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V O O R W O O R D

Justin Francis
Responsible Travel.com “Waarom ver reizen?” Tja, waarom eigenlijk? Het Proximity Cluster bestaat uit negen

partners uit vier deelnemende landen die samen naar deze vraag kijken. De reacties
bieden een spannende kijk op de toekomst van het toerisme in Europa, terwijl ze ons
ertoe aanzetten om onze vakantie dichter bij huis door te brengen en om de speciale
en aparte landschappen in de buurt te waarderen; met het inzicht dat iedereen ook
verantwoord kan reizen om deze plekjes te voet, per fiets of met het openbaar
vervoer te bereiken. Er is inderdaad geen betere manier om de cultuur en het
erfgoed van ons platteland, onze kuststreek en onze steden te verkennen en te
ervaren en om de plaatselijke bevolking te ontmoeten en werkelijk contact te maken
met een bestemming.

Europa is wereldwijd de belangrijkste toeristische bestemming met de hoogste
dichtheid en diversiteit aan toeristische attracties. Het toerisme is één van de
belangrijkste sectoren binnen de Europese economie geworden, met een Europees
BBP van meer dan 10% (direct of indirect). Hiernaast biedt het 9,7 miljoen banen
in 1,8 miljoen bedrijven. Het 2 Zeeën-gebied heeft veel te bieden en heeft behoefte
aan innovatieve marketing om te profiteren van de voordelen van het toerisme voor
de plaatselijke economie.

De belangrijkste Europese beleidsprogramma’s rondom toerisme benadrukken de
noodzaak om het concurrentievermogen in de Europese toeristische sector te
stimuleren, om de ontwikkeling van een duurzame, verantwoorde en kwaliteitsvolle
vorm van toerisme te promoten en om het Europese imago van een verzameling van
duurzame, kwaliteitsvolle bestemmingen te bestendigen. Ik heb gemerkt dat de
partners binnen de Proximity Cluster werken aan deze doelstellingen door middel van
een innovatief pakket gericht op het stimuleren van toerisme uit nabije markten.

Het stimuleren van toerisme uit nabije markten is bij uitstek een vorm van duurzaam
toerisme. Responsibletravel.com gelooft in de authentieke lokale beleving. Als
grootste speler in onze business ondersteunen we de partners binnen de Proximity
Cluster in het 2 Zeeën-gebied graag bij het promoten van het onderscheidend
vermogen van hun regio’s en bij het stimuleren van milieuvriendelijk toerisme. Het
onderscheidend vermogen van regio’s zal het toerisme van de toekomst
bepalen.

De Cluster Proximity stelt het onderscheidend vermogen van regio’s centraal en
creëert zo een nieuw perspectief voor lokale producten en diensten; dat enerzijds
goed is voor de omzet van bedrijven en anderzijds de beleving van toeristen verrijkt.
De timing is perfect want we weten dat toeristen, als gevolg van het economische
klimaat, nu overwegen om hun vakantie dichterbij huis door te brengen.

Ik ondersteun dit initiatief, dat door Interreg gefinancierd wordt, graag. We zouden
allemaal nauwer moeten samenwerken om onze kennis en expertise te delen. Om
nieuwe en innovatieve manieren te vinden om de Europese economie te
ondersteunen en om kansen te bieden aan iedereen om buitenshuis te genieten en
het gevarieerde culturele erfgoed in onze streken te appreciëren. Proximity toont
hoe groei en een sterke en levendige economie gecombineerd kunnen worden met
het beschermen van ons gemeenschappelijk erfgoed.

Justin Francis – Responsibletravel.com
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Inleiding
Toerisme is een belangrijke economische sector voor het 2 Zeeën-gebied. In Europa
biedt de toeristische sector alleen al in kustgebieden werk aan meer dan 3,2 miljoen
mensen, wat gelijk staat aan een toegevoegde waarde van 183 miljard euro.

Door haar plaatselijke en lange toeleveringsketen, wordt toerisme erkend als een
drager voor andere sectoren zoals cultuur, erfgoed, detailhandel en horeca, waardoor
de economische impact toeneemt en er meer voordelen ontstaan. Tijdens de recente
recessie was het toerisme in de meeste Europese landen de enige sector waarin er
banen bijkwamen en waar vooral jonge mensen een baan vonden (45% van de
werknemers in de sector zijn tussen 16 en 35 jaar oud).

De Blue Growth strategie van de Europese Commissie ziet het toerisme als één van de
vijf focusgebieden om te zorgen voor een duurzame groei en tewerkstelling in de
toekomst. Verder voorspellen alle lidstaten van het 2 Zeeën-gebied jaarlijks minstens
3% stijging bij het aantal bezoekers en hun uitgaven. Het is daarom belangrijk dat we
samenwerken om dit potentieel op een duurzame manier te maximaliseren.

In het huidige economische klimaat zien we dat steeds meer mensen over minder
inkomen beschikken. Dit uit zich in de trend dat inwoners van het 2 Zeeën-gebied hun
vakantie dichterbij huis doorbrengen. Het fenomeen van “Staycation” oftewel “vakantie
dichtbij huis”, biedt een unieke kans om zowel de binnenlandse, als buitenlandse markt
aan te moedigen om het 2 Zeeën-gebied te herontdekken en hier opnieuw aansluiting
mee te vinden. De bezoeker zoekt naar diepere en meer betekenisvolle ervaringen
tijdens een vakantie. Het 2 Zeeën-gebied moet daarom haar plaatselijke
onderscheidende elementen promoten om meer bezoekers uit nabije markten aan te
trekken.

De partners binnen het 2 Zeeën-gebied merkten deze kans op en hebben hiervoor de
Proximity Cluster opgezet. De partners zijn: Visit Kent, Kent County Council,
Responsible Travel, ARDT Nord, ARDT Pas-de-Calais, Comité Régional de Tourisme
Nord-Pas de Calais, Westtoer, HZ University of Applied Sciences en Norfolk County
Council. Hierbij komen er nog drie geassocieerde partners: N.V. Economische Impuls
Zeeland Dedham Vale (AONB), Stour Valley Project en Suffolk Coast and Heaths AONB
(Suffolk County Council).

Dit cluster streeft ernaar om het toerisme uit nabije markten in het 2 Zeeën-gebied te
versterken. Dit doen zij door zich te baseren op de bevindingen en ervaringen van vier
Interreg-Projecten: Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership
(SusTrip), Greet The World, Coastal Actions for Sustainable Tourism (CAST) en
Balance.

Op basis van onderzoek, kennis en ervaring die de partners binnen de Cluster reeds
hebben opgedaan, zullen we kijken hoe we, door grensoverschrijdend samen te
werken, meer bezoekers kunnen aanmoedigen om hun vakantie dichterbij huis door te
brengen. Deze publicatie beschrijft over welke markten het gaat en hoe we ons hierop
kunnen richten.

Verder tonen we aan dat technologie een cruciale rol speelt bij het aantrekken van
deze bezoekers. Wederom geldt dit voor ervaringen die kunnen aanzetten tot een
verdere verkenning van de streek. Het wordt duidelijk dat ‘een persoonlijke aanpak’
nog steeds belangrijk is en we staan stil bij de steeds grotere rol die inwoners spelen
bij het verwelkomen en aanmoedigen van bezoekers uit nabije markten. Zij kunnen als
het ware als ambassadeur dienen voor de streek. Tot slot kijken we naar verschillende
manieren om de toeristische sector te ondersteunen waardoor de sector innovatiever
wordt in het aantrekken van plaatselijke markten.

Door inwoners van het 2 Zeeën-gebied aan te moedigen om hun vakantie
dichterbij huis door te brengen, hopen we de bestedingen van de bezoekers
en het economische voordeel in de regio te houden waardoor een duurzame
groei mogelijk is. Dit kan bijdragen aan het beperken van vliegverkeer, het
stimuleren van duurzaam reizen en het ontwikkelen van een grotere interesse,
betrokkenheid en passie voor de plaatselijke regio. Achtereenvolgens zal dit zorgen
voor een unieke en persoonlijke bezoekerservaring die leidt tot meer tevredenheid,
aanbevelingen en een mogelijk herhaalbezoek. Het belang van onderscheidend
vermogen om toeristen uit nabije markten aan te trekken, is een belangrijke factor
binnen het Interreg-cluster en is het onderliggende thema van deze publicatie.

België

Norfolk

Nord-Pas de Calais

Zeeland
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BALANCE in de kijker
• Zes organisaties in drie landen werken samen om een evenwicht te vinden tussen ontspanning en natuur.

• Projectwaarde: 6,7 miljoen euro

• Partners: Cyclopark Trust, Kent County Council, Suffolk Coast and Heaths Areas AONB, The Royal Society for the
Protection of Birds (RSPB), Provincie Zuid-Holland, Vlaamse Landmaatschappij, België

• Resultaten: ‘Explorer’ wandelgidsen, ‘Explore Suffolk’ applicatie, 54 informatieborden, Vlaams beheersplan voor trage
wegen en routeplanner, fietspark met nieuwe natuur, een nestbeschermingsplan beheerd door vrijwilligers en nieuwe
recreatieve mogelijkheden in Nederlandse getijdengebieden.

• Impact: betrekken van plaatselijke inwoners bij het behouden en promoten van de natuur. Toeristische producten
verbeteren door de plaatselijke kennis met voordelen voor de economie en het milieu.

• Website: http://www.balance-2seas.eu

SusTRIP in de kijker
• Een driejarig Interreg IVA-project om door middel van toeristisch onderzoek te zorgen voor een groei bij bedrijven.

• Projectwaarde: 3,2 miljoen euro

• Partners: Kent County Council, Visit Kent, Comité Régional de Tourisme, Westtoer, HZ University of Applied Sciences
en NHTV Breda University of Applied Sciences

• Resultaten: Economische impact, enquêtes bij bezoekers, onderzoeken rondom perceptie, impact van de toolkit voor
gemeenschappelijke evenementen, onderzoek rond self-catering, gemeenschappelijke databank.

• Impact: weten wat het volume en de waarde van het toerisme betekenen in het 2 Zeeën-gebied; nieuwe instrumenten
voor toeristische bedrijven om hun prestaties te volgen; een betere kennis van toeristen uit nabije markten, hun profiel,
motivatie en tevredenheid.

• Website: www.sustainabletourismresearch.eu

CAST in de kijker
• Een driejarig Interreg IVA-project om door middel van marketing, ontwikkeling en opleiding te zorgen voor een project
waarbij de kustregio’s een make-over krijgen.

