal in Poperinge en de Westhoek start en actief gepromoot wordt;
kennis rond hop en bier(erfgoed) kan worden opgedaan door verschillende doelgroepen (leek – beginnende brouwer – teler), vertrekkend
vanuit hun eigen leefwereld.
ook een luik belevingsvolle lokale geschiedenis wordt voorgesteld en uitgestald.

Het Hop– en bierhuis, dat één coherent geheel vormt met het toeristisch onthaal, is een hedendaagse attractie met:
•
•
•
•
•
•

een experience over hop- en bier;
een mini-huisbrouwerij;
mogelijkheden voor verschillende workshops;
een leuke, kwalitatieve bierpub met alle streekbieren (bierfontein).
een hopleerpad, hoptuin, hopdoolhof, ...
een ontdekkings- en kennismakingsplaats van de stad en haar rijke hop- en bierverleden.

In het Hop- en bierhuis staan de Poperingse bieren op de voorgrond.
Toerisme Poperinge trekt een brouwer en zytholoog aan voor de mini-huisbrouwerij. Bezoekers kunnen hier onder begeleiding zelf
bierbrouwen. Voor de exploitatie van de bierpub werkt zij samen met een private ondernemer. De bierpub heeft ruimere openingsuren dan het
Hop- en bierhuis en biedt ook een mini shopassortiment aan. De bierpub is ook infopunt toerisme en kan buiten de openingsuren van het Hopen bierhuis bezoekers op weg helpen. Het hopleerpad en de hoptuin in de onmiddellijke omgeving zijn gratis en ook buiten de openingsuren
toegankelijk. Er is een verrassend en gevarieerd aanbod aan workshops: crème maken op basis van hop, hoplimonade maken, hopkoekjes
bakken, … Ook worden er proeverijen georganiseerd in samenwerking met de uitbater van de bierpub en andere lokale ondernemers.
Het Q-label prijkt aan de gevel en laat zien dat de medewerkers van het Hop- en bierhuis werk maken van kwaliteit. Ze zetten zich in voor de
beleving en tevredenheid van hun bezoekers.
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Acties voor hop– en bierbeleving
ACTIES VOOR STAD/TOERISME POPERINGE
Brouwerij Sint-Bernardus als volwaardig toeristisch infopunt
Brouwerij Sint-Bernardus evolueert op korte termijn tot een volwaardig toeristisch infopunt. Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd
dat de brouwerijsite een hotspot met autonome aantrekkingskracht is geworden voor Poperinge en de Westhoek. Hierdoor speelt de
brouwerij een belangrijke rol in het toeristisch onthaal, naast haar eigen aanbod.

Een bezoek aan een brouwerij of een hopboerderij
Toerisme Poperinge promoot en faciliteert een bezoek aan een brouwerij, een hopast of hopboerderij in Poperinge en de regio. Het hop- en
biererfgoed speelt hierin een belangrijke rol. Hiervoor ontwikkelt zij een nieuwe reservatiemodule voor individuele bezoekers. Zij boeken
makkelijk een bezoek aan een hopboerderij en brouwerij via deze module op de website.
Het hele jaar door hop beleven
Wanneer kan je wat zien en beleven op het vlak van hop? Hiervoor ontwikkelt Toerisme Poperinge een hopkalender en integreert deze op de
toeristische website. Niet alleen bezoekers, maar ook logiesuitbaters, toeristische Infopunten of anderen kunnen de kalender makkelijk
raadplegen of integreren op hun website. De kalender geeft aan wanneer er wat te doen, te zien of te beleven is m.b.t. hop.

Het Poperingse hop- en bierlandschap verkennen
Toerisme Poperinge blijft inzetten op bierfietsroutes, die vertrekken vanuit het Hop- en bierhuis. Daarnaast stimuleert zij een betere
beleving van de hopvelden en organiseert er samen met private ondernemers activiteiten zoals het biobierenfestival of ‘diners insolite’.
De mogelijkheid om zelf een hopveld aan te kopen of aan te leggen is een piste die onderzocht wordt. Hiermee worden extra belevingen
zoals fietsen door een hopveld of wandelen op een loop- of hangbrug mogelijk. Ook een restaurant in zo’n veld kan tot de mogelijkheden
behoren.
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Acties voor hop– en bierbeleving
ACTIES VOOR STAD/TOERISME POPERINGE
Evenementen zetten hopgastronomie, en bier nog meer in de kijker
Hedendaagse evenementen versterken het thema van hop en bier, zowel in de zomer als in de winter:
•

•
•

Upgraden van de bier– en hoppefeesten tot een evenement met bovenlokale aantrekkingskracht en waar hop en plaatselijke bieren
centraal staan. Voor de conceptontwikkeling wordt bij voorkeur een externe partner aangetrokken.
Ontwikkelen van een totaal nieuw concept voor het huidige Lekker Westhoeks, waarbij streekproducten, korte keten, bier en hop
centraal staan. Ondernemers kunnen actief meedenken aan het nieuwe concept en een trekkersrol op zich nemen.
Organiseren van een nieuw hedendaags evenement om bezoekers in het plukseizoen zelf hop te laten plukken.

Poperinge als trekker van het hop- en bierverhaal in de Westhoek
De hop- en bierbeleving in Poperinge sluit naadloos aan bij de verhaallijn ‘de grote goesting’ in de Westhoek. Als trekker van het hop- en
bierverhaal in de Westhoek, speelt Toerisme Poperinge hier een belangrijke rol in. Dat betekent concreet een actieve deelname aan de
themajaren van ‘de grote goesting’ in de Westhoek in 2021, 2022 en 2024. Ook kan zij een grote rol opnemen in de Westhoekkalender van het
hopscheutenfestival in het voorjaar tot het bierfestival in het najaar. Ook in het evenement ‘weekend van het volkscafé’ is er een hoofdrol
weggelegd voor Poperinge. Dit weekend wordt georganiseerd in 2022, 2023 en 2024. Toerisme Poperinge promoot innovatieve (hop)
gastronomie.
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Acties voor hop– en bierbeleving
OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS

OPPORTUNITEITEN / ACTIES VOOR ANDERE SPELERS

Participeren in de exploitatie van het Hop- en bierhuis
Ondernemers staan in voor de exploitatie van bepaalde
onderdelen van het nieuwe Hop- en bierhuis, namelijk de bierpub
en de shop. Ook voor de mini-huisbrouwerij werkt Toerisme
Poperinge met een externe brouwer.

Het Hop- en bierhuis op een hoger niveau tillen
Westtoer inspireert en adviseert Toerisme Poperinge bij de
ontwikkeling en uitrol van een nieuw concept voor het Hop- en
bierhuis. Zij heeft hierbij specifieke aandacht voor een
laagdrempelig experience design voor de verschillende
doelgroepen.

Nieuwe hop- en bierproducten en belevingen
Ondernemers zetten maximaal in op het hop- en bier thema:
•
•
•

•

Ontwikkeling van nieuwe producten op basis van hop en
bier, zoals hoplimonade, -brood, -koekjes, …
Gebruik en verkoop van producten op basis van hop in de
zaak (bv. wellnessproducten, hop op het hoofdkussen, …)
Organisatie van diverse workshops in het Hop- en bierhuis.
Bijvoorbeeld bier- of hoplimonade brouwen, hopcrème
maken, …
Ontwikkeling van andere hop- en bier experiences, op maat
van verschillende doelgroepen.

Toerisme Poperinge werkt samen met de cultuurdienst van de
stad maar ook met CO7 om na te gaan waar waardevolle
collectiestukken en immaterieel erfgoed het concept voor het
Hop– en Bierhuis kunnen ondersteunen. De geschiedenis van
Poperinge krijgt een belevingsvolle vaste stek in het vernieuwde
Hop- en bierhuis. Het bijhorende documentatiecentrum van het
museum en de WO1-cel vervolledigen het geheel.

Nieuwe hopbelevingen in het landschap
Hopboeren en andere ondernemers versterken de beleving van
de hopvelden. Bijvoorbeeld culinair genieten in een hopveld of de
realisatie van een toren met zicht op een hopveld vanuit de
hoogte. Samen met (een) private ondernemer(s) wordt het
hopveld toegankelijker en attractiever gemaakt.
Cateringmogelijkheden (resto) vervolledigen het geheel.
Inzetten op sterke hop- en bierevenementen
Toeristische ondernemers werken actief mee aan de
evenementen van Toerisme Poperinge in het teken van hop en
bier. Ze hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitrol
van een nieuw concept voor het huidige Lekker Westhoeks. Ook
hebben ze een actieve bijdrage aan het voor- en
najaarsprogramma.
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thema

familievriendelijkheid

Zoals in de hele Westhoek, worden families in
Poperinge extra verwend. Poperinge heeft het
label ‘kindvriendelijke stad’, maar hoe maken
we families hier gelukkig?

