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Disclaimer
Dit rapport is alleen bestemd voor de partijen zoals omschreven in de opdrachtbrief. Dit
rapport mag niet worden geciteerd en/of aan worden gerefereerd, gedeeltelijk of in zijn
geheel, zonder onze schriftelijke toestemming. KPMG legt geen verantwoording af over de
inhoud van dit rapport anders dan aan de partijen zoals omschreven in de opdrachtbrief.
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Executive summary
De Vlaamse stedenpropositie is een sterke troef bij het aantrekken van buitenlands toerisme
naar Vlaanderen. Echter de concurrentiepositie van de Vlaamse Kunststeden staat vanuit het
internationaal perspectief al enige jaren onder druk. Dit komt onder andere doordat in
toenemende mate andere stedelijke bestemmingen, mede door de opkomst van de low cost
airlines, goedkoper en sneller worden ontsloten.
In de “beauty contest” om de gunst van de (potentiële) toeristische bezoeker, worden de
kenmerken waarmee steden en stedelijke gebieden zich onderscheiden steeds belangrijker. In
het Kunststedenactieplan (KSAP) wordt er als ambitie naar gestreefd, om door middel van zes
strategische speerpunten, de basiscondities van de Vlaamse Kunsteden voor de toeristische en
MICE bezoeker op (Europees) topniveau te brengen. De bereikbaarheid van de Vlaamse
Kunsteden is, als een van deze strategische speerpunten, cruciaal om (wederom) tot
toekomstige toeristische groei te komen.
De onderzoeksanalyses en aanbevelingen in dit rapport richten zich op de toeristische
bereikbaarheid van de vijf Vlaamse Kunststeden, te weten: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven
en Mechelen. Ten behoeve van het onderzoek is de toeristische bereikbaarheid van de vijf
Vlaamse Kunststeden gedefinieerd als optimaal; wanneer de toerist voorafgaand en/of tijdens
zijn stedelijke bezoek geen belemmeringen ervaart op het gebied van mobiliteit en
toegankelijkheid van het stedelijke aanbod en waarbij de toerist tevens ten aanzien van beide
op het door hem of haar gewenste moment en op de gewenste manier, toegang heeft tot
relevante bereikbaarheidsinformatie.
De analyses die ten behoeve van dit onderzoek zijn gedaan laten zien, dat op een aantal
belangrijke punten de toeristische bereikbaarheid van de vijf Vlaamse steden nog verder te
verbeteren is. Voor de verbeterpunten is onderscheid gemaakt tussen “harde aspecten” van
bereikbaarheid (b.v. meer rails, asfalt of andere infrastructurele ingrepen) en “zachte
aspecten” (b.v. aanpassingen in de informatievoorziening, bewegwijzering, etc).
Opvallend was dat slechts een beperkt aantal knelpunten betrekking hebben op de “harde”
aspecten van toeristische bereikbaarheid. Voor wat betreft de infrastructuur is België, en de
Vlaamse Kunststeden in het bijzonder, voldoende toegerust. Er zijn voldoende spoor en
wegen verbindingen aanwezig. Met name de ontbrekende directe treinverbinding van de
luchthaven van Charleroi naar de Vlaamse Kunststeden (met uitzondering van Brugge) is als
een belemmerende factor van de toeristische bereikbaarheid van de vijf Vlaamse Kunststeden
aangemerkt. Dit temeer, omdat Charleroi inmiddels op afstand de nummer twee luchthaven
van België is geworden.
Verreweg de meeste knelpunten spelen in op de “zachte aspecten” van toeristische
bereikbaarheid. Hieronder worden tevens de virtuele bereikbaarheidsaspecten geschaard (o.a.
websites). Deze aspecten spelen in toenemende mate een steeds belangrijker rol in de
informatievoorziening van de toerist. Voorafgaand aan een reis is het internet een
veelgebruikte bron van informatie. Tijdens de reis raadpleegt een toerist het internet ook in
toenemende mate, dankzij steeds geavanceerder wordende technieken. Toeristische
bereikbaarheidsinformatie op de websites van de kunststeden en op andere relevante websites,
zoals die van onder andere vervoersmaatschappijen en reisorganisaties, laat nog al eens te
wensen over. Goed content management kan een belangrijke rol spelen bij het verder
verbeteren van deze, voor de toeristische bereikbaarheid van belang zijnde, websites.
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Verwacht wordt dat internet (met name draadloos in de vorm van PDA’s en GPS) een steeds
belangrijkere rol gaat innemen voor wat betreft de toeristische bereikbaarheid van de steden.
Hierdoor zal de fysieke bewegwijzering in de (nabije) toekomst steeds verder in belang
afnemen. Op dit moment is het echter nog te vroeg om noodzakelijke verbeteringen aan de
huidige bewegwijzering en informatievoorziening in afwachting daarvan uit te stellen. Het
verdient daarom de aanbeveling om de bewegwijzering in de steden als ook op treinstations
en in mindere mate luchthavens, gericht en met een oog gericht op de toekomst verder te
verbeteren.
Tevens is geconstateerd dat bij de informatievoorziening en bewegwijzering in de steden en
op treinstations, de taalwetgeving vaak een belangrijke factor van betekenis is. Door zoveel
mogelijk gebruik te maken van internationale pictogrammen en ISO gecertificeerde
bewegwijzering, kan dit de begrijpelijkheid van informatie voor de internationale toerist ten
goede komen. Daarnaast blijft het van belang dat in overweging wordt meegenomen, dat een
teveel aan bewegwijzering ten koste kan gaan van de overzichtelijkheid en uitstraling van de
stad.
De informatievoorziening ten aanzien van het openbaar vervoer in de stad is in de praktijk
voornamelijk gericht op het woon- en werkverkeer in Vlaanderen. Een grote verbetering voor
de toeristische bereikbaarheid van het openbaar vervoer kan zijn het duidelijk aangeven van
attracties en bezienswaardigheden bij de haltes en haltebenamingen, zowel in de tram of bus
als op de perrons zelf. Het verdient daarnaast de aanbeveling om het toeristische onthaal van
het openbaar vervoer verder te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het minimaal in
het Engels te woord kunnen staan van een toerist en het eenvoudig kunnen kopen van een
openbaar vervoer ticket.
Jaarlijks doen ongeveer één op de zes toeristen de Vlaamse Kunsteden aan per touringcar. De
touringcar is daarmee een belangrijke vervoersmodaliteit voor de toeristische bezoeker van de
Kunststeden. Het beleid en de faciliteiten voor autocars verschillen nog sterk van stad tot stad,
maar is in nagenoeg alle gevallen niet goed afgestemd op de behoeftes van autocaristen.
Daarnaast is ook de informatievoorziening naar de autocaristen en gidsen toe niet optimaal.
Het promoten het totale aanbod welke de vijf Vlaamse Kunststeden te bieden hebben en de
introductie van een citycard over de steden heen kan van toegevoegde waarde voor de
stedelijke aantrekkelijkheid van Vlaanderen zijn. Evenals het vergroten van de zichtbaarheid
op luchthavens en internationale treinstations in België, middels informatiezuilen, billboards,
lichtborden etc. waar de toerist wordt geattendeerd op de goede bereikbaarheid en de
onderlinge nabijheid van de kunststeden.
Tot slot is geconstateerd dat samenwerking met relevante partijen (toeristische diensten,
mobiliteitsdiensten, toerisme Vlaanderen, de politiek etc), specifiek op het gebied van de
geïdentificeerde knelpunten in toeristische bereikbaarheid, essentieel is voor het succesvol
implementeren van de aanbevelingen in dit rapport. Het periodiek meten van de
voortgangsstatus (verbeteringen/verslechteringen) ten aanzien van de toeristische
bereikbaarheid kan de Vlaamse steden in staat stellen de bereikbaarheid van hun steden
blijvend te verbeteren en nauwer aan te sluiten op de steeds veranderende eisen van de
veeleisender wordende toerist.
KPMG spreekt de hoop uit dat met dit rapport een bijdrage is geleverd aan het nemen van de
noodzakelijke stappen om tot verbetering van de toeristische bereikbaarheid van de Vlaamse
kunststeden te komen, zodat deze snel en adequaat kunnen worden gemaakt.
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1.

Inleiding

De onderlinge concurrentie tussen Europese steden wordt steeds groter door de uitbreiding
van landen die zijn aangesloten bij de EU, waardoor deze meer landen en steden
toegankelijker worden voor de toerist. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling wordt
duidelijk dat het toerisme in toenemende mate aan verandering onderhevig is zowel vanuit de
vraag- als de aanbodzijde gezien. Trends en ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller
tempo op en ook de intensiteit ervan lijkt steeds meer toe te nemen.
Aan de vraagzijde spelen naast onder andere economische factoren als bijvoorbeeld
koopkrachtontwikkeling en consumentenvertrouwen ook demografische factoren als o.a. een
explosief stijgend aantal actieve 50+’ers met vrije tijd (vergrijzing) en meer
eenpersoonshuishoudens (huishoudverdunning). Ook technologische ontwikkelingen (o.a. op
het gebied van vervoer en ICT) en sociaal culturele factoren (ten aanzien van o.a.
vakantiebeleving, de invulling van schaarse vrije tijd en het in toenemende mate beschouwen
van vakantie als een verworven recht), dragen hieraan bij.
Aan de aanbodzijde valt op dat consolidatie in de reisindustrie steeds verder toeneemt zowel
onder touroperators als vervoersmaatschappijen. Daarnaast manifesteren nieuwe toetreders
zich op de toeristenmarkt. De traditionele grenzen in de distributie verdwijnen steeds meer als
gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van IT.
In dit speelveld draagt de optelsom van al deze factoren in Europa bij aan een sterke groei van
het stedentoerisme in de komende jaren en is het stedentoerisme inmiddels verworden tot een
factor van aanzienlijke economische betekenis. Ook in Vlaanderen zijn de Kunststeden een
belangrijke trekker van toeristen. Bijna de helft van alle aankomsten in Vlaanderen vindt
plaats in één van de vijf Vlaamse Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en
Mechelen). De Kunststeden zijn dan ook van cruciaal belang voor de economie van
Vlaanderen.
De Vlaamse stedenpropositie is een sterke troef bij het aantrekken van buitenlands toerisme.
De concurrentiepositie van de Vlaamse Kunststeden staat vanuit het international perspectief
al enige jaren onder druk. Dit komt onder andere doordat bestemmingen, door de opkomst
van de low cost airlines, in toenemende mate beter, goedkoper en sneller worden ontsloten.
Hierdoor worden nieuwe steden bestemmingen aantrekkelijker en toegankelijker. Ook
ontstaat er in het kielzog van de veranderende dynamiek in het zakelijk verkeer (opkomst van
nieuwe EU lidstaten, Oost-Europa en de BRIC landen in het bijzonder) in toenemende mate
een toeristische mobiliteit, waardoor de drempels om nieuwe stedelijke bestemmingen te
ontdekken vervagen.
In de “beauty contest” om de gunst van de (potentiële) toeristische bezoeker, worden de
kenmerken waarmee steden en stedelijke gebieden zich onderscheiden steeds belangrijker.
Het wordt steeds moeilijker om op alle kenmerken de concurrentie aan te gaan en het maken
van keuzes wordt daardoor ook voor steden steeds noodzakelijker.
In een toeristisch actieplan van de Vlaamse Kunststeden wordt specifiek naar verbetering
gestreefd op het gebied van het concurrentievermogen van de Kunststeden:
•
•

De kwaliteit van de dienstverlening, het product en de bereikbaarheid van de
stedelijke bestemming
De samenwerking en kennisuitwisseling bevorderen tussen de actoren
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Het op (Europees) topniveau brengen van de basiscondities van de Vlaamse Kunststeden is
daarbij de ambitie. Hierbij wordt onder andere ingezet op het onthaal van en de communicatie
met de bezoekers, vriendelijkheid en gastvrijheid. Daarnaast concentreert het
Kunststedenactieplan (KSAP) zich op de toeristische bereikbaarheid van de Vlaamse
Kunststeden. Te meer daar het in dat kader ook van belang is dat zowel professionele
organisaties uit het toeristische bedrijfsleven als toeristen de weg weten te (blijven) vinden
naar de Vlaamse Kunststeden.
Samenvattend werkt het Kunststedenactieplan een strategie uit met zes strategische
speerpunten, waarvan één van deze speerpunten de bereikbaarheid van Vlaanderen is. De
toeristische bereikbaarheid is van belang, aangezien het element bereikbaarheid, mede vanuit
internationaal concurrentie perspectief gezien, cruciaal is om tot toekomstige groei van het
toerisme naar de Vlaamse Kunststeden te komen.
Dit onderzoek richt zich specifiek op deze bereikbaarheid in relatie tot de belangrijkste
toeristische doelgroepen. Op grond van de bevindingen uit het onderzoek is gekomen tot dit
strategisch plan waarmee een structurele verbetering van de bereikbaarheid dient te worden
gerealiseerd.
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2.

Visie en onderzoekskader

In dit onderzoek is bereikbaarheid vanuit het perspectief van de toeristische bezoeker van de
Vlaamse steden benaderd, waarbij rekening is gehouden met de factoren modaliteit, beleving
en doelgroepen, zie figuur 1. Dit betekent dat bereikbaarheid is onderzocht door de afstand,
tijd, gemak en begrijpelijkheid voor de verschillende vervoersmodaliteiten in ogenschouw te
nemen, waarbij rekening gehouden is met de verschillen tussen de toeristen zoals de leeftijd
en de taal die ze spreken.
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Figuur 1: Bereikbaarheidsperspectieven

In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen de bereikbaarheid voorafgaand aan het
bezoek en tijdens het bezoek aan de Vlaamse stad/steden en tussen virtuele, fysieke en locatie
gebonden bereikbaarheidsaspecten. Met virtuele bereikbaarheid van de steden wordt de
informatievoorziening wat betreft bereikbaarheid bedoeld op de websites van onder andere de
toeristische diensten en reisorganisaties, (reis)portals, zoekmachines en vervoersorganisaties.
Met fysieke bereikbaarheid wordt de bereikbaarheid van de steden via de weg, het spoor, het
water en de lucht bedoeld. Locatie gebonden bereikbaarheidsaspecten spelen in op de
bereikbaarheid van attracties en voorzieningen in de steden, waarbij de openbaar
vervoermogelijkheden in de stad, de bewegwijzering, toeristisch onthaal en toeristische
informatievoorziening een rol spelen. De ‘virtuele’ bereikbaarheidsaspecten spelen met name
voorafgaand aan het bezoek een belangrijke rol, terwijl de ‘fysieke’ en ‘locatie gebonden’
bereikbaarheidsaspecten juist meer tijdens het bezoek aan een bestemming aan bod zullen
komen.
Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar stedelijke, interstedelijke, nationale (Vlaanderen)
en internationale bereikbaarheid van de Kunststeden. Het onderzoek richt zich alleen op de
buitenlandse toerist en niet op de Belgische bezoeker van de Vlaamse Kunststeden. Het MICE
(Meetings, Incentives, Congresses, Exhibitions) toerisme is buiten beschouwing gelaten,
hoewel veel van de bevindingen en aanbevelingen ook hierop van toepassing zullen zijn.
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2.1.
Visie
Als leidraad voor het onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen is de visie voor de
toeristische bereikbaarheid als volgt geformuleerd:
“De toeristische bereikbaarheid is optimaal wanneer de toerist voorafgaand en tijdens zijn
stedelijke bezoek geen belemmeringen ervaart op het gebied van mobiliteit en
toegankelijkheid van het stedelijke aanbod, waarbij de toerist ten aanzien van beide op het
door hem of haar gewenste moment en op de gewenste manier toegang heeft tot relevante
bereikbaarheidsinformatie”
De kern van de visie beschrijft dat de toerist tijdens zijn trip geen belemmeringen op het
gebied van mobiliteit en toegankelijkheid van het stedelijk aanbod dient te ervaren. De
informatievoorziening kan daarbij een ondersteunende rol spelen. Met “het stedelijke aanbod”
worden alle mogelijke toeristische voorzieningen bedoeld, zoals logies, eetgelegenheden,
bezienswaardigheden en attracties. Met “de gewenste manier” wordt de manier waarop
informatie verkregen kan worden door de toerist bedoeld. Hierbij kan worden gedacht aan het
verkrijgen van informatie via het internet, een folder en de telefoon, maar ook het verkrijgen
van bereikbaarheidsinformatie van personen. De manier waarop een toerist wordt benaderd,
als wel gastvrijheid en vriendelijkheid spelen bij deze vorm van toeristisch onthaal een rol.
Om aan te geven welke stadia van het stedelijk bezoek bij toeristische bereikbaarheid aan de
orde komen, wordt gebruik gemaakt van het zes stappen model “De 6 stappen naar
toeristische bereikbaarheid” (zie figuur 2).
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Figuur 2: De 6 stappen naar toeristische bereikbaarheid

Dit model omvat alle stappen van bereikbaarheid waar een toerist mee kan worden
geconfronteerd bij het maken van een stedentrip.
Stap 1: Informatie verzamelen en keuze bestemming:
In de eerste stap van het proces informeert de toerist zich over de mogelijke bestemmingen en
de daarbij behorende bereikbaarheidsinformatie. Het verzamelen van informatie vindt in
toenemende mate plaats via het internet. Virtuele informatie over de Kunststeden is dan ook
zeer belangrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over beschikbare vluchten,
11615h-01M Rapport Toeristische Bereikbaarheid Finaal

9

ABCD
nabijgelegen luchthavens, verbindingen, dienstregelingen en parkeergelegenheid in en om een
stad. De volgende factoren kunnen hierbij van invloed zijn: reiservaringen uit het verleden,
verhalen van familie, vrienden of kennissen, promotionele uitingen, informatie op internet, bij
reisbureaus en via aanbiedingen.
Stap 2: Plannen/boeken:
Als de bestemming, het soort reis en de manier van transport bepaald zijn, zal de toerist de
gewenste reis en vormen van transport plannen en/of boeken (niet alle toeristen boeken
vooraf). Het boeken van een (gedeelte of hele) reis kan op verschillende manieren, zoals
bijvoorbeeld fysiek via een reisbureau, via het internet (via een intermediair of direct bij de
aanbieder) of telefonisch. In deze fase speelt het gemak waarmee de toerist kan boeken een
belangrijke rol, maar ook de volledigheid van informatie. Factoren die hierbij van invloed
zijn: boekingsmogelijkheden bij een reisbureau, boekingsmogelijkheden op het internet en de
mogelijkheden om direct bij het betreffende logies of de vervoersmaatschappij te boeken.
Stap 3: Fysieke reis (inkomend):
Dit is de reis naar de bestemming per vervoersmiddel, zoals: auto, trein, vliegtuig, bus, etc.
Factoren die hierbij van invloed zijn: de kwaliteit en de mogelijkheden van transport, fysieke
verbindingen, informatievoorziening, bewegwijzering en lokaal advies.
Stap 4: Oriëntatie en beweging op bestemming:
Wanneer de toerist in de stad is aangekomen, zal hij zich, indien nodig, oriënteren en
informeren over de bestemming. Vervolgens beweegt de toerist zich op de bestemming naar
eetgelegenheden, bezienswaardigheden, attracties, musea etc.
Factoren die hierbij van invloed zijn: informatievoorziening (lokaal), toeristisch onthaal,
bewegwijzering, de kwaliteit en mogelijkheden van transport, de fysieke verbindingen op de
bestemming en lokaal advies.
Stap 5: Fysieke reis (uitgaand):
Dit is de reis van de bestemming naar huis c.q. de vervolgbestemming per auto, trein,
vliegtuig, bus, etc.
Factoren die hierbij van invloed zijn: de kwaliteit en de mogelijkheden van transport, fysieke
verbindingen, informatievoorziening, bewegwijzering en lokaal advies.
Stap 6: Evaluatie:
Uiteindelijk zal de toerist de gemaakte reis bewust dan wel onbewust evalueren waarbij alle
factoren uit de voorgaande stappen worden meegenomen. Deze evaluatie kan van invloed zijn
op toekomstig reisgedrag van de toerist.
Factoren die van invloed zijn: alle bij de eerdere stappen genoemde bereikbaarheidsaspecten.
De bereikbaarheidsaspecten (virtueel, fysiek en locatie gebonden) zijn van invloed op
verschillende stappen in het toeristische proces.
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Virtuele toeristische bereikbaarheid:
Met virtuele bereikbaarheid wordt de
toegankelijkheid, de volledigheid en het
gebruiksgemak van de toeristische
bereikbaarheidsinformatie op het internet en
in brochures bedoeld. Dit geldt zowel voor
de informatie die de steden zelf beschikbaar
stellen als voor de informatie die andere
relevante partijen zoals Toerisme
Vlaanderen en (boekings)websites ter
beschikking stellen. Met de komst van
mobiele telefoons en PDA’s heeft de toerist
niet alleen voorafgaand aan een bezoek,
maar ook tijdens het bezoek de
mogelijkheid deze virtuele
informatiebronnen te raadplegen. In figuur 3
is dan ook af te lezen dat de virtuele
bereikbaarheid in alle stappen van het
bereikbaarheidsproces een rol kan spelen.
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Figuur 3: Virtuele toeristische bereikbaarheid
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Fysieke toeristische bereikbaarheid:
De fysieke bereikbaarheid is de
bereikbaarheid van een stad via de lucht,
het water, het spoor en de weg. Onder de
fysieke bereikbaarheid wordt de
beschikbaarheid van de verschillende
vervoersmodaliteiten (ook in kwalitatieve
zin) en hoe deze op elkaar zijn afgestemd
(netwerken) verstaan. Fysieke
bereikbaarheid speelt een rol wanneer de
toerist naar de stad toe reist en vervolgens
binnen de stad naar zijn bestemming reist.
Ook bij de uitgaande reis en de evaluatie
van de reis speelt fysieke bereikbaarheid
opnieuw een rol. In figuur 4 zijn de
stappen aangegeven waarop fysieke
toeristische bereikbaarheid van toepassing
is.