• Projectwaarde: 2,9 miljoen euro

• Partners: Kent County Council, Visit Kent, Pas-de-Calais, Westtoer

• Resultaten: kwaliteitsvolle projectondersteuning voor toeristische bedrijven, audits kustproducten en bewegwijzering,
investeringskansen in het kusttoerisme, gemeenschappelijk uitbouw en marketing van watersporten,
gemeenschappelijke Lonely Planet-gids, studiereizen.

• Impact: verbeterde kwaliteit van het toeristische aanbod aan de kust, van de bezoekerservaring en van de perceptie
van de kuststreken, evenals bepaling van toekomstige investeringskansen voor ondernemers.

GREET in de kijker
• Gedurende drie jaar wende GREET de kansen aan van een reeks nieuwe kenmerkende culturele en sportieve
ontwikkelingen in het kanaalgebied.

• Projectwaarde: 4,5 miljoen euro

• Partners: Projectleider: Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais, Comité Départemental du Tourisme du Nord,
Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais, Kent County Council, Visit Kent

• Resultaten: gemeenschappelijke marketingactiviteit, ondersteuning en opleiding voor bedrijven, engageren van
inwoners.

• Impact: een erfenis van de Olympische Spelen met een hoogstaand profiel, een verbeterde kwaliteit en een
uitnodigende bestemming, meer tevredenheid bij de bezoekers.

De Interreg-projecten van het 2 Zeeën-gebied
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Rijk aan erfgoed

De regio beschikt over een goede mix van
kust en platteland, waardoor een speciale
natuurlijke omgeving ontstaat. Ondanks
het feit dat dit één van de drukste
economische gebieden in Europa is met de
meest bevaren scheepvaartroute ter
wereld, beschikt het 2 Zeeën-gebied
over uitzonderlijk rijk natuurlijk
erfgoed. Met heel wat internationaal en
nationaal beschermde regio’s, biedt het
gebied een prachtig platteland, (Blauwe
Vlag) stranden en wereldbekende
kustmonumenten zoals de White Cliffs in
Dover en de Deux Caps.

Omringd door enkele van de bijzonderste
steden ter wereld, beschikt het 2
Zeeën-gebied over een sterk cultuur-
en erfgoedaanbod. Er zijn veel
evenementen, festivals en attracties in de

regio’s. Als verbinding tussen het VK en het
Europese vasteland beschikt het gebied
ook over uitzonderlijk veel historische
vestingwerken, gebouwen en kerken. De
sterke maritieme geschiedenis wordt
aangevuld door krachtig en aangrijpend
oorlogserfgoed.

Doordat steden zoals Londen, Parijs en
Brussel vlakbij liggen, beschikt het gebied
over uitstekende transportmogelijkheden
en –verbindingen. Daarnaast zijn er
voldoende wandel- en fietsroutes.

Op nationaal vlak wordt het toerisme in de
regio gezien als een belangrijke
economische motor. Hierdoor is de
betrokkenheid van lokale overheden en de
private sector bij de promotie van de regio
sterk. De toeristische sector wordt gezien

als fundament voor het verwezenlijken van
Europese groei en creëert kansen voor
werkgelegenheid. Het toerisme is ook
bijzonder geschikt voor de tewerkstelling
van jongeren om hen te helpen om een
eerste tree op de carrièreladder te
beklimmen.

Doordat het natuurlijk en cultureel
erfgoed sterk beschermd moet
worden, is er een brede interesse en
steun voor de ontwikkeling van
duurzaam toerisme. Recente
toeristische trends gericht op een ‘lokale en
onderscheidende’ ervaring hebben de
interesse in het toerisme naar nabije
bestemmingen, steeds meer bezoekers
vragen om een unieke ervaring op maat.

SWOT - analyse van duurzaam
toerisme in het 2 Zeeën-gebied

De partners binnen de Proximity Cluster hebben een SWOT- analyse opgesteld om het
project vorm te geven en de domeinen voor verdere samenwerking te bepalen. De
SWOT- analyse is opgesteld vanuit kennis die verworven werd tijdens de samenwerking
in toeristische Interreg-projecten en op basis van de resultaten van de Consultation on
the Challenges and Opportunities for Maritime and Coastal Tourism (2012).

Sterke punten
Goed aanbod qua natuur, cultuur en recreatie, vlot toegankelijk, sterke toeristische beleidsprogramma’s.
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Zwakke punten
Percepties van de consument over
de bestemmingen, aanbod aan
producten, seizoensgebonden
karakter en duurzaamheid in een
globaal competitieve markt.

Men is het er algemeen over eens dat er
behoefte is om het imago en het profiel van
het toeristische aanbod van het 2 Zeeën-
gebied te versterken, vooral gezien de
groeiende internationale concurrentie van
andere overzeese en niet-Europese
bestemmingen. Veel kustgebieden hebben
te maken met een negatieve perceptie en
men is zich niet goed bewust van de
rijkdom en de diversiteit van de regio.
Hoewel de kwaliteit van het product en de
ervaringen verbeteren, moeten we ervoor
zorgen dat dit ook zo blijft om onze
competitiviteit te behouden.

Uitdagingen op het vlak van innovatie
binnen de toeristische sector belemmeren
het concurrentievermogen, de
productontwikkeling en de diversificatie in
Europa. Een gefragmenteerde en
ongecoördineerde sector, gedomineerd
door KMO’s/MKB en een gebrek aan
vakkundige professionals, noopt tot
ondersteuning en opleiding om zo
productontwikkeling voor nabije markten
aan te moedigen. Een gevolg is een gebrek
aan innovatieve accommodatie terwijl
sommige regio’s een gebrek hebben aan
goede conferentievoorzieningen.

Het transitieproces van een traditionele
seizoensbestemming voor langere
vakanties naar een hedendaagse
bestemming voor korte trips vormt nog
steeds een uitdaging, vooral voor de
kustgebieden. Het klimaat wordt gezien als
ongunstig en het seizoensgebonden
karakter is de gemeenschappelijke zwakke
plek binnen de sector. Tijdens
piekmomenten is de regio zeer druk en is er
veel verkeer en ontstaan er regelmatig files,
terwijl het tijdens rustige periodes op
bepaalde plaatsen aan sfeer kan ontbreken.

Het aantrekken van seizoenspersoneel kan
ook lastig zijn en kan resulteren in slechtere
service en opleiding. Er is dan ook behoefte
om duurzame carrièreontwikkeling en
professionalisering van de sector te
promoten en te ondersteunen.

Kansen
Profiteren van de belangrijkste
sterke punten die de
consumentenmarkt geïdentificeerd
heeft.

De belangrijkste sterke punten die de
consumentenmarkt geïdentificeerd heeft
zijn: landschappen, pure kustgebieden,
schilderachtige kuststeden en –dorpen,
mooie stranden en het platteland. Ook
erfgoed en cultuur horen in dit rijtje thuis.

De regio is relatief goed toegankelijk voor
nabije markten en door de economische
crisis krijgen dichtbij bestemmingen met
een goede prijs-kwaliteitsverhouding, de
voorkeur.

Wanneer er verbeteringen zijn in de
infrastructuur biedt dit de regio aansluiting
met nieuwe markten in de buurt. De
treinverbindingen zijn goed en deze zouden
op een meer actieve en innovatieve manier
gepromoot kunnen worden. De regio heeft
veel wandel- en fietsroutes, die nog vaker
benut kunnen worden.

Om voorbereid te zijn op een stijging van
de zeespiegel, investeren regio’s volop in
kustwering. Dit biedt kansen voor nieuwe
vormen van recreatie op het strand en in
de natuur. Dit vormt een belangrijke
aantrekkingskracht voor het toerisme in de
streek.

Informatie- en communicatie-
technologie bieden het toerisme in
het 2 Zeeën-gebied een reeks
kansen, met inbegrip van de
mogelijkheid om: gegevens te
verzamelen; bezoekers te begrijpen;
de regio te promoten voor nieuwe
markten; contacten te leggen met
potentiële bezoekers;
handelsplatformen te ontwikkelen;
en ondernemers en werknemers te
ondersteunen door middel van
e-learning.

De kansen voor het promoten van het
lokale onderscheidend vermogen en lokale
belevingen is groot. Er is steeds meer
interesse in streekgerechten en de ‘lokale
ervaring’. Dit is een belangrijke kans voor
de ontwikkeling van speciale aanbiedingen
die de diverse en unieke identiteiten binnen
het 2 Zeeën-gebied in de kijker zetten.

Bedreigingen
Duurzaamheid en innovatie

De duurzaamheid, als gevolg van de
toenemende ecologische voetafdruk, de
waterschaarste en de druk op de
natuurlijke rijkdommen en leefomgeving,
van het kusttoerisme in Europa staat zeer
onder druk. Verantwoord om gaan met
natuurlijke hulpbronnen is dan ook een
prioriteit, evenals het stimuleren van
verantwoord gedrag door ondernemers en
toeristen.

De belangrijkste concurrenten van het 2
Zeeën-gebied zijn goedkope vakanties op
middellange afstand in een warmer klimaat.
De stakeholders bij het 2 Zeeën-toerisme
moeten dus samenwerken ommensen aan
te trekken voor vakanties dichterbij huis in
plaats van buiten de regio. Het gebrek aan
innovatie en ontwikkeling in de sector, de
zwakke vaardigheden bij sommige
ondernemers en werknemers en de
gefragmenteerde marketing bedreigen het
toekomstige concurrentievermogen van de
regio.

Door de economische crisis is het
vakantiebudget gedaald en werd de prijs-
kwaliteitsverhouding een belangrijke
drijfveer bij de bezoekers, terwijl men toch
steeds meer kwaliteit verwacht. De
commerciële modellen en het toeristische
aanbod moeten herzien worden om ervoor
te zorgen dat we aan de behoeften van de
klant tegemoet blijven komen en winst
blijven boeken.

Plaatselijke productie



2 Seas Magazine Pagina 8

H O O F D S T U K 1

Wie zijn onze
bezoekers uit

nabije
markten?

Als we de bezoekers willen aanmoedigen om hun vakantie dichterbij huis door te
brengen in plaats van verder te reizen, dan moeten we proberen te begrijpen wie zij
zijn en ook wat hun motivatie en gedrag is.