Families ondernemen graag dingen
samen, maar hun vrije tijd samen is
schaars. Daarom willen ze quality time
met elkaar en gaan daarbij vaak op
zoek naar een familievriendelijk
aanbod. Hoewel alle families anders
zijn, zoeken ze allemaal dat beetje
familiegeluk. Met families bedoelen we
gezinnen, maar ook (klein)kinderen met
ouders en grootouders, familie- en
vriendengroepen, … We houden dus
rekening met trends in het toerisme
zoals multigenerationale vakanties
waarbij vrienden familie worden.
Familievriendelijkheid wordt ervaren op
momenten waar de service flexibel is,
waarbij families samen iets meemaken
op speelse wijze en met passende
faciliteiten. Wanneer er iets unieks

gebeurt, dan geeft dat de beleving extra
glans. Familievriendelijkheid betekent
dus eigenlijk service op maat met een
gouden randje.
Als toerismemaker wil je dat alles goed
verloopt, dat families een fijne tijd bij je
doorbrengen, dat ze met de herinnering
hieraan naar huis gaan en dat ze erover
verder vertellen. Wie bij de
ontwikkeling en communicatie van
bestaande en nieuwe
familievriendelijke plekken rekening
houdt met vijf thema’s, geeft gehoor
aan die zoektocht naar een stukje
familie-geluk: flexibiliteit, samen iets
doen, fun, passende faciliteiten. Naast
inrichting is ook de dienstverlening
naar families toe van groot belang.
29
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ACTIES VOOR DE STAD/TOERISME POPERINGE
acties
Sites en attracties echt familievriendelijk maken
Toerisme Poperinge maakt van het nieuwe Hop- en bierhuis een echte hotspot voor families. Families moeten zich hier welkom en thuis voelen. Er is heel wat
te doen en beleven op maat van families. Dat geldt ook voor de andere attracties en sites, wil Poperinge voldoende familievriendelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld
met een verlaagde balie, een buggyparking of rust- en speelplaatsen. Ook bestaande producten zoals de ‘knappe keikoppentocht’ en de KD-fietsroutes
kunnen opnieuw getoetst worden aan wat families echt willen.
Aandacht voor meer buitenbeleving
Toerisme Poperinge kan als regisseur van het toerisme zorgen voor meer beleving in het landschap en in het openbaar domein. Denk aan de inrichting van
speelnatuur, BBQ-sites, speelse rustpunten, of aan een multimovepad zowel in het landschap als in stedelijk gebied. Maar ook spelelementen in het
stadscentrum die bv. verwijzen naar hop, bier , middeleeuws verleden, streekproducten, etc… Met private aanbieders (cfr. Outside Travel) wordt gezocht om
hun aanbod voor gezinnen met kinderen te versterken.

Informatie op maat van families
Toerisme Poperinge kan het familievriendelijke aanbod nog meer in de kijker plaatsen. Zij bundelt nu al dit aanbod op haar website, maar kan families verder
ontzorgen door de informatie meer op maat aan te bieden:
•
•
•
•

Nuttige informatie toevoegen: voor welke leeftijd? Hoe lang duurt de activiteit? Is het voor de kinderen alleen of voor de hele familie samen?
Ontwikkelen van een picknick-, speel-, plas- en verschoonplan, dat ook in print verkrijgbaar is (toeristische wegwijzer).
Het ruime aanbod aan grote en familievriendelijke vakantiewoningen een duidelijkere plaats geven op de website, in flyers, in het onthaal, …
In beeldmateriaal het aanbod weergeven met families die er gebruik van maken.
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OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS
Inspelen op specifieke noden van families
Toeristische ondernemers hebben doorgaans wel iets voor kinderen, maar kunnen hun aanbod nog beter afstemmen op de specifieke noden van families:
flexibel, speels, verrassend, samen doen of beleven, … Dat hoeven niet altijd de grote investeringen te zijn. Bijvoorbeeld aangepaste porties voor families in
restaurants en cafés of leuk beddengoed en kindertoiletartikelen in een logies.
Poperinge heeft een aantal attracties die het toerisme versterken. Denk aan het sport- en recreatiebad, de bowling, Outside Travel, karting, escape house
enz. maar er is geen totaalvisie om dit pakket, overgoten met een gastronomisch sausje, te promoten én te enten op de nieuwste doelgroepen (koppels,
gezinnen, vriendengroepen,…). Het hoeft niet altijd zoveel geld te kosten: is bv. mogelijk door de betrokken private spelers op één lijn te krijgen en warm te
maken voor aanpassingen aan hun concepten.
Uitspelen van het Westhoek KD-aanbod
Ondernemers kunnen gebruik maken van het bestaande aanbod en inspelen op lopende initiatieven:
•
•

Wandelen en fietsen: meer uitspelen van de Westhoek KD-fietsroutes. Poperinge telt er ondertussen twee. Ook zijn er verschillende
wandelzoektochten in het stadscentrum en in de bossen.
Restaurants en cafés: nog meer zaken kunnen inzetten op families met een Westhoek KD-menu op hun kaart. Dit zijn lekkere en betaalbare menu’s
met lokale producten.
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OPPORTUNITEITEN - ACTIES VOOR ANDERE SPELERS
Advies op maat
Westtoer stimuleert en ondersteunt toeristische ondernemers om hun zaak nog familievriendelijker te maken. Denk hierbij aan inspiratiesessies,
individuele begeleiding of best practices. Of het nu gaat om de inrichting, de geboden faciliteiten of de service.
Familievriendelijkheid in de regiopromotie
Omdat families een belangrijke doelgroep zijn in de Westhoek, besteedt Westtoer hier heel wat aandacht aan in haar regiocommunicatie en promotie. Op haar website en bijvoorbeeld met bloggers. Ook organiseert zij regelmatig nieuwe initiatieven op dit vlak. Zo wil zij de restaurants en
cafés met een Westhoek KD-menu extra in de kijker plaatsen.

32
31

3.3.2 Grensbeleving
Flirten met de grens in Poperinge
Zomer 2025. Opa en oma trakteren de hele familie op een midweek in de
Westhoek. Na een avondje surfen op de website van Toerisme Poperinge
kon papa snel en gemakkelijk alle activiteiten terugvinden. Heel handig
dat daar telkens bij staat voor welke leeftijd de activiteit bedoeld is, hoe
lang een activiteit duurt en of we het samen kunnen doen …
Wanneer we op maandagavond in de vakantiewoning aankomen, begroet
de vriendelijke uitbater ons meteen. Hij verwelkomt ons met
zelfgemaakte picon en een appelsap gemaakt van appels uit de tuin.
Lekker! Hij laat ons ook de ‘Popbox’ zien. In deze doos zit alles wat we
nodig hebben om een heerlijke maaltijd te koken: verse streekproducten
én het recept. Voor ons staan er kindertips in. We gaan meteen samen
aan de slag, keitof!
De volgende dag proberen we de vernieuwde volkssportroute uit. De hele
dag fietsen we op het fietsnetwerk van volkscafé naar volkscafé. Elke
zaak heeft een ruim en kwalitatief aanbod. Er zaten zelfs cafés van over
de grens bij! Overal worden we ontvangen door vriendelijke uitbaters die
ons met de glimlach een woordje uitleg geven bij de spellen. Met een
Picon in de hand klinken we op de overwinning.
De tweede dag willen we nog meer te weten komen over de grens met
Frankrijk. We nemen de toeristische folders die de uitbater heeft
achtergelaten even door en zien dat we twee opties hebben: het
smokkelspel of de douane-escape room. We kiezen voor het familiespel.
Met een leuk doe-boekje vol opdrachten en weetjes gaan we op pad. We
klimmen hoog in een toren en moeten zoeken waar de grens loopt. Een
leuke opdracht!

Ook volkssporten
worden verder
gepromoot. Er
wordt gewaakt over
de kwaliteit.
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Van al dat speuren krijgen we honger. Gelukkig heeft oma een
picknickmand besteld. Terwijl papa, mama, opa en oma proeven van
kaas en paté, smullen wij van een lekkere pudding en een boterham met
choco vers van de hoeve. Weet je wat bijzonder is? Onze picknickbank
staat pal op de grens. Mama en papa zitten in Frankrijk en wij met opa en
oma in België. Bonjour papa et maman!
Ook het Kunstenfestival Watou staat helemaal in het teken van de grens.
Heel wat kunstenaars hebben de grens met Frankrijk op een originele
manier vormgegeven.

Markeringen in het
landschap geven de
bezoeker letterlijk
een grensgevoel

34

Acties voor grensbeleving

ACTIES VOOR STAD/TOERISME POPERINGE
De grens tastbaar maken
Bezoekers aan Poperinge steken tijdens hun verkenning van de streek vaak onbewust meerdere keren de grens over. Er is geen betere manier
om een grens bevattelijk en zichtbaar te maken, dan vanuit de hoogte. Toerisme Poperinge onderzoekt de mogelijkheden om het grensverhaal te
duiden vanop een toren. Ze gaat ook na hoe de grens op een subtiele manier kan worden geduid, zonder hierbij het landschap te verstoren.
Bijvoorbeeld een picknickbank die half op Belgische en half op Franse bodem staat. Verder volgt Poperinge de ontwikkelingen in Callecannes
mee op zodat ook deze zo relevant mogelijk worden voor bezoekers.
Meer fietsen over de grens
De aansluiting met het fietsnetwerk in Frankrijk is een grote troef voor Poperinge. Nu dit een feit is, was hoppen over de grens nog nooit zo
eenvoudig. Toerisme Poperinge zet dit meer in de verf met suggestieroutes op het fietsnetwerk en met evenementen zoals fietszoektochten en
fietshappenings met animatie op de grens. Hiervoor werkt ze samen met Franse partners zoals Coeur de Flandre. De grensdorpen worden hierbij
actief betrokken.
Een nieuw grensevenement in het teken van picon
Een nieuw evenement kan de grensbeleving in Poperinge kracht bijzetten. Toerisme Poperinge initieert een evenement waarbij de grens beleefd
wordt en waarbij de picon een belangrijke plaats inneemt. Want wie Picon zegt, denkt meteen aan de grensstreek met Frankrijk. Er wordt een
hedendaags concept ontwikkeld in de dorpen aan de ‘schreve’, dat vertrekt vanuit de authentieke recepten. Toerisme Poperinge zoekt hiervoor
samenwerkingen met private ondernemers.
Een nieuwe impuls voor de volkssportroute
De Volkssportroute is aan een nieuwe impuls toe. Toerisme Poperinge bewaakt hierbij de professionaliteit: enerzijds de kwaliteit van de spelen en
anderzijds de uitstraling van de aanbieders. De bezoeker hoopt hier de ‘joie de vivre’ van de grensstreek te vinden. Een uitbreiding naar Frankrijk
zorgt voor een nog sterker product, in lijn met de positionering van Poperinge. Toerisme Poperinge zorgt ook voor een upgrade naar een meer
hedendaags concept. Hiervoor zijn mogelijkheden binnen het Europese project Ruralité. Voor de individuele bezoeker wordt het boeken makkelijk
gemaakt door promotie van de cafés op zich en de bundeling van praktische info.
Uitspelen van de typische volkscafés langs de grens
Uniek voor Poperinge en de ondernemers in de grensstreek zijn de vele typische volkscafés. Daar pakt Toerisme Poperinge het hele jaar door
beter mee uit, zowel in de communicatie als in de productontwikkeling. Poperinge blijft ook de trekker en de grootste speler tijdens het Weekend
van het volkscafé.
Historische connectie
We zoeken verdieping van het grensoverschrijdend toerisme met onze naaste zuiderburen en vooral met Saint – Omer (o.a. Sint-Bertinusabdij).
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Acties voor grensbeleving

OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS

OPPORTUNITEITEN / ACTIES VOOR ANDERE SPELERS

(Blijvend) investeren in volkssporten
Om de volkssportroute te kunnen blijven promoten als één van de
topactiviteiten in Poperinge, blijven de uitbaters van de
volksportcafés investeren in de kwaliteit van de spellen en bij
uitbreiding in hun hele zaak. Daarnaast moet er per café een
voldoende ruim aanbod aan spellen zijn.