Figuur 4: Fysieke toeristische bereikbaarheid
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Locatie gebonden toeristische bereikbaarheid:
Onder locatie gebonden bereikbaarheid vallen
de beschikbaarheid van de verschillende
vervoersmodaliteiten in de stad en de
toegankelijkheid en de begrijpelijkheid van de
daarbij behorende bereikbaarheidsinformatie.
Voorbeelden van locatie gebonden
bereikbaarheid zijn de aanwezigheid van een
bus, tram of taxi die regelmatig naar een
bepaald stadsdeel rijdt en de vindbaarheid en
begrijpelijkheid van de informatie over
tijdsregelingen en op- en afstapplaatsen op de
haltes van de bus of trams. Een ander
voorbeeld is de bewegwijzering in de stad naar
de bezienswaardigheden, logies en
informatiepunten. Locatie gebonden
bereikbaarheidsaspecten komen ook aan bod
bij de fysieke reis naar de steden toe,
bijvoorbeeld bij de bewegwijzering en
informatievoorziening op stations. De locatie
gebonden toeristische bereikbaarheid is van
invloed op stappen 3 tot en met 6 van het
bereikbaarheidsproces, zie figuur 5.

11
2
2

Informatie verzamelen
en keuze bestemming

Plannen/boeken

33

Fysieke reis (inkomend)

4

Oriëntatie en
beweging op de
bestemming

5

Fysieke reis (uitgaand)

= Stap is niet van toepassing
= Stap is van toepassing

6

Evaluatie

Figuur 5: Locatie gebonden toeristische bereikbaarheid

Tijdens het onderzoek zijn verschillende knelpunten in de bereikbaarheid van de Vlaamse
Kunststeden naar voren gekomen. Bij het overwegen van mogelijke oplossingsrichtingen is
gebruik gemaakt van een model dat de knelpunten indeelt in vier categorieën1:
1. Vernieuwen bestaande infrastructuur: renoveren en onderhouden van de
vervoersinfrastructuur om deze structureel te verbeteren
2. Capaciteit stedelijk vervoer uitbreiden: nieuwe vervoersmogelijkheden introduceren
in het stedelijk vervoer of bestaande uitbreiden (bijvoorbeeld extra treinstellen
inzetten)
3. Verbeteren efficiency: Verbeteren van het netwerkmanagement, betere
informatievoorziening en extra veiligheid van de bestaande infrastructuur
4. Beïnvloeden reisgedrag: informatievoorziening en incentives gebruiken voor het
beïnvloeden van de reiziger en zijn of haar reisgedrag
In figuur 6 zijn de verschillende categorieën met een aantal voorbeelden weergegeven. De
categorieën geven een richting aan voor de aanbevelingen.

1

Strategies for Public Transport in Cities (SPUTNIC), Eurostat, Proceed Project Traffic Demand
system
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Renoveren en onderhouden van het
systeem om het beste eruit te halen

1. Vernieuwen
bestaande
infrastructuur
Nieuwe vervoersmogelijkheden
introduceren in het stedelijk vervoer
Informatievoorziening en branding als
incentives voor het gebruik van alternatief
vervoer (soft-/hardware en gebruik Traffic
Demand System)

2. Capaciteit
stedelijk vervoer
uitbreiden

4. Beïnvloeden
reisgedrag

3. Waarborgen
efficiency
bestaande
systeem

Verbeteren network management, betere
informatievoorziening en extra veiligheid

Figuur 6: Bereikbaarheidscategorieën

2.2.
Profiel
Het totale aantal aankomsten van de recreatieve verblijfstoeristen in de vijf Vlaamse
Kunststeden is over de periode 2000-2007 gedaald met 5 procent (circa 90.000 bezoekers)
naar 1.688.440 aankomsten2. Hoewel er verschillen per stad zijn aan te duiden, komen de
meeste buitenlandse bezoekers die de Vlaamse Kunststeden aandoen uit de herkomstlanden
Nederland en Engeland, zie figuur 7. De buurlanden vertegenwoordigen met bijna 70 procent
het belangrijkste aandeel van de buitenlandse bezoeken. In figuur 8 is te zien dat het aandeel
toeristen dat uit Europa komt de laatste jaren is gestegen, terwijl het aandeel Amerikanen en
Japanners is gedaald. De auto is het meest gebruikte vervoermiddel om naar de Kunststeden
toe te reizen, gevolgd door de trein3, zie figuur 9. Dit valt te verklaren door het grote aantal
toeristen dat uit de buurlanden komt.
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Toerisme Vlaanderen, Toerisme in cijfers, 2008
Kunststedenonderzoek, 2005

11615h-01M Rapport Toeristische Bereikbaarheid Finaal

13

ABCD
Figuur 7: Aantal aankomsten in de Kunststeden 2000 en 2007
Aandeel (%2002)

Aandeel (%2006)

Aankomsten

Aankomsten

20%
9%
9%
20%
2%
2%
5%
3%
29%

28%
10%
11%
20%
2%
4%
4%
2%
18%

Herkomstland
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Engeland
Italie
Spanje
Amerika
Japan
Overig

=
=

Figuur 8: Aandeel (%) aankomsten Vlaamse Kunststeden 2005
Transportmiddel

Kunststeden

Wagen
Gewone trein
HST, Thalys of Eurostar
Touringcar
Vliegtuig
Andere

36,2%
12,8%
13,2%
16,0%
21,0%
0,8%

Figuur 9: Transportmiddel naar de steden toe 2005

Binnen het bezoekersprofiel verblijfstoeristen heeft over alle steden heen absoluut gezien de
categorie 18 tot 34 jaar de overhand, gevolgd door de 35 tot 54 jarigen, zie figuur 10. Verder
weg gelegen landen zoals Spanje en Japan trekken een overwegend jonger publiek, terwijl uit
Duitsland, Engeland en in mindere mate Amerika juist meer ouderen (55+) naar de Vlaamse
Kunststeden reizen, zie figuur 11. Met name Antwerpen en Leuven beschikken over een vrij
jong profiel verblijfstoeristen, terwijl Gent juist meer “oudere” verblijfstoeristen trekt. Brugge
beschikt over een heel divers publiek wat betreft de leeftijd.
50%
45%
40%
35%
30%
18-34 jaar

25%

35-54 jaar

20%

55 jaar en ouder

15%
10%
5%
0%
Antwerpen

Brugge

Gent

Leuven

Gemiddelde
steden

Figuur 10: Verdeling naar leeftijd per stad voor de toeristische recreatieve toerist
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40%
18- 34 jaar
30%

35-54 jaar
55 jaar en ouder

20%

10%
0%
Neder land

Duit sland

Fr ankrijk

UK

Spanje

USA

Japan

Figuur 11: Verdeling naar leeftijd per herkomstland voor de toeristische recreatieve toerist in de
Vlaamse Kunststeden in 2005 (inclusief Brussel)
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Gemiddeld brengen verblijfstoeristen anderhalve dag door in de steden. Over het algemeen
zijn de recreatieve verblijfstoeristen niet eerder in de bezochte Vlaamse Kunststeden geweest.
Verblijftoeristen die in de komende drie jaar van plan zijn terug te komen naar één van de
Vlaamse Kunststeden, zullen overwegend een herhalingsbezoek aan Brugge, Antwerpen en
Gent brengen 4.
Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de verblijfstoeristen naar België ongeorganiseerd
reist. Voorafgaand aan het bezoek is de belangrijkste informatiebron voor de toeristische
verblijfstoerist het internet, waarbij de websites van de steden veel bezocht worden. Andere
vormen van informatie die de verblijfstoerist gebruikt voorafgaand aan het bezoek zijn
informatie van vrienden en familie, reisgidsen en brochures, zie figuur 12.

15%

46%

Internet
Vrienden/familie/bekenden
Reisgidsen

19%

Brochures van touroperators/reisbbureaus
20%

Figuur 12: Geraadpleegde informatiebronnen van de toerist voorafgaand aan het bezoek naar de
Vlaamse Kunststeden door (inclusief Brussel)

Tijdens een verblijf in één van de Vlaamse Kunststeden speelt het informatiekantoor van de
stad een belangrijke rol. Ongeveer éénderde van de verblijfstoeristen in de Kunststeden heeft
tijdens het verblijf contact opgenomen met het informatiekantoor of was van plan dit te doen5.
Voor een uitgebreid profiel per stad, zie bijlage I.
Bij de prioritering van de op te lossen knelpunten, zal de nadruk wat betreft de fysieke
bereikbaarheid moeten liggen op de auto en de trein en in mindere mate het vliegtuig, omdat
de impact hiervan lager is. Voor de virtuele en locatie gebonden bereikbaarheid is het
belangrijk in het oog te houden dat het gaat om een publiek van verschillende
leeftijdscategorieën en uiteenlopende informatie behoeften.

4
5

Kunststedenonderzoek, 2005
De recreatieve verblijfstoerist, augustus 2006
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2.3.
Onderzoeksaanpak
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van verschillende onderzoekstechnieken waaronder
desk research, interviews en veldonderzoek.
Desk research
Tijdens het desk research zijn eerdere beleidsplannen en onderzoeksrapporten bestudeerd.
Ook is er een benchmark onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar trends en
ontwikkelingen op het gebied van toeristische bereikbaarheidsaspecten in concurrerende
steden/regio’s. Zie bijlage II voor de resultaten van de benchmark. In deze fase is in
samenwerking met de Diensten van Toerisme een eerste aanzet gemaakt voor een SWOT
analyse, welke de leidraad vormt voor het verdere onderzoek. De SWOT matrices zijn in de
opstartfase van het onderzoek opgesteld en gebruikt ten behoeve van de bepaling van de
verder te onderzoeken knelpunten. Indien bij twee grote steden (Antwerpen, Brugge en Gent)
of bij drie steden dezelfde knelpunten naar voren zijn gekomen, zijn deze knelpunten verder
onderzocht, zie bijlage III. Er is geen verdere analyse uitgevoerd op de SWOT matrices per
stad.
Zie voor de SWOT over alle steden heen en de stedenspecifieke SWOT analyses, bijlage IV.
Interviews
Naast het desk research zijn interviews gehouden met meer dan 30 deskundigen op
verschillende gebieden. Op deze manier is getracht meer inzicht te krijgen in de aanwezige
knelpunten van de steden en de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van de
toeristische bereikbaarheid. De geïnterviewde partijen zijn onder meer werkzaam in het
hotelwezen, bij vervoersmaatschappijen (De Lijn, NMBS, ferrymaatschappijen,
luchtvaartmaatschappijen, autocaristen, etc.), bij Toerisme Vlaanderen, de gemeentelijke
dienst mobiliteit van de verschillende Kunststeden, touring verenigingen en specifieke experts
in een deelgebied van bereikbaarheid.
Enquête
In de maand juli 2008 is een enquête gehouden onder 25 touroperators in Frankrijk, Engeland,
Spanje, Duitsland en Nederland, waarin gevraagd is naar hun opinie over de geïdentificeerde
bereikbaarheidsknelpunten. De vragenlijst is opgenomen in bijlage V.
Cameraonderzoek
In de maand juli 2008 is een cameraonderzoek uitgevoerd door KPMG medewerkers. Deze
medewerkers zijn op pad gestuurd met als briefing zich op te stellen als Engelssprekende
toeristen, reizend met bagage. In het cameraonderzoek zijn, met uitzondering van het
vliegtuig, de taxi en de autocar, alle vervoersmodaliteiten meegenomen.
Iedere deelnemer aan het cameraonderzoek kreeg de opdracht om een aantal locaties te
bezoeken en daarbij een aantal opdrachten uit te voeren. Hierbij waren de startpunten
(Brussels Airport, Charleroi Airport, Antwerpen-Deurne Airport, etc.), eindpunten (stations
van de steden en attracties) en de te nemen vervoersmodaliteit vooraf aan de deelnemers
meegedeeld. De deelnemers dienden zelf op zoek te gaan naar de benodigde
informatiebronnen om naar hun bestemming toe te komen. De deelnemers moesten een
verslag schrijven van hun bevindingen en deze ondersteunen door het maken van foto’s van
bereikbaarheidssituaties. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn foto’s gemaakt van
bijvoorbeeld vervoersmiddelen, signalisatie, informatiekantoren, reisschema’s, halteinformatie etc. Er is de deelnemers ook gevraagd op te letten op het toeristische onthaal.
Door de gecombineerde onderzoeksaanpak zijn circa 50 bereikbaarheidssituaties in kaart
gebracht.
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3.

Strategische visie

In dit hoofdstuk zullen in paragraaf 3.1 en 3.2 de bevindingen, conclusies en aanbevelingen
per bereikbaarheidsaspect (fysiek, virtueel en locatie gebonden) worden uiteengezet. Tot slot
zal in paragraaf 3.4 een aanzet tot de implementatie van de aanbevelingen worden gedaan in
de vorm van een prioriteitenportfolio. Hierin worden de impact en de oplossingscomplexiteit
van de aanbevolen projecten beschreven.
3.1.
Virtuele bereikbaarheid
Uit onderzoek blijkt dat het internet voor de toeristische bezoeker de belangrijkste
informatiebron voorafgaand aan een bezoek aan de Vlaamse Kunststeden is6. Andere vormen
van informatie die de verblijfstoerist gebruikt voorafgaand aan het bezoek zijn: informatie
van vrienden/familie en kennissen, reisgidsen en brochures. In dit hoofdstuk wordt dieper
ingegaan op de virtuele bereikbaarheidsaspecten, de gevonden knelpunten en aanbevelingen.
3.1.1. Bevindingen en conclusies
De bevindingen spitsen zich toe op de toeristische websites van de Vlaamse Kunststeden en
andere relevante websites, zoals websites van vervoerders, attracties, logies en touroperators.
Websites van de steden
Met behulp van een checklist zijn verschillende aspecten van de toeristische websites7 van de
steden beoordeeld op hun beschikbare informatie over de toeristische bereikbaarheid. De
volgende aspecten zijn hierbij aan de orde gekomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindbaarheid van de website: hierbij is gekeken hoe hoog de website bij de verschillende
Google deelsites (.be, .com en .nl) in de zoekresultaten terugkomt
Aanwezigheid van een aparte sectie met informatie over de toeristische bereikbaarheid
Meertaligheid van de website
Relevantie en bruikbaarheid van de beschikbare informatie over de toeristische
bereikbaarheid van de stad (zowel naar de stad als in de stad)
Doorverwijzingen naar andere relevante websites
Vervoersalternatieven waarmee wordt aangegeven op welke verschillende manieren de
toerist naar de stad toe kan komen en in de stad kan bewegen. Mogelijkheid tot onderlinge
vergelijking van de vervoersalternatieven
Visuele aantrekkelijkheid
Algemene indruk en gebruiksvriendelijkheid

Een aantal steden gaf tijdens het onderzoek aan bezig te zijn met het maken van aanpassingen
aan de website dan wel een volledige herlancering van de website. Het is echter niet nader
onderzocht wat de inhoud van deze veranderingen zal zijn.
De websites zijn over het algemeen goed vindbaar en beschikken over een aparte, maar
beperkte sectie voor toeristische mobiliteit. De inhoud en het gebruiksgemak van de websites
van de steden voldoen echter niet ten aanzien van de toeristische bereikbaarheid.
De websites zijn wel meertalig, maar dit is vaak niet (volledig) doorgetrokken naar de
onderdelen voor mobiliteit en bereikbaarheid. De anderstalige websites geven veel minder
informatie dan de Nederlandstalige websites. Bij het analyseren van de websites op
bereikbaarheid valt op dat, daar waar informatie over bereikbaarheid beschikbaar is, deze
voornamelijk Nederlandstalig en veelal zeer beperkt is c.q. ontbreekt op de anderstalige
websites van de stad. Doorverwijzingen naar andere relevante websites zijn in veel gevallen
6

De recreatieve verblijfstoerist, augustus 2006
www.antwerpen.be, www.brugge.be, www.visitgent.be, www.leuven.be, www.inenuitmechelen.be,
juni 2008

7
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aanwezig, maar er wordt niet altijd doorverwezen naar de website met de juiste taal die op de
website van de stad reeds is gekozen.
Het is daarnaast moeilijk de gewenste bereikbaarheidsinformatie te vinden, omdat de
navigatiestructuur niet altijd logisch over komt en er vele malen doorgeklikt dient te worden
om bij de gewenste informatie te komen. Bereikbaarheid wordt over het algemeen als een
geïsoleerd onderwerp benaderd en wordt niet gekoppeld aan het toeristisch product, zoals
bezienswaardigheden of logies. Geen van de steden geeft informatie over de mogelijkheden
om tussen de Kunststeden te reizen.
In figuur 13 zijn de bevindingen over de vijf websites weergegeven. Zie Bijlage VI voor een
uitgebreide analyse van de websites per stad.
Websites steden
Steden
A

B

G

L

M

Hoe makkelijk is de site te vinden

+

+

+-

+-

+

Aanwezigheid van een aparte sectie
voor toeristische mobiliteit/
bereikbaarheid
Meertaligheid
bereikbaarheidsinformatie

+

+

+-

+-

+-

+

+

-

-

+

Informatie naar de stad toe (auto en
openbaar vervoer)

+-

+-

-

-

-

Informatie in de stad

-

+

-

-

-

Bezienswaardigheden gekoppeld aan
bereikbaarheid
Bereikbaarheid tussen de steden

-

+-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actuele informatie*

?