Het onderzoek binnen het SusTRIP-project
vormt een goede basis om te begrijpen wie
onze bezoekers vandaag de dag zijn.
Hierbij wordt opgemerkt dat het een
uitdaging is om de gegevens van vier
verschillende partnerlanden te vergelijken.
Elke partner verzamelde soortgelijke
gegevens maar wel in een ander format en
op een andere manier. Er is door middel
van benchmarking vooruitgang geboekt
maar er is nog steeds behoefte om
ontbrekende gegevens te bepalen en
daadwerkelijk aan te pakken, om zo het
begrip, de planning en het
bestemmingsbeheer voor de regio te
kunnen verbeteren.

Alle partners hebben veel ervaring met
dagtoerisme. Dit betekent dat het

grootste aantal bezoekers uit het land zelf
komt en/of op 2-3 uur rijden wonen.

Verder toont het onderzoek van het
SusTRIP-project aan dat de markt van
mensen die vrienden en familie bezoeken
een stuk groter is dan verwacht. In Kent
bijvoorbeeld vertegenwoordigt dit 50% van
de overnachtingen in de streek, terwijl dit
in Nord-Pas de Calais 66% was. Deze
markt is belangrijk omdat ze meerdere
trips naar de regio maken, langer blijven
en heel het jaar op bezoek komen.

Wat de overnachtingen betreft, scoorden
tweede verblijven, campings en
vakantiewoningen heel hoog in Frankrijk,
België en Nederland in vergelijking met
Engeland. Binnen SusTRIP bekeken de

partners de kansen en de uitdagingen van
het accommodatie-aanbod binnen het 2
Zeeën-gebied om nabije markten aan te
trekken.

De inkomende markt geeft het belang
weer van toerisme uit nabije
markten; alle regio’s trekken bezoekers
uit Engeland, Frankrijk, België, Nederland
en Duitsland aan, maar het volume varieert
volgens de afstand en de toegankelijkheid
van elke regio.

Dit ziet men ook terug bij de kennis over
de verschillende regio’s. Er is door Westtoer
en Kent County Council een studie
uitgevoerd rond de perceptie van de
kustbestemmingen in het 2 Zeeën-gebied.
Deze studie toont aan dat buurmarkten de
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Kent in cijfers
• 57 miljoen bezoekers per jaar
• 9% overnachtingen en 91% dagtoerisme
• 20% overzeese bezoekers en 80% binnenlandse bezoekers
• 48% overnachtingen bij vrienden en familie
• 10% jonger dan 30 jaar en 59% ouder dan 50 jaar
• 38% eerste keer op bezoek en 62% herhaalbezoek

Norfolk in cijfers
• Ongeveer 33,4 miljoen dag- en verblijfstoeristen met totale uitgaven van
2,1 miljard pond

• 94% binnenlandse bezoekers en 6% overzeese bezoekers
• Activiteiten van dagtoeristen vertegenwoordigen 63% van alle directe
uitgaven

• Verblijfstoeristen blijven gemiddeld 4,56 nachten per bezoek en
vertegenwoordigen 37% van alle directe uitgaven

• 55% dagtoeristen bezochten steden, 30% het platteland en 5% de kust

Suffolk in cijfers
• 36% verblijfstoeristen en 64% dagtoeristen
• 1,6% overzeese toeristen en 98,4% binnenlandse toeristen
• 8,4% overnachtingen bij vrienden en familie
• 58% bezetting bij hotels, vakantiewoningen, campings en caravansites
• 24% jonger dan 34 jaar en 63% ouder dan 54 jaar
• 18% eerste keer op bezoek en 82% herhaalbezoek

Zeeland in cijfers
Binnenlands toerisme

• 1,4 miljoen aankomsten (75% toeristen en 25% bezoekers met een
tweede verblijf) en 7,9 miljoen overnachtingen

• Accommodatietype: vakantiewoningen (53% van de overnachtingen) en
campings (38% van de overnachtingen)

• 38% gezinnen met kinderen en 21% reizigers ouder dan 65 jaar
• De uitgaven per persoon per dag bedragen 25 euro

Inkomend toerisme
• 3,9 miljoen overnachtingen
• Herkomstlanden: Duitsland (62% van de gasten), België (31% van de
gasten), Engeland (1% van de gasten), Frankrijk (1% van de gasten)

• Accommodatietype: vakantiewoningen (48% van de overnachtingen) en
campings (34% van de overnachtingen)

HOOFDSTUK 1.1
Toeristische feiten en cijfers uit de
partnerregio’s*

meest nabijgelegen kust het beste kennen.
Dit is belangrijk om te onthouden wanneer
men stilstaat bij de mogelijke geografische
markten waarop men zich moet richten en
bij de strategie die men moet
implementeren.

Hoewel alle regio’s een diverse groep
van bezoekers aantrekken, vormen
de ouderen de grootste markt.
Demografisch gezien stijgt in Europa
het aantal ouderen, waardoor het
noodzakelijk is om de voorzieningen
en de ervaringen die aangeboden
worden nog eens goed te bekijken,
onder meer op het vlak van
toegankelijkheid.

De link met een vergrijzende
samenleving is cruciaal omdat
grootouders een steeds actievere rol
spelen in het gezinsleven. We zien ook een
stijging van het aantal vakanties waarin
meerdere generaties samen op reis gaan.

De afgelopen 15 jaar is er ook een
constante groei in de geboortecijfers met
een minibabyboom tot gevolg. Hierdoor
worden gezinnen in de nabije toekomst
ook een belangrijke markt .

De producten en diensten moeten echter
aangepast worden om jonge gezinnen over
te halen om in onze regio te verblijven in
plaats van af te reizen naar goed uitgeruste
vakantie bestemmingen in Zuid-Europa.

De belangrijkste motivatie van onze
bezoekers is de kust, de stranden, het
platteland en het erfgoed, waarbij de
bezoekers graag uit eten gaan, culturele
ervaringen opdoen en outdooractiviteiten
beleven. Onderzoeken binnen SusTRIP
toonden aan dat de prijs-
kwaliteitsverhouding een belangrijke factor
is bij vakantiebeslissingen en ze
voorspelden dat het nieuwe prijsbewustzijn
en het last minute boeken van reizen
belangrijk blijven, ook na de economische
crisis. Terwijl de consumenten opzichtige
uitgaven steeds vaker de rug toekeren,
wensen ze steeds vaker op-maat-
gemaakte activiteiten tijdens hun vrije tijd;
een manier om te ontspannen met
vrienden en familie en verrijkende lokale
ervaringen.

* Bron: SusTRIP-onderzoek, Cambridge-model en nationale statistieken
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Nord-Pas de Calais in cijfers
• 13 miljoen bezoekers voor culturele en recreatieve attracties: 12%
overzeese bezoekers en 40% groepen

• Hotel: 5,7 miljoen overnachtingen waarvan 54% met een zakelijk motief
en Campings: 776 500 overnachtingen (21% toeristische trekpleisters)

• 73% binnenlandse bezoekers en 27% overzeese bezoekers
• Binnenlandse bezoekers: 27,6 miljoen overnachtingen; 6,5 miljoen uit
Nord-Pas de Calais
• 69% korte verblijven; gemiddelde verblijfsduur: 3,7 nachten
• 66,1% overnachtingen om vrienden en familie te bezoeken
• 30% jonger dan 35 jaar en 44% ouder dan 50 jaar

De Belgische kust in cijfers
• 17 miljoen dagtoeristen
• 87% Belgen, 11% Fransen, 2% Nederlanders
• 36% ouder dan 50 jaar en 17% tussen 18 en 34 jaar oud

• Overnachtende toeristen in commerciële accommodaties – 2,7 miljoen
aankomsten en 14,2 miljoen overnachtingen:
• 81% Belgen, 4% Fransen, 6% Nederlanders, 2% Britten
• 40% ouder dan 50 jaar en 12% tussen 18 en 31 jaar oud

• Bezoekers met een tweede verblijf – 2,9 miljoen aankomsten en 16,8
miljoen overnachtingen:
• 94% Belgen, 2% Fransen, 2% Nederlanders, 1% Britten
• 36% ouder dan 50 jaar en 21% tussen 18 en 34 jaar oud

Onderzoek in de
kijker
Economisch impact
model
De economische effecten van het
toerisme zijn een belangrijk
onderzoeksonderwerp. De SusTRIP
partners zijn op zoek gegaan naar een
aanpak die in het hele 2 Zeeëngebied kan
worden gebruikt voor het meten van de
economische impact van toerisme of
specifieke toeristische ontwikkelingen.
Binnen het SusTRIP is een
promotieonderzoek uitgevoerd aan NHTV
internationaal hoger onderwijs Breda,
een onderzoek naar het meten van de
economische impact van het toerisme op
regionaal niveau.

In de eerste fase van dit onderzoek werd
vastgesteld dat het input-outputmodel
het meest geschikt is voor toepassingen
in toerisme. Tijdens de casestudies is een
uitgebreide handleiding samengesteld
voor het gebruik van het input-
outputmodel in toerisme. De handleiding
is geschikt voor onderzoekers die ervaring
hebben met het verwerken van complexe
economische gegevens.

De handleiding is gratis beschikbaar op
www.sustainabletourismresearch.eu.

Technologie verandert snel en begrijpen
wie onze bezoekers uit nabije markten zijn,
zal cruciaal zijn bij het succesvol promoten
van toerisme naar nabije, zich
onderscheidende bestemmingen.

Binnen het SusTRIP-project hebben we het
gebruik van mobiele technologie uitgetest
om onderzoek uit te voeren bij attracties
en musea als een doeltreffende en
gemakkelijke manier om informatie over
bezoekers te achterhalen. De snelle
evolutie in smart technologie is echter
slechts een begin. Nieuwe technologie
verandert snel de manier waarop wij,
binnen de toeristische sector, iets kunnen
leren over onze bezoekers uit nabije
markten. Vier op de tien Europeanen
beschikken over een smartphone.
Toeristen zoeken steeds vaker informatie
online op voor aanvang van en tijdens hun
reis. Ze delen feedback over hun vakantie
met vrienden en familie, vooral op publieke
sites zoals Trip Advisor.

Toeristen die gebruik maken van deze
technologieën laten digitale sporen achter.
De gegevens die hieruit voortkomen zijn
omvangrijk en wordt in de industrie gezien
als ‘big data’. Bij onderzoek biedt deze ‘big
data’ een nieuw mechanisme om het
gedrag, de voorkeuren en de percepties te

begrijpen van onze huidige en potentiële
bezoekers (Gretzel, 2013A).