Kunstenfestival Watou zet in op het thema grens
Het Kunstenfestival Watou brengt elk jaar heel wat binnen- en
buitenlandse bezoekers naar Poperinge. Hier ligt een kans om
deze bezoekers via kunst kennis te laten maken met de unieke
ligging van Poperinge langs de grens. Dat kan bv. met
kunstmarkeringen om de grens in het landschap te duiden, in
samenwerking met de kunstacademie, …

Nieuwe grensbelevingen ontwikkelen
Toeristische ondernemers zetten de positionering van Poperinge
kracht bij door te investeren in nieuwe grensbelevingen. Denk
qua aanbod aan een douane-escape room, een ‘spel zonder
grenzen’ voor groepen, een smokkelspel voor families,…
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thema duurzame ontwikkeling

Aspecten zoals CO2-uitstoot, duurzame
mobiliteit, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, … beïnvloeden steeds vaker het
maatschappelijk debat, ieders dagelijks leven
en de wijze waarop we het toerisme
ontwikkelen.

Hoe zorgen we voor een goede balans
tussen de belangen van bewoners en
bezoekers? Hoe kunnen we natuurlijke
rijkdommen en historische
authenticiteit in ere houden? Dit zijn de
sleutelvragen voor een duurzame
toeristische ontwikkeling.
In Poperinge is er geen sprake van
overtoerisme, maar kunnen er wel
maatregelen genomen worden voor een
meer duurzame ontwikkeling van het
toerisme. Want duurzaam toerisme
staat in de eerste plaats voor een
kwaliteitsvol toerisme op de lange
termijn.

Het is belangrijk dat Poperinge ook voor
de volgende generaties een
aantrekkelijke bestemming kan blijven.
Hierbij draagt het toerisme bij tot het
geluk van de inwoners, de
ondernemingen en de bezoekers van
een bestemming. Daarbij komt dat
toeristen steeds meer aandacht hebben
voor duurzaamheid, zowel thuis als
tijdens hun verblijf.
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ACTIES VOOR DE STAD/TOERISME POPERINGE
Aandacht voor duurzame toeristische ontwikkeling
Toerisme Poperinge neemt op het vlak van duurzame toeristische ontwikkeling een stimulerende rol op zich ten opzichte van haar bezoekers, de
toeristische sector en zelfs haar eigen inwoners. Waar nodig zoekt zij samenwerkingen met andere partners.
Verder inzetten op de Korte Keten
Toerisme Poperinge zet verder in op de promotie van lokale en streekproducten, ook wel de korte keten genoemd. Hier komen geen veilingen,
supermarkten of voedselverwerkende fabrieken aan te pas. Bij de organisatie van events staan de streekproducten uit Poperinge en de Westhoek
centraal.
Daarnaast onderzoekt Toerisme Poperinge de mogelijkheden van ‘Popstreeks’, om op een snelle en eenvoudige manier streekproducten te
distribueren bij toeristische actoren. Heel wat toeristische ondernemers willen wel met lokale producten werken, maar de distributie ervan is een
probleem.
Stimuleren van fietsen als duurzaam transportmiddel
De stad Poperinge zet in op duurzame mobiliteit door fietsers voldoende ruimte en mogelijkheden te bieden. Voor een fietsvriendelijke bestemming
betekent dit bijvoorbeeld veilige fietspaden, fietsenstallingen, fietsoplaadpunten, fietsrustpunten met een fietsservice. Al deze mogelijkheden moeten
goed gecommuniceerd worden en zeer toegankelijk zijn.
Aandacht voor afvalbeleid
De stad Poperinge zorgt voor een weloverwogen afvalbeleid. Er moeten goede, bewuste keuzes gemaakt worden die consequent uitgevoerd kunnen
worden.
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OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Toeristische ondernemers kunnen stappen zetten naar een meer duurzame aanpak en inrichting van hun zaak. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk.
Denk aan water- en energiebesparingen, minder voedselverspilling, het sorteren/hergebruik van afval en materialen, circulariteit, maar bijvoorbeeld ook aan
een duurzaam personeelsbeleid. Wie duurzaam werkt, is omgevingsvriendelijk. Via storystelling kan dit verhaal ook aan de bezoeker verteld worden.
Aan de slag met streekproducten
Een aantal restaurants, cafés en logies kunnen nog sterker uitpakken met streekgebonden gerechten en producten. In de eerste plaats moeten deze
prominenter op de kaart geplaatst worden (bv. Westhoekproducten vs. het ruimere aanbod). Daarnaast moeten ze deze ook actief gaan aanprijzen door
bijvoorbeeld proevertjes aan te bieden. Dit is compleet wanneer zij ook het verhaal achter de producten vertellen. Waar komen ze vandaan? Of hoe zijn ze
gemaakt?
Ondernemers kunnen bezoekers actief laten kennismaken met streekproducten door workshops te organiseren, de pluk open te stellen voor
geïnteresseerden, …

Ondernemers kunnen een samenwerking aangaan om streekproducten gebundeld aan te bieden. Denk aan een picknickmand met streekproducten of een
‘Popbox’ in vakantiewoningen met streekgebonden ingrediënten en een recept.
Ondernemers kunnen deelnemen aan workshops bij collega’s om het gebruik en de toepassing van streekproducten beter te leren kennen.
Distributie streekproducten
Heel wat toeristische ondernemers willen wel met lokale producten werken, maar de distributie ervan is een probleem. Er is vraag naar een snelle en
eenvoudige manier om streekproducten, vaak op afroep, tot bij de individuele ondernemers te krijgen.
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HAPPY TRIP

OPPORTUNITEITEN - ACTIES VOOR ANDERE SPELERS
Advies en begeleiding zetten aan tot actie
Westtoer wil toeristische spelers stimuleren en ondersteunen op het vlak van duurzame toeristische ontwikkeling. Dit kan aan de hand van
infosessies en advies op maat.
Inzetten op duurzame mobiliteit
Westtoer wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren:
•
•
•

Met de reisformule ‘Happy Trip’ bezoekers verleiden om voor de trein te kiezen als vervoersmiddel van en naar de stad Poperinge.
Samen met Toerisme Poperinge en de ondernemers zoeken naar een passende oplossing voor de ‘last mile’, de afstand tussen het station
en de eindbestemming.
Duurzame mobiliteitsalternatieven uitspelen in de regiocommunicatie.
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3.3.3 Recreatie
Hop met de beentjes
September 2025. Met onze vrienden en de kids een weekendje weg naar
Poperinge. De keuze voor Poperinge was snel gemaakt, met een groot
aantal vakantiewoningen met een ruime capaciteit. En wat voor een
vakantiewoning! Hier geen saaie glijbaan of schommel in de tuin, maar
een wilgenhut, boomstammen en een waterpartij.

Het is nog vroeg op vrijdagavond en de vriendelijke uitbater wijst ons op
een wandellus van 4 km, die vertrekt vanuit de vakantiewoning. Dat moet
lukken. De wandeling brengt ons naar het Helleketelbos. Dit bos is
gelukkig niet zo onheilspellend als zijn naam doet vermoeden. Er zijn
bomen, takken, riet, water en zand om zelf mee te bouwen, slepen en
stroompjes te verleggen. Vuilmaken verplicht! In het avondzonnetje
kunnen we nog lekker buiten douchen.

Na een heerlijk nachtje slapen zijn we klaar om verder op verkenning te
gaan in de Westhoek. Vandaag staat de fietslus van 25 km op het
programma, die vanuit de vakantiewoning vertrekt. We fietsen langs het
water en zwaaien naar de kajaks op de IJzer. Wat zijn die vreemde
constructies daar in het veld? Op een infobord in de vorm van een
bierfles lezen we dat het een hoppeveld is. We kunnen er zelfs
doorfietsen! Dankzij de handige overzichtskaart op de website van
Toerisme Poperinge zien we meteen welke cafés en restaurants open
zijn vandaag. Tijdens onze fietstocht genieten we ook van een koffie in de
tuin van een vakantiewoning die daar tijdens de zomermaanden een popup koffiebar heeft. Blij dat we onderweg iets kunnen drinken!
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De volgende dag gaan we verder op verkenning langs het
wandelnetwerk. We zijn verrast door één van de stilteplekken. Nooit
gedacht dat zo’n bosbad zo’n deugd zou doen! ‘s Middags bezoeken we
De Lovie. In het recreatiedomein valt van alles te beleven voor jong en
oud. De kinderen rennen meteen naar het speelplein. Wat een vreemde
schommel… Fantastisch dat hier aan iedereen wordt gedacht! We gaan
even roeien op de vijver en bezoeken daarna het kasteel. Wat een
boeiende verhalen. En vanuit de toren zien we het oorlogslandschap en
kunnen we kijken tot in Frankrijk! We sluiten ons bezoek af op het terras.