?

?

?

?

5 Doorlinkmogelijkheden Naar andere relevante web/sub-sites

-

+

+-

+-

+-

6 Vervoersalternatieven

Zijn vervoersalternatieven zichtbaar en
vergelijkbaar

-

-

-

-

-

7 Visueel

Heldere structuur, compactheid,
uitnodigend tot zoeken

+-

-

-

-

-

8 Gebruiksgemak

Gebruiksgemak, snel de juiste/relevante
informatie

+-

+-

-

-

-

Criteria

Beschrijving

1 Vindbaarheid

2 Meertaligheid van de
website
3 Relevantie

4 Actuele informatie

* Valt buiten de scope van het onderzoek

Figuur 13: Samenvattend overzicht beoordeling van de toeristen website van de steden

Websites relevante partijen
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de informatieverstrekking van relevante websites
met betrekking tot de toeristische bereikbaarheid, zoals de websites van vervoerders,
attracties, logies en bezienswaardigheden.
Websites vervoerders
De websites van vervoersbedrijven, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Deutsche Bahn,
SNCF, NMBS, Thalys en Eurostar verschaffen naast praktische reisinformatie en speciale
kortingsacties steeds meer additionele informatie over de bestemmingen8. Het doel is om de
drempel voor een bezoek aan een stad of stedelijke bezienswaardigheid te verlagen en om
zodoende het aantal passagiers van de vervoerder te verhogen.
8

www.ns.nl, www.bahn.de, www.tgv-europe.com, www.nmbs.be, www.thalys.com,
www.eurostar.com, september 2008
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Attracties, bezienswaardigheden en logies
Op de websites van bezienswaardigheden, attracties, logies en restaurants wordt in
toenemende mate praktische bereikbaarheidsinformatie opgenomen. Deze
bereikbaarheidsinformatie wordt vaak op verschillende manieren weergegeven en deze omvat
meestal bereikbaarheidsgegevens per auto (inclusief parkeermogelijkheden) en per openbaar
vervoer.
Openbaar vervoer reisplanner
Wanneer een toerist de steden per openbaar vervoer wil aandoen, zal hij in voorkomende
gevallen een combinatie van de trein en de bus en/of tram nodig hebben om op zijn
bestemming aan te komen. Een reisplanner waarin de reisinformatie van de verschillende
openbare vervoersvormen worden gecombineerd is daarom een waardevolle toevoeging voor
de toeristische informatievoorziening betreffende bereikbaarheid.
In België is de website www.slimweg.be actief. Deze website geeft route-informatie van deur
tot deur, te voet, met de fiets, bus, tram, trein of een combinatie ervan. De website is enkel in
het Nederlands beschikbaar. Eén van de diensten die voor toeristische bereikbaarheid van
belang is, staat onder het onderdeel “Toplocaties”. Hierin wordt een korte omschrijving
gegeven van een aantal toplocaties en een beschrijving van de mogelijkheden om daar met
verschillende vervoersmodaliteiten te geraken.
Toerisme Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen9 biedt voor meerdere landen (Nederland, Frankrijk, Engeland, Amerika,
Zweden, Italië, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Tsjechië, Japan en China) aparte,
landenspecifieke websites aan. Deze websites zijn in de taal van het land en zien er per land
verschillend uit, hoewel ze grotendeels dezelfde structuur gebruiken. Alle landenwebsites
hebben een duidelijke, overzichtelijke opzet en er is een aparte “transport” sectie, waarin
informatie over de verschillende vervoersmodaliteiten wordt gegeven. Voor sommige landen
bestaat de transportsectie echter enkel uit links naar vervoerders naar België, zoals
luchtvaartmaatschappijen en ferrymaatschappijen.
Touroperators & boeking sites
Websites van touroperators verschaffen slechts beperkte vervoers- en
bereikbaarheidsinformatie. Ook beperken zij zich in veel gevallen tot reisinformatie over een
onderdeel van de reis in plaats van over de gehele reis10.
Via online boekingsystemen zoals Expedia.com is het mogelijk om een reis per vliegtuig te
boeken naar een stad waar geen luchthaven is, mits een combinatie met een hotel wordt
aangevraagd. Bij de boeking staat dan bijvoorbeeld aangegeven dat de toerist naar Brussels
Airport dient te vliegen. Het is daarnaast mogelijk een hotel te boeken in een andere stad, en
dit eventueel te combineren met autohuur. Wanneer geen auto wordt gehuurd, moet de
reiziger zelf het vervoer van de luchthaven naar de gekozen bestemming regelen. Omdat de
Kunststeden, met uitzondering van Antwerpen niet over een eigen luchthaven beschikken, is
het mogelijk dat de boekingssystemen geen reis kunnen vinden naar de Kunststeden, wanneer
men alleen zoekt op een vlucht naar een bestemming. De oorzaak hiervan ligt in de oorsprong
van de systemen. De huidige reiszoeksystemen Global Distribution Systems (GDS) zijn
oorspronkelijk ontworpen voor en door luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor is het vaak alleen
mogelijk van luchthaven tot luchthaven te boeken. Het aanvullend vervoer wordt niet door
deze systemen aangeboden.

9

www.toerismevlaanderen.be, september 2008
www.dertour.com, www.thomascook.co.uk, www.d-reizen.nl, september 2008
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Wanneer reisconsulenten van reisorganisatie in de GDS systemen zoeken naar een (vlieg)reis
naar een stad zonder luchthaven, dan moeten zij zelf op het internet en/of in de atlas zoeken
naar de dichtstbijzijnde luchthaven11.
Uit de enquête die bij de touroperators is afgenomen is gebleken dat zij zich weinig bezig
houden met de toeristische bereikbaarheid van de steden. Zij zijn voornamelijk geïnteresseerd
in logiesinformatie. De websites van de steden worden niet of nauwelijks gebruikt, maar de
website van Toerisme Vlaanderen wordt wel regelmatig geraadpleegd. De professionele
reisorganisaties geven aan vaak direct contact op te nemen met logies en Toerisme
Vlaanderen12.
Vervoerders
Luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid tot online boeken13. Op de website van
Ryanair kan een gebruiker zijn ticket naar Brussel online kopen. De reiziger kan echter niet
aangeven dat hij naar één van de Kunststeden wil reizen. Hetzelfde geldt voor Lufthansa.
Treinreizigers kunnen bij internationale treinvervoerders een ticket boeken voor reizen naar
de Vlaamse Kunststeden Antwerpen, Brugge en Gent 14.
P&O ferries biedt alleen reizen aan naar Zeebrugge. Boekingscombinaties (vervoer en reis)
zijn alleen mogelijk naar Brugge. Transeuropa Ferries biedt alleen de overtocht aan naar
Oostende en geeft geen mogelijkheden voor logiess en aanvullend vervoer15.

3.1.2. Aanbevelingen van de virtuele bereikbaarheid
Tijdens het onderzoek zijn 2 knelpunten naar voren gekomen die betrekking hebben op de
virtuele bereikbaarheid, namelijk: “De websites van de steden” en “De informatie over
toeristische bereikbaarheid van en naar de Kunststeden op andere relevante websites”.
Wanneer naar de visie van de toeristische bereikbaarheid van de Vlaamse Kunststeden wordt
gekeken, speelt het internet in op het verkrijgen van relevante bereikbaarheidsinformatie op
de gewenste manier. In deze paragraaf zullen per knelpunt de conclusies en aanbevelingen
worden weergegeven.
Website van de steden
De websites van de steden voldoen niet ten aanzien van informatievoorziening over
toeristische bereikbaarheid en gebruikersgemak. Het knelpunt kan daarom inspelen op
meerdere stappen van het toeristische bereikbaarheidsproces, zie figuur 14.

11

Reisorganisatie ATP, oktober 2008
Enquete touroperators, juli 2008
13
www.ryanair.com, www.lufthansa.com, september 2008
14
www.thalys.com, www.eurostar.com, september 2008
15
www.poferries.com, www.transeuropaferries.com, september 2008
12
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Figuur 14: Websites van de steden

Framework
Om de kwaliteit van de bereikbaarheidsinformatie op de websites te verhogen zouden de
steden een framework kunnen ontwerpen dat uiteindelijk voor alle stedenwebsites gebruikt
kan worden. Dit betekent niet dat de steden dezelfde look & feel dienen te gebruiken, maar
dat wel een vergelijkbare, optimale indeling en onderwerpen wordt gebruikt. Op deze manier
verschaffen alle websites een vergelijkbaar niveau van informatie en kan eenzelfde
kwaliteitsniveau voor alle websites worden gegarandeerd. Het verdient de aanbeveling dat het
framework in ieder geval voldoet aan de volgende vereisten:
• Het onderwerp bereikbaarheid en/of mobiliteit dient een apart onderdeel te zijn van de
toeristen websites van de steden
• De deelsite bereikbaarheid/modaliteit is eenvoudig vindbaar via de toeristische
website en alle bereikbaarheidsinformatie is met zo min mogelijk doorklikken (niet
meer dan twee klikken vanaf de hoofdpagina) te bereiken
• Aanwezigheid van praktische informatie over:
- Vervoer naar de stad met de auto en het openbaar vervoer
- Vervoer in de stad naar belangrijkste bezienswaardigheden met de auto en/of
openbaar vervoer
- Contactinformatie van de informatiepunten in de steden
• Websites zijn in meerdere talen beschikbaar: Nederlands, Frans, Duits en Engels
• Op de websites in de verschillende talen moet dezelfde informatie terug zijn te vinden
en dient eenzelfde lay-out te worden gebruikt
• Wanneer wordt doorverwezen naar een andere relevante website, dan moet worden
doorverwezen naar de site in de taal die reeds is gekozen op de stedenwebsite
• Aanwezigheid van of een link naar een reisplanner systeem, waarbij de gebruiker zijn
beginpunt en eindpunt kan opgeven. Hierin worden alle modaliteiten meegenomen.
Wanneer een toerist zijn begin en eindbestemming invoert, worden vervolgens de
reisopties aangegeven (snelste opties eerst), zowel de kosten als tijd van het totale
vervoer worden weergegeven. Zie figuur 15 voor een voorbeeld van een routeplanner.
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Figuur 15: reisplanner

Content management
Content management is een belangrijk onderdeel bij het actueel houden en beheren van een
website. Om content management bij de websites van de steden te verbeteren kunnen een
aantal stappen worden ondernomen.
•
•

De Kunststeden hebben zelf de controle c.q. eigendom over de inhoud
Voor het up to date houden van de anderstalige websites, kan gebruik worden gemaakt
van een bestaande functionaliteit in het content management systeem. Deze functionaliteit
zorgt ervoor dat een automatisch bericht wordt gegeven bij veranderingen op één van de
deelwebsites.
Bijvoorbeeld: wanneer de webbeheerder op de Nederlandstalige website de inhoud
aanpast, verschijnt er een automatische pop-up bij de Franstalige en Engelstalige website
op de passage die moet worden aangepast.

Zoekmachine optimalisatie
Zoekmachine optimalisatie kan worden omschreven als: de activiteiten die worden uitgevoerd
om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultaten van een zoekmachine
op voor de webpagina relevante trefwoorden of zoektermen.
Bij Google is het bijvoorbeeld mogelijk om bij de zoekuitkomsten een aantal woorden op te
geven, die ook van belang zijn bij dit onderwerp. In figuur 16 is een voorbeeld weergegeven
van welke “key words” naar voren komen wanneer de stad Gent wordt ingetoetst.
Bereikbaarheid kan als een van de key words worden opgenomen in dit overzicht. Op deze
manier kan de toerist, zonder veel omwegen en zoeken, direct naar de gewenste informatie
toe.

Figuur 16: voorbeeld Google “key words”
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Aantrekkelijker maken stedelijke bereikbaarheid
Naast de boven beschreven aanpassingen op gebied van content management en zoekmachine
optimalisatie kunnen visuele en interactieve mogelijkheden de website nog aantrekkelijker
maken. Bijvoorbeeld het aanbieden van een virtuele rondleiding op de website geeft de toerist
op een speelse manier de kans om vast kennis te maken met en zich te informeren over de
stad. Ook kan het helpen belemmeringen bij de toerist weg te nemen. Verder kan een virtuele
rondleiding de toerist helpen makkelijker zijn weg te vinden in de stad tijdens een bezoek.
Daarnaast kan ook gedacht worden aan het aanbieden van via de website te downloaden
routes, informatie, rondleidingen over de stad, voor bijvoorbeeld mobiele telefoons met GPS.
De rondleidingen kunnen bij een daadwerkelijk bezoek aan de stad door de toerist worden
gebruikt.
Om het totaalaanbod van Vlaanderen aantrekkelijker te maken, kunnen de Kunststeden ook
bereikbaarheidsinformatie van elkaar opnemen op de websites. Hierbij kan gedacht worden
aan informatie over het reizen van de ene stad naar de andere stad. Een ander mogelijk
promotiemiddel is het aanbieden van een “Vlaamse reiscombinatie”, waarbij verschillende
bezienswaardigheden (inclusief informatie over vervoer en kosten) naar meerdere Vlaamse
Kunststeden worden beschreven. Dit kan een toerist doen besluiten om Vlaanderen als geheel
aan te doen in plaats van zich te beperken tot één stad in Vlaanderen of naar een geheel
andere regio te gaan.
Informatie op andere relevante websites
De mogelijkheden voor internet op de mobiele telefoon en PDA’s maken de
bereikbaarheidsinformatie op andere relevante websites tijdens een reis en het bezoek aan een
stad steeds toegankelijker. Via deze sites kan een toerist ter plekke nog toegang krijgen tot
voor hem relevante bereikbaarheidsinformatie
Het knelpunt speelt dan ook in op meerdere fasen in het toeristische bereikbaarheidsproces,
zie figuur 17.

Figuur 17: Informatie op andere relevante websites

Bereikbaarheidsbutton
De websites van derden, zoals travel & accomodation portals, consolidators,
vervoersaanbieders, toerist boards, automobiel clubs en regionale airports spelen een
belangrijke rol bij het plannen en boeken van een reis. Zoals aangegeven bieden deze
websites vaak beperkte informatie van deur tot deur aan. Door op deze sites aanwezig te zijn,
kunnen de Vlaamse Kunststeden zorgen voor een betere promotie van de stad in het algemeen
en van de bereikbaarheidsinformatie in het bijzonder.
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Het verdient de aanbeveling dat vooraf wordt bepaald welke toeristische portals en websites
het belangrijkste zijn voor de Vlaamse Kunststeden. Hierbij zijn onder andere de volgende
factoren van belang: het reisaanbod naar de Kunststeden, de doelgroep van de website en het
aantal bezoekers van de website. De volgende websites dienen in overweging te worden
genomen:
•
•
•
•
•
•

Travel en accomodation portals: alle geënquêteerden uit het onderzoek, zie bijlage V
Consolidators: booking.com, lastminute.com, expedia.com, cheaptickets.com
Vervoersaanbieders: NMBS, De Lijn, Eurostar, Thalys, Ryanair, Lufthansa, Brussel
Airlines, Transeurope Ferries, P&O ferries, Norfolkline
(Regionale) luchthavens: Brussels Airport, Charleroi Airport, Milaan, Manchester,
Glasgow, Dublin, Grenoble, Madrid, Barcelona, Carcasson, Marseille en Nice (deze lijst
is niet limitatief)
Automobiel clubs: VAB, ANWB, ADAC etc.
Promotionele organisaties: Toerisme Vlaanderen

Wanneer men wil samenwerken met commerciële partijen zoals hierboven beschreven, dan
kan er van uit worden gegaan dat deze partijen best bereid zijn tot het plaatsen van informatie
op de websites, maar dat zij hier wel iets voor terug zullen verwachten. Dit kan zijn in de
vorm van een financiële vergoeding, dan wel door elkaar wederzijds te promoten op elkaars
websites, dan wel een combinatie van beide als extra service voor elkaars klanten. Veel
aanbieders bieden op hun websites al producten en diensten van derden aan en zij zullen met
hen ook afspraken gemaakt hebben.
Het is belangrijk dat de informatie die de Vlaamse Kunststeden op de websites van derden
laten plaatsen up-to-date en relevant voor de betreffende bezoeker is. Om ervoor te zorgen dat
dit gewaarborgd wordt, verdient het de aanbeveling dat de steden het content management
van bereikbaarheidsinformatie op andere relevante websites zoveel mogelijk in eigen beheer
te houden. Een goede manier om dit te doen is door op de betreffende websites een
bereikbaarheidsbutton te plaatsen, die verschijnt wanneer de gebruiker informatie bekijkt over
een stad. Wanneer de button wordt aangeklikt, verschijnt een scherm over het onderdeel
bereikbaarheid van de betreffende Vlaamse Kunststad. Het doorlinken naar de eigen websites
of beheer via het eigen content systeem heeft de voorkeur, omdat de steden deze informatie
zelf onderhouden. Daarnaast bepaalt de bezoeker zelf of hij de informatie wil bekijken en wat
voor hem of haar relevant is.
Zoals tijdens het onderzoek naar voren is gekomen, maken de professionele reisorganisaties
veel gebruik van de diensten en de website van Toerisme Vlaanderen. Omdat de Kunststeden
geen beheer hebben over de website van Toerisme Vlaanderen, is het belangrijk dat de steden
en Toerisme Vlaanderen elkaar op de hoogte houden van (wijzigingen in) de
(bereikbaarheids) informatie van de steden. Dit zal de kwaliteit van adviezen en antwoorden
naar de professionele reisaanbieders en eventuele toeristen ten goede komen. Wekelijkse
updates en regelmatige contactmomenten kunnen hierin faciliteren. Overwogen dient te
worden of de Vlaamse Kunststeden ook hier het content management over kunnen nemen.
Aanpassen boekings/GDS systemen
Het is veelal niet mogelijk om in de GDS en boekingssystemen bij de boeking van een vlucht
het vervoer naar een Kunststad vanaf de aankomstplaats direct te zien en eventueel te boeken.
Het zou het boekingsproces en de reis vereenvoudigen wanneer aanbieders van internationale
treinreizen en vluchten ook het verdere vervoer van hoofd aankomstpunt naar de Kunststeden,
bijvoorbeeld via trein of bus, zouden aanbieden. Dit zou nog verder kunnen worden
uitgebreid met extra diensten zoals entree tot een museum, theater etc. De Dienst Toerisme
zou dit kunnen aankaarten bij de betreffende partijen, en indien nodig als tussenpersoon en
projecteigenaar dienen.
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3.2.
Fysieke bereikbaarheid
Afhankelijk van de reismogelijkheden en wensen kan sprake zijn van een reis met de auto, de
trein, het vliegtuig, de bus, de boot of een combinatie hiervan. In dit hoofdstuk wordt nader
ingegaan op de fysieke bereikbaarheidsaspecten en de daarbij behorende knelpunten en
aanbevelingen.
3.2.1. Bevindingen en conclusies
De bevindingen spitsen zich toe op de verschillende vervoersmogelijkheden naar de Vlaamse
Kunststeden. In figuur 18 is de mate aangegeven waarin de verschillende transportmiddelen
gebruikt worden door reizigers om naar de Kunststeden te reizen16.
Transportmiddel
Wagen
Gewone trein
HST, Thalys of Eurostar
Touringcar
Vliegtuig
Andere