Geavanceerd toeristisch onderzoek zal
meer focussen op het analyseren van deze
secundaire gegevens. Tijdens het Global
Forum on Tourism Statistics in 2012 in
Reykjavik, stelde NHTV Breda University of
Applied Sciences haar benchmarking
onderzoek voor als deel van het SusTRIP-
project. Dit wees op de valkuilen van
traditionele toeristische statistieken, die
vaak incompatibel zijn voor benchmarking
op regionaal niveau. Andere sprekers
stelden resultaten voor van state-of-the-art
onderzoek, zoals plaatsbepalingsgegevens
van mobiele netwerken om toeristische
statistieken te genereren. Dit zette de
partners binnen SusTRIP ertoe aan om de
rol van nieuwe technologieën bij toeristisch
onderzoek te bestuderen.

Westtoer (België) bereidt momenteel een
proefproject voor rond het gebruik van
plaatsbepalingsgegevens van mobiele
netwerken langs de Vlaamse kust. Ook
Kenniscentrum Kusttoerisme, verbonden
aan HZ University of Applied Sciences, is
hiermee bezig. Verder verzamelt
Kenniscentrum Kusttoerisme in Zeeland
ook gegevens van een bezoekerspas (de
Zeelandpas) die digitale sporen over

toeristische activiteiten nalaat. De analyse
van deze gegevens zou kunnen leiden tot
inzicht in toeristische voorkeuren waardoor
slimme marketingactiviteiten mogelijk zijn
voor bestemmingen en bedrijven.

Toch is dit een nog onaangeboorde bron
wegens de moeilijkheden bij opslag,
toegang, informatiebeheer en commerciële
waarde.

Tegelijkertijd bestaan er grote verschillen
op het vlak van technologische
bekwaamheid in de toeristische sector. Tal
van bedrijven hebben zeer weinig ervaring
terwijl anderen hier al wat verder in staan.
Dit is zowel een uitdaging als een kans voor
de toeristische partners binnen het 2
Zeeën-gebied; een uitdaging die alleen
aangegaan kan worden dankzij een
samenwerking tussen de publieke, private
en academische partijen.

HOOFDSTUK 1.2
Hoe kunnen we onze bezoekers uit nabije markten in
de toekomst beter begrijpen?
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H O O F D S T U K 2

Hoe kunnen
we nabije
markten
bereiken?

Via onderzoek komen we te weten wie onze bezoekers uit nabije markten zijn en hoe
we ons op hen moeten richten via de juiste communicatiekanalen en boodschappen.
De Proximity partners hebben een reeks van innovatieve methodes bekeken - op basis
van de markt en het product - om de bezoekers uit nabije markten te bereiken.
Westtoer heeft voor de Belgische kust gekozen voor een aanpak op basis van
evenementen; Pas-de-Calais leidde een specifieke demografische campagne; Kent
gebruikte geocaching technologie; en Responsible Travel ontwikkelde een nieuwe
speciale landschappelijke focus.
Deze casestudies rond best practices zullen
ons laten zien welke methodes het meest
doeltreffend zijn voor het bereiken van
nabije markten en hoe we in de toekomst
een gezamenlijke aanpak zouden kunnen
ontwikkelen om meer bezoekers aan te
trekken. De gemeenschappelijke
grensoverschrijdende marketingactiviteit
binnen het GREET-project toont inderdaad
dat, hoewel shared marketing zeker enkele
moeilijkheden kent, toch mooie resultaten
kan opleveren.

Strandcabines in Zeeland
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HOOFDSTUK 2.1
Hoe kan onze kust het
hele jaar door meer
bezoekers uit nabije
markten aantrekken?

Met een kustlijn van meer dan 1600 km
beschikken de Proximity partners over een
element dat de moeite loont om te
promoten bij bezoekers uit nabije markten.
Via het CAST-project onderzochten de
partners de gezamenlijke kansen en
uitdagingen.

Case: De Belgische kust

De kans - een sterk toeristisch aanbod
langs de kust. De Belgische kust bestaat uit
een kustlijn van 67 km met 10 gemeenten,
twee natuurreservaten en een variatie aan
accommodatie, activiteiten en volop
mogelijkheden tot eten en drinken.

De uitdaging - seizoensgebondenheid.
Traditioneel hing het toeristisch jaar af van
een goede periode in juli-augustus met
daarna een uitermate lage economische
activiteit, inclusief hotels en restaurants
die vaak de rest van het jaar gesloten
waren.

Demarkt - de belangrijkste markt bestaat
uit bezoekers uit nabije markten, meestal
de Nederlandstalige Belgen (60%).
Ongeveer 20% van de bezoekers zijn
Franstalige Belgen en de overige 20% van
de bezoekers komt uit Duitsland,
Nederland, Frankrijk en Engeland. Het
merendeel van de bezoekers keert ook nog
eens terug.

De oplossing - positioneer de Belgische
kust als een levendige kuststreek heel het
jaar door. Stimuleer oudere bezoekers om
terug te keren en moedig jongere
bezoekers aan om de kust te zien als een
leuke en moderne bestemming.

Het instrument - evenementen. Via het
CAST-project heeft Westtoer gekozen voor
een aanpak op basis van evenementen. Er
werd een activiteitenprogramma
ontwikkeld voor het hele jaar zoals
lentearrangementen met zelfs een “wake-
up call” als deel van een Kustweekend. Het
Kustweekend omvatte een reeks promoties
met tariefverminderingen voor
overnachtingen zoals ‘2+1’ en ‘kinderen
gratis’, extra verwelkomingsdrankjes,
kortingen bij een herhaalbezoek aan het
restaurant en combinaties van
accommodatie met wellness en
activiteiten.

De resultaten - recente omzetcijfers voor
de Belgische kust bedragen 2,8 miljard
euro per jaar waarbij één derde
gegenereerd wordt in de periode juli-
augustus en twee derde in de overige
maanden.

Aangezien het 2 Zeeën-gebied niet kan
concurreren met zonnige bestemmingen,
moeten we zoeken naar andere manieren
om bezoekers uit nabije markten
gedurende het hele jaar aan te trekken.
Het Belgische evenementenprogramma is
een goed voorbeeld van hoe dit
verwezenlijkt kan worden.

HOOFDSTUK 2.2
Kan een doelgerichte
marketingcampagne
zorgen voor meer
bezoekers uit nabije
markten?

Bestemmingsgerichte marketing vereist
een algemene merkbekendheid. De
Proximity partners weten dat gerichte
marketing tot betere resultaten leidt dan
algemene campagnes. Regio Kent heeft
succes geboekt met marketing rond
golftoerisme, Suffolk richtte zich op
wandelaars en fietsers, België koos dan
weer voor de watersporten en Nederland
richtte zich op andere thema’s.

Deze casestudie beschrijft de
‘Vrouwenweek aan de Opaalkust’ in Pas-
de-Calais uit het GREET-project die een
internationale succesvolle grensover-
schrijdende demografische campagne
bleek.

An afternoon at Berck Beach
A family walk at Cap Blanc Nez

A family walk at Cap Blanc Nez
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De kans – onderzoek toont aan dat 64%
van de vrouwen uit nabije markten de
vakantie- of weekendbestemming kiezen
en dat 45% van de vrouwen zelfstandig de
vakantie-accommodatie voor de koppels
kiest.

De campagne – Pas-de-Calais richtte zich
op vrouwen in Frankrijk, Kent en België
met drie hoofddoelstellingen: versterken
van het imago van de Côte d’Opale,
promoten van de toeristische troeven van
de regio en versterken van het imago als
bestemming voor een kort of middellang
verblijf.

De resultaten – De campagne startte
met het paradepaardje van de
‘Vrouwenweek aan de Opaalkust’: zeven
dagen vol speciale aanbiedingen en
promoties specifiek voor vrouwen. De
samenwerking met de bedrijven, de
toeristische sector, de overheden en de
grensoverschrijdende partners resulteerde
in meer dan 120 speciale aanbiedingen,
veel persberichten, zes interviews op
televisie en radio en meer dan 4000 volgers
op Facebook.

Een bewijs van de voordelen van
g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e
samenwerking: de campagne was
een waar succes en won de
begeerde National Women in
Tourism Award voor de meest
originele reclamecampagne. Precies
dit soort innovatieve acties kan het
toerisme in het 2 Zeeën-gebied
stimuleren en een sterke naburige 2
Zeeën-markt ontwikkelen.

HOOFDSTUK 2.3
Geocaching. Kunnen
nieuwe technologieën
bijdragen om de interesse
van bezoekers uit nabije
markten te vergroten?

De kans – gezien er nieuwe markten zijn
die beter onderlegd zijn op het vlak van IT,
is het cruciaal dat toeristische bedrijven
niet alleen bestaande
communicatietechnologieën en hun
gebruikers begrijpen, maar ook inspelen op
toekomstige trends in de
communicatietechnologie zodat ze hun
bedrijf kunnen laten groeien en bezoekers
uit nabije markten kunnen bereiken.

Sunbathing in the solariumSunbathing in the solariumSunbathing in the solarium

www.pas-de-calais.com
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EXCLUSIVE

Het instrument - binnen het CAST-
project werd Geocaching ontwikkeld als
een instrument om niet alleen bezoekers
uit nabije markten aan te trekken, maar
ook om hen aan te moedigen om meer in
de streek te ontdekken.

Geocaching is een spannende outdoor
schattenjacht voor het hele gezin. Een
geocache of ‘cache’ is een kleine
waterdichte doos die buiten verstopt is.
Geocachers gaan op zoek naar deze
verborgen schatten met enkel een GPS,
enkele tips en coördinaten in de hand (te
downloaden op www.opencaching.com of
www.geocaching.com).

Het project – de partners binnen het
CAST-project werkten samen om een reeks
nieuwe caches te ontwikkelen langs de
kust van Kent, Pas-de-Calais en België
waarbij de beste kustlocaties onder de
aandacht werden gebracht en waarbij de
eerste vinders een prijs ontvangen. Het
project wilde ervoor zorgen dat er meer
bewustzijn zou ontstaan voor geocaching
als activiteit op zich en voor de gebieden
van de partners als geocaching
kustlocaties.

Vier cachelocaties, gebaseerd op culturele,
natuurlijke en erfgoedthema’s. Drie
‘traditionele’ caches waarvan de
coördinaten en de beschrijving vermeld
worden op geocaching.com. De eindcache
in elk land is een ‘onbekende cache’
waarvoor de coördinaten moeten
samengesteld worden op basis van de
andere drie caches in dat land.