Op een drempelloos speelplein
hebben jong en
oud plezier.
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Acties voor recreatie

ACTIES VOOR STAD/TOERISME POPERINGE
Een veiliger fietsnetwerk
De stad Poperinge zet in op de veiligheid van het fietsnetwerk en focust hierbij op een aantrekkelijk aanbod en voldoende (fiets)ruimte in het
landschap.

De bosbeleving versterken
De bosbeleving in Poperinge kan versterkt worden door bv. de aanleg van een multimovepad. Ook de potenties van het Helleketelbos en het
Couthofbos moeten onderzocht worden, in samenwerking met partners (zoals ANB, …). Landschapswandelroutes kunnen de boscomplexen
met elkaar en andere POI’s verbinden. Toerisme Poperinge optimaliseert samen met Westtoer de bestaande landschapswandelroutes:
•
•
•

Uitbreiden van de Sint-Sixtuswandelroute naar het domein van De Lovie via een nieuwe belevingsroute voor individuelen en groepen
met integratie van het multimovepad.
Nagaan van de mogelijkheden om via het wandelnetwerk het Helleketelbos te verbinden met de Brouwerij Sint-Bernardus.
Nieuwe bewegwijzerde wandeling te Proven.

De wandelnetwerken opladen
Toerisme Poperinge optimaliseert samen met Westtoer de twee wandelnetwerken:
•
•

Wandelnetwerk Hoppeland: dit netwerk fijnmaziger maken, meer trage wegen opnemen in het netwerk en meer beleving toevoegen.
Daarnaast wordt ook onderzocht of dit kan uitgebreid worden richting Reningelst.
Wandelnetwerk IJzervallei: De slechte staat van het jaagpad Stavele-Roesbrugge wordt aangepakt tussen Roesbrugge en Stavele. De
brugjes over de zijstromen worden vernieuwd. Dit schept mogelijkheden voor nieuwe wandel-, fiets- en waterrecreatie in Roesbrugge,
IJzertrail, uitzichtpunten en kleine landschappelijke elementen.

Nieuwe wandellusjes vanuit vakantiewoningen
Toerisme Poperinge kan naar analogie met de fietslusjes, nieuwe suggestiesroutes ontwikkelen op de bestaande wandelnetwerken. Omdat
de familie- en vriendengroepen in de vakantiewoningen vaak wandelen, vertrekken deze wandellusjes vanuit de vakantiewoningen die op of
dichtbij een wandelnetwerk liggen. De wandellusjes zijn ook op kindermaat: niet te lang en met leuke familievriendelijke stops onderweg.
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Acties voor recreatie

Meer beleving binnen de recreatieve producten
Er is een goede basis aan recreatieve producten in Poperinge, maar er is nood aan meer beleving. Dit kan door:
•
•
•
•
•
•

Inrichten van speelnatuur, picknickplaatsen en rustpunten op verschillende plaatsen langs het fiets- en wandelnetwerk.
Inrichten en uitspelen van stilteplekken in het landschap.
Aandacht voor alternatieve en verrassende wandelroutes in het centrum langs pestwegels, wandelpaden, relicten, etc…
Nieuwe fietsroute in het kader van WO1, verhaallijnen die starten in het centrum en/of het bezoekerscentrum Lijssenthoek en de
verbinding maken met het buitengebied (Groote Beweging-het treinverhaal/Flyboys, het pilotenverhaal).
Actualisatie van de Groene Ruimtewandeling met integratie van de recreatiezone rond De Bommelaer en aandacht voor kleine,
verrassende, verborgen hoekjes zoals pestwegels of fruitlandschappen en BBQ-sites . Verken verrassend Poperinge.
Versterken van de recreatiemogelijkheden langs de Vleterbeek en de Poperingevaart met belevingsvolle hotspots, zoals
picknickplaatsen en infoborden met het bijzondere historische en economische verhaal van de scheepvaart. Een digitale tool (cfr.
Erfgoedapp) zorgt voor een belevingsvolle tocht langs de Poperingevaart en andere WO2-relicten zoals de Duitse toren,
begraafplaatsen, lanceerplaats V2, monument Stacey Jones, …

Een recreatief aanbod voor families met kinderen
Toerisme Poperinge maakt verder werk van een belevingsvol en aantrekkelijk aanbod voor gezinnen met kinderen. Dat kan bestaan uit een
kindvriendelijke fietsroute, een avontuurlijk wandelparcours of speelvoorzieningen in natuur en bos en het centrum.
Een goed onderhoud van de recreatieve producten
Voor een goed onderhoud van de recreatieve producten onderzoekt Toerisme Poperinge de mogelijkheden voor een meter-/peterschap van
de rustpunten langs recreatieve routes en netwerken. Voor het onderhoud ervan kan Poperinge een samenwerking aangaan met de
ondernemers die langs de routes of netwerken zijn gelegen. Elke ondernemer onderhoudt het rustpunt dat het dichtst bij zijn zaak ligt.
Waterrecreatie op de IJzer stimuleren
Als regisseur van het toerisme stimuleert Toerisme Poperinge kajak- en/of kanovaart op de IJzer vanuit Roesbrugge. Samen met private en
lokale partners wordt een zomerhappening IJzerfun gecreëerd en financieel en promotioneel ondersteund. Voor de exploitatie worden
private ondernemers en/of horecaondernemers uit Roesbrugge gecontacteerd.
Behoud van de open ruimte
Een aantrekkelijke open ruimte, ideaal voor zachte recreatie en verblijfstoerisme veronderstelt een doordacht ruimtelijk beleid waarbij
ruimtelijke invulling in het buitengebied en groenbeheer zeer belangrijk zijn.
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Acties voor recreatie
OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS
Promoten van recreatieve producten
De toeristische ondernemers promoten de verschillende recreatieve producten bij hun klanten/gasten. Naast de gratis kaarten, kunnen ze
ook de betalende producten verkopen.
Kajak- en kanovaart op de IJzer aanbieden
Een toeristische ondernemer uit Roesbrugge of omgeving staat in samenwerking met Toerisme Poperinge in voor de verhuur van kajaks en
kano’s op de IJzer tijdens de zomerhappening IJzerfun.
Onderhouden van routes en netwerken
Ondernemers gelegen langs een recreatieve route of een netwerk onderhouden het rustpunt dat het dichtst bij hun zaak ligt. Zo worden ze
meter/peter van dit rustpunt en dragen ze bij aan de kwaliteit van het recreatief aanbod.
Het systeem van rustpunten, ontwikkeld door private ondernemers, met faciliteiten waar fietsers even kunnen uitrusten en gratis het toilet
gebruiken, de inwendige mens kunnen versterken, een picknick nuttigen, hun fiets herstellen, een leuke sfeer kunnen opsnuiven en hun
batterijen letterlijk en figuurlijk kunnen opladen, wordt actief ondersteund en gepromoot door Toerisme Poperinge. Dankzij dit initiatief
kunnen verscholen plekjes meer op de voorgrond gebracht worden.
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Acties voor recreatie
OPPORTUNITEITEN - ACTIES VOOR ANDERE SPELERS
Ontwikkeling van één ‘best of Poperinge’-fietsroute
Westtoer zet het aanbod aan fietsroutes in Poperinge op punt. Omdat het aanbod aan bewegwijzerde fietsroutes er nu te uitgebreid is,
vormt ze samen met Toerisme Poperinge de routes om tot één ‘best of Poperinge’-fietsroute. Deze lusvormige en bewegwijzerde route laat
alle highlights van Poperinge zien.
Verder inzetten op fietslusjes
De fietslusjes die vanuit horecazaken en POI’s ontwikkeld werden, zijn een groot succes. Westtoer zet hier dan ook verder op in.
Eén wandelroute vanuit Poperinge centrum naar de groene rand
Het aanbod aan wandelroutes vanuit het centrum is zeer uitgebreid. Westtoer vormt samen met Toerisme Poperinge de bestaande routes
om tot één bewegwijzerde wandelroute vanuit het centrum naar de groene rand. Denk aan het Helleketelbos, de Poperingevaart en de
Vleterbeek.
Upgraden bestaande stadswandelroute
Deze route is nu te kort en wordt best uitgebreid zodat het een volwaardig product wordt.
Inrichten van de Lovie als openbaar recreatiedomein
Er is in Poperinge nood aan een openbaar recreatiedomein met een mix van activiteiten. De vzw De Lovie ontwikkelt het domein samen met
de stad Poperinge en andere partners met volgende elementen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het recreatiedomein is het vertrekpunt van heel wat wandelingen, o.a. naar Sint-Sixtus. Ook wordt het domein opgenomen in het
fietsnetwerk.
Recreatiemogelijkheden op het domein: multimovepad, wandeling door het domein, fietsparcours voor de allerkleinsten,
waterrecreatie op de vijver, …
De ontwikkeling van een zomerterras met een aanbod van streekproducten.
De ontwikkeling van teambuildingarrangementen.
Muzikale vertelwandeling.
De huidige horecafaciliteiten uitbouwen tot een familie-vriendelijke zaak waar je iets kleins kan eten of gezellig iets kan drinken.
Een kasteelbezoek met het verhaal van het sanatorium en de toren als uitkijkpunt.
Het domein wordt actief ingeschakeld in korte en langdurige fiets- en wandelactiviteiten van Toerisme Poperinge.