Kunststeden
36,2%
12,8%
13,2%
16,0%
21,0%
0,8%

Figuur18: Gebruikte transportmiddelen naar de Kunststeden

Vervoersmodaliteit “Vliegtuig”
Het aantal passagiers dat van en naar België vliegt is in 2007 met 7,9 procent gestegen, terwijl
het aantal bewegingen slechts met 2,7 procent is opgelopen, zie figuur 19. Aangezien het
aantal passagiers niet evenredig stijgt met het aantal vluchten, betekent dit dat voornamelijk
de bezettingsgraad de laatste jaren is verhoogd.
De regionale luchthavens laten een grote procentuele groei zien als het gaat om het aantal
passagiers (vooral de luchthavens Oostende en Luik). Absoluut gezien is dit aantal echter nog
vrij beperkt. Het grootste aandeel in passagiersgroei, namelijk 77 procent, komt voor rekening
van Brussels Airport. Het aantal vluchten is het sterkst gedaald in Oostende en Antwerpen, dit
heeft echter geen invloed gehad op het aantal passagiers, welke wel is gestegen 17.
Luchthavens

2004

2005

2006

2007

Evolutie
2007/2006

Evolutie
2007/2004
16%

Aantal passagiers (vertrek en aankomst) (a)

18.138.513

18.603.231

19.501.377

21.048.525

7,90%

Zaventem (Brussels Airport) (b)

15.632.773

16.179.733

16.707.892

17.876.618

7,00%

Oostende (Ostend-Bruges)
Charleroi (Brussels South)

14%

111.275

126.144

146.355

180.063

23,00%

62%

2.034.797

1.873.349

2.166.360

2.459.129

13,50%

21%

Antwerpen-Deurne

152.682

142.737

147.849

174.858

18,30%

15%

Luik-Bierset

206.986

281.268

332.921

357.857

7,50%

73%

Aantal bewegingen op luchthavens (opstijging of landing)

447.265

437.859

448.549

460.516

2,70%

3%

Zaventem (Brussels Airport) (b)

252.066

253.255

254.772

264.366

3,80%

5%
-16%

Oostende (Ostend-Bruges)

32.982

25.132

26.850

27.632

2,90%

Charleroi (Brussels South)

65.952

61.182

66.404

70.693

6,50%

7%

Antwerpen-Deurne

58.132

54.871

55.023

51.589

-6,20%

-11%

Luik-Bierset

38.133

43.419

45.500

46.236

1,60%

21%

a) Zonder transit (de passagiers blijven in het vliegtuig zitten om daarna naar een andere bestemming verder te vliegen) en transfers (de passagiers veranderen van vliegtuig om
daarna naar hun bestemming verder te vliegen).
Bron: Statbel, vervoer 2008

Figuur 19: Aantal aankomsten naar luchthavens 2004-2007

Brussels Airport is verreweg de belangrijkste luchthaven van België, gevolgd door Charleroi
Airport. De luchthaven van Charleroi heeft haar grote aantal bezoekers met name te danken
aan de Low Cost Airline Ryanair, die op deze luchthaven vliegt.
Ondanks dat de overige regionale luchthavens (Oostende, Antwerpen-Deurne en LuikBierset) de afgelopen jaren een flinke groei hebben doorgemaakt spelen zij nog nauwelijks
een rol wanneer het gaat om de toeristische passagiers die België bezoeken. Brussels Airport
16
17

Kunststedenonderzoek, 2005
Statbel maandstatistieken, vervoer 2008
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en Charleroi Airport vertegenwoordigen in het totaal meer dan 97 procent van het aantal
vertrekkende en aankomende passagiers in België.
In figuur 20 is te zien dat het aantal aankomsten per vliegtuig de laatste jaren bij iedere
Vlaamse Kunststad met meer dan tien procent is toegenomen, terwijl Brussel slechts een
beperkte stijging van drie procent laat zien18.
Stad

% aankomsten per
vliegtuig 2005

2004 aankomsten
per vliegtuig

2007 aankomsten
per vliegtuig

% stijging
Vliegtuigpassagiers

31%
18%
22%
20%
13%
0%

686.672
131.951
149.133
47.563
11.319
0

709.944
145.959
163.671
55.336
12.906
0

3%
11%
10%
16%
14%
0%

Brussel
Antwerpen
Brugge
Gent
Leuven
Mechelen

* Aangenomen dat het percentage van aankomsten per vliegtuig over de jaren heen hetzelfde is
gebleven

Figuur 20: Procentuele groei aantal aankomsten naar luchthavens 2004-2007

In figuur 21 is een overzicht weergegeven van vluchtdata tussen verschillende Europese
steden19. Te zien is dat Brussels Airport met alle belangrijke nabije luchthavens verbindingen
heeft, zowel doordeweeks als in het weekend. Wel is het aantal vluchten op Londen en
Amsterdam veel groter, maar dit valt te verklaren omdat deze luchthavens belangrijke hubs
(knooppunten) zijn in het Europese en internationale luchtverkeer.
Vertrekt naar ´
Vertrekt van È

Brussels
London City
London
London
Paris
Amsterdam
Frankfurt
Barcelona Milaan Linate
Milaan
Milaan Orio al
Serio
Airport
Gatwick
Heathrow
Malpensa
week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week weeke week
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
3

Brussels Airport

1

2

London City

3

1

London Gatwick

2

3

15

9

Paris

1

1

8

Amsterdam

6

6

24

Frankfurt

7

6

8

3 N.A.

Barcelona

7

8

1

1

10

Milaan Linate

2

1

2

1

1

London Heathrow

Milaan Malpensa
Milaan Orio al Serio

10
1

3

15

9

1
8
N.A.

5 N.A.

1 N.A.
8

N.A.

1 N.A.

N.A.
11

N.A.

11

8

2

2

Munich

11

8

4

2 N.A.

18

18

8

8

6

6

4

3

10

4

1

11
4

7

1

2

1 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2

2

1

1 N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2

2 N.A.

18

10

10

9

9

4

4 N.A.

N.A.

6

6

14

14

21

19

25

26

10

8

20

21

1

12

11

11

11

11

3

3

9

9

2

7

7

7

7

5

5 N.A.

3

3

12

33

30

18

13

11

15

13

21

18

12

12

10

9

9

26

27

10

10

7

7

1

9

9

13

12

4

4

7

7

3

3

4

4

18

18

9

9

5

5

17

17

1

0

2

2 N.A.

3

3

6

6

11

10

8

7

11

9

4

5 N.A.

N.A.

4

5

14

14

19

17

12

11

14

14

2

2 N.A.

N.A.

8

7 N.A.

N.A.

0
2
N.A.

3

3

11

20

19

8

7

12

12

15

14

3

3

2

N.A.

2

N.A.

N.A.

4

5

2

1 N.A.

1
N.A.

2
N.A.

19

33

Weekend: in enkele gevallen zijn er op zaterdag meer vluchten dan op zondag. Deze zijn als 1 vlucht meegeteld in het weekend.
Bij Parijs en Berlijn zijn alle vluchten op de verschillende luchthavens samengevoegd omdat in de timetables geen onderscheid wordt gemaakt.

Figuur 21: Vluchtdata

Brussels Airport
De fysieke verbindingen tussen de Kunststeden en Brussels Airport zijn over het algemeen
voldoende aanwezig20. Treinverbindingen sluiten goed op elkaar aan, mits er geen
vertragingen zijn. Met de trein kan een reiziger veelal rechtstreeks of met één overstap in alle
Kunststeden geraken. Antwerpen en Mechelen zijn niet direct te bereiken per trein en is een
overstap nodig. Brugge is alleen doormiddel van een tussenstop te bereiken. Het
Diaboloproject zal verandering brengen voor Antwerpen en Mechelen met een nieuwe directe
treinverbinding vanaf Brussels Airport. Brugge is dan de enige stad die niet rechtstreeks
vanuit Zaventem is ontsloten.
Antwerpen-Deurne Airport
De luchthaven van Antwerpen kent een aantal lijndienstvluchten en daarnaast wordt er ook
door een aantal chartermaatschappijen op gevlogen. De luchthaven lijkt nu vooral
zakenreizigers aan te trekken, maar door een grondige renovatie en vernieuwingen hoopt men
18

Statbel maandstatistieken, vervoer 2008
Timetables van luchthavens oktober 2008
20
www.nmbs.nl, interviews, Cameraonderzoek
19

26

22

14
2
N.A.

8

7
N.A.

30

Aantal lijnvluchten per dag op basis van de flightplans van de luchthavens
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25
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weekend

10

13

3

7

21

1
N.A.
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7

19

N.A.
1

2
N.A.

6
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N.A.
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Berlin

6

20
10
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1
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in de toekomst ook meer toeristisch verkeer aan te trekken. Er is een lijnbus aanwezig die de
reizigers naar het centrale station in Antwerpen brengt, waarvandaan men naar alle
Kunststeden kan reizen21.
Charleroi Airport
Het aantal aankomsten op Charleroi Airport is door de komst van de low cost carrier Ryanair
in de laatste jaren sterk gegroeid. Van de passagiers die met Ryanair vliegen op Charleroi
Airport gaat ongeveer 66 procent naar Brussel, 20 procent naar Brugge, 13 procent naar
Antwerpen en 13 procent naar Gent 22.
Charleroi Airport ligt op 80 tot 145 kilometer van de Vlaamse Kunststeden verwijderd. Er
rijdt een bus van de luchthaven naar het station van Charleroi. Vanaf het station kan
vervolgens met de trein (direct of met een overstap) via Brussel naar één van de Kunststeden
worden gereisd 23.
Vervoersmodaliteit “Ferry”
Het is mogelijk om België met de veerboot te bereiken via Hull – Zeebrugge en Ramsgate –
Oostende. De route Rosyth – Zeebrugge is sinds september 2008 opgeheven, maar wordt
vanaf april 2009 weer geopend door Norfolkline. De veerdiensten op de Franse havenplaatsen
Calais en Duinkerke bieden ook perspectief voor reizigers om door te reizen naar de Vlaamse
Kunststeden. Vooral Brugge heeft de voorkeur van veerbootpassagiers vanwege de gunstige
ligging ten opzichte van de kust.
Vervoersmodaliteit “Trein” Algemeen
België beschikt over een uitgebreid treinnetwerk. Alle Vlaamse Kunststeden beschikken over
een treinstation en zijn met de trein onderling verbonden. Over het algemeen is sprake van
een directe verbinding tussen de Kunststeden, met uitzondering van Brugge-Mechelen.
In potentie zijn de fysieke treinverbindingen voldoende toereikend voor de toerist. Het maken
van een overstap hoeft niet direct tot beperkingen te leiden, aangezien een stedentrip veelal
korte vakanties (< 3 dagen) zijn en in de regel weinig bagage wordt meegenomen. Voor de
verder weg gelegen markten kan dit echter meer als een probleem worden ervaren.
Overstappen kan ook een complicerende factor zijn, wanneer niet duidelijk wordt
gecommuniceerd waar moet worden overgestapt en/of wanneer er weinig tijd is om over te
stappen.
De analyse heeft op dit punt onvoldoende uitsluitsel gegeven om te spreken over een
knelpunt.
Nationaal treinnetwerk
België heeft een uitgebreid nationaal treinnetwerk en een relatief zeer hoog gemiddelde
spoordichtheid ten opzichte van concurrerende landen24. Alle Vlaamse Kunststeden zijn met
de trein onderling verbonden.
België beschikte in 2005 over ongeveer 117 km rails per 1000 km² 25 en staat hiermee wat
betreft spoorwegdichtheid op de derde plaats in heel Europa, na Tsjechië en Zwitserland. De
dichtheid op zich, zegt echter nog niets over de capaciteit en de frequentie van het aantal
treinen in België en of daarmee voldoende treinen rijden. Dit is in het onderzoek niet verder
21

Jaarverslag luchthaven Antwerpen 2007, Statbel maandstatistieken vervoer 2008, www.delijn.be,
interviews, cameraonderzoek
22
Interview Charleroi Airport
23
Interviews, Statbel maandstatistieken vervoer 2008, www.delijn.be, cameraonderzoek
24
EC DG TREN, België en gewesten: NMBS, Algemene Directie Statistiek (bewerking Studiedienst
van de Vlaamse Regering)
25
EC DG TREN, België en gewesten: NMBS, Algemene Directie Statistiek (bewerking Studiedienst
van de Vlaamse Regering)
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achterhaald. Duidelijk is echter dat de infrastructuur voldoende aanwezig is. Wat betreft
personenkilometers per hoofd van de bevolking en het aantal reizen per hoofd van de
bevolking hoort België in vergelijking met andere Europese landen echter bij de middenmoot.
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Figuur 22: Relevante treinverbindingen

In Figuur 22 worden de treinverbindingen tussen de Vlaamse Kunststeden en belangrijke
knooppunten in het vervoer, zoals Brussels Airport, Charleroi Airport en Lille (vanwege de
aankomsten van de internationale treinen) weergegeven 26. In deze figuur wordt zichtbaar
gemaakt dat de Vlaamse Kunststeden onderling en met voor hen belangrijke knooppunten
goede treinverbindingen hebben. Over het algemeen is er sprake van een directe verbinding
met de Kunststeden, hoewel er van en naar de luchthavens in veel gevallen een overstap
gemaakt moet worden. Dit kan voor toeristen met veel bagage lastig zijn, met name voor de
verder weg gelegen markten. Zie ook bijlage VII voor een uitgebreide tabel met reistijden.
Internationaal treinnetwerk
Ook vanuit het perspectief van het internationale treinverkeer is België goed bereikbaar
vanuit de buurlanden. Alle Vlaamse Kunststeden, met uitzondering van Leuven, staan in
directe verbinding met één of meerdere internationale treinen27.
In Europa worden de hoge snelheidslijnen in de toekomst uitgebreid. In 2020 moet het
hogesnelheidstraject zijn gegroeid tot 15,358 km. Het nieuwe HSL netwerk levert dan een
forse tijdwinst op voor reizen in Europa. Volgens Directeur Jan-Willem Siebers van de High
Speed Alliance maken mensen voor afstanden tussen de 300 en 800 kilometer gebruik van de
auto of het vliegtuig. Op plaatsen waar de HSL al is aangelegd levert de snelle trein tijdwinst
op tot aan de afstand van 800 kilometer 28. Daarboven wint het vliegtuig.
Deze ontwikkelingen kunnen positief uitpakken voor de Vlaamse Kunststeden, omdat het
hierdoor makkelijker wordt voor een toerist een bezoek te brengen aan de Kunststeden. Dit is
een kans, omdat de Vlaamse Kunststeden tot op heden grotendeels afhankelijk zijn van
toerisme vanuit de buurlanden.

26

NMBS online reisplanner; slimweg.be; website Brussels South Charleroi Airport, september 2008
www.thalys.com, www.eurostar.com, www.bahn.de, www.tgv.com, augustus 2008
28
NRC Handelsblad Nederland, 29 november 2007
27
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Railteam netwerk in Europa

Groei van autowegennet in België (in km)

Figuur 23: Internationale treinverbindingen 29

De analyse geeft op dit punt aan dat hier niet direct sprake is van een knelpunt.
Kwaliteit treinverbinding met de luchthavens
Naast de fysieke verbindingen van de luchthavens naar de Vlaamse Kunststeden spelen ook
andere factoren een rol bij de beleving van een toerist wanneer deze met de trein reist.
Een toerist zal in de regel enige bagage met zich mee dragen. De verwachting is echter dat
mensen voor een kort verblijf zoals een stedentrip (<3 dagen) slechts een beperkte
hoeveelheid bagage meenemen (met uitzondering van de toerist uit de verder weg gelegen
markten). Niettemin lijkt de aanwezige bagageruimte onvoldoende toereikend voor de toerist,
wanneer deze zware tassen bij zich heeft. De bagageruimte in treinen en bussen bevindt zich
veelal boven de zitplaatsen. Mensen zullen zware tassen en koffers bij gebrek aan een betere
optie in veel gevallen in het gangpad plaatsen, zie figuur 24 30.

29
30

Road Infrastructure, Eurostat (2006), NIS, Railteam.eu
Cameraonderzoek, juli 2008

11615h-01M Rapport Toeristische Bereikbaarheid Finaal

29

ABCD

Trein NMBS

Londen Heathrow Express

Figuur 24: Bagageruimte NMBS trein versus Londen Heathrow Express

De kwaliteit en netheid van de treinen en bussen werd tijdens het cameraonderzoek over het
algemeen als voldoende ervaren. Daar het hier echter om een kleine steekproef gaat, moet
worden opgemerkt dat dit niet representatief hoeft te zijn voor de werkelijke situatie.
Sommige treinstellen zijn weliswaar verouderd, echter indien schoon en voldoende
functionerend hoeft dit niet als negatief te worden ervaren door een toerist. De NMBS heeft
aangegeven een vervangingsprogramma voor oud materieel te hebben (details zijn KPMG
niet beschikbaar gesteld).
De analyse geeft op dit punt aan dat hier niet direct sprake is van een knelpunt.
Vervoersmodaliteit via de weg (auto, bus en autocar)
In 2005 stond België met een autowegdichtheid van 58 km autoweg per 1000 km², een totaal
van 1747 km, in de EU qua dichtheid na Nederland, op de tweede plaats 31.
Alle vijf de Vlaamse Kunststeden liggen langs de snelweg of dicht in de buurt van een
snelweg.
Net als in de buurlanden heeft ook België last van een groeiend aantal files. De spits in België
is vooral geconcentreerd rondom Antwerpen en Brussel. De spits rondom Brussel strekt zich
uit tot Leuven. Gent en Brugge hebben vooral last van de spits van Antwerpen.
Met name de reizigers uit Nederland en Duitsland die langs/naar Brussel of Antwerpen reizen
hebben veel last van deze files. Voor reizigers uit Frankrijk of Engeland (vanuit de
kanaaltunnel) die naar Brugge of Gent gaan, speelt het spitsprobleem veel minder32. Wel dient
opgemerkt te worden dat een toerist naar de Kunststeden niet tijdens de spitsuren hoeft te
reizen en veel minder gebonden is aan de spitstijden.
De analyse geeft op dit punt aan dat er hier niet direct sprake is van een knelpunt.
3.2.2. Aanbevelingen van de fysieke bereikbaarheid
Het ontbreken van een directe trein- en busverbinding met de luchthaven van Charleroi
Airport vormt een beperking. Wanneer men vanuit de visie van de toeristische bereikbaarheid
kijkt, speelt het knelpunt in op de mobiliteit en eventuele belemmeringen die de toerist ervaart
om naar één van de Vlaamse Kunststeden toe te komen. In deze paragraaf zullen de conclusie
en de aanbevelingen ten aanzien van dit knelpunt worden weergegeven.

31
32

Eurostat, FOD MV en Algemene Directie Statistiek (België en gewesten)
Interview Be-Mobile NV, September 2008
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Verbinding met de luchthavens
Er bestaat geen vlotte openbaar vervoer verbinding tussen Charleroi Airport en de
Kunststeden. Het knelpunt is van invloed op de fysieke reis (inkomend en uitgaand) en kan de
evaluatie van de toerist negatief beïnvloeden, zie figuur 25.