De resultaten – het project leidde tot
meer dan 340 bezoeken aan de Schatten in
de Kanaalzone. Dit enkel tijdens de korte
periode van de campagne zelf. Achteraf
heeft het nog heel wat meer extra
bezoeken opgeleverd.

Dit project heeft bijgedragen aan de opzet
van een blijvende grensoverschrijdende
toeristische ervaring die kan worden
gebruikt in toekomstige promoties.
Aangezien de campagne drietalig was,
zette het de deelnemers ook aan om ook
over de grens te reizen om deze uitermate
populaire hobby verder te zetten. Het is
een aanwending van technologie die de
partners uit het 2 Zeeën-gebied verder
kunnen ontwikkelen in een toekomstige
samenwerking.
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HOOFDSTUK 2.4
Waarom kunnen onze bijzondere landschappen
bezoekers uit nabije markten aanspreken?

De kans - Het 2 Zeeën-gebied is
uitzonderlijk rijk aan natuurlijk erfgoed en
dat biedt een kans om het toerisme uit
nabije markten te stimuleren. Voor heel
wat beschermde landschappen is toerisme
de belangrijkste economische motor –
meer dan land- en bosbouw.

De uitdaging - Om er zeker van te zijn
dat we de natuurlijke schoonheid van deze
landschappen behouden en bevorderen, is
het essentieel dat het toerisme op een
duurzame manier wordt ontwikkeld. Op die
manier kunnen we lokale economische
winsten garanderen terwijl duurzame
toeristische activiteiten opgenomen
worden in het dagelijkse bedrijfsleven.

Veel ondernemers in het 2 Zeeën-
gebied begrijpen nog niet volledig
wat voor unieke beleving zij bieden
en welke voordelen dat biedt ten
opzichte van hun nabije
concurrenten.

De oplossing - Het ‘Our Land’-project dat
wordt gesubsidieerd door DEFRA (het
Britse Ministerie voor Milieu, Voedsel en
Landbouw) bewijst hoe lokaal toerisme het
natuurlijke erfgoed kan beschermen dat
toeristen naar het 2 Zeeën-gebied lokt.

De typische gasten kenmerken het landschap in Kent

‘Our Land’ wil stelling nemen tegen de
nabijgelegen internationale markten door
zowel ondernemers als bezoekers te wijzen
op de unieke culturele en natuurlijke
ervaringen in hun eigen achtertuin en op
het feit dat bezoekers kunnen helpen om
die te behouden.

‘Our Land’ is een samenwerking tussen
beschermde landschappen en de private
sector, die ervoor zorgt dat de marketing
nationaal verloopt en dat de beschermde
landschappen kunnen bijdragen tot het
uitwisselen van best practices van
verantwoord toerisme. Het project steunt
lokale ontwikkelingsinitiatieven die
ondernemers helpen om de unieke
kenmerken van hun bezoekerservaring te
ontdekken en er voordeel uit te halen.

De resultaten - Sinds de start van het
project zijn in de regio 30.000
overnachtingen gerealiseerd en ontvangen
de hotels maandelijks meer dan 800
informatieaanvragen.

Dit publiek-private partnerschap van de
nieuwe partner van Proximity is een
vooruitstrevend model voor de promotie
van toerisme naar nabije bestemmingen en
het 2 Zeeën-gebied kan hier veel van leren.

Kent Downs
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Conclusie
De casestudies tonen aan dat er uiteenlopende benaderingen mogelijk zijn om nabije
markten met succes te bespelen. Hoewel de casestudies van elkaar verschillen, hebben
ze één ding gemeen: ze zijn gebaseerd op onderzoek en gericht op specifieke markten
en bijbehorende interesses. De partners konden deze methode gebruiken voor het
aanspreken van relevante doelgroepen onder de toekomstige nabije markten, van
gezinnen tot grootouders en van Bourgondiërs tot cultuurliefhebbers. Gezamenlijke
grensoverschrijdende marketingcampagnes bieden heel wat voordelen, omdat ze de
boodschap versterken en onze bestemmingen beter helpen promoten. Zo moedigen we
potentiële bezoekers aan om zich af te vragen waarom ze naar verre bestemmingen
reizen terwijl er in hun achtertuin zoveel te beleven valt.

We hebben geleerd dat nieuwe technologieën essentieel zijn in de toekomstige
marketing gericht op naburige bezoekers. Welke technologie nuttig zal zijn, hangt echter
af van de middelen van degene die ze inzet. Locatiegestuurde technologie zoals
Geocaching is nuttig voor bedrijven die hun klantenbestand willen uitbreiden en deze
trouw willen belonen. Hiernaast is het nuttig voor toeristische diensten die bezoekers
willen aanmoedigen om hun bestemming op een andere manier te verkennen.
Webtoepassingen kunnen de aanwezigheid van een bedrijf op internet een boost geven
en datamonitoring mogelijk maken, terwijl distributietechnologie kan zorgen voor een
betere communicatie tussen bedrijven en naburige bezoekers, naast een meer
doeltreffende gegevensverzameling.

Zoals met alle nieuwe en opkomende technologieën is het bijna onmogelijk om te
voorspellen welke succesvol zullen zijn en welke na een jaar al verdwenen zullen zijn.
Aangezien het aantal internetgebruikers jaar na jaar toeneemt en steeds meer mensen
gebruik maken van nieuwe technologieën om informatie te raadplegen, zullen bedrijven
zich moeten aanpassen en nieuwe technologieën integreren. Consumenten zijn op zoek
naar meer lokale aanbevelingen, unieke ervaringen en activiteiten op maat. Bedrijven
zullen beter online moeten aangeven wat er speciaal en uniek is aan hun aanbod en
zullen zich moeten bekwamen in het opbouwen van een wederzijdse digitale relatie met
bezoekers uit nabije markten, om ervoor te zorgen dat zij hun vakantie dichterbij huis
doorbrengen

Kent en Nord-Pas de Calais, de twee
bestemmingen waar het Verenigd
Koninkrijk en het Europese vasteland het
dichtst bij elkaar liggen, zijn allebei
Europese toegangspoorten. Ter
gelegenheid van de Olympische Spelen in
Londen in 2012 werden belangrijke
initiatieven gelanceerd, zoals de Turner
Contemporary in Margate en het Louvre in
Lens. Dit was een jaar vol vol sportieve en
culturele activiteiten. Dat bood de regio’s
een uitgelezen kans om zich samen te
profileren en om hun bestemmingen
wederzijds te promoten in nabije markten.

In het ‘Greet the World’-project
mikten Kent en Nord-Pas de Calais
voor het eerst met een
gemeenschappelijke marketing
campagne op dezelfde nabije
markten. Dankzij die samenwerking
konden we ons toeristisch aanbod
beter bekendmaken, de perceptie
van onze bestemmingen veranderden
en trokken we uiteindelijk meer
bezoekers aan op een rendabele
manier. Dit zijn zaken die we nooit
alleen hadden kunnen bereiken. Nu
hebben we onze marketingkennis
gebundeld en van elkaar geleerd.

Bij aanvang van het proces moesten we
het eens worden over de markten waarop
we ons moesten gaan richten. Geografisch
gezien identificeerden we Londen, Parijs en
Brussel als de belangrijkste centra voor het
bespelen van de Britse, Franse, Belgische
en Nederlandse markt. Daarnaast zagen
we een aantal nichemarkten: culturele
toeristen, golfers en bezoekers van de
Spelen in Londen. De volgende stap was
het kiezen van de communicatiekanalen.
Dit werden onder andere beurzen,
persberichten, gezamenlijke brochures,
advertenties en digitale marketing.

Dankzij deze grensoverschrijdende aanpak
konden we gebruik maken van de kennis
en contacten van de marketeers in iedere
markt om elkaars inwoners aan te spreken
– een aanzienlijk publiek. Het zorgde er
ook voor dat we gelijkaardige producten,
zoals culturele evenementen en festivals,
konden aanbieden in pakketten en dat we
groepen met soortgelijke interesses
konden aansporen om een kijkje te nemen
aan de overkant van het kanaal. Dat heeft
geholpen om een aantal mentale barrières
weg te nemen die bestonden ten aanzien
van het reizen naar andere landen en om

de oversteek van het kanaal toegankelijker
te maken.

De uitdagingen lagen vooral bij de
communicatie, het wederzijds begrip, de
vertaling en de integratie van verschillende
systemen en benaderingen. Deze
campagne heeft ons echter geleerd dat
samenwerken intelligent moet gebeuren.
Zo beseften de partners dat een
gemeenschappelijke tweetalige brochure
niet geschikt is voor het aanspreken van
individuele markten in Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Ze hebben elkaar
daarom advies gegeven over hun eigen
markt en twee brochures uitgewerkt: één
voor het Verenigd Koninkrijk en één voor
Frankrijk. De brochures werden samen
opgesteld, maar waren veel doeltreffender
dan de traditionele tweetalige brochure.

We hebben geleerd dat gezamenlijke
marketing enkel doeltreffend is als die
gebaseerd is op de vraag en de behoeften
van de doelgroep. Het echte voordeel is dat
iedere partner zijn eigen markt kent en
anderen kan helpen om die nabije
marktdoeltreffender te bespelen.

HOOFDSTUK 2.5
Hoe kan grensoverschrijdende marketing ons helpen om bezoekers uit nabije
markten te bereiken?

Gids ‘Greet The World’
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H O O F D S T U K 3

Waarom is
een goed

contact met
de inwoners
belangrijk om
bezoekers uit

nabije
markten aan
te trekken?

Een geslaagde duurzame toeristische bestemming moet rekening houden met de
volgende aspecten: People (mensen of sociale draagkracht), Planet (ecologische
draagkracht) en Profit (winst).

In dit hoofdstuk wordt het element People
behandeld. Er wordt gekeken naar hoe we
inwoners als regionale ‘Greeters’ kunnen
betrekken bij het ontwikkelen en promoten
van het 2 Zeeën-gebied als een duurzame
bestemming. Het is belangrijk dat
organisaties samenwerken met inwoners
om de positieve effecten van het toerisme
te maximaliseren en de negatieve te
minimaliseren. Door samen te werken,
kunnen we het toerisme een
positieve rol geven in het verbeteren
van de levenskwaliteit van inwoners.
Hiernaast kunnen kansen gecreëerd
worden op het gebied van
economische groei en werkgel-
egenheid.