Passend bij de identiteit van De Lovie wordt het een inclusief domein: toegankelijk voor iedereen. Denk hierbij o.a. aan een speelplein met
toegankelijke speeltuigen, waterfietsen met rolstoellift op de vijver, een veilig rolstoeltoegankelijk ponton voor hengelen, …
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3.3.4 Historische verhaallijnen, dorpen, cultuur,
erfgoed en kunst
Poperinge, een uniek (oorlogs)verhaal
Zomer 2025. Op naar Watou voor het kunstenfestival. Een vaste afspraak
in onze agenda! Nu het kunstenfestival ook doorgetrokken is naar het
centrum van Poperinge en de andere dorpen, hebben we besloten om er
meteen een weekendje van te maken. Elk dorp vertelt zijn eigen verhaal.
Het valt ons op dat Watou er aantrekkelijker uitziet: de straten liggen er
beter bij en het marktplein is heraangelegd. Dat geeft meteen een
verzorgde en gezellige indruk! We gaan verder op pad, maar zijn de weg
even kwijt. Gelukkig is er in het dorp een Infopunt Toerisme. De
vriendelijke uitbater helpt ons zo weer op weg. In het centrum van
Poperinge bezoeken we een verrassende tijdelijke tentoonstelling in de
gerenoveerde Gasthuiskapel.

’s Avonds gaan we lekker dineren in een gezellig eetcafé ‘op de schreve’.
De uitbater probeert uitsluitend met lokale producenten samen te
werken en vertelt hier ook graag over. Hij raadt ons ook aan om de
volgende dag één van deze producenten te bezoeken. Via de
reservatiemodule zien we gemakkelijk welke producent de volgende dag
bezoek kan ontvangen.

Op de schreve
genieten we van
een heerlijke
picon en komen
we het familierecept te weten

Take a look inside! Via een app krijgen we
een uniek zicht op de binnenkant van
erfgoedparels in de dorpen die normaal
niet toegankelijk zijn voor het grote
publiek..

Tijdens onze vorige bezoeken aan het kunstenfestival konden we al even
proeven van het oorlogsverleden van de stad. Maar nu we hier een paar
dagen zijn, willen we er wat nader mee kennismaken. Aan de ontbijttafel
vertelt de gastheer ons dat de stad een uniek oorlogsverhaal te vertellen
heeft. Poperinge was de stad achter het front. We luisteren geboeid naar
zijn uitleg. Hij raadt ons aan om via het wandelnetwerk tot aan
Lijssenthoek Military Cemetery te wandelen. We brengen er een kort
bezoek. Hier worden we stil van...
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Met de e-steps die voor ons klaar staan, fietsen we vlot tot in het centrum van Poperinge, recht naar Talbot House. Straks start er een concert
in de authentieke tuin. Dat willen we niet missen! Via een nieuwe uitnodigende presentatie komen we eerst meer te weten over de rol van het
huis tijdens de oorlogsjaren. Dan is het tijd voor het concert. Mooi! We
bezoeken de rest van het huis en praten na in de tuinkamer met een Engelse thee. We horen dat je ook nog naar de Dodencellen kan en besluiten dat bij een volgend bezoek aan Poperinge op het programma te zetten. Dat zal in 2027 zijn, wanneer er specifieke activiteiten zullen zijn in
het teken van de monumenten van de Eerste Wereldoorlog.
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Acties voor historische verhaallijnen, dorpen, cultuur, erfgoed en kunst
ACTIES VOOR STAD/TOERISME POPERINGE
Synergie met andere stedelijke diensten ontwikkelen
Binnen de vrijetijdsdiensten ontstaat er een kruisbestuiving met als doel het afleveren van kwaliteitsvolle producten die Poperinge en haar
rijke geschiedenis als geheel in de kijker stellen. Er wordt onderzocht welke verhalen voldoende sterk zijn om toeristen te boeien. Hieruit
ontstaan toegankelijke, inhoudelijk sterke en laagdrempelige producten.
Poperinge verder profileren met het verhaal ‘stad achter het front’
Tijdens de herdenkingsjaren is er in Poperinge geïnvesteerd in de uitbouw van het toeristisch product op het vlak van de Eerste Wereldoorlog.
In de komende jaren brengt Toerisme Poperinge dit blijvend onder de aandacht. Uniek in Poperinge is het verhaal van Poperinge als stad
achter het front, een heel menselijk verhaal. Toerisme Poperinge maakt daarbij de brug naar vandaag met initiatieven zoals bv. ‘adopteer een
graf’.
Waardevolle oorlogsgraven dienen meer tot hun recht te komen en zullen desgevallend gerestaureerd worden. Het verhaal van deze graven
wordt belevingsvol ontsloten.
Samen met Talbot House worden nieuwe verhalen en producten ontwikkeld.
Poperinge telt als enige in België, een waardevolle herdenkingssite ter nagedachtenis van de Chinese arbeiders die hun leven lieten in
Poperinge. Hun herdenking stond hoog op de agenda in 2017. We mogen dit bijzondere element niet verloren laten gaan, hetzij door een
jaarlijkse plechtigheid, hetzij door een herneming van het Chinees festival met nieuwe accenten.
Herhaalbezoek stimuleren via themajaren
Toerisme Poperinge zet in op de regionale themajaren voor de Eerste Wereldoorlog. Na de wederopbouw in 2020, komen het landschap in 2023
en de monumenten in 2027 aan bod.
Niet WOI-bezoekers kennis laten maken met het WOI aanbod
Een deel van de bezoekers aan Poperinge komt niet voor het WO I-aanbod. Toerisme Poperinge laat ook hen kennismaken met het unieke
oorlogsverhaal. Dit kan o.a. door de ontsluiting van Lijssenthoek via het wandelnetwerk, het verbeteren van de signalisatie van de Dodencellen
vanaf de markt, duiding in het landschap vanaf een toren, openluchtconcerten en inschakeling van Talbot House in reguliere evenementen van
Toerisme Poperinge, …
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Herhaalbezoek stimuleren via extra beleving op de site Lijssenthoek
Het bezoekerscentrum is bijna tien jaar open. Er vinden thematentoonstellingen plaats en dat stimuleert herhaalbezoek.
Een nieuw belevingselement zou zowel herhaalbezoek als nieuw bezoek kunnen genereren. Poperinge beschikt over een uniek trein-diorama
(6 meter lang – historische weergave van Poperinge station anno 1917). Het spoorverhaal is inherent verbonden met Lijssenthoek en komt
visueel aan bod in het bezoekerscentrum (stop motion film van ambulancetrein). Door het diorama onder te brengen op de site, wordt deze
spoorverhaallijn verder uitgesponnen. Idealiter wordt het diorama ondergebracht in een aparte belevingsruimte (bunker in de talud), met
immersieve beleving, klank- en beeldfragmenten, uitlichting op onderdelen van het diorama. Hieraan kan een recreatieve ontsluiting via een
nieuwe fietsroute worden gekoppeld. (cf. p 44, nieuwe fietsroutes in het kader van WO1).

Ontsluiting van het WO2-verhaal
Poperinge heeft een aantal relicten verbonden met WO2. Ook hier speelt het verhaal van de luchtoorlog een markante rol. In 2017 werd het
verhaal van piloot Stacey Jones (neergestort in Proven) ontsloten met een herdenkingsmonument en -brochure. In 2020 werd dit verhaal
verder uitgepuurd in het project Circus 157, met de uitgave van een grensoverschrijdende fietskaart en bijhorende app.
Een van de bijzondere locaties die in de app worden aangehaald is de Duitse toren, tot op vandaag een tastbaar relict van een WO2-Duits
vliegveld. Deze Duitse controletoren (gelegen in de Westvleterseweg) is uniek in zijn soort en kreeg in 2007 het statuut van beschermd
monument. De ontsluiting van de toren zou niet alleen het WO2-verhaal van deze merkwaardige site ontsluiten. Het genereert ook een nieuw
uitkijkpunt voor Poperinge en omstreken. Het potentieel van deze site is groot: een bijzonder verhaal, een uniek gebouw en een fantastisch
uitzicht. Verwerving, restauratie, inrichting en openstelling staan op de planning. Een dossier in het kader van Horizon2025 is ingediend. Het
zou mooi zijn als de officiële opening van de toren kan plaatsvinden op de 80ste verjaardag van de bevrijding van Poperinge (6 september 2024).
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Optimaal benutten van het bestaande erfgoed
Zowel in Poperinge-centrum als in de dorpen is er waardevol erfgoed zoals de hopast het Neerhof, de schandp(a)alen, ‘de pestekop’, … dat niet
uit het oog mag verloren worden. Er kan nagedacht worden over hoe dit op een unieke, hedendaagse manier ontsloten kan worden.
Bijvoorbeeld unieke bezoekmomenten aan ontoegankelijke gebouwen organiseren (‘have a look inside’), of digitale wandelingen die ervoor
zorgen dat de geschiedenis en erfgoed herleven,… Belangrijke historische documenten zoals de eerste en tweede Stadskeure komen zo
opnieuw in de belangstelling.
Het stadscentrum leent zich bij uitstek voor een “walk of fame” (en eventueel ook een “walk of shame”) met historische figuren die voor
Poperinge een rol gespeeld hebben of er geweest zijn: de graven van Vlaanderen, kardinaal du Mazarin (legende), Jan van Houtkerke, Jacob
Bets, maar ook generaal Maczek of Dirk Frimout, …
De kade van het toekomstige Proosdijplein (Vroonhof) legt de link met het oude kerkhof: dit dient geruimd te worden en waardevolle graven
dienen meer tot hun recht te komen. Er wordt gezocht om hier een goed verhaal te vertellen.
In de dorpen worden beeldbepalende accenten geplaatst. Tijdens de eerste fase werd één kunstwerk geplaatst. In een volgende fase wordt
aandacht besteed aan kunst in het straatbeeld en het landschap met focus op bestaande erfgoedelementen. Hiervoor is een rol weggelegd
voor de dienst cultuur, archief en CO7. We streven ook naar een harmonisatie van de toeristische infoborden in de dorpen.
Ook nu al heeft Poperinge met de Gasthuiskapel een unieke locatie voor tijdelijke initiatieven. Toerisme Poperinge zorgt ervoor dat hier
regelmatig verrassende tentoonstellingen of andere initiatieven plaatsvinden. Ze kan hiervoor samenwerken met het Kunstenfestival Watou
en/of andere partners.
De geschiedenis van Poperinge wordt deels ontsloten in het vernieuwde concept van het hopmuseum maar bovenal in het open depot van de
OLV-kerk. De bestaande collecties en (private) archiefstukken geven aanleiding tot diepgaander onderzoek en ontsluiting via o.a. tijdelijke
exposities of verhalenroutes rond historische figuren die voor Poperinge een rol hebben gespeeld.
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Stimuleren van een bezoek aan de dorpen
Poperinge is een aaneenschakeling van dorpen. Roesbrugge-Haringe, Reningelst en Watou werden uitgeroepen tot charmant dorp met een
rijke geschiedenis. Toerisme Poperinge stimuleert een bezoek aan de verschillende dorpen door:
•
•