Figuur 25: Informatie op andere relevante websites

Combi ticket bus en trein
Wanneer een toerist aankomt op de luchthaven van Charleroi dient het de toerist op de korte
termijn zo eenvoudig mogelijk gemaakt te worden om naar de kunststeden te reizen per
openbaar vervoer. Station Brussel-Zuid fungeert als een hub functie, van waaruit alle
Kunststeden kunnen worden aangedaan. De verkoop van een combiticket tegen een
voordeeltarief, waarmee een passagier van de luchthaven met een frequente busverbinding
rechtstreeks naar treinstation Brussel-Zuid wordt gebracht, vanwaar hij per trein naar de
kunststeden kan reizen, kan helpen het aantal reisbelemmeringen te minimaliseren. De toerist
hoeft minder lang te wachten op de luchthaven en hoeft slechts éénmalig een ticket aan te
schaffen. Het verdient de voorkeur dat het combiticket vooraf via internet geboekt kan
worden bij de luchtvaartmaatschappijen die Charleroi aandoen, maar het combiticket dient in
ieder geval op de luchthaven zelf breeduit te worden gecommuniceerd en te kunnen worden
aangeschaft.
Vanaf 2 november is voor de stad Brugge reeds zo’n verbinding en een combiticket
beschikbaar, welke kan worden aangeschaft op de luchthaven 33. Antwerpen, Gent, Leuven en
Mechelen zouden op de korte termijn een zelfde oplossing kunnen hanteren voor dit knelpunt.
Een toets op de haalbaarheid van een combiticket valt buiten de scope van dit onderzoek.
De bouw van een treinstation
Op de lange termijn is een treinstation op de luchthaven van Brussels South Charleroi Airport
met frequente en (directe) treinverbindingen naar de Kunststeden wenselijk. Reizigers kunnen
op deze manier direct na aankomst op het vliegveld op de trein stappen, waardoor het aantal
overstappen wordt verminderd. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat indien
het ‘low cost’ vliegen in de toekomst niet meer mogelijk is, door bijvoorbeeld terugtrekking
van Ryanair uit Charleroi of door tariefverhogingen, er een grote kans bestaat dat het aantal
reizigers via Charleroi zal verminderen. Brussels Airport ligt centraler en wanneer het
prijsvoordeel wordt weggenomen, kan de toerist zijn voorkeur gemakkelijk verschuiven naar
Brussels Airport of een ander nabijgelegen vliegveld. Mocht het aantal reizigers in de
toekomst sterk afnemen dan is de investering in een treinstation wellicht niet verstandig.
Daartegenover staat dat met de komst van een treinstation meer animo kan ontstaan vanuit
andere luchtvaartmaatschappijen. De bouw van een treinstation vergt een grote investering en
kan daarom alleen op de lange termijn gerealiseerd worden.
Naar KPMG heeft begrepen van de NMBS, zijn er op dit moment plannen voor de bouw van
een treinstation op de luchthaven van Charleroi.
33

www.hln.be Brugge bouwt samenwerking met luchthaven Charleroi uit, 21-oktober 2008
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3.3.
Locatie gebonden bereikbaarheid
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de locatie gebonden bereikbaarheidsaspecten en de
daarbij behorende knelpunten en aanbevelingen. In tegenstelling tot de fysieke bereikbaarheid
heeft de locatie gebonden bereikbaarheid vooral betrekking op de ervaringen van een toerist
terwijl hij zich in of tussen de steden beweegt, zowel met de auto, het openbaar vervoer of te
voet.
3.3.1. Bevindingen en conclusies
De bevindingen spitsen zich toe op verschillende locatie gebonden toeristische
bereikbaarheidsaspecten in de Vlaamse Kunststeden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken
aan bewegwijzering in de stad, openbaar vervoer in de stad en het toeristisch onthaal.

Auto
Vanaf de snelweg is een goede bewegwijzering aanwezig richting het centrum van de steden,
zie figuur 26.

Figuur 26: bewegwijzering vanaf de snelweg

Eenmaal van de snelweg af en in de stad is het moeilijker om de locatie te bepalen. In het
kader van het cameraonderzoek zijn proefpersonen zowel met de auto als met het openbaar
vervoer op pad geweest in de Kunststeden en in vrijwel alle steden geldt dat het niet
eenvoudig is het centrum te vinden. Wanneer er borden zijn geplaatst, staan deze niet altijd op
logische plaatsen. In Antwerpen bijvoorbeeld wordt de autobewegwijzering naar het centrum
en de P-routes regelmatig op de parallelweg geplaatst, waardoor deze minder goed zichtbaar
is vanaf de doorgaande routes (zie figuur 27). In de andere steden zijn er problemen met de
grote hoeveelheid aan borden, zoals in Gent. In Mechelen ontbreekt bijvoorbeeld een goede,
op de toerist gerichte bewegwijzering naar het centrum. In plaats daarvan staan er wegwijzers
naar de Grote Markt, zie figuur 28. Voor een niet-Nederlandstalige toerist is dit echter
moeilijk te begrijpen. Ook de vele wegwerkzaamheden zorgen voor veel verwarring richting
het centrum en de communicatie hieromtrent is niet optimaal 34.

34

Cameraonderzoek juli 2008
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Figuur 27: bewegwijzering op de parallelweg in de stad Antwerpen

Figuur 28: bewegwijzering in de stad

Vrijwel alle Kunststeden hebben ervoor gekozen om het autoverkeer in het centrum te
beperken. De steden beschikken allen over een parkeerroutesysteem35, zie figuur 29. Middels
te reguleren parkeerbewegwijzering worden automobilisten naar de parkeerplaatsen geleid.
De parkeergeleiding heeft tot doel het parkeer-zoekverkeer in de stad te verminderen en te
sturen. Daarnaast hebben veel steden randparkings aangelegd. In deze randparkings kan men
gratis of goedkoper parkeren dan in het centrum. Het is echter niet duidelijk voor de toerist
dat dergelijke regelingen bestaan. Het centrum is vervolgens lopend of door gebruik te maken
van een pendelbus of openbaar vervoer te bereiken.
Ook hebben de meeste steden gekozen voor een lussensysteem. Dit betekent dat een bezoeker
aankomt op de ring rondom de stad en vervolgens via een lus of afrit bij zijn bestemming aan
kan komen. Dit is bedoeld om de doorstroming van het verkeer in de stad te verbeteren. In
sommige gevallen, zoals bij Leuven en Brugge, is het moeilijk om via de ene lus bij attracties
te komen die liggen aan een andere lus. Hiervoor moet men terug naar de ring rijden.

35

Cameraonderzoek juli 2008
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Figuur 29: Parkeerroutesystemen

Antwerpen
Aan de invalswegen naar de stad Antwerpen, staan een 50-tal parkeergeleidingsborden die
bezoekers naar een van de 24 private parkings met in het totaal meer dan 8500
parkeerplaatsen loodsen36. Op de borden staat aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er nog
beschikbaar zijn per parkeerroute.
Antwerpen beschikt over een parkeerbeleidsplan 2008-2012. Het parkeerbeleid is
gedifferentieerd naar verschillende groepen, waarin ook de bezoekers en toeristen zijn
meegenomen. In de plannen is onder andere opgenomen dat er een kwaliteitslabel ontwikkeld
zal worden voor bestaande en nieuwe parkings. Aan de hand van dit label zal in de toekomst
bepaald worden of een parking geschikt is als rotatieparking (parking die wordt opgenomen in
de parkeergeleidingsborden) 37.
Brugge
Brugge beschikt over vijf publieke parkings (ondergronds), twee aan de rand van de stad en
drie in de binnenstad (de drie parkings in de binnenstad mogen niet worden opgenomen in de
toeristische communicatie). Daarnaast zijn op zes plaatsen verspreid rond het stadscentrum
randparkings en Park & Ride-terreinen ingericht, waar de wagen gratis geparkeerd kan
worden. Vanaf hier kan een toerist per openbaar vervoer of te voet naar het stadscentrum.
Sinds oktober 2008 is een nieuw beleid in werking getreden. Dit beleid heeft tot doel de
bewoners van de stad voorrang te geven. Als gevolg van het nieuwe beleid geldt vanaf nu dat
men in het gehele centrum betaald moet parkeren38.
Gent
In Gent zijn de parkeergarages in handen van het Parkeerbedrijf Stad Gent. Dit is een vrij
unieke situatie voor België. Door zelf de parkeergarages in handen te houden en het niet aan
private parkeerbedrijven uit te besteden, kan de stad Gent het parkeerverkeer zelf sturen en
beïnvloeden.
In het Gentse stadscentrum bieden tien parkings bijna 5.000 parkeerplaatsen aan. Vier hiervan
worden beheerd door privé-exploitanten (Interparking en Cityparking). De rest wordt
geëxploiteerd door het Parkeerbedrijf Stad Gent: de parkeergarages Vrijdagmarkt, Reep, SintMichiels en Ramen en het parkeerterrein Belfort. Buiten de stadsring kunnen bezoekers gratis
parkeren (met uitzondering van onder andere de zone Sint-Pietersstation). Buiten de stadsring
heeft het Parkeerbedrijf een aantal Park+Ride-terreinen gerealiseerd, waar de automobilist
zijn auto gratis kan parkeren en vlot het centrum kan bereiken via het openbaar vervoer. Op
dit moment zijn er in Gent zes randparkings. Voor de toekomst worden bijkomende

36

www.antwerpen.be
Parkeerbeleidsplan Antwerpen 2008-2012
38
www.brugge.be , interview dienst mobiliteit Brugge juli 2008
37
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Park+Ride-parkings van aansluitend openbaar vervoer voorzien. Daarbij moet een volledige
Park+Ride-gordel rondom de stad gerealiseerd worden39.
Leuven
In Leuven is er evenals in de andere steden voor gekozen om in de stad (betaald) kort
parkeren toe te staan. Bezoekers die langer willen parkeren kunnen terecht in de randparkings
en de private parkings. In totaal zijn er twaalf parkings in Leuven. Acht daarvan nemen ook
deel aan het dynamisch parkeersysteem.
Leuven wil stimuleren dat mensen gebruik maken van de randparkings met de Park + Bus
formule. Op vertoon van een parkeerticket van randparking De Bond, Heilig Hart of SintJacob kan een bezoeker gratis een busticket bij de chauffeur krijgen voor alle inzittenden van
de auto. Vanaf de randparkings kan men ook te voet in het centrum geraken40.
Mechelen
In Mechelen is in de binnenstad en de stationsomgeving betaald parkeren ingevoerd. Hier kan
men maximaal twee uur parkeren (uitgezonderd bewoners). Bezoekers die langer verblijven
in Mechelen kunnen gratis of goedkoop hun wagen achter laten op de verschillende
randparkings. Vanaf de randparkings kan men met het openbaar vervoer of te voet naar het
centrum komen.
Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de (betaalde) centrumparkings wordt door middel
van een dynamisch parkeersysteem aangeduid. De nieuwe randparkings zijn nog niet
opgenomen in het dynamisch parkeersysteem, maar deze zijn wel met statische borden
aangegeven. Er wordt aan gewerkt om de randparkings ook in het dynamisch parkeersysteem
op te nemen41.

Autocars
Ongeveer drie op de twintig toeristen die naar de Kunststeden toe gaan, komen per autocar42.
Door het gevoerde beleid voor autocars lijken de Kunststeden weinig aantrekkelijk voor
autocaristen. Brugge vormt hierop een uitzondering. De faciliteiten verschillen per stad, maar
zijn over het algemeen niet goed afgestemd op de behoeftes van de autocaristen. Zo vormen
bijvoorbeeld het aantal op- en afstapplekken bij logies en bezienswaardigheden een
beperking. Ook de informatievoorziening (bewegwijzering en voorlichting) aan chauffeurs en
gidsen kan verbeterd worden43.
Het beleid voor autocars is beperkt. In de mobiliteitsplannen van de steden is het niet
verplicht om een onderdeel over de autocars op te nemen, hoewel dit voor andere
onderwerpen wel het geval is. Onder de autocaristen heerst onvrede over de aandacht voor en
het beleid van de steden met betrekking tot autocars en groepstoerisme. Vanuit de interviews
is met betrekking tot de autocars met name het volgende naar voren gekomen:
•
•
•

Het beleid van de steden is met name gericht op woon-werkverkeer en daarmee op het
busvervoer zoals dit wordt aangeboden door de Lijn.
Steden houden bij hun verkeersplannen zeer beperkt rekening met autocars.
De bereikbaarheid van de binnenstad, de parkeergelegenheid in de stad en de op- en
afstapplekken bij bezienswaardigheden en logies zijn een probleem in alle steden.
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Parkeren in Gent, Slim op weg nieuwsbrief nr 3, 2008; website Gent; interview dienst mobiliteit
Gent juli 2008
40
Website Leuven; interview dienst mobiliteit Leuven juli 2008
41
Bereikbaar Mechelen 2006; website Mechelen; interview dienst mobiliteit Mechelen juli
2008
42
Kunststedenonderzoek, 2005
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•
•

•

•

•

•

In de binnenstad zijn voor autocars beperkte tot geen mogelijkheden om langer te
parkeren.
De binnensteden zijn moeilijk bereikbaar voor autocars. De strenge regelgeving ten
aanzien van het stoppen en het op- en afstappen, leidt tot boetes en onnodig rondjes rijden
van autocars om alsnog hun passagiers op te pikken. In enkele steden kunnen de autocars
terecht op de randparkings, waarna de passagiers zich te voet naar de stad begeven. Voor
ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is dit geen ideale situatie.
De autocarparkings aan de rand van de stad beschikken over voldoende voorzieningen
voor de autocars. Het kost echter veel tijd om deze randparkings te beriken vanuit het
centrum van een stad moeilijk te bereiken. Het verplichte heen- en weer rijden van het
centrum van de stad. Wanneer een autocar heen en weer dient te rijden om te parkeren en
om de passagiers op te halen, leidt dit tot tijdverlies. Hierdoor hebben de chauffeurs niet
genoeg tijd voor de verplichte pauzes die voortvloeien uit de Europese regelgeving met
betrekking tot de rij- en rusttijden wet.
De autocaristen zijn in overleg met een aantal steden en De Lijn om gebruik te mogen
maken van de busbanen. De Lijn staat hier in principe niet negatief tegenover, echter bij
te veel autocars kan de doorstroming in gevaar komen, omdat de verkeerslichten reageren
op apparatuur in de bussen van De Lijn.
De autocaristen geven verder aan dat de lokale diensten en ook Toerisme Vlaanderen niet
goed op de hoogte zijn van de eisen die aan groepstoerisme gesteld worden. Er is tussen
de stedelijke diensten en de aanbieders van groepsreizen sprake van een verschil in
opvatting over waar men bij groepstoerisme behoefte aan heeft. Stedelijke diensten
zeggen dat ze een aanbod voor groepen hebben, maar bij de samenstelling daarvan is niet
overlegd met de aanbieders van groepstoerisme.
De informatievoorziening aan touringcarondernemers en reisleiders is niet goed. De
reisleider is vaak niet op de hoogte van alle regels, de breedte van de straten, de
afsluitingen, de op- en afstapplaatsen, wegafsluitingen en dergelijke. Het gebruik van een
GPS systeem is in dergelijke gevallen niet afdoende, omdat deze vaak geen rekening
houdt met de afmetingen van de autocar en de opstoppingen binnen de stad.

In het nieuwste parkeerbeleidsplan 2008-2012 van Antwerpen wordt zeer beperkt aandacht
geschonken aan autocars. In het plan is opgenomen dat in samenwerking met en na een
bindend advies van de toeristische dienst, zones voorzien worden voor het op- en afstappen
t.h.v. de attractiepunten (Zoo, musea, Grote markt etc.). De bussen zelf kunnen parkeren en/of
wachten op de hiervoor voorziene parkings of stadsparkings.
In Leuven komt een parking gericht op autobussen en zijn er nieuwe op- en afstaphaltes
gecreëerd. Dit wordt volgens de autocaristen echter nog niet of nauwelijks aan de autocars
gecommuniceerd. Mogelijk mogen de autocars in de toekomst ook gebruik maken van de
busbanen van de Lijn op de hoofdwegen (in overleg tussen de Lijn en de autocaristen).
In Brugge is een grote parking voor autocars beschikbaar. De autocars mogen hun passagiers
ook naar hun logies brengen. Echter voor tussentijdse verplaatsingen van groepen,
bijvoorbeeld voor een excursie buiten de stad, dienen de passagiers terug te lopen naar de
autocar parking aan de rand van de stad of hier op een andere wijze te geraken. Dit geldt ook
voor personen die deelnemen aan congressen.
Informatievoorziening luchthavens en stations
Onder de informatievoorziening op de luchthavens en stations wordt verstaan de toeristische
informatie die op deze plaatsen beschikbaar is. Daarnaast valt hieronder ook de
bewegwijzering op de luchthaven en stations in het algemeen en specifiek de
aanwijzingen/aanduidingen voor de toerist om in een van de Kunststeden te geraken.
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Brussels Airport
Op Brussels Airport is geen informatiestand over Vlaanderen en de Kunststeden aanwezig. Er
is wel een informatiestand over Brussel en Wallonië aanwezig, zie figuur 30 44. Juist op deze
luchthaven komen veel bezoekers van de Vlaamse Kunststeden aan en daarom is Brussels
Airport een belangrijk distributiepunt voor informatieverstrekking en reclame uitingen voor
de Vlaamse Kunststeden45. Vrij recent zijn wel schermen geplaatst waarop bewegende
beelden van Vlaanderen en de Kunststeden te zien zijn. Sinds september is een pilot project
van drie maanden gestart door de Lonely Planet 46. Op verschillende luchthavens, waaronder
Brussels Airport, zijn computer terminal geplaatst, waar passagiers kunnen zoeken naar
informatie over hun bestemming. Deze informatie is vervolgens ook te downloaden op een
laptop of telefoon.

Figuur 30: Informatiekantoor Brussels Airport

Antwerpen-Deurne Airport
Op de regionale luchthaven Antwerpen Airport is weinig informatie beschikbaar over de
wijze waarop men vanuit de luchthaven naar het centrum van Antwerpen kan komen.
Antwerpen Airport is op dit moment met name gericht op zakenreizigers en cargo en minder
op toeristen. Op de luchthaven is wel een informatiezuil aanwezig, zie figuur 31 47.

Figuur 31: Informatiezuil op Antwerpen-Deurne Airport

Charleroi Airport
Op Charleroi Airport is een goede signalisatie en publiciteit aanwezig voor de bus die naar
Brugge vertrekt. Ook de andere commerciële busverbindingen en de busverbinding naar het
treinstation van Charleroi staan duidelijk aangegeven, zie figuur 32.

44

Cameraonderzoek juli 2008
Interviews juni – september 2008
46
The Observer, zondag 21 september 2008
47
Cameraonderzoek juli 2008, Jaarverslag 2007 luchthaven Antwerpen
45
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Net als op Brussels Airport is weinig informatie te vinden over de Vlaamse Kunststeden en de
bereikbaarheid van de Kunststeden vanuit Charleroi Airport48

Figuur 32: Signalisatie en informatie op de luchthaven van Charleroi

Informatievoorziening stations
Naast het vliegtuig komen ook veel toeristen met de trein naar Vlaanderen. Daarom is
informatievoorziening op de stations is zeer belangrijk. Op de stations is de bewegwijzering
soms moeilijk te begrijpen voor de internationale toerist. Dit wordt mede veroorzaakt door de
taalwetgeving, waardoor informatie regelmatig alleen in het Nederlands wordt weergeven. In
de regel komt het er op neer dat de overheid en openbare diensten in ieder taalgebied
uitsluitend “de taal van de grond” gebruiken. Wanneer er gekozen wordt voor het gebruik van
meerdere talen, bijvoorbeeld Engels, dan is men ook verplicht om de drie landstalen
Nederlands, Frans en Duits te gebruiken. Dit werkt door in de bewegwijzering, maar ook in
de omroepberichten en het gebruik van brochures.
Zo worden niet-geautomatiseerde omroepberichten op het station en in de trein, alleen in de
taal van de grond omgeroepen. Voor internationale treinen, zowel in de trein als op het
station, geldt dat in principe in verschillende talen wordt omgeroepen49.
Op de stations niet altijd gebruik gemaakt van internationaal aanvaarde pictogrammen. Dit
bemoeilijkt de begrijpelijkheid van de bewegwijzering, zie figuur 33.