Dit zorgt dan weer voor een gevoel van
eigenaarschap en trots, waardoor inwoners

het 2 Zeeën-gebied kunnen promoten als
aantrekkelijke toeristische bestemming. De
markt van gasten die op bezoek zijn bij
vrienden en familie, die belangrijk is voor
het 2 Zeeën-gebied, wordt gestimuleerd
door aanbevelingen van inwoners.

De tevredenheid van bezoekers hangt in
sterke mate af van de ontvangst door de
lokale bevolking. We zien dat bezoekers
steeds vaker inwoners willen ontmoeten en
een meer authentieke ervaring willen
beleven. Door een ondersteunende en
geëngageerde lokale gemeenschap
beleven bezoekers een betere en unieke
vakantie. Een goed contact met de
bestemming zorgt ervoor dat ze de
bestemming meer respecteren als ze in de
toekomst terugkeren en dat ze de streek
sneller aanbevelen bij anderen.

Franse en Engelse Greeters
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HOOFDSTUK 3.1
Kunnen inwoners het
onthaal van onze
bezoekers uit nabije
markten verbeteren?

Uit onderzoek blijkt dat het onthaal een
belangrijke factor is in de keuze voor een
vakantiebestemming en dat het
doorslaggevend is als mensen een
bepaalde bestemming aanraden.
Bestemmingen moeten dat in het
achterhoofd houden als ze meer
bezoekers uit nabije markten willen
aantrekken. Het ‘Greet the World’-
project voorzag niet enkel in een
opleiding gastvrijheid voor
toeristische bedrijven, maar betrok
ook inwoners op een innovatieve
manier bij het onthaalproces door het
netwerk van ‘Greeters’.Deze casestudie
is nuttig voor het verkennen van meer
mogelijkheden voor het betrekken van de
inwoners.

De partnerregio's in het ‘Greet the World’-
project wisten dat ze een belangrijke
toegangspoort waren tot de Olympische
Spelen in 2012 en dat een juist onthaal van
belang was.

Een aanzienlijke stap in die richting was het
mobiliseren van inwoners als vrijwilligers en
het introduceren van het concept ‘Greeter’
in Europa. Het idee kwam overgewaaid uit
New York en gaat om inwoners die
gepassioneerd zijn door hun stad of streek
en die die liefde willen delen met bezoekers
– niet als een professionele gids, maar als
een nieuwe vriend(in). Bezoekers die een
Greeter boeken, krijgen een warm onthaal
en beleven een unieke lokale ervaring,
inclusief verborgen en ongewone plekken
die andere toeristen niet bezoeken tijdens
hun verblijf.

Het concept werd gelanceerd in Kent en is
gedeeld met Nord-Pas de Calais, waar een
eigen netwerk van Greeters werd opgezet.
Beide regio’s tellen nu samen 229 Greeters.
Door het enorme succes besloten Westtoer
en Kent om binnen het CAST-project te
werken met Coastal en Outdoor Greeters.

Omdat het om een nieuw concept gaat, is
het een uitdaging om de bezoekers bewust
te maken van het bestaan van Greeters en
om de vrijwilligers aan boord te houden.
Door het verbinden van Greeters in het hele
2 Zeeën-gebied konden ze elkaar
ondersteunen en elkaars regio promoten.
Daardoor is het beeld van het 2 Zeeën-
gebied als een vriendelijke bestemming
voor bezoekers uit nabije markten
versterkt. Hiernaast is de bezoekerservaring
verbeterd en worden de bewoners meer
betrokken bij het toerisme.

Uit onderzoek van het SusTRIP-project is
gebleken dat de ‘Visiting Friends and
Relatives’ (VFR) markt één van de grootste
toeristische markten is in het 2 Zeeën-
gebied. VFR is goed voor gemiddeld 51%
van alle meerdaagse verblijven in Kent in
de periode 2006-2009, tegenover 31%
vakanties en 14% zakenreizen. Ook uit
onderzoek bleek dat meer dan 31% hun
keuze van bestemming baseerden op
persoonlijke aanbevelingen van vrienden en
familie.

Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk
inwoners zijn voor het toerisme en hoe we,
als we hen ambassadeurs kunnen laten zijn
voor hun streek, erin slagen om meer
bezoekers aan te trekken, die meer
besteden en meer tevreden zijn. Daarom
hebben Kent en Nord-Pas de Calais binnen
het ‘Greet the World’-project de ‘Big Day
Out’ ontwikkeld, waarmee inwoners
aangemoedigd werden om hun eigen
streek te verkennen. Dankzij gratis tickets
voor een reeks plaatselijke attracties
ontdekten de inwoners nieuwe plaatsen in
hun achtertuin. Er werd gebruik gemaakt
van verschillende marketingkanalen, zoals
brochures, digitale marketing, de pers en
lokale partnerschappen.

La Grande Sortie,
Nord-Pas de Calais

The Big Day Out, Visit Kent

In 2012 werd het Kanaaloverschrijdend Big
Weekend georganiseerd: inwoners van
Kent werden uitgenodigd om Nord-Pas de
Calais te bezoeken en vice versa. Dit was
een goede actie om aan te tonen hoe dicht
beide regio’s bij elkaar liggen en hoe
gemakkelijk de oversteek is. Onderzoek
achteraf heeft aangetoond dat 91% van de
bezoekers de regio nog eens zou bezoeken
en dat 81% de trip zou aanbevelen bij
vrienden en familie. Het Big Weekend was
dus een succesvolle manier om meer
bezoekers uit nabije markten aan te
trekken.

Uit een vervolgonderzoek bleek dat
het Big Weekend een significante
impact had: 81% van de deelnemers
gaf aan dat ze de attractie opnieuw
zouden bezoeken en 92% zou ze
aanraden bij familie en vrienden.

Dankzij de campagne hebben inwoners nu
meer meer begrip voor de rol van toerisme
bij het behoud van de natuur en het
erfgoed in de streek en het verbeteren van
hun levenskwaliteit.

HOOFDSTUK 3.2
Hoe kunnen we inwoners van
het 2 Zeeën-gebied betrekken
bij het toerisme?

ouveau !
Partez gratuitement à la découverte 
du Kent, “Le jardin de l’Angleterre” 
le 17 mars (voir conditions au dos)

N
24 & 25 mars 2012

Soyez les premiers à réserver 

vos entrées gratuites
dès le 5 mars 2012 sur :

www.lagrandesortie.fr

Le Nord-Pas de Calais 
s’ouvre 

gratuitement
à ses habitants !
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HOOFDSTUK 3.3
Hoe kunnen we jongeren
stimuleren om
ambassadeurs te zijn voor
het 2 Zeeën-gebied?

Het aanwakkeren van de trots van inwoners
en het samenbrengen van mensen is altijd
een belangrijk onderdeel geweest in de
Europese projecten van Kent en Nord-Pas
de Calais. We delen de vaste overtuiging
dat hoe meer mensen over elkaar weten,
hoe meer ze bereid zullen zijn om het
Kanaal over te steken en op ontdekking te
gaan.

Onderzoek heeft aangetoond dat het
niet spreken van vreemde talen een
barrière vormt. De partners in het
‘Greet the World’-project waren het
erover eens dat het belangrijk was
om juist daarom met jongeren te
werken. Een van de kerninitiatieven
was het samenbrengen van jongeren
van beide bestemmingen en hen uit
te dagen om van Poole in Dorset
naar Boulogne-sur-Mer en Dover te
zeilen.

Aan boord kregen ze zeilles en hadden ze
elk een specifieke taak bij het runnen van
het schip. De jongeren werkten ook samen
met Franse en Britse kunstenaars aan een
kunstwerk dat tentoongesteld zou worden
bij hun aankomst in Dover. Hun
zevendaagse reis viel samen met de
Olympische Fakkelloop.

Na deze ervaring hadden de jongeren meer
zelfvertrouwen, spraken ze elkaars taal en
waren ze een hecht team geworden. Er
ontstonden nieuwe grensoverschrijdende
contacten en een jaar later hebben ze altijd
nog contact met elkaar.

We hopen dat de contacten tussen
jongeren uit beide regio’s verder
gestimuleerd worden, bijvoorbeeld via
scholen en universiteiten. Dat zal de basis
vormen voor hechtere relaties in het 2
Zeeën-gebied. Het zal het toerisme ten
goede komen en zorgen voor bezoekers uit
nabije markten, voor nu maar ook voor in
de toekomst.

Conclusie
Bezoekers willen een authentieke ‘ontmoet de local’ ervaring en willen begrijpen wat de
lokale bevolking zo leuk vindt aan hun streek. In dit hoofdstuk werden de verschillende
manieren toegelicht waarop dat gebeurt: vrijwilligerswerk, evenementen en
grensoverschrijdende projecten.

Alle partners erkennen het belang van de ‘Visiting Friends and Relatives’ markt en de
onbetaalbare rol die inwoners spelen in het aantrekken van bezoekers uit nabije
markten. De beste marketingboodschap die je als bestemming kan uitsturen, is dat
inwoners tegen vrienden en familie zeggen: ‘zoek het niet te ver, kom bij ons logeren!’

Dankzij de Proximity Cluster begrijpen de partners nu hoe belangrijk het is om inwoners
als ambassadeurs van de streek te hebben en willen de partners dit graag verder
ontwikkelen. Vooral het creëren van contacten tussen de lokale bevolking van de vier
lidstaten verbeterd het begrip van het 2 Zeeën-gebied, zorgt voor een gevoel van trots
en maakt mensen bewust van wat speciaal is aan de plek waar ze wonen. Meer
grensoverschrijdende samenwerking in de vorm van dergelijke activiteiten biedt zeker
voordelen.

Tall Ships Race Dover

Fakkelloop Dover



De meeste bedrijven in de toeristische sector zijn KMO’s/MKB die vaak
gefragmenteerd zijn en zich daardoor geïsoleerd voelen. Toch blijkt uit onderzoek dat
heel veel bedrijven kampen met dezelfde problemen, zoals het gebrek aan
marketingkennis, subsidieondersteuning, begeleiding bij nieuwe ontwikkelingen en
hulp bij gecoördineerde marketing.

Veel ondernemers willen een opleiding
volgen rondom het gebruik van moderne
technologieën en rondom de trends binnen
de toeristische sector. Ze willen ook weten
hoe ze nabijemarkten kunnen bereiken en
hoe ze een meer ervaringsgericht en
hoogstaand aanbod kunnen uitwerken dat
voldoet aan de eisen van de hedendaagse
consument.