•

•
•
•
•

Het opnemen van de dorpen in de fiets- en wandelroutes voor een optimale ontsluiting.
Het wandel- en fietsnetwerk (ook MTB en ruiters) fijnmaziger te maken in het buitengebied en het onderhoud te versterken. Globaal kan
besloten worden dat er in het algemeen nog meer inspanningen geleverd kunnen worden naar fijnmaziger wandel- en fietsnetwerken
met iets meer knooppunten en vooral door linken te leggen tussen de zogenaamde ‘points of interest’ en andere erfgoedelementen
(Lyssenthoek, de Galge, kasteel van De Lovie, hopasten, vakwerkhoeves, Chinees memoriaal, hopvelden, ….). Er zijn ook missing links,
bijvoorbeeld langs de Vleterbeek richting Abele en de Franse grens. De realisatie van de wandel- en fietsverbinding Sentier 54 in
Reningelst is een mooi voorbeeld van hoe op een verstandige manier het netwerk versterkt kan worden. In het geheel moeten ook MTB
en ruiters een plaats zien te krijgen met zo weinig mogelijk nadeel voor de aangelanden of betrokkenen.
Het creëren van picknicksites in het buitengebied en langs de recreatieve routes. Er wordt benadrukt dat de wandel- en fietsnetwerken
een betere opvolging en onderhoud kunnen gebruiken van de ondersteunende infrastructuur, zoals pijlen en bordjes, picknicksites,
zitbanken en dergelijke. Werken met een peter- en meterschap naar het voorbeeld van Westtoer is een mogelijke oplossing.
Het creëren van een nieuwe dorpswandeling te Proven: Provenade. De Couthofbossen worden meer toegankelijk gemaakt.
Ontwikkelen van een ‘dorpreflex’: bij de organisatie van evenementen zoals het IJzerfeest en initiatieven wordt altijd nagegaan hoe de
dorpen kunnen betrokken worden of een rol spelen.
De rijke geschiedenis van de dorpen beter in beeld te brengen via een infobord of virtueel.
Het stimuleren van wandel- , fiets- en waterrecreatie op en aan de IJzer te Roesbrugge: de stad gaat op zoek naar projecten om de
waterrecreatie op de IJzer te bevorderen door het uitrusten van de kade, het aanbrengen van sfeerverlichting maar vooral ook door bij de
Vlaamse overheid te blijven aandringen op een aantal ingrepen om Roesbrugge voldoende toegankelijk te maken via het water (groot
onderhoud).
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Stimuleren van een bezoek aan de dorpen
•
•

•

•
•
•

•

Het ondersteunen van projecten om het waterplezier op de IJzer te versterken: subsidies aan IJzerfun, maar tevens investeren in
foorkasten zodat de weide meer gebruikt kan worden voor evenementen.
Opname van erfgoedsites zoals Het Couthof , Kasteel De Lovie, de Sixtusbossen en De Galge in Proven, open kunstkapel in Watou, het
kasteel van Watou en de kasteelsite van Reningelst, de vakwerkhuizen, Onzen Heeres Boompje, … in de toeristische producten. Het
verhaal van de landadel is hiervan een voorbeeld.
Archiefstukken, archeologie en erfgoed kunnen ingezet worden om het verhaal te brengen in de dorpen. Nagaan van de juridische en
financiële haalbaarheid of er in Reningelst een archeologische site opgestart kan worden om het kasteel zijn ‘plaats’ terug te geven in
het dorp.
Gebruikmakend van de ruimtelijke plannen wordt een locatie voor een ‘camping municipale’ in Reningelst en Roesbrugge gezocht.
Het Kunstenfestival Watou voortzetten en onderzoeken of we kunst, poëzie en haar ‘founding father’ in Watou meer aanwezig kunnen
maken. Samenwerking met private spelers zoals het Huis van de Dichter behoort tot de mogelijkheden.
Een opwaardering van de veldkapelletjes. Het stadsbestuur voert op vandaag ook een subsidiebeleid voor het onderhoud en de
opwaardering van veldkapelletjes, evenzeer typisch Vlaams erfgoed. Er dient een evaluatie te gebeuren. Het reglement kan desgevallend
opengetrokken worden naar alle landelijk gelegen erfgoedelementen.
De creatie van een stilte- en/of blotevoetenpad in het buitengebied.
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OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS

OPPORTUNITEITEN / ACTIES VOOR ANDERE SPELERS

Naar voor schuiven van de dorpen
Toeristische ondernemers uit de dorpen moeten zich verenigen
om samen met Toerisme Poperinge een aantal toeristische
initiatieven uit te werken. Bv. acties rond fietsen of een
piconevenement rond de grens.

Het Kunstenfestival Watou uitbreiden
Het Kunstenfestival kan worden uitgebreid. Naast Watou wordt
ook het centrum van Poperinge betrokken in de kunstzomer. Er
wordt meer kunst of poëzie zichtbaar op het openbaar domein
en in het straatbeeld. Een gedichtenroute met de fiets of een
kunstenwandeling zijn hiervoor ideale componenten.

Inspelen op de WO I-themajaren
Ook de private toeristische ondernemers kunnen inspelen op de
WOI-themajaren zoals de wederopbouw bv. door middel van
storytelling. Hiervoor informeert toerisme Poperinge de
ondernemers tijdig.

Inspelen op de WOI-themajaren
Ook andere spelers kunnen inspelen op themajaren zoals
wederopbouw. Samen met Talbot House worden nieuwe
toeristische (wandel- fiets)producten ontwikkeld.
Greeters
Toerisme Poperinge gaat actief op zoek naar greeters en zet
hiervoor een systeem op poten.
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thema

ondernemerschap

De wereld rondom de toeristische
ondernemers evolueert razendsnel en creëert
hierdoor grote uitdagingen, maar ook grote
kansen.

Reizen en ontspanning zijn vandaag de
dag voor de meeste mensen bereikbaar.
Hierdoor liggen de verwachtingen hoog
en is 'gewoon' tevreden niet meer
voldoende. Het komt er dus op aan om
het verschil te maken en op zoek te gaan
naar datgene wat voor de klant écht
belangrijk is. Het verschil tussen
organisaties wordt vandaag niet meer
gemaakt door het product – iedereen
biedt goede producten aan - maar in de
beleving die mensen hebben, het gevoel
wat mensen krijgen bij een dienst of een
product. Hoe kan je klanten ‘emotioneel
raken’ zodat je als organisatie top-ofmind wordt?
Nieuwe technologieën zorgen voor
nieuwe opportuniteiten, maar brengen
ook de komst van nieuwe concurrenten
en nieuwe verwachtingen met zich mee.
Initiatieven zoals AirBnB en AirDnD

veroveren dankzij hun sterke marketing
snel hun plaats. Daarnaast verwachten
potentiële gasten de dag van vandaag
weinig of geen moeite te moeten doen om
producten of diensten aan te kopen. Dit
heeft een fundamentele impact op de
werking van organisaties, ook in de
toeristische sector.
Daarbij komt dat het toerisme en de
horeca arbeidsintensieve sectoren zijn,
waar je steeds moeilijker personeel vindt.
Personeel is duur en de wetgeving laat
slechts beperkte flexibiliteit toe.