48

Cameraonderzoek juli 2008
Interviews juni – september 2008, Cameraonderzoek juli 2008, Ministerie van de Vlaamse
gemeenschap
49
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Figuur 33: Gebruik pictogrammen op stations

Het zoeken naar de juiste trein is lastig voor de toerist omdat niet alle belangrijke steden
worden vermeld op de borden met dienstregelingen op de perrons en in het station. Alleen de
eindstations worden hierop vermeld. In een aantal treinen wordt het volgende station door
middel van elektronische borden aangegeven. Dit is echter niet altijd het geval, waardoor
verwarring kan ontstaan over de af- of overstapplaats50, zie figuur 34.

Figuur 34: Aanduidingen in de trein

Openbaar vervoer in de stad
Het openbaar vervoer (bus, tram en metro) in de Kunststeden wordt in alle gevallen
aangeboden door De Lijn. De communicatie van De Lijn over haar dienstverlening is met
name gericht op de Nederlandstalige bewoners (en in mindere mate bezoekers) van de stad.
Zo zijn de informatieborden en uurregelingen Nederlandstalig. Verder staan de belangrijkste
bezienswaardigheden vaak niet aangegeven bij de haltebenamingen en komen
haltebenamingen niet overeen met de namen van de bezienswaardigheden51.

50

Interviews juni – september 2008, Cameraonderzoek juli 2008, Ministerie van de Vlaamse
gemeenschap
51
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Figuur 35: Informatievoorziening openbaar vervoer

De Lijn heeft aangegeven dat ze in 2008 van start is gegaan met het Strategisch Plan
Reizigersinformatie. Dit project heeft als doel de communicatie en informatie aan reizigers
verder te verbeteren. Het project is vooral gericht op het woon- en werkverkeer in België,
maar ook het toeristische verkeer kan van dit initiatief profijt hebben.
Eén van de doelstellingen van het project is het gericht bereiken van reizigers met relevante
informatie door het hele traject heen. Hierbij wordt duidelijke, eenvoudige en internationaal
getoetste informatie verstrekt, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van nieuwe
technologieën, zoals elektronische informatie borden.
In het kader van het project worden 40.000 haltes voorzien van nieuwe informatie. Er worden
300 realtime informatieborden geïnstalleerd aan belangrijke haltes in Vlaanderen en de
signalisatie op stations en voertuigen wordt verbeterd net als de communicatie bij
omleidingen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de metrolijn in Londen wordt er ook gebruik
gemaakt van kleurcoderingen voor de lijnen, waardoor deze nog beter herkenbaar worden. In
2008 zijn twee pilots gedaan bij de Antwerpse premetrostations Groenplaats en Schijnpoort.
Begin 2009 wordt een pilot in Mechelen gestart. In de eerste helft van 2009 volgt de
implementatie in Antwerpen en Gent 52.
Begrijpelijkheid van de bewegwijzering in de stad voor de internationale bezoeker
Er is geconstateerd dat er op dit moment geen uniformiteit in de bewegwijzering bestaat
tussen de steden. Ook is er geen eenduidig gebruik van informatieborden en zijn er geen
richtlijnen aanwezig die zorgen dat de steden op dezelfde manier hun informatie verschaffen.
Hierdoor is het mogelijk dat in de ene stad op iedere hoek verschillende borden staan (auto,
fiets, lopend), terwijl een andere stad juist zeer spaarzaam met de bewegwijzering wordt
omgegaan. Daarnaast is er beperkte bewegwijzering in alle steden naar bezienswaardigheden
met uitzondering van Antwerpen. Voor de logiesbewegwijzering geldt over het algemeen dat
binnen een straal van enkele honderden meters vanaf een logies, deze enkele borden mag
plaatsen.53.

Figuur 36: Bewegwijzering in de Vlaamse Kunststeden

Het gebruik van pictogrammen is essentieel voor de toerist, aangezien pictogrammen zorgen
voor meer duidelijkheid (% visueel t.o.v. tekst). In het benchmark onderzoek is geconstateerd
dat het meertalige Zwitserland om die reden ook veel gebruik maakt van pictogrammen (zie
52

12 miljoen voor modernisering reisinformatie (Persbericht De Lijn, 18/6/2008); De Lijn,
Persconferentie 18.6.2008
53
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bijlage II). In Vlaanderen wordt echter nog veel gebruik gemaakt van communicatie in het
Nederlands in verband met de taalwetgeving. Het optimaliseren van het gebruik van
pictogrammen in de bewegwijzering in Vlaanderen kan daarom tot meer duidelijkheid en
begrijpelijkheid voor de anderstalige toerist leiden. De politieke partij open VLD pleit voor
meertalige verkeersborden 54.
Technologische ontwikkelingen, als routenavigatie systemen, zullen de bereikbaarheid van
logies, bezienswaardigheden en attracties in de nabije toekomst nog verder kunnen
ondersteunen c.q. vereenvoudigen. Onderstaand zijn enkele voorbeelden opgenomen van de
wijze waarop nieuwe ontwikkelingen de toeristische bereikbaarheid kunnen verbeteren.
De navigatiemarkt in Europa en de VS zal in de nabije toekomst verder gaan groeien door de
nieuwe generatie mobiele telefoons. Naar verwachting zal het aantal telefoons met een GPS
systeem de komende vier jaar groeien naar 560 miljoen (in 2007 waren het er nog 175
miljoen). Het aantal gebruikers in Europa en de VS van GPS op de mobiele telefoon zal
waarschijnlijk stijgen van de huidige 4 miljoen naar 43 miljoen in 2012.
Bovenstaande verwachtingen in ogenschouw nemend is het niet meer dan logisch om te
verwachten dat de mobiele telefoon als Navigator toeristen steeds meer zal gaan
ondersteunen. Kaartenmakers spelen op deze ontwikkelingen in. Nokia, sinds kort de eigenaar
van kaartenmaker Navteq werkt bijvoorbeeld samen met reisboekenuitgevers Lonely Planet,
AA en Berlitz aan contextueel relevante informatiediensten. De Nokia Maps die uit deze
samenwerking zijn voortgekomen, zijn gratis te downloaden op de website van Nokia. Voor
de Lonely Planet Stadsgids of gesproken navigatieaanwijzingen moet wel worden betaald.
Navteq gaat zich daarnaast met het product “Discover Cities” richten op stedenbezoekers.
Discover Cities richt zich vooral op de voetganger die de laatste meters tot de bestemming wil
vinden. In de digitale kaarten worden trekpleisters driedimensionaal weergegeven, kunnen
vertrektijden van openbaar vervoer worden opgezocht en zijn wandelroutes opgenomen.
Naast adresgegevens worden ook omschrijvingen van bijvoorbeeld logies en attracties
gegeven.
Los van de bovenstaande voorbeelden van “mobiele reisgidsen in het navigatiesysteem” kan
in de routekaarten van navigatiesystemen al langer worden gezocht naar logies, restaurants,
tankstations en toeristische trekpleisters. Veelal bestond deze informatie uit niet meer dan de
adresgegevens. De functionaliteit van de kaarten zal echter verder worden uitgebreid. Hierbij
kan de kaarteninfrastructuur van de toekomst worden gezien als een raamwerk waar veel
informatie aan kan worden toegevoegd. Van verkeersinformatie tot het aantal beschikbare
parkeerplaatsen tot toeristische informatie met betrekking tot belangrijke, maar ook minder
bekende attracties.
In België levert Be-Mobile NV verkeersinformatie die gebruikt wordt in navigatiesystemen.
Met deze informatie kunnen de navigatiesystemen de reistijd en file informatie incalculeren in
de route. Vooral voor toeristen is de dynamische verkeersinformatie via GPS een nuttig
product, omdat het taal onafhankelijk is. Het navigatiesysteem leest de informatie en geeft
deze weer in de eigen taal.
Be-Mobile NV is ook bezig om parkeerinformatie beschikbaar te stellen. Hiervoor moet met
een groot aantal partijen afspraken gemaakt worden, waaronder gemeenten en parkings. De
bedoeling is dat op basis van het profiel van de gebruiker deze wordt doorverwezen naar de
meest praktische parkeergelegenheid. Hierbij kan gedacht worden aan het verschil in het
profiel tussen de toerist die een nacht verblijft of de bezoeker die niet langer dan een paar uur
blijft.
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Navteq zet sinds anderhalf jaar navigatiemarketing in. Voor € 50 tot € 500 per vestiging heeft
een bedrijf de garantie dat de vestiging juist in de kaart staat, evt. met bedrijfslogo,
telefoonnummer en aanvullende commerciële informatie. Vooral logies, restaurants en
tankstations hebben interesse in de dienst. De volgende stap van navigatiemarketing wordt
waarschijnlijk location-based marketing. Hierbij wordt iemand er bijvoorbeeld op
geattendeerd dat hij in de buurt van een toeristische attractie is, mogelijk met een aanbod of
een kortingsactie55.
Toeristisch onthaal: informatie- en verkooppunten (kwaliteit en kwantiteit)
Onder het toeristisch onthaal wordt verstaan de vriendelijkheid en de gastvrijheid die toeristen
ervaren in een stad. Hierbij werd specifiek gekeken naar de informatiekantoren van de
toeristische diensten van een stad en naar het onthaal door andere partijen die veel contact
hebben met toeristen, zoals taxi’s, openbaar vervoer, horeca, hoteliers, toeristische attracties,
etc.
De kwaliteit van het toeristisch onthaal bleek over het algemeen voldoende toereikend. Alle
vijf de Vlaamse Kunststeden beschikken over een informatiekantoor in de stad. De
informatiekantoren hebben ook voldoende informatie over de eigen stad in verschillende talen
beschikbaar.
Op de treinstations van Antwerpen en Brugge is ook een informatiekantoor aanwezig. In de
overige steden is dit niet het geval. Veelal ontbreekt ook een informatiezuil op de
treinstations. Het treinstation is echter een belangrijke aankomstplaats voor toeristen en
bezoekers en daarom is een ontvangstpunt of een informatiepunt op het station zeker van
belang. Uit de interviews is echter gebleken dat een aantal treinstations verbouwd zullen
worden en is aangegeven dat na de verbouwing ook een informatiepunt of kantoor op het
station gevestigd zal worden.
Wat betreft de moderne communicatietechnieken loopt Gent voorop met 18 onbemande
informatiekiosken (informatiepunten) over de gehele stad. Inwoners en bezoekers kunnen via
een computer met een aanraakscherm informatie opvragen en gratis uitprinten, zeven dagen
per week. De informatiekiosken zijn bedoeld voor de lokale bewoner en staan daardoor niet
altijd op voor toeristen logische locaties 56.

Figuur 37: Informatiekantoor Antwerpen centrum

Het openbaar vervoer is niet specifiek ingericht op toeristisch onthaal, maar richt zich met
name op het woon- en werkverkeer. Het is echter moeilijk voor KPMG om een oordeel te
geven over de vriendelijkheid en gastvrijheid in het openbaar vervoer57. Het onderzoek was
hier niet op ingericht en de steekproef bleek hiervoor te klein.
55
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Citycard
Een citycard is een kaart waarbij het openbaar vervoer en attracties en bezienswaardigheden
zijn inbegrepen. De professionele reisorganisaties geven aan dat een citycard aantrekkelijk
zou kunnen zijn, wanneer deze op voorhand kan worden aangeschaft58.
Geen van de steden heeft op dit moment een citycard, wel bieden Antwerpen, Brugge en Gent
een variant aan 59. Antwerpen en Gent bieden de Museumpas aan, welke toegang tot musea en
het openbaar vervoer verschaffen. Brugge biedt een 3-dagenpas aan voor alle musea en start
vanaf 15 november in samenwerking met logies en de NMBS met een pilot project, waarbij
het logies en het openbaar vervoer naar en van het logies zijn inbegrepen op de dag van
aankomst en vertrek. Leuven en Mechelen bieden geen variant van de citycard aan.
De NMBS biedt een soort citycard aan in de vorm van een treinreis inclusief entree bij een
beperkt aantal attracties en evenementen en indien noodzakelijk ook vervoer per bus naar de
attractie of het evenement 60. De NMBS biedt naar alle Vlaamse Kunststeden wel één of meer
van deze trips aan.
In Brussel wordt op dit moment een nieuwe openbaar vervoer-chipkaart als pilot getest en
deze kaart biedt op termijn mogelijkheden om in heel België gebruikt te worden. De
functionaliteit van deze vervoerskaart kan worden uitgebreid met toegang tot musea en
attracties. Hiermee zou het dus als citycard kunnen gaan dienen voor de Kunststeden 61.
In Brugge-Oostende wordt op dit moment een pilot met een citycard voorbereid door de
Dienst Toerisme in samenwerking met verschillende stakeholders. Op het moment van
schrijven van dit rapport bevond men zich nog in de bestekfase 62.
Zie figuur 38 voor een overzicht van de “citycards”.
Stad

City cards

Antwerpen

Museumpas, 20 EUR, 48 uur geldig, musea en OV. Zeer moeilijk informatie hierover
op internet te vinden*

Brugge

Combicard, wordt per 1 november vervangen door 3-dagenpas alle musea. V.a. juni
2009 citycard alle musea + attracties
De hotels van Brugge bieden een ‘welkom’ kortingskaart aan.

Gent

De Stad Gent heeft een Museumpas waarmee je meerdere musea kunt bezoeken en
kunt reizen met De Lijn binnen het centrum, kosten 20 EUR, 3 dagen geldig

Leuven

Geen citycard

Mechelen

Geen citycard

Geheel België
van NMBS

NMBS B-dagtrips: De formule B-Dagtrips omvat de treinreis heen en terug, de
toegang tot de in het programma voorziene attracties en het eventuele eindvervoer per
bus, tram of metro ("all-informule" B-Dagtrips zo goed als altijd de meest voordelige
formule voor uitstappen)

58

Enquête touroperators, juli 2008
Toerismekantoren van de Vlaamse Kunststeden augustus 2008, Cameraonderzoek juli 2008,
www.antwerpen.be, www.brugge.be, www.visitgent.be, www.leuven.be, www.inenuitmechelen.be
juni 2008
60
www.nmbs.be september 2008
61
Interviews juni-september 2008
62
Interviews juni-september 2008
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Figuur 38: Overzicht varianten Citycards

Tijdens het onderzoek is niet duidelijk geworden in hoeverre de citycards via de huidige
informatiekantoren en/of uitgiftepunten van derden in de markt worden gezet.
Samenwerking belanghebbende organisaties
De samenwerking tussen de steden en belanghebbenden zoals hoteliers, openbaar vervoer,
toeristische attracties en horeca verschilt sterk van stad tot stad, maar is in alle gevallen voor
verbetering vatbaar. Ook de samenwerking tussen de steden onderling is kan verder worden
geoptimaliseerd. Er wordt weinig informatie in relatie tot elkaars toeristisch product en de
bereikbaarheid uitgewisseld en beschikbaar gesteld aan toeristen. Tot slot is er beperkte
samenwerking vanuit de stedelijke toerismekantoren met Toerisme Vlaanderen. Omdat veel
professionele reisorganisaties gebruik maken van de informatie van Toerisme Vlaanderen is
een goede samenwerking tussen beide organisaties van groot belang63.

63

Enquête touroperators - juli 2008, Interviews juni – september 2008
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3.3.2. Aanbevelingen van de locatie gebonden bereikbaarheid
Tijdens het onderzoek zijn meerdere knelpunten naar voren gekomen die betrekking hebben
op de locatie gebonden bereikbaarheid, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informatievoorziening en bewegwijzering op stations, perrons en luchthavens
Bewegwijzering naar logies en bezienswaardigheden voor de internationale bezoeker
Stedelijke aantrekkelijkheid voor de autocaristen
Leesbaarheid van het openbaar vervoer voor de internationale bezoekers
Locaties en vindbaarheid van de informatiekantoren
Bekendheid en uniformiteit citycard

Wanneer men naar de visie van de toeristische bereikbaarheid kijkt, spelen de meeste locatie
gebonden knelpunten in op de relevantie van bereikbaarheidsinformatie en de manier waarop
deze wordt verkregen. De bekendheid en uniformiteit van de citycard en de stedelijke
aantrekkelijkheid voor autocaristen zijn meer van belang voor de toegankelijkheid van het
stedelijk aanbod.
In deze paragraaf zullen de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de locatie gebonden
knelpunten worden besproken.
Informatievoorziening en bewegwijzering op stations, perrons luchthaven
Uit de analyse is gebleken dat de
informatievoorziening op stations en luchthavens
voor internationale toeristen vaak moeilijk te
begrijpen is. Het gebruik van de Nederlandse taal
als gevolg van de taalwetgeving, maar ook het
gebruik van onbekende pictogrammen en de
wijze waarop de treinen op het perron worden
aangeduid, zorgen voor verwarring.
Dit knelpunt heeft invloed op de fysieke reis
(inkomend en uitgaand), oriëntatie & beweging
op de bestemming en de uiteindelijke evaluatie
van de toerist, zie figuur 39.
Figuur 39: Informatievoorziening en
bewegwijzering op stations, perrons luchthaven

Plaatsing informatiepunten
Op stations en luchthavens komen veel toeristen komen en daarom zijn het interessante
plekken om een informatiekantoor te vestigen.
Om de informatievoorziening op de kleinere luchthavens waar geen informatiekantoor
aanwezig is te verbeteren, zou de plaatsing van een onbemand informatiepunt kunnen
volstaan. Deze zouden ook op alle treinstations van de Vlaamse Kunststeden kunnen worden
geplaatst. Antwerpen, Brugge en Gent hebben reeds een informatiekantoor of informatiepunt
op het treinstation. Op de treinstations van Leuven en Mechelen verdient het de aanbeveling
dat minimaal een onbemand toeristeninformatiepunt wordt geplaatst.
Verbeteren bewegwijzering
Om de bewegwijzering op de stations, perrons en luchthavens te verbeteren wordt aanbevolen
een uniforme manier van bewegwijzering te ontwerpen en implementeren. Hierbij kan
gebruik worden gemaakt van internationaal aanvaarde pictogrammen. Deze pictogrammen
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zijn bijvoorbeeld opgenomen in de ISO norm. In figuur 40 zijn een aantal ISO gecertificeerde
pictogrammen weergegeven.
Een ander aandachtspunt heeft betrekking op het plaatsen van de bewegwijzering op logische
locaties en het voorkomen van een wildgroei aan borden. De luchthavens, de NMBS en De
Lijn zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen informatie en bewegwijzering. Voor het
uniformeren van de bewegwijzering verdient het de aanbeveling dat deze partijen met elkaar
overleggen en samenwerken, zodat in alle stations en perrons dezelfde eisen worden gesteld
aan de bewegwijzering. Bovendien kunnen de betrokken partijen door meer samen te werken,
ervaringen en best practices met elkaar uitwisselen. Zo kunnen de inspanningen beter worden
gecoördineerd en effectiever en efficiënter worden uitgevoerd.