Er is dus behoefte aan zakelijke netwerken
en aan ondersteuning en opleiding van
ondernemers. Door samen te werken-

kunnen ondernemers vaak veel meer
bereiken en zich onderscheiden in een
competitieve markt. Grensoverschrijdende
uitwisseling is essentieel voor het bepalen
van kansen, delen van best practices en
inspireren van vernieuwing. Het kan
ondernemers ook helpen om te begrijpen
wat bijzonder is aan hun locatie en welke
unieke lokale ervaring zij bezoekers kunnen
bieden.

Door gezamenlijk promotie te voeren en
voordeel te halen uit het stimuleren van

toerisme uit nabije markten hebben de
Clusterpartners ingezien dat samenwerking
voordelen biedt voor hun regio’s en
bedrijven. De partners beconcurreren
elkaar niet omdat ze beseffen dat de echte
concurrenten de verre bestemmingen en de
Europese zonbestemmingen zijn. Door
ondernemers aan te moedigen om meer
lokaal onderscheidende producten of
diensten aan te bieden, kunnen ze
samenwerken om het 2 Zeeën-gebied op
de kaart te zetten.
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H O O F D S T U K 4

Hoe kunnen
we toeristische

bedrijven
ondersteunen

bij het
aantrekken van
bezoekers uit

nabije
markten?



2 Seas Magazine Pagina 20

Iedereen Kust Campagne

HOOFDSTUK 4.1
Hoe kunnen we
toeristische bedrijven
helpen om te profiteren
van grootschalige
evenementen?

Grootschalige evenementen trekken veel
bezoekers aan en bieden ondernemingen
een uitgelezen kans om hun toeristische
aanbod te verkopen aan nieuwe markten.
De Olympische Spelen in Londen in 2012
trokken meer dan 685.000 bezoekers aan,
waarvan meer dan 100.000 uit naburige
Europese landen. Het 2 Zeeën-gebied kon
hier dus goed van profiteren, maar de
bedrijven hadden hulp nodig bij het
bepalen van de kansen die zich aandienden
en de specifieke behoeften en interesses
van de Olympische bezoekers en
delegaties. Kent en Pas de Calais werkten
samen met meer dan 1000 bedrijven om
zich voor te bereiden op de Spelen en om
ervoor te zorgen dat deze Olympische
gedachte daarna ook blijft voortbestaan.

In het GREET-project heeft het
Département Pas de Calais samengewerkt
met partners in Kent om toeristische
bedrijven te helpen om maximaal te
kunnen inspelen op de Olympische Spelen.

Drie jaar voor de Spelen hebben Kent en
Pas de Calais informatie aan ondernemers
verstrekt verspreid omtrent de Spelen, de
kansen voor de regio en de specifieke
behoeften van de delegaties van atleten en
bezoekers. Hotels en restaurants moesten
bijvoorbeeld (speciale) maaltijden
aanbieden op verschillende tijdstippen of
toegang geven tot extra faciliteiten zoals de
sauna. We hebben een speciale gids voor

Onderzoek naar imago, uitgevoerd door het
SusTRIP-project, toonde aan dat potentiële
bezoekers van het 2 Zeeën-gebied een
onjuist beeld hebben van de prijs-
kwaliteitsverhouding in de regio. In een
competitieve markt liggen de
verwachtingen van de bezoeker hoger dan
ooit tevoren als het gaat om
productkwaliteit en oog voor de klant.
Organisaties die zich bezig houden met het
beleid en promotie voor toeristische
bestemmingen moeten samenwerken met
toeristische bedrijven om ervoor te zorgen
dat de verwachtingen ingelost worden. Één
manier om hiertoe te komen is door het
gebruik van kwaliteitslabels en –
programma’s die de bezoeker een zekere
norm garanderen.

Binnen het CAST-project ontwikkelde
Westtoer het project “De Vlaamse Kust: een
zee van kwaliteit”. Dit project was bedoeld
om de toeristische bedrijven te
ondersteunen bij het verbeteren van de
kwaliteit van hun dienstverlening. In 2008
onderzocht Guidea wat consumenten
belangrijk vinden bij de diensten langs de
Belgische kust. Op basis van de resultaten
werd er een kwaliteitsprogramma
ontwikkeld voor toeristische bedrijven.

Na afloop van de opleiding vullen de
bedrijven een formulier in, krijgen ze een
‘mystery visitor’ over de vloer en bij een
positieve beoordeling, ontvangen ze het

Q-label (een uniek kwaliteitslabel). De
eerste Q-labels werden uitgereikt in 2010.
Momenteel beschikken 150 organisaties
over een Q-label in vier categorieën: logies,
attracties, toeristische diensten/
evenementen en restaurants. Het Q-label is
drie jaar geldig.

Daarna moeten de bedrijven een
vervolgopleiding doen om een verlenging
van hun Q-label te verkrijgen. Op die
manier worden de organisaties
gestimuleerd om constant te investeren in
kwaliteit. Jaarlijks tekent Westtoer
ongeveer 40 deelnemers op voor de Q-label
opleiding.

Wegens het grote succes werd besloten om
het Q-label voor de kuststreek uit te breiden
naar de rest van de Provincie West-
Vlaanderen om zo de bekendheid van het
label bij bezoekers te stimuleren en om
meer bedrijven aan te moedigen om deel
te nemen.

HOOFDSTUK 4.2
Waarom is kwaliteit belangrijk voor bezoekers uit
nabije markten?

sportactiviteiten uitgewerkt voor de regio
Pas de Calais en bestudeerd welke
attracties welke nationaliteiten aantrekken.

Om alle activiteiten met elkaar te
verbinden, hebben de partners een
zakelijk netwerk gecreëerd met een
grensoverschrijdend logo “Kent and
Nord-Pas de Calais welcome the
world”. Meer dan 700 bedrijven
hebben dit gebruikt om buitenlandse
sportfederaties en bezoekers te
verwelkomen.

Dankzij deze campagne waren de bedrijven
klaar voor de Spelen en kenden ze de
behoeften van de specifieke markten.
Zowel de Britse als de Franse bedrijven
hadden baat bij de samenwerking en
hebben er lessen uit getrokken die gebruikt
konden worden voor twee andere grote
evenementen: de opening van het Louvre
in Lens in december 2012 en de

herdenkingen van de Grote Oorlog in 2014.
De opleiding en ondersteuning die de
bedrijven kregen voor de Spelen zijn nog
altijd nuttige instrumenten die hen helpen
bij het verwelkomen van internationale
bezoekers; dat is de waardevolle erfenis
voor het 2 Zeeën-gebied.

Gastvrijheidsgids
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HOOFDSTUK 4.3
Welk onderzoek is nodig
om toeristische bedrijven
te ondersteunen?

Eén van de hoofddoelstellingen van het
SusTRIP-project bestond uit het
ondersteunen van bedrijven door te zorgen
voor up-to-date marktinformatie en –
onderzoek. Dit omvatte de ontwikkeling en
begeleiding van een reeks instrumenten -
van barometers tot impactmodellen.

De SusTRIP-barometers en dashboards
boden toeristische professionals en
bedrijven gegevens op maand- of jaarbasis
die hen hielpen om hun eigen prestaties te
vergelijken met anderen in de markt. Toch
hadden de partners vaak problemen bij het
verzamelen van de gegevens en bij de
betrouwbaarheid ervan. De uitdagingen
waren:
• ervoor zorgen dat bedrijven gegevens
doorgeven;

• snel gegevens verzamelen en deze ook
doeltreffend verwerken en
communiceren;

• beschikken over krachtige en bruikbare
gegevens op het niveau van de
subregio’s;

• beschikken over gegevens die vergeleken
kunnen worden met de andere regio’s in
het 2 Zeeën-gebied.

De barometers, alsook het
impactmodel voor evenementen en
voor musea, ontwikkeld binnen het
SusTRIP-project, toonden aan hoe
belangrijk maar ook hoe uitdagend
het is om bedrijven bij onderzoek te
betrekken. De resultaten van deze
instrumenten bezorgen de
toeristische bedrijven gegevens van
onschatbare waarde. Hierdoor
kunnen ze meer doeltreffend zijn in
hun marketing naar bezoekers uit
nabije markten.

De Proximity partners hebben vastgesteld
dat het belangrijk is om de volgende
ondersteuning te blijven ontwikkelen om
competitief te blijven. Dit betekent:
• De uitbouw van een onlinesysteem om
directe en consistente informatie te
verzamelen bij professionals en klanten

• het gebruik van de allernieuwste
technologie om het bezoekersvolume en
de bezoekersstroom te meten,
bijvoorbeeld met gebruik van mobiele
telefoniedata

• Het ontwikkelen van nieuwe modellen
waarmee de impact van specifieke nabije
markten (zoals de markt van de tweede
verblijven, campings en van bezoek aan
vrienden en familie) kan worden
gemeten.

Het 2 Zeeën-gebied beschikt over een sterk
plaatselijk onderscheidend aanbod. Dit kan
toeristen uit nabije markten stimuleren om
meer binnen de eigen streek te reizen. De
bedrijven moeten echter over de expertise
beschikken om deze nieuwe toeristische
trend te promoten. Responsibletravel.com
licht toe hoe ze bedrijven in beschermde
landschappen hebben ondersteund bij het
promoten van hun plaatselijke
onderscheidende aanbod via het ‘Our Land’-
project.

Een belangrijk element bij de
bedrijven die deel uitmaakten van het
‘Our Land’-project is het opstellen van
een beloftewaarin ze beschrijven hoe
ze hun omgeving en gemeenschap
ondersteunen en hun kennis over het
plaatselijke landschap delen. Elke
belofte wordt vervolgens zorgvuldig
gecontroleerd door Our Land’s Areas
of Outstanding Natural Beauty and
National Park Unit. Plaatselijke
consultants van Our Land werken
samenmet ondernemers omervoor te
zorgen dat bezoekers een
onderscheidende ervaring hebben
waarin zij kennismakenmet de lokale
geschiedenis, het landschap, inwoners
en streekgerechten.

Hiernaast worden ook opleidingen en
ontwikkelingsacties aangeboden waar een
hele reeks onderwerpen aan bod komen
(van hoe neem ik betere foto’s en maak ik
betere video’s om het bedrijf op de markt te
zetten, over hoe kan ik natuurwandelingen
organiseren waarbij men ontdekt hoe uniek

het lokale landschap is, tot copywriting voor
de website en het promoten van lokale
producten). Verder ontwikkelde Our Land
een online opleidingsinstrument –
Landscape Awareness Tool – waarmee alle
deelnemende bedrijven een interactieve
quiz kunnen invullen, afgestemd op hun
lokale omgeving. De online quiz test hun
kennis over hun omgeving, waaronder
duurzaam toerisme, inclusief de fauna en
flora en de habitats, de lokale gemeenschap
en het landschap.