Toeristische ondernemers staan voor de
grote uitdaging om op dit alles een
antwoord te bieden. Dit gaat van kleine
wijzigingen in de bedrijfsvoering tot
nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen. Er
is voor Toerisme Poperinge een taak
weggelegd om hen hierbij te begeleiden.
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ACTIES VOOR DE STAD/TOERISME POPERINGE
Ondernemers ondersteunen in hun ondernemerschap
Toeristische ondernemers hebben hun handen vol aan hun onderneming. Om hun aanbod verder te verbeteren, kan Toerisme Poperinge hen stimuleren om
deel te nemen aan verschillende workshops en trajecten. Denk aan Westtoers Q-traject, waarbij werk wordt gemaakt van een grotere tevredenheid van de
klant. Of inspirerende thematische workshops of specifieke ondernemersprojecten.
Op zoek gaan naar nieuwe kampeermogelijkheden
Het kampeertoerisme kent een opgang. Kampeerauto’s worden meer aangekocht. Poperinge telt een viertal kleinschalige kampeerterreinen. Toerisme
Poperinge ondersteunt deze inrichtingen en onderzoekt nog mogelijkheden tot kleinschalig (hoeve)kamperen en zoekt hiervoor private ondernemers. Ook
bekijkt zij de subsidiemogelijkheden voor een kampeerautoterrein met een 10-tal plaatsen in de groene omgeving van het centrum.
Nieuwe impulsen reca
Toerisme Poperinge streeft naar een diverser reca-aanbod met bvb. nieuwe streekgerechten, innovatieve concepten en soepele openingsuren afgestemd op
specifieke doelgroepen (vb. de meerwaardezoeker). Dit alles staat overzichtelijk op onze website. Daarnaast gaat Toerisme Poperinge samen met de
ondernemers op zoek naar mogelijke alternatieven. Bijvoorbeeld een pop-up koffiebar/-(zomer)terras bij een vakantiewoning, of bij de fietsrustpunten. Het
vernieuwde hopmuseum zal de trekker worden inzake promotie van streekbieren en streekgerechten. Maar ook Horeca Poperinge of De Witte Ranke kunnen
hier mee een rol in spelen.
Detecteren van opportuniteiten voor subsidiëring
Toerisme Poperinge detecteert opportuniteiten voor subsidiëring door de stad, de provinciale of Vlaamse overheid en begeleidt ondernemers bij het indienen
van hun dossier bij deze instanties.
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OPPORTUNITEITEN VOOR TOERISTISCHE ONDERNEMERS
Een grotere tevredenheid van de klant
Bij Westtoers Q-traject voor de toeristische sector, draait het om kwaliteit en beleving. Het traject richt zich op een grotere tevredenheid van de klant.
Tijdens het traject staat de klant op elk moment centraal en gaat de ondernemer op zoek naar wat echt belangrijk is voor zijn klanten/bezoekers.
Professionaliteit en innovatie vergroten
Naast het Q-traject kunnen toeristische ondernemers ook deelnemen aan andere workshops of trajecten. Dat kunnen sessies door Westtoer zijn rond
thema’s zoals familievriendelijkheid, streekproducten en duurzame ontwikkeling. Of deelname aan nieuwe Europese projecten van Westtoer, waarbij
het gaat om professionalisering en innovatie in de toeristische sector.
Het DNA van de regio uitspelen
Poperinge maakt deel uit van de bestemming Westhoek. Toeristische ondernemers kunnen dit nog meer uitspelen door het DNA van de regio een
belangrijke rol te geven bij de inrichting en profilering van de onderneming. Ondernemers kunnen door inspiratiesessies en coaching gestimuleerd
worden om hiermee aan de slag te gaan. Westtoer kan hiervoor tekst- en beeldmateriaal ter beschikking stellen.
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OPPORTUNITEITEN - ACTIES VOOR ANDERE SPELERS
Westtoer informeert
Westtoer informeert ondernemers over mogelijke provinciale subsidies en Europese projecten via infosessies.
Advies en projecten op maat van ondernemers
Naast advies, ontwikkelt Westtoer verschillende workshops en trajecten die aansluiten bij de ondersteuningsvragen van de ondernemers.
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3.4 Communicatie
Het is de ambitie om Poperinge sterker op de toeristische kaart te
plaatsen als Westhoekstad. Dit betekent niet alleen de verdere
ontwikkeling van het toerisme in Poperinge, maar ook de communicatie
van het aanbod naar de toerist.
Bij de toeristische communicatie maken we een onderscheid tussen
enerzijds de wervende promotie en anderzijds de communicatie ter
plaatse. Hoewel bij beide een andere invulling en aanpak mogelijk zijn,
vormt de positionering voor Poperinge steeds de leidraad. Grens-, hopen bierbelevingen zijn het uithangbord, maar tegelijkertijd wordt ingezet
op een mix van productlijnen in Poperinge.
Hoe kunnen we de communicatie het best aanpassen aan de
verschillende doelgroepen? Met wie werken we hiervoor het best
samen? De mogelijkheden zijn haast oneindig. Daarom zijn keuzes
hierbij belangrijk.

Beerexperiences worden
niet enkel op de eigen
website verkocht maar
ook via partnersites
waar doelgroepen zich al
bevinden.
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Een meer gerichte aanpak
Toerisme Poperinge zet in op de drie gekozen leefstijlen: de inzichtzoekers, de harmoniezoekers en de verbindingszoekers. Essentieel is dat
de communicatie gebeurt op maat van deze groepen. De promotie moet gevoerd worden door de creatie van ‘verhalen’ die bij de ontvanger
blijven plakken. Precies daarom moeten die verhalen afgestemd zijn op de verschillende leefstijlen. Sommige producten zijn duidelijk
bedoeld voor één doelgroep. Andere producten kunnen verschillende doelgroepen aanspreken, zolang de juiste aspecten maar belicht
worden. Daarom vertrekt Toerisme Poperinge van de drijfveren per leefstijl en zoekt naar verhalen over het aanbod die hierbij aansluiten.
De website van Toerisme Poperinge voorziet dat potentiële bezoekers op basis van hun eigen voorkeuren (bv. tijdstip, gezelschap, budget, …)
hun bezoek aan de stad kunnen plannen.
Het DNA van de regio doortrekken
Naast de specifieke productlijnen (bv. hop en bier) van Poperinge moet er in de communicatie ook voldoende aandacht zijn voor het DNA van
de Westhoek (onthaasten, rust, lekker eten en drinken, …).
Focus op communicatie ter plaatse
Voor de bezoeker aan Poperinge moet het meteen duidelijk zijn dat hij aankomt in dé stad van hop en bier. Daarom kunnen in het straatbeeld
bepaalde elementen worden aangebracht om dit te versterken (bv. mini hoppeveldje op ronde punten, te kaderen in een visie rond kunst op
de ronde punten,…).
Toerisme Poperinge zorgt ervoor dat de nodige communicatietools ter beschikking zijn voor de bezoeker ter plaatse. Dit doet zij via online en
offline communicatietools. Het drukwerk bevat minstens:
•
•
•

Een goed stadsplan/overzichtskaart met daarop de voornaamste bezienswaardigheden en praktische informatie.
Een magazine dat wordt opgevat als een gids voor de vakantiegangers in Poperinge en verkrijgbaar is bij de verschillende logies en
andere ondernemers. In het magazine staan bv. reisverslagen van vorige bezoekers aan Poperinge die hun tips delen.
Info op maat van specifieke doelgroepen: bv. een speel-, plas- en verschoonplan voor families.

Het drukwerk wordt ook downloadbaar ter beschikking gesteld.
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Inhaken op communicatiekanalen van derden
Toerisme Poperinge zorgt consistent voor relevante informatie en verhalen op de kanalen waar de bezoekers aan Poperinge zich
informeren of zich bevinden:
•

•

•

Wervende communicatie via de regiocampagnes van Westtoer
Voor de wervende promotie kan Toerisme Poperinge het best meesurfen met Toerisme Westhoek. Poperinge wordt hierin gepromoot
als een onderdeel van de bestemming Westhoek. Toerisme Poperinge investeert in goede teksten, foto- en kaartmateriaal, zodat
Westtoer deze vlot kan opnemen in hun off- en online communicatie voor de Westhoek. Toerisme Poperinge zet ondernemers ook aan
om te adverteren in regiopublicaties, zoals de streekpocket ‘De Grote Goesting’.
Toeristen informeren via logiesuitbaters en Infopunten Toerisme
Logiesondernemingen en Infopunten Toerisme zijn doorgaans een belangrijke bron van inspiratie en informatie voor bezoekers.
Toerisme Poperinge reikt tools aan voor de ondernemers, zodat zij hun gasten voldoende kunnen informeren. Naast het drukwerk,
voorziet zij de ondernemers ook van tekst, beeld- en kaartmateriaal rond de productlijnen voor gebruik in hun eigen online en offline
communicatiekanalen.
De gast promoot Poperinge
Toerisme Poperinge stimuleert bezoekers om foto’s te posten op sociale media met de hashtag van Toerisme Poperinge. De hashtag
moet voldoende duidelijk zijn, zodat hij gemakkelijk gebruikt kan worden en Toerisme Poperinge de foto’s veelvuldig kan gebruiken in
haar communicatie. Het drukwerk wordt ook downloadbaar ter beschikking gesteld.
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OPPORTUNITEITEN / ACTIES VOOR ANDERE SPELERS

Integreren van toeristische informatie over Poperinge op
logieswebsites
Ook de logiesuitbaters informeren hun bezoekers graag over
Poperinge en de regio op hun website. Denk hierbij aan een
evenementenkalender, fiets- en wandellusjes vanuit het logies,
lekkere adresjes in de omgeving, … Deze webpagina’s kunnen ze
het best linken aan de site van toerisme Poperinge en bij
uitbreiding van de regiowebsite van de Westhoek. Dit zijn
dynamische, goed onderhouden pagina’s zodat toeristen altijd de
laatste en correcte informatie krijgen.

Informeren/inspireren van ondernemers
Westtoer zal blijvend inzetten op het informeren en inspireren
van Toerisme Poperinge, maar ook de toeristische
ondernemers over de laatste trends op het vlak van
communicatie.

Daarnaast zorgt de ondernemer ervoor dat Toerisme Poperinge
steeds over de meest actuele informatie beschikt (bv.
openingsuren, verlofperiodes, …).

(Potentiële) toeristen eenvoudig informeren over Poperinge via
mailings
Logies kunnen intekenen op Westtoers initiatief van
geautomatiseerde mails uit naam van het logies aan hun gasten.
Via een pre arrival mail bezorgen ze hun gasten 4 dagen voor
aankomst op bestemming, gerichte informatie over events,
lekkere adresjes, recreatieve producten, … Met een post arrival
mail kunnen ze peilen naar de tevredenheid van hun klanten over
hun verblijf. Een inspirerende mailing nadien laat de gasten zin
krijgen om terug te komen naar Poperinge.
Actief delen van berichten op sociale media
Toerisme Poperinge houdt ondernemers proactief op de hoogte
(via gesloten FB-groep, …) van belangrijke nieuwsitems die
zullen gepost worden op haar sociale media. Op die manier
kunnen ondernemers die dit wensen dit nieuws delen op hun
eigen kanalen waardoor ze deze voeden maar ook het
nieuwsitem meer kracht bijzetten.
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3.5 Organisatie & samenwerking
Toerisme Poperinge staat samen met alle toeristische ondernemers en
een aantal andere spelers dagelijks in voor het toerisme in Poperinge. Zij
zorgen samen voor de toeristische beleving van hun bezoekers.
In de komende jaren is een nauwe samenwerking tussen Toerisme
Poperinge en de toeristische ondernemers dan ook essentieel. Om aan
ieders verwachtingen te kunnen voldoen, is een sterkere wisselwerking
tussen beiden belangrijk. Samenwerken betekent meer dan een
consequente informatiedoorstroom. Het gaat ook om samen initiatieven
nemen, waarbij elkaars rollen en sterktes worden gevaloriseerd.
Om in de komende jaren tegemoet te komen aan de vooropgestelde
ambities en plannen, stemmen we de werking van Toerisme Poperinge
en de samenwerking met de toeristische spelers hierop af:

Toerisme Poperinge als regisseur van het toerisme
Een toeristische ervaring staat doorgaans niet op zichzelf, maar is een
totaalbeleving bestaande uit meerdere elementen. Daarom werkt
Toerisme Poperinge geïntegreerd: samenwerken met de andere
betrokken diensten van de stad, de toeristische ondernemers en andere
lokale en regionale spelers. Toerisme Poperinge regisseert dus alles wat
met het toerisme in de stad heeft te maken. Toerisme Poperinge wil
betrokken zijn bij alle toerisme gerelateerde ontwikkelingen vanuit
andere beleidsdomeinen binnen de stad en nog nauwer samenwerken
met alle stadsdiensten (dienst cultuur, vzw Centrummanagement, de
BIB, CO7,…) die een impact hebben op het toerisme en de toeristische
beleving van de stad.

Toerisme Poperinge als hét aanspreekpunt voor private ondernemers
Een goede publiek-private samenwerking is essentieel voor de verdere
ontwikkeling van het toerisme in Poperinge. Toerisme Poperinge zet in
op een versterking van deze samenwerking en fungeert hierbij als het
aanspreekpunt voor alle toeristische actoren.
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Een constante informatiedoorstroom naar Toerisme Poperinge

Een andere inzet en verdere uitbouw van het toerismeteam

Om altijd correcte informatie te kunnen verstrekken aan toeristen,
is het belangrijk dat er een constante informatiedoorstroom is
vanuit de ondernemers naar Toerisme Poperinge. Het gaat om
actuele informatie m.b.t. openingsuren of beschikbaarheid.
Originele nieuwtjes zijn ook interessant voor de verschillende
promotiekanalen, zoals publicaties, website, Facebook, e-zine, ….

De ambities en doelstellingen uit dit plan vragen om een andere inzet
en verdere uitbouw van het team van Toerisme Poperinge. Naast de
onthaalfunctie, zijn volgende rollen belangrijk binnen het
toerismeteam:
•

Een betere wisselwerking tussen Toerisme Poperinge en
ondernemers
Toerisme Poperinge creëert voldoende gelegenheden waarbij
(private) spelers onderling worden samengebracht. Naast een
eerder formeel overleg, zijn ook meer informele bijeenkomsten of
tools van belang voor netwerking en informatie-uitwisseling tussen
ondernemers onderling:
•

•

Toerisme Poperinge organiseert naast een feestelijk netwerk
- en startmoment ook een structureel overleg met de
ondernemers. Hierbij is niet alleen informatieoverdracht van
Toerisme Poperinge naar de ondernemers, maar is er ook
inspraak van de ondernemers mogelijk.

•

Toerisme Poperinge organiseert informele bijeenkomsten.
Bijvoorbeeld een toerismecafé, waar ondernemers elkaar
kunnen ontmoeten en inspireren. Bedoeling is dat dit kan
leiden tot verrassende samenwerkingen.

•

•

Daarnaast kan zij een gesloten Facebookgroep voor
Poperingse ondernemers opstarten. Hier kunnen ze elkaar
informeren en vragen aan elkaar stellen.

•

Toerisme Poperinge organiseert ook een paar keer per jaar
de mogelijkheid om bij lokale ondernemers op bezoek te
gaan. Zo leren de ondernemers niet alleen elkaar aanbod
kennen, maar kunnen ze ook ervaringen uitwisselen over het
verhaal achter de schermen.

•

•

Toerisme Poperinge organiseert workshops voor de
toeristische ondernemers.

•

De productontwikkelaar houdt zich bezig met het uitwerken van
de verschillende productlijnen en heeft hierbij bijzondere
aandacht voor de thema’s grens, hop en bier. Bij de
ontwikkeling van nieuwe toeristische producten wordt telkens
goed overwogen of die dienst zelf hiervoor het meest geschikt
is of hiervoor beter samenwerkt met één of meerdere private
speler(s).
De sectorverantwoordelijke is hét aanspreekpunt voor de
sector. Deze persoon gaat voor een proactieve benadering van
alle toeristische actoren in de stad. Hij/zij staat de
ondernemers bij met eerstelijns raad en daad. De
sectorverantwoordelijke waakt ook over een goede werking van
de Toeristische Infopunten in Poperinge, als verlengstuk van de
toeristische dienst.
De communicatieverantwoordelijke is de expert op het vlak van
on- en offlinecommunicatie. Voor wervende promotie wordt
nauw samengewerkt met Westtoer in het kader van de
regiopromotie van de Westhoek.
Het team wordt geleid door het diensthoofd. Deze persoon is de
regisseur van het toerisme in Poperinge. Een belangrijke taak
is het opsporen van waardevolle toeristische initiatieven en
optreden als makelaar tussen verschillende toeristische
spelers, stadsdiensten en externe partijen die van belang
kunnen zijn voor de realisatie van het toeristisch product. Het
diensthoofd staat in voor een goed stakeholdermanagement,
waarbij de verwachtingen en belangen van de betrokken
partners in goede banen worden geleid.
Een nieuwe dimensie voor Toerisme Poperinge kan enkel in
een nieuwe infrastructuur, op de site Stadsschaal, bij het Hop–
en Bierhuis waardoor ruime openingsuren verzekerd zijn.
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Opmaak van een jaarlijks en meerjarig actieplan
Om de uitvoering van dit plan haalbaar te maken en te faseren,
maakt Toerisme Poperinge jaarlijks een actieplan op. Na afloop van
elk jaar leidt de evaluatie van dit actieplan tot bijsturing en
eventueel tot nieuwe acties. Naast een jaarlijks actieplan, is ook
nood aan een meerjarenplan.

Monitoring en kennisopbouw
Monitoring is belangrijk om kennis op te bouwen en kan eveneens
leiden tot bijsturing van het toeristisch beleid of tot nieuwe
initiatieven en acties. Toerisme Poperinge houdt cijfergegevens bij
en analyseert deze regelmatig.

Regionale samenwerkingen verder uitbouwen
Toerisme Poperinge zet verder in op de nauwe samenwerking die
ze momenteel heeft in het kader van de regiowerking Westhoek,
zowel met Westtoer als met de andere diensten voor toerisme in de
Westhoek. Toerisme Poperinge komt ook tot een nauwere
samenwerking met de regio Noord-Frankrijk (Coeur De Flandre).

Via een gesloten
Facebookgroep
informeert Westtoer
de kustondernemers.
Via dezelfde groep
informeren zij ook
elkaar.
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Dit plan kwam tot stand dankzij de medewerking en de actieve bijdrage
van
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Evelien Decoster
Annelies Gobert
Kerngroep
Annemie Morisse
Bart Wemaere
Ivan Vandekerkhove
Jurgen Vanlerberghe
Marjan Chapelle
Peter Cleenewerck
Sofie Adriaen

Plangroep Westtoer
Darline Vandaele
Lien Phlypo
Luc Abbeloos
Stefaan Gheysen
Tim Provoost
Valérie Heyman
Externe blik
Toon Berckmoes (Idea Consult)
Vormgeving
Joke Coppejans
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Andere betrokkenen

Hilde Cuyt - CO7
Schepen Klaas Verbeke
Schepen Loes Vandromme

Interviewgesprekken
Toerismeworkshop
Aniek Caignie
Annelore Soenen
Annemie Morisse
Benedikte Coutigny
Bert Recour
Carmen Logie
Christof Dejaegher
Conrad Werbrouck
Ivan en Liesbeth Lemahieu
Ivan Vandekerkhove
Jane Cheung en Frie Scheldeman
Joris Cambie
Leen Harinck
Marco Passarella
Pieter Verdonck
Raf Craenhals
Wim Chielens
Wout Caron
Medewerkers dienst voor toerisme:
Caroline Becquoye
Els Corveleyn
Eva Bouve
Gisèle Notredame
Liese Lannoye
Peter Cleenewerck
Carmen Boeraeve
Stadsmedewerkers:
Tijs Goethals
Matthias Breyne
Jessy Clynckemaillie

Bertin Deroo
Chantal Vanelstlande
Annelore Soenen
Geert Gombeir
Inge Carbon
Jane Cheung
Frie Scheldeman
Johan Geeraert
Kris Pollentier
Marleen Baelde
Raf Craenhals
Stefaan Couttenye
Wout Caron
Pieter Verdonck
Annemie Declerck
Bart Boeraeve
Bart Mostaert
Ann Bouton
Melanie Bulckaert
Angie Verbrigghe
Dries Vandewoude
Inge Dieryck
Pieter Verheyde
Katrien Vandamme
Joris Cambie
Jan Langbeen
Veerle Mertens
Barbara Sedeyn

De foto’s die gebruikt worden in dit document dienen uitsluitend ter inspiratie bij de tekst en mogen niet verspreid worden.
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