Figuur 40: ISO gecertificeerde pictogrammen

Vergroten zichtbaarheid
Om toeristen beter bewust te maken van de bereikbaarheid en de nabijheid van de
Kunststeden, kunnen verschillende promotiemiddelen ingezet worden op de luchthavens en
de internationale treinstations. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitspraken als “Did you know
Leuven is 30 km away from Brussels, which is only 20 minutes by train or 10 minutes by car”
of “Did you know the Flemish Art cities have over a 1000 points of interests”
Middelen die de steden hiervoor kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld informatiezuilen,
billboards, lichtborden, 3D objecten, etc.
Regulier overleg
Tot slot verdient het de aanbeveling dat er een regulier overleg plaats vindt tussen de
vertegenwoordigers van de Diensten van Toerisme van de steden en de betrokken
stakeholders, waarbij het onderwerp bereikbaarheid standaard in de agenda wordt
opgenomen.
Bewegwijzering naar logies en bezienswaardigheden voor de internationale bezoeker
Uit het onderzoek is gebleken dat de bewegwijzering naar logies en bezienswaardigheden niet
optimaal is en vaak niet duidelijk is voor de internationale bezoeker. Dit komt onder meer
doordat niet altijd gebruik gemaakt wordt van ISO gecertificeerde pictogrammen. De
taalwetgeving bemoeilijkt daarnaast de bewegwijzering, waardoor vaak niet in meerdere talen
wordt gecommuniceerd. Voor de grotere steden als Antwerpen en Gent is de noodzaak tot
bewegwijzering groter, dan in de kleinere steden.
Voor de toekomst is de verwachting dat door de technologische ontwikkelingen:
• In toenemende mate informatie altijd en overal toegankelijk zal zijn;
• De afhankelijkheid van fysieke uitingen steeds meer zal afnemen;
• Internet (ook via de telefoon), PDA’s en GPS hierin in toenemende mate een steeds
belangrijkere rol in gaan innemen;
• Als gevolg hiervan de virtuele bereikbaarheidsaspecten veel belangrijker zullen worden
dan de fysieke aspecten als het gaat om bewegwijzering en informatievoorziening (zie

11615h-01M Rapport Toeristische Bereikbaarheid Finaal

46

ABCD
figuur 41). Echter naar verwachting zal de fysieke bewegwijzering nooit geheel
verdwijnen, maar wel in hoeveelheid en belang afnemen.

Figuur 41: Fysieke versus virtuele bewegwijzering en informatievoorziening

Het blijft belangrijk dat de fysieke en virtuele bewegwijzering elkaar aanvullen. Mogelijk zal
men in de toekomst steeds meer gebruik gaan maken van de virtuele aspecten van
bewegwijzering. Op dit moment is het echter nog te vroeg om verbeteringen aan de huidige
bewegwijzering en informatievoorziening uit te stellen, vanuit de gedachte dat deze in de
toekomst niet meer nodig zullen zijn.
Het knelpunt bewegwijzering naar logies en bezienswaardigheden heeft invloed op de
oriëntatie en beweging op de bestemming en op de evaluatie van de toerist, zie figuur 42.

Figuur 42: Bewegwijzering naar logies en bezienswaardigheden voor de internationale bezoeker

Herzien plaatsing bewegwijzering en kwantiteit borden
Om de signalisatie naar de logies en de bezienswaardigheden verder te verbeteren moet
gezocht worden naar een uniforme manier van bewegwijzering (soort bordjes, kleuren, etc),
waarbij gebruikt gemaakt wordt van internationaal aanvaarde pictogrammen. Ook is het aan
te bevelen de plaatsing en het aantal borden opnieuw te bekijken.
Er zijn twee soorten bewegwijzering
1. Richting gebonden bewegwijzering: borden en pijlen die de richting van attracties,
bezienswaardigheden, etc. aangeven
2. Oriëntatie gebonden bewegwijzering: plattegronden die de toerist helpen zich te
oriënteren op de plek waar hij zich bevindt en waar hij naar toe zou willen in de stad
De plaatsing van de richting gebonden bewegwijzering kan bepaald worden aan de hand van
de straal waarin het te bewegwijzeren object zich bevindt, bijvoorbeeld:

11615h-01M Rapport Toeristische Bereikbaarheid Finaal

47

ABCD
•
•

•

Voetgangers bewegwijzering naar bezienswaardigheden, informatiepunten en logies
wordt geplaatst binnen 300 meter van het object.
Autobewegwijzering naar bezienswaardigheden/attracties en parkeergarages wordt
geplaatst binnen 1000 meter van het object. Deze bewegwijzering dient met name de
zogenaamde “impuls” bezoeker (een bezoeker die vooraf nog niet precies weet wat hij
gaat bezoeken) en de bezoeker die de weg kwijt is te ondersteunen bij het vinden van
zijn bestemming.
Auto-logiesbewegwijzering wordt binnen 300 meter van het logies geplaatst, waarbij
de hoteliers zelf financieel verantwoordelijk worden gesteld voor de plaatsing en
kosten. Over het algemeen zullen de meeste logiesgasten hun logies vooraf boeken. In
veel gevallen zal men met behulp van een navigatiesysteem, routebeschrijving of
plattegrond bij het logies kunnen komen. Toch blijkt in de praktijk dat de route naar
een logies in de laatste paar honderd meter vaak lastig te vinden is, hetgeen enige
visuele ondersteuning rechtvaardigt.

Niet alle objecten hoeven te worden bewegwijzerd. Voor de richting gebonden
bewegwijzering kunnen de steden inventariseren wat de belangrijkste attracties,
bezienswaardigheden en centers of interest (uitgaansgebieden en stations) zijn voor
bewegwijzering. Bezoekersaantallen kunnen in geval van bezienswaardigheden hierin leidend
zijn, terwijl voor logies het aantal kamers bijvoorbeeld als leidraad kan dienen. De criteria
zullen afhankelijk zijn van onder meer de omvang van de stad en het aantal attracties en
bezienswaardigheden. In kleinere steden zal er minder bewegwijzering geplaatst moeten
worden dan in de grote, om te voorkomen dat de kleinere steden ‘overspoeld’ worden. Net als
bij de bewegwijzering op stations en perrons heeft het de voorkeur om gebruik te maken van
ISO gecertificeerde pictogrammen. Enkele voorbeelden zijn te zien in figuur 43.

Figuur 43: ISO gecertificeerde pictogrammen

De oriëntatie gebonden bewegwijzering is vooral bedoeld voor de voetgangers. Plattegronden
dienen op strategische punten in de stad te worden geplaatst. De plattegrond laat op de plek
waar hij is neergezet de kaart van dat deel van de stad zien, dat binnen 10 minuten
(afhankelijk per stad) te belopen is. Bezienswaardigheden, attracties, logies en voorzieningen
in het betreffende gebied kunnen op de kaart worden aangegeven. Als voorbeeld kan het
voetgangersbewegwijzerings concept zoals gebruikt in het “Legible London” project worden
genomen64. Dit project is als pilot gestart in november 2007 in één van de centrumwijken van
London.
Het systeem dat door Legible London is ontworpen, wil hulp bieden bij het plannen en
bepalen van de reis, waardoor mensen eenvoudig en met vertrouwen onderweg gaan. De
plattegronden van Legible London zijn op zodanige wijze vorm gegeven dat ze de bezoeker
ondersteunen bij het (on)bewust opbouwen van een zogenaamde “mental map”. Een mental
64
Leigible London Yellow Book 2007; Legible London: Finding your way around the city; Legible
Londen: A wayfinding study, 2006
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map is eigenlijk de mentale kaart die mensen van een omgeving maken waarbij ze op basis
van een aantal bekende punten de route van A naar B bepalen.
Alle informatie, zoals de kaarten, de attracties, de logies etc. is opgeslagen in een centraal
systeem dat continu up to date wordt gehouden en dat flexibel genoeg is om in alle relevante
vormen en media gebruikt te worden. In geval van Legible London komt deze informatie
terug in de kaart die op informatiezuilen is gedrukt, op de websites en ook in brochures en in
de toekomst op de mobiel of PDA.
Legible London heeft de volgende ontwerpprincipes gehanteerd:
• Eén consistent systeem dat mensen eenvoudig kunnen leren en onthouden.
• Progressive disclosure: alleen die informatie opnemen die mensen nodig hebben.
• Verbinden van gebieden, regio’s en transportsystemen.
• Het systeem maakt gebruik van grote en kleinere informatiezuilen (mono- en miniliths),
van kaarten in bushokjes en metrostations en van nog meer vormen van straatmeubilair.
In de mono- en miniliths kunnen bijvoorbeeld ook prullenbakken geïntegreerd worden.
Hierdoor kan de stad overbodig straatmeubilair en wegwijzers verwijderen en het aantal
informatieborden fors worden gereduceerd.
• Verstandig investeren in een effectief en kwalitatief systeem, terwijl gelijktijdig
schaalvoordelen bij aankoop en onderhoud kunnen worden gerealiseerd.
Het logo van het systeem.

Adressering
Richtingaanwijzingen

Plannermap: oriëntatie op
de buurten van London en
de onderlinge afstand. De
cirkel geeft de loopafstand
in 15 minuten aan.
Findermap: bevat
informatie over attracties,
landmarks en faciliteiten in
de directe omgeving. De
cirkel geeft de loopafstand
in 5 minuten weer.
Streetfinder: overzicht van
de straten in alfabetische
volgorde in de omgeving.

Figuur 44: Legible Londen

Bij de herziening van de richting en oriëntatie gebonden bewegwijzering dient in het oog
gehouden te worden dat niet teveel bewegwijzering en informatie geplaatst wordt, omdat dit
ten koste kan gaan van de overzichtelijkheid en uitstraling van een stad. Londen heeft
hiervoor het principe geformuleerd: “as few as possible, as many as necessary”.
Stedelijke aantrekkelijkheid voor de autocaristen
De faciliteiten en het beleid voor autocaristen verschillen per stad, maar lijken niet goed
afgestemd op de behoeftes. Het knelpunt stedelijke aantrekkelijkheid voor de autocaristen kan
invloed hebben op alle fases die een toerist doorloopt, zie figuur 45.
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Figuur 45: Stedelijke aantrekkelijkheid autocaristen

Actuele informatiebrochure op internet
Geadviseerd wordt alle haltes, parkeerplaatsen en wegwerkzaamheden bij te houden op een
actueel stadsplan dat op de toerisme website makkelijk vindbaar is. Op de website van de
toeristische dienst zou naast het stadsplan ook een speciale autocarfolder beschikbaar kunnen
zijn, waarin het stadsplan, informatie over uitstaphaltes, attracties, parkeerplaatsen, etc. te
vinden is. Belangrijk is dat ook aandacht wordt besteed aan het handhavingsbeleid, zodat
daadwerkelijk ook alle vastgestelde regels worden nageleefd (bijvoorbeeld niet parkeren op
een uitstaphalte).
Vaststellen en realiseren op- en afstapplekken
Niet overal in de stad voldoet het aantal op- en afstapplekken. Met behulp van een aantal
criteria kan worden vastgesteld waar op- en afstapplaatsen moeten komen. Hierbij kunnen
onder andere de volgende criteria en voorwaarden worden meegenomen:
• Binnen een straal van 5 minuten lopen van een belangrijke
attractie/bezienswaardigheid, logies etc. is geen andere op- en of afstapplaats voor
autocars;
• Attracties en/of bezienswaardigheden met meer dan een X (nader te bepalen) aantal
bezoekers;
• Er ruimte aanwezig is om een op- en afstapplaats te creëren, zonder dat deze een
belemmering vormt voor andere vervoerders;
• De maximale opstap- en afstaptijd is 30 minuten bij een op- en afstapplaats (werken
met op- en afstapvensters).
Beleids- en mobiliteitsplannen
In de beleids- en mobiliteitsplannen van de steden zou een verplicht onderdeel kunnen
worden opgenomen dat betrekking heeft op de autocars. De gemeentes worden hierdoor
aangemoedigd na te denken over dit onderwerp.
Instellen werkgroep autocars
In Amsterdam bestaat er sinds 2006 een werkgroep autocars. Sindsdien is het autocarbeleid
sterk verbeterd65. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende
belanghebbenden die drie keer per jaar overleggen. De vertegenwoordigers komen van de
musea, attracties, Kamer van Koophandel, het Amsterdams Toerisme en Congres bureau,
gidsenorganisaties, autocarondernemers, de verkeerspolitie, het stadsdeel centrum, de dienst
Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de wethouder. De werkgroep heeft samen onder andere
gezocht naar de beste autocarroutes, op- en afstaphaltes en parkeerplaatsen. Geadviseerd
wordt voor de Vlaamse steden een dergelijke werkgroep ook in te stellen.
Leesbaarheid openbaar vervoer voor de internationale bezoeker
Uit de analyse is gebleken dat het openbaar vervoer vooral is ingericht op het lokale woonwerkverkeer. Informatie is over het algemeen alleen in het Nederlands beschikbaar,
65

www.bereikbaaramsterdam.nl; interview Karel Philipsen (ATCB, lid werkgroep touringcars)
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haltebenamingen komen niet overeen met attracties en bezienswaardigheden en deze worden
ook niet op een andere wijze aan de halte informatie gekoppeld. Het knelpunt dat hierdoor is
ontstaan kan invloed hebben op de oriëntatie en beweging op de bestemming en de evaluatie
van de toerist, zie figuur 46.

Figuur 46: Leesbaarheid openbaar vervoer voor de internationale bezoeker

Haltes
In een ideale situatie is het voor de toerist duidelijk welke tram of bus hij moet nemen en
waar hij moet uitstappen om bij een bepaalde bezienswaardigheid te komen. Om zo dicht
mogelijk bij deze ideale situatie te komen, is nauwe samenwerking met De Lijn gewenst. De
volgende punten kunnen gezamenlijk met De Lijn worden opgepakt:
•
•
•

•

•

Het aanpassen van de haltebenamingen. Hoewel dit niet eenvoudig is en invloed heeft op
een aantal aspecten van de dienstverlening, kan het aanpassen van de haltebenamingen
veel onduidelijkheden bij de toeristische bezoeker wegnemen.
De Lijn werkt aan een project, waarbij de reizigersinformatie zal worden verbeterd. Dit
project biedt wellicht de mogelijkheid om de haltebenamingen van haltes ook in de buurt
van bezienswaardigheden aan te passen.
Indien het wijzigen van de haltebenamingen niet mogelijk is, wordt geadviseerd
bezienswaardigheden aan te geven bij de haltebenamingen op de dienstregelingen, zowel
bij de haltes als in de bus of tram zelf. Hierdoor is het niet direct noodzakelijk om de
haltebenamingen aan te passen.
Op de haltes en de stations duidelijk/visueel aangeven in welke richting de bus/tram/trein
zal vertrekken ten opzichte van de plaats waar de bezoeker zich op dat moment bevindt,
zodat duidelijk is of men de juiste kant op gaat (bijvoorbeeld naar het centrum of
ervandaan).
Helder weergeven in de bus wanneer de bus bij de welke halte aankomt. Dit kan
bijvoorbeeld door gebruik te maken van digitale borden, (automatische) omroepsystemen
of een schematische weergave van de route, waarbij de eerstvolgende halte electronisch
oplicht.

Onthaal
Het kopen van een kaartje voor de bus en/of tram zou eenvoudig te begrijpen moeten zijn
voor een toerist. Hierbij gaat het onder meer om de verkooppunten, de prijs, de wijze van
betalen en het soort kaartje. De optie om een kaartje in de bus/tram te kopen zou daarom
beschikbaar moeten zijn, waarbij het betalingsgemak verder gaat dan het alleen te kunnen
betalen met muntgeld. Het betalen met een openbaar vervoer chipkaart, citycard of via de
mobiele telefoon zou het kopen van een kaartje eenvoudiger kunnen maken.
Daarnaast verdient het de aanbeveling dat een chauffeur van het openbaar vervoer de
toeristische bezoeker minimaal in het Engels te woord kan staan. Dit zal de communicatie
tussen toerist en werknemer van De Lijn aanzienlijk bevorderen.
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De Kunststeden hebben aangegeven samen met Horeca Vlaanderen een training voor
horecamedewerkers te hebben opgezet, onder de naam “project toeristische ambassadeurs”.
Het gaat hierbij om een opleiding die het personeel van logies, restaurants en cafés in staat
moet stellen om te antwoorden op de vragen van toeristen over de bezienswaardigheden in
hun stad. Dit project beoogt onder andere om de klantvriendelijkheid van de horeca te
versterken en verbetert het onthaal van toeristen in de Vlaamse Kunststeden. Deze training
zou eventueel in aangepaste vorm goed doorgevoerd kunnen worden naar de medewerkers
van De Lijn en dan specifiek voor de chauffeurs die veel op de routes rijden waarlangs
toeristische attracties liggen.
Locaties informatiekantoren
In de bevindingen van het onderzoek is naar voren gekomen dat de kwaliteit van het
toeristisch onthaal van de informatiekantoren over het algemeen toereikend is. Het knelpunt
bij het toeristisch onthaal lijkt vooral te liggen bij het ontbreken van informatiekantoren of
punten bij de voor toeristen belangrijke locaties en de beperkte inrichting van het toeristisch
onthaal bij het openbaar vervoer.
Het knelpunt kan invloed hebben op de oriëntatie en beweging op de bestemming en de
evaluatie van de toerist, zie figuur 47.

Figuur 47: Locaties en vindbaarheid informatiekantoren

Plaatsing informatiepunten
Gent is met 18 onbemande informatiekiosken de koploper wat betreft het aantal
informatiepunten, echter zijn deze vooral gericht op de lokale bewoner. Meerdere
Kunststeden hebben aangegeven te kijken naar de mogelijkheid om onbemande
informatiekiosken in de stad te plaatsen. Gent zou kunnen overwegen de kiosken aan te vullen
met kiosken die voor toeristen logische op plekken staan
Bij de plaatsing van nieuwe informatiepunten is het belangrijk om de locatie in het oog te
houden. Door de informatiekiosken op strategische punten te plaatsen zullen de
informatiekiosken intensiever gebruikt worden. Onder strategische locaties wordt verstaan
locaties met een hoge dichtheid en/of hoge intensiteit van accommodaties,
bezienswaardigheden, uitgaansgelegenheden en/of centers of interest en daaruit afgeleid hoog
aantal bezoekers.
Bestaande informatiekantoren
De informatiekantoren wordt geadviseerd de verschillende behoeftes aan
bereikbaarheidsinformatie zowel individueel (bijvoorbeeld alleen logies) als gecombineerd
(bijvoorbeeld vervoer, logies en attracties) aan te bieden en daarop te zijn ingericht. De
verschillende informatiebehoeften waarmee rekening gehouden kan worden, zijn:
• Vervoersgerichte informatie: snelste, goedkoopste en makkelijkste manieren van vervoer
naar een bestemming
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•

Accommodatie gerichte informatie: type, ligging, kosten en faciliteiten van de
accommodaties
• Doelgroepspecifieke informatie: informatie over vervoer, accommodaties,
bezienswaardigheden etc, specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, zoals personen met
een handicap en autocartoeristen
Dit geldt ook voor de informatie die op de websites wordt weergegeven.
Aangezien de gemiddelde toerist waarschijnlijk niet op de korte termijn een herhalingsbezoek
zal brengen aan eenzelfde bestemming, kunnen de steden er vooral profijt van hebben elkaar
te promoten. Zo kan bij een toerist tijdens een bezoek aan één van de Vlaamse Kunststeden de
behoefte worden gestimuleerd om in de toekomst ook een andere Vlaamse Kunststad te
bezoeken. Geadviseerd wordt de huidige beperkte samenwerking tussen de Kunststeden en
Toerisme Vlaanderen te verbeteren om de onderlinge promotie mogelijk te maken. Deze
promotie en informatievoorziening kan het beste plaatsvinden in de bestaande
toerismekantoren van de steden. Dit zal uiteindelijk kunnen leiden tot een groter aantal
bezoeken aan de steden in zijn totaliteit.
Bekendheid en uniformiteit citycard
Geen van de steden beschikt over een citycard waarbij openbaar vervoer en
bezienswaardigheden zijn gebundeld. Wel bieden een aantal steden een variant op een
citycard aan. Een citycard kan een toegevoegde waarde bieden voor de toerist, afhankelijk
van de omvang van de stad en het aantal attracties en bezienswaardigheden.
Het knelpunt kan invloed hebben op de oriëntatie en beweging op de bestemming en de
evaluatie van de toerist, zie figuur 48.

Figuur 48: bekendheid en uniformiteit citycard

Citycard over de steden heen
Zoals gezegd is het mogelijk dat het niet voor iedere stad lonend is om een citycard te
introduceren. Een alternatief zou zijn om een openbaar vervoer kaart te introduceren die
minimaal over alle vijf de steden heen gaat, waarbij het vervoer tussen de steden is
inbegrepen. Daarnaast kan de toerist ervoor kiezen dit uit te breiden met een citycard van de
stad (indien aanwezig), waarbij ook de toegang tot musea, bezienswaardigheden, attracties en
het openbaar vervoer in de stad zijn inbegrepen.
Voor een dergelijk initiatief verdient het de aanbeveling om een haalbaarheidsstudie uit te
voeren. Daarnaast is promotie van belang en zal de kaart makkelijk verkrijgbaar dienen te
zijn, zowel via het internet, de informatiepunten als logies. Ook zal ervoor dienen te worden
gezorgd dat de citycard vooraf boekbaar is voor zowel de professionele reisorganisaties als de
consument.
De nieuwe openbaar vervoer chipkaart die op dit moment als pilot wordt getest in Brussel
biedt naar zeggen van de NMBS op termijn mogelijkheden voor openbaar vervoer in heel
België en kan ook met functionaliteit worden uitgebreid om als citycard, inclusief attracties,
bezienswaardigheden etc., te dienen voor de Kunststeden. Ook wordt op dit moment een pilot
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voorbereid in Brugge-Oostende door de Dienst Toerisme i.s.m. diverse stakeholders. Het
verdient de aanbeveling om de resultaten van deze beide pilots op enig moment actief met
elkaar te delen.
Wanneer de Kunststeden besluiten om per stad of voor alle steden gezamenlijk een citycard te
ontwikkelen, is het aan te bevelen om bovengenoemde partijen bij de ontwikkeling te
betrekken.
3.4.
Blijvend optimaliseren
Om de toeristische bereikbaarheid blijvend te kunnen verbeteren en te optimaliseren zijn een
regelmatige evaluatie van de toeristische bereikbaarheid en samenwerking met
belanghebbenden van cruciaal belang.
Evaluatie
Het periodiek meten van de status (verbeteringen/verslechteringen) ten aanzien van de
toeristische bereikbaarheid kan de steden in staat stellen de bereikbaarheid van de steden
blijvend te verbeteren en aan te sluiten op de steeds veranderende eisen van de veeleisender
wordende toerist.
Het verdient de aanbeveling dat de Diensten van Toerisme de mogelijkheid hebben kennis te
nemen van de stedelijke beleving van de toerist en welke rol bereikbaarheid hierin speelt. Dit
zou kunnen worden bereikt door middel van een regelmatig uitgevoerd enquêteonderzoek
onder toeristen, uitgevoerd met hulp van bijvoorbeeld logies en bezienswaardigheden. De
enquêtes kunnen op deze punten ook weer worden ingeleverd of per e-mail naar een adres
worden geretourneerd. Daarnaast kunnen ook extra inleverpunten worden gecreëerd op
plaatsen waar toeristen vaak moeten wachten, zoals luchthavens en stations.
Het verdient de aanbeveling dat de toerist de gelegenheid wordt gegeven via de website aan te
geven wat zijn ervaring met de Kunststeden is op het gebied van bereikbaarheid (via blogs,
chatsessies etc.). Dit kan eenvoudig beperkt worden uitgebreid met een aantal andere aspecten
(onthaal etc.).
Niet alleen de status van de huidige knelpunten en hun ontwikkeling komen op deze manier
aan bod, maar ook kunnen nieuwe knelpunten voortijdig worden geïdentificeerd.
Samenwerking
Voor alle voorgestelde aanbevelingen geldt dat een goede samenwerking essentieel is om
deze succesvol te implementeren. Daarom dient er regelmatig overleg plaats te vinden met de
betrokken partijen (kunnen per knelpunt verschillen). Gedacht kan worden aan regelmatige
vergaderingen in subgroepen (vervoerders, gemeentelijke diensten, luchthavens etc.) waar de
agendapunten met betrekking tot de verbeterprojecten standaard worden meegenomen.
Natuurlijk kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen tijdens deze overleggen. Het
kan een prima manier zijn om elkaar regelmatig op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen en het zal de relatie met elkaar verder versterken.
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4.

Implementatie

In de vorige paragrafen zijn aanbevelingen gepresenteerd voor de geïdentificeerde
bereikbaarheidsknelpunten. In dit hoofdstuk zal een eerste aanzet voor het
implementatietraject van de voorgestelde aanbevelingen worden gegeven.
Prioriteitenanalyse
Omdat niet alle aanbevelingen gelijktijdig kunnen worden opgepakt en omdat niet alle
aanbevelingen een even hoge oplossingscomplexiteit en impact op de toeristische
bereikbaarheid hebben, is het in eerste instantie verstandig om enige differentiatie in de
implementatiestappen aan te brengen. Om dit weer te geven wordt gebruik gemaakt van de
prioriteitenanalyse ©. De prioriteitenanalyse rangschikt de verschillende projecten op de
impact die het project zal hebben op de toeristische bereikbaarheid en de
oplossingscomplexiteit van het project. In figuur 49 zijn de definities van impact en
oplossingscomplexiteit weergegeven.
Impact:
Hoge impact: Sterke invloed op de beleving ter plaatse en op de beslissing naar de stedelijke
bestemming terug te keren
Gemiddelde impact: Speelt een rol bij de beleving ter plaatse en bij beslissing terug te keren,
maar is niet van doorslaggevende invloed
Lage impact: Men ervaart bij afwezigheid geen invloed op de beleving ter plaatse en op de
beslissing terug te keren, maar bij aanwezigheid zou het wel positief bijdragen
Oplossingscomplexiteit
Hoge oplossingscomplexiteit: Oplossing vereist veel financiële en operationele middelen en
betrokkenheid van een grote groep stakeholders met uiteenlopende belangen
Gemiddelde oplossingscomplexiteit: Oplossing vereist een gemiddelde hoeveelheid
financiële en operationele middelen en betrokkenheid van een overzienbare groep
stakeholders met beperkte uiteenlopende belangen
Lage oplossingscomplexiteit: Oplossing vereist een kleine inzet van financiële en
operationele middelen en betrokkenheid van een relatief kleine groep stakeholders met
veelal verenigbare belangen

Figuur 49: Definities impact en oplossingscomplexiteit prioriteitenanalyse

Voor elk van de aanbevelingen voor de knelpunten is een kwantitatieve inschatting gemaakt
naar impact en oplossingscomplexiteit. In figuur 50 wordt voor elk van de aanbevelingen
aangegeven of de oplossingscomplexiteit en de impact laag, gemiddeld of hoog worden
ingeschat en wordt de geschatte implementatietijd aangegeven (korter dan 1 jaar, tussen 1 en
3 jaar en langer dan 3 jaar). In de laatste kolom van de tabel worden de betrokken
stakeholders aangeduid, waarbij in ieder geval de vertegenwoordigers van de Dienst Toerisme
van de steden bij elke aanbeveling per knelpunt als stakeholder optreden.
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Aanbeveling

Oplos.
complex.

Impact

1. Website van de steden

Laag

Hoog

2. Andere relevante websites Gemid.
- bereikbaarheidsbutton
3. Andere relevante websites Hoog
- aanpassen GDS systemen
Gemid.
4. Combiticket Charleroi
Airport - steden

5. Bouw treinstation Charleroi Hoog
Airport

Gemid.

Tijd

Gemid.

>3 jr

Gemid. <1 jaar

6. Plaatsing informatiepunten
luchthavens, stations en
steden

7.Verbeteren bewegwijzering Gemid.
stations, luchthavens

Gemid. 1-2 jr.

8. “bereikbaarheidsreclame”
op stations, luchthavens

Laag

Laag

9. Bewegwijzering hotels,
attracties, infopunten pictogrammen, plaatsing

Gemid.

Gemid. 1-3 jr.

10. Autocars - actuele
infobrochure op internet

Laag

Gemid. <1 jaar

<1 jaar

Gemid.

Gemid. 1-3 jr.

12. Autocars in beleid

Laag

Gemid. <1 jaar

13. Autocaristen - instellen
werkgroep autocars

Laag

Gemid. <1 jaar

14. Aanpassen
haltebenamingen
15. Toeristisch onthaal
betaalgemak en service
16. Infokantoren–doelgroep
en behoefte specifiek +
promotie voor steden
17. Invoering citycard

Gemid.

Gemid. 1-3 jr.

Gemid.

Laag

11. Autocars - vaststellen en
realiseren op- en
afstapplekken

Laag

Gemid.

18. Evaluatie - Meten status
toeristische bereikbaarheid

Laag

19. Verbeteren
samenwerking – regulier

Laag

Stakeholders (naast Dienst Toerisme)

<1 jaar Beheerders stedenwebsites
Content management/website expert
Dienst Marketing/Communicatie/Informatie
Webdesigner
Gemid. <1 jaar Vertegenwoordigers relevante websites
Content management/website expert
Laag
1-3 jr Vertegenwoordigers boekingssystemen
Systeembeheerders
Gemid. <1 jaar (Commerciele) busmaatschappij(en)
Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer
Luchthaven Charleroi
NMBS, De Lijn, Ryanair
Luchthaven Charleroi
Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer
NMBS, De Lijn
Dienst infrastructuur en vervoer
Vlaams Ministerie van Mobiliteit
en Openbare Werken
Luchthavens Antwerpen, Oostende,
Charleroi, Brussel
NMBS, De Lijn
Luchthavens Antwerpen, Oostende,
Charleroi, Brussel
De Lijn, NMBS
Luchthavens Antwerpen, Oostende,
Charleroi, Brussel
Dienst infrastructuur en vervoer
Stadsontwikkeling/Mobiliteit en Verkeer
Dienst Marketing/Communicatie/Informatie
Technische Dienst/signalisatie
Verkeerspolitie
Dienst verkeersorganisatie politie
Vertegenw. hotels/attracties
/bezienswaardigheden
De Lijn
Dienst infrastructuur, vervoer en mobiliteit
Stadsontwikkeling
Verkeerspolitie
Technische Dienst/signalisatie
Dienst verkeersorganisatie politie
Autocarvertegenwoordigers/gidsen
De Lijn
Dienst infrastructuur, vervoer en mobiliteit
Verkeerspolitie
Dienst verkeersorganisatie politie
Technische Dienst/signalisatie
Autocarvertegenwoordigers/gidsen
Vertegenwoordigers hoteliers/
bezienswaardigheden
Dienst mobiliteit
Verkeerspolitie
Dienst verkeersorganisatie politie
Vlaams Ministerie van Mobiliteit
en Openbare Werken
De Lijn
Dienst infrastructuur, vervoer en mobiliteit
Stadsontwikkeling
Technische Dienst/signalisatie
Autocarvertegenwoordigers/gidsen
Verkeerspolitie
Dienst verkeersorganisatie politie
De Lijn

1-3 jr.

NMBS, De Lijn
Toeristisch onthaal trainers
Laag
<1 jaar Vertegenw. Toerisme Vlaanderen
Toerisme informatiekantoren
Contentbeheerder + webdesigner
Gemid. 1-3 jr. NMBS, De Lijn
Vertegenw. hotels/attracties
/bezienswaardigheden
Touroperators
Dienst Informatisering en automatisering
Gemid. <1 jaar Allen

Gemid. <1 jaar NMBS, De Lijn, luchthavens
Vertegenw. hotels/attracties
Dienst infrastructuur, vervoer,
mobiliteit, stadsontwikkeling
Technische Dienst
Touroperators en Toerisme Vlaanderen

Frequentie overleg

1 x per 2 maanden formeel overleg
Dagelijkse updates aan beheerder of bij decentrale content
verwerking door online-marketing cel van toeristische dienst
Opstartfase: frequent contact - 1 x per week
Na opstart: Per kwartaal formele meetings
Opstartfase: frequent contact - 1 x per 3 weken
Na opstart: 2 x per jaar contact
Opstartfase: frequent contact - 1 x per 3 weken
Na opstart: 1x per kwartaal status bijeenkomst

1x per kwartaal status bijeenkomst

1x per kwartaal formele meetings

2 x per jaar evaluatie

Opstartfase: frequent contact - 1 x per 3 weken
Na opstart: 1x per kwartaal formele meetings
Opstartfase: frequent contact - 1 x per 2 weken
Na opstart: 1x per kwartaal status bijeenkomst

1 keer in de 3 maanden in werkgroepoverleg, waarbij
uniformiteit tussen de steden wordt nagestreefd
Dagelijkse updates aan beheerder

Opstartfase: frequent contact - 1 x per 2 weken
Na opstart: 1 keer in de 3 mnd in werkgroepoverleg

Eenmalig, daarna toetsen op executie op gemeentelijk niveau

Opstart: maandelijks contact
Na opstart: 1 keer in de 3 mnd in werkgroepoverleg, waarbij
uniformiteit tussen de steden wordt nagestreefd

Opstartfase: frequent contact - 1 x per 2 weken
Na opstart: 1 keer per jaar overleg
Opstartfase: maandelijkse voortgangsmeeting
1 x in 3 maanden als agendapunt in regulier overleg
Als agendapunt in regulier overleg

Opstartfase: frequent contact (maandelijks)
Als agendapunt in 3 maandelijks regulier overleg

Als agendapunt in 3 maandelijks regulier overleg

1 x per jaar structureel meten
1 x in 6 mnd overleggen met versch. groepen

Figuur 50: Analyse – oplossingscomplexiteit, impact, implementatietijd en stakeholders
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In figuur 51 zijn de aanbevelingen uitgezet in de prioriteitenportfolio. Uit de
prioriteitenportfolio valt af te lezen dat er verschillende aanbevelingen binnen het oranje vlak
vallen. Dit wil zeggen dat deze aanbevelingen relatief eenvoudig zijn uit te voeren en een
resultaat opleveren dat een relatief grote invloed heeft op de toeristische bereikbaarheid. Om
deze reden zou de voorkeur bij de uitvoering van deze aanbevelingen als eerste bij deze
projecten moeten liggen.
Aanbevelingen per geïdentificeerd knelpunt

19

Laag

18

12

10

16

8

13
1

Gemiddeld

17

Hoog

Oplossingscomplexiteit

1. Websites van de steden – framework en content mgt
2. Relevante websites - bereikbaarheidsbutton
3. Relevante websites – aanpassen GDS systemen
4. Combiticket Charleroi Airport – kunststeden
5. Bouw treinstation Charleroi Airport
6. Informatiepunten luchthavens, stations en steden
7. Bewegwijzering stations, perrons, luchthavens
8. “bereikbaarheidsreclame” op stations, perrons, luchthavens
9. Bewegwijzeringhotels, attracties, infopunten
10. Autocars - Informatiebrochure op internet
11. Autocars - vaststellen en realiseren op- en afstapplekken
12. Autocars – autocars in beleid- en mobiliteitsplannen
13. Autocars - instellen werkgroep autocars
14. Haltebenamingen
15. Toeristisch onthaal ov – betaalgemak en service
16. Infokantoren–doelgroep en behoefte specifiek +
promotie voor steden onderling
17. Invoering citycard over de steden heen
18. Evaluatie -Meten status toeristische bereikbaarheid
(feedback vragen)
19. Verbeteren samenwerking – regulier overleg stakeholders

Prioriteitenportfolio

4

15

2

7

14
9
6
11

3

5

Laag

Gemiddeld

Hoog

Impact op de toeristische
bereikbaarheid
= aanbeveling

3

Figuur 51: Prioriteiten Matrix

In figuur 52 is een eerste aanzet voor de planning van de implementatie van de aanbevelingen
per knelpunt weergegeven. De aanbevelingen met een gemiddelde tot hoge impact en een
lage tot gemiddelde oplossingscomplexiteit kunnen al het eerste jaar van start gaan. De
overige aanbevelingen zullen pas in een later stadium worden opgepakt.
Jan 2009
Informatie op orde
Websites van de steden – framework en content mgt
Relevante websites – bereikbaarheidsbutton
Autocars – autocars in beleid- en mobiliteitsplannen
Autocars - instellen werkgroep autocars
Autocars - Informatiebrochure op internet
Combiticket Charleroi Airport – kunststeden
bereikbaarheidsreclame” op stations, perrons, luchthavens
Infokantoren–doelgroep en behoefte specifiek +
promotie voor steden onderling
Wegnemen drempels
Informatiepunten luchthavens en stations
Bewegwijzering stations, perrons, luchthavens
Bewegwijzeringhotels, attracties, infopunten
Autocars - vaststellen en realiseren op- en afstapplekken
Haltebenamingen
Invoering citycard over de steden heen
Toeristisch onthaal ov – betaalgemak en service
Relevante websites – aanpassen GDS systemen

Jan 2010

Jan 2011

Jan 2012

Jan 2013

Jan 2014

X

Aanpassen infrastructuur
Bouw treinstation Charleroi Airport

Evaluatie
Samenwerking – regulier overleg

Figuur 52:Planning implementatie
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Sommige van de aanbevelingen kunnen niet los van elkaar worden gezien en hebben een
zekere afhankelijk van elkaar (versterken elkaar). Zo zal een bereikbaarheidsbutton op andere
relevante websites pas kunnen worden gerealiseerd, als de subwebsite “bereikbaarheid” van
de vijf Vlaamse Kunststeden zelf online is. Wel kan tijdens de realisatie van deze website vast
een start worden gemaakt met de voorbereidingen, zoals het contacteren van de juiste partijen
en het tentatief maken van afspraken. Wanneer bijvoorbeeld het combiticket van de
luchthaven van Charleroi naar de kunststeden is gerealiseerd, kan voor de haalbaarheidsstudie
naar een treinstation, gebruik worden gemaakt van de gegevens die hiermee reeds zijn
verzameld, zoals de aantallen passagiers en “spits- en daldagen/weken/maanden”.
Een uitgebreid plan van aanpak en in sommige gevallen een haalbaarheidsstudie
(bijvoorbeeld bij de treinverbinding naar de luchthaven van Charleroi) zijn noodzakelijk voor
de uitvoering. Tot slot moet gezegd worden dat dit rapport een “snapshot” weergeeft van de
huidige situatie. De activiteiten van diverse betrokken diensten verandert het speelveld met
betrekking tot de toeristische bereikbaarheid met enige regelmaat. Een periodieke evaluatie,
samenwerking met de relevante partijen en toekomstige ontwikkelingen kunnen ervoor
zorgen dat nieuwe knelpunten en projecten naar voren komen die een hogere prioriteit krijgen
dan de reeds gedefinieerde projecten en kunnen eerder gedefinieerde knelpunten (op basis van
actualiteit, opportuniteit etc.) doen laten verdwijnen.
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