De Proximity partners willen leren van deze
aanpak om zo meer bedrijven aan te
moedigen om hun onderscheidende
elementen te promoten en om zo bezoekers
tastbare redenen te geven om hun vakantie
dichterbij huis door te brengen.

HOOFDSTUK 4.4
Hoe kunnen we toeristische ondernemers helpen om
hun onderscheidend vermogen doeltreffend op de
markt te brengen?

Conclusie
Bedrijfsondersteuning is cruciaal bij het stimuleren van toerisme uit nabije markten; we
moeten bedrijven aan de bezoekers laten vertellen waarom ze niet verder moeten reizen.
De partners willen daarom het bewustzijn van de bedrijven over hun lokale eigenheid
versterken, alsook het belang van de kwaliteit, de marktinformatie en de innovatie om
hiertoe te komen.

Bedrijven zijn vaak lokale deskundigen maar ze beseffen niet dat toeristen steeds vaker
geïnteresseerd zijn in het “lokale verhaal”, ongeacht of dit om de geschiedenis, het
landschap of zelfs interessante anekdotes over het bedrijf zelf gaat. De partners moeten
nu, samen met de bedrijven en de publieke sector, de uitdaging aangaan om deze lokale
identiteit om te zetten in toeristische ontwikkeling. Als we bezoekers kunnen
aanmoedigen om hun vakantie dichter bij huis door te brengen dan zal de focus voor
toekomstige partnerinitiatieven zich ongetwijfeld richten op investeringen en innovatie
in lokale ervaringen, trends, geschiedenis en het lokale verhaal.

De website van ‘Our Land’



H O O F D S T U K 5

Wat hebben we geleerd
tijdens de clusterconferenties?

Als deel van de Proximity Cluster financierde het Interreg-programma 2 Zeeën twee
conferenties – één voor bedrijven in Kent op 3 april en één voor Greeters in Calais op 14
juni.

Tijdens de conferenties werd er gesproken over het onderzoek en de best practices van
de vier Interreg-projecten (SusTRIP, CAST, Greet the World en Balance) en over de
ervaringen van de nieuwe partner (Responsible Travel).

Het doel was het ondersteunen van toeristische bedrijven en vrijwilligers, begrijpen wie de
bezoekers uit nabije markten zijn en waar ze naar op zoek zijn; hoe ze, als professionals,
hun diensten en producten moeten ontwikkelen en welke marketing nodig is om bezoekers
uit nabije markten aan te trekken. Tijdens de conferenties is ook gekeken naar de speciale
troeven van het 2 Zeeën-gebied, het landschap en de mensen, en naar het belang van
onderscheidend vermogen bij het aantrekken van nabije markten.

Het was cruciaal om tijdens de conferenties de bedrijven en de Greeters te betrekken in
de discussies over hoe men in de toekomst grensoverschrijdend zou kunnen werken. Dit
om zich meer te richten op bezoekers uit nabije markten en om hen aan te moedigen om
langer te blijven en meer uit te geven.

Ook werd het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij de uitbouw van het
toerisme in het 2 Zeeën-gebied benadrukt.

Zowel de toeristische sector als de Greeters beschouwden de nabije markten als kansrijk
voor groei binnen het 2 Zeeën-gebied. De uitdagingen voor beiden waren de middelen en
de kennis om deze markt in het vizier te nemen. Dit met de bevestiging dat onderzoek en
kennisdeling in de toekomst een prioriteit blijft. Bedrijven zouden ondersteuning wensen
bij het leren begrijpen van deze markt en zij vonden workshops, opleidingen en
conferenties een goede manier om hiertoe te komen. De Greeters waren meer voor
gecoördineerde marketing, grensoverschrijdende promotie en netwerkcontacten.

De kernboodschap bij beide conferenties was het belang van lokale passie en kennis bij
het aantrekken van bezoekers uit nabije markten. Dit zou in de toekomst centraal moeten
staan bij de uitbouw van toeristische diensten en producten voor deze markt.

Conferentie van de Proximity Cluster, Kent

Conferentie van het Proximity Cluster voor
bedrijven in Kent
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Conferentie van het Proximity Cluster voor
Greeters, Calais



H O O F D S T U K 6

Wat zijn de
volgende
stappen?
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De Blue Growth strategie van de Europese
Commissie beschouwt het toerisme als één
van de vijf focusgebieden om te zorgen
voor een duurzame groei en
werkgelegenheid in de toekomst. De
Proximity Cluster wil bijdragen aan die
groei door de concurrentiekracht van de
toeristische actoren in het 2 Zeeën-gebied
te verbeteren. Dat kan door meer
bezoekers uit nabije markten aan te
trekken.

Door inwoners van het 2 Zeeën-
gebied aan te zetten tot ‘vakanties
dichtbij huis’, houden we het geld en
de winst binnen de regio, wat leidt
tot duurzame groei en efficiënter
gebruik van middelen, wat bijdraagt
aan de circulaire economie.
‘Vakanties dichtbij huis’ verkorten de
afgelegde afstand, wat de
ecologische voetafdruk van de
bezoekers uiteindelijk verkleint.
Naast de economische en
ecologische voordelen wordt ook de
sociale cohesie versterkt door het
mobiliseren van lokale
gemeenschappen en het
ontwikkelen van een diepere
interesse en passie voor het 2
Zeeën-gebied.

Deze publicatie bewijst hoe breed en diep
het thema van toerisme uit nabije markten
is, welke inzichten zijn voortgekomen uit
eerdere Interreg-projecten en de vele
zaken waarmee we rekening zullen moeten
houden in het 2 Zeeën-gebied als we meer
nabije bezoekers dichtbij huis op reis willen
laten gaan. Het is belangrijk om te blijven
investeren in onderzoek zodat we de
veranderende behoeften en
beweegredenen van bezoekers begrijpen.

We moeten nieuwe technologieën
ontwikkelen om de communicatie en de
tevredenheid van de bezoekers te
verbeteren en ten slotte moeten we de
vaardigheden binnen de sector
aanscherpen en nagaan hoe we het
seizoen kunnen verlengen. We moeten
doorgaan met dit thema om de kansen die
deze sector biedt voor groei en
werkgelegenheid in onze regio te
verzilveren.

Dankzij de Cluster begrijpen de
toeristische stakeholders nu welke
kansen bezoekers uit nabije markten
bieden, wie ze zijn en hoe ze
aangetrokken kunnen worden. We
hebben ook geleerd dat nabije
bezoekers op zoek zijn naar meer
authentieke en unieke ervaringen en
dat het toeristisch aanbod in het 2
Zeeën-gebied zich meer lokaal moet
onderscheiden. De uitdaging voor
bestemmingen en stakeholders
hierbij is het vernieuwen van
producten en diensten.

De recente ”Consultation on the
Challenges and Opportunities for Maritime
and Coastal Tourism” van de Europese
Commissie heeft aangetoond dat het
beperkte innovatieve vermogen van de
toeristische sector het Europese
concurrentievermogen, de
productontwikkeling en de diversificatie
belemmeren. Het gaat om een
gefragmenteerde en ongecoördineerde
sector, gedomineerd door KMO’s/MKB en
een gebrek aan geschoolde professionals.
Actie is dus nodig en men hoopt dat de
toeristische partners die in dit Cluster, en
daarbuiten, samenwerken in het 2 Zeeën-
gebied bijdragen aan oplossingen voor die
uitdagingen.

Grensoverschrijdende samenwerking is
essentieel. Als de publieke, private en
academische sector samenwerken om een
gecoördineerde kennisoverdracht mogelijk
te maken, dan kunnen we duurzame
innovatie in de sector stimuleren en
ondersteunen. Het delen van
grensoverschrijdende best practices en
expertise zal ons helpen om de sector
professioneler en competitiever te maken,
wat minder goed zou lukken als we alleen
werkten.

Net als alle sectoren moet het
toerisme moderniseren, haar kijk
veranderen en groeien om te
voldoen aan de huidige en
toekomstige behoeften van de
maatschappij, op basis van nieuwe
technologieën en nieuwe
vaardigheden. Daarbij moeten
natuur en cultuur, onze unique
selling points, helpen om de waarde
van lokale onderscheiding aan te
duiden en te promoten. Zo kan de
groei verstevigd worden en krijgen
we meer duurzame
gemeenschappen. In het bijzonder
wordt de noodzaak erkend om het
toerisme te linken aan meer
verantwoord reizen en om
bezoekers aan te moedigen om
dichterbij huis hun vakantie door te
brengen.

De wereldwijde inspanningen om het CO2-
gehalte van de economie te beperken,
moeten opgevoerd worden. Van de
commissie-Brundtland in 1987 tot aan Rio
20 is het duidelijk dat we meer voortgang
moeten maken met duurzame
economische groei, grondstoffenefficiëntie,
milieubescherming en sociale gelijkheid.
Dat vinden we ook terug in de prioriteiten
en doelstellingen van het ontwerp Interreg
2 Zeeën Grensoverschrijdend
Samenwerkingsprogramma 2014-2020.
Dit nieuwe programma heeft grote
ambities en daagt ons uit om economische
kansen te vinden in een groenere en meer
innovatieve groei.

De beroemde Amerikaanse filosoof,
ontwerper en ondernemer Buckminster
Fuller werd geïnspireerd door het idee van
“meer voor minder” en sprak de
onsterfelijke woorden: “De enige manier
om de toekomst te voorspellen, is haar te
creëren”. De Proximity Cluster wil verder
bouwen op die filosofie door een nieuwe
duurzame toekomst te creëren voor het
toerisme.



U vindt meer informatie over het 2 Zeeën-programma
op onze website:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat /

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

Het Interreg 2 Zeeën-programma is een programma dat wordt gesubsidieerd door de EU
en dat grensoverschrijdende samenwerking promoot tussen partners uit Frankrijk,
Engeland, België (Vlaanderen) en Nederland. Het doel is een groter
concurrentievermogen en een duurzame groei van zowel maritieme als niet-maritieme
kwesties door de creatie en ontwikkeling van grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden.

"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

De Proximity Cluster brengt de volgende partners samen uit
Engeland, Frankrijk, België en Nederland:


