Goedgekeurde projecten Reglement Toeristische Impulsen oproep infrastructuur & evenementen
A. KUST
Belevingsvolle attracties
1.

Boek je tijdreis naar de 15de eeuw! (Koksijde – Abdijmuseum Ten Duinen 1138)
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 voorziet in de ontwikkeling van een Virtual Reality module waarbij de oude
Duinenabdij vanuit de Bourgondische periode terug van onder het stof wordt gehaald. Een unieke, zeer
immersieve ervaring voor de bezoeker waarbij de abdij en haar ruïnes volledig centraal komen te staan met
behulp van de modernste technologie.
Bedrag subsidie: € 94.380

2.

Icarus Surfclub (Zeebrugge – Ikarus BVBA)
Dit project voorziet in de bouw van een nieuwe, duurzame en trendy surfclub en beach bar op het strand van
Zeebrugge. Er wordt ook geïnvesteerd in nieuw, toegankelijk sanitair voor de strandbezoeker.
Bedrag subsidie: € 150.000

3.

Seafront belevenisparcours duikboot (Zeebrugge - Seafront NV)
Dit project omvat de upgrade van de bestaande onderzeeër met behulp van geluid-, audio- en lichtanimaties,
interactieve (spel-)units en beeldschermen. Het voorziet ook in de aanleg van een aantrekkelijk ingerichte
buitenruimte als oefenplein voor matrozen.
Bedrag subsidie: € 83.831

4.

Vernieuwing en uitbreiding Surfing Elephants Surfclub (Wenduine - Elephant events BVBA)
Met deze nieuwbouw wenst de jongste surfclub van België op het strand van Wenduine kwalitatieve en
toegankelijke infrastructuur te bieden aan haar clubleden en bezoekers. Naast een clubhuis wordt ook voorzien
in een terras, sanitair en een toegangspad tot de club.
Bedrag subsidie: € 70.057

5.

Gipsy Village & Adventure Island (Nieuwpoort - The Outsider Coast CVBA)
Met dit project wil de organisatie Outsider Coast een familiaal, kleinschalig attractiepark voor individuele
bezoekers en families uitbouwen in Nieuwpoort. In het belevingspark ‘Gipsy village’ staan een zestal
woonwagens met onder meer een speleobox, volkspelen, een escape wagen, een peuterwagen,… In het
‘Adventure Island’ worden vernieuwende outdoor activiteiten aangeboden zoals een blub, zorbs en stand up
paddle boards.
Bedrag subsidie: € 35.250

6.

Middelkerke, stripgemeente van de kust (Middelkerke – stad Middelkerke en Toerisme Middelkerke vzw)
Middelkerke wil zich als dé stripgemeente aan de kust profileren en zal dit realiseren door onder meer de aanleg
van stripmuren en de aankoop van een thematisch speelkunstwerk en speeltoestellen.
Bedrag subsidie: € 98.050

7.

Toeristisch infopunt Blankenberge : Iedereen toerist (Blankenberge - stad Blankenberge)
Iedereen toerist is de naam van het nieuwe, belevingsvolle infokantoor toerisme voor de stad Blankenberge. Dit
infokantoor zal beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de bezoeker anno 2017. Het komt in de
Hoogstraat, in het voormalig hoofdpostgebouw van Blankenberge (CC De Benne).
Bedrag subsidie: € 150.000

8.

Herinrichting toerismekantoor Heist (Heist – Toerisme Knokke-Heist vzw)
Dit project omvat de herinrichting van het bestaande infokantoor in Heist zodat het beter aan de hedendaagse
noden beantwoordt en in lijn wordt gebracht met het algemene imago van Knokke-Heist.
Bedrag subsidie: € 16.736

Recreatie
9.

Herinrichting buitenruimte bij Bezoekerscentrum De Doornpanne (Koksijde - Intercommunale
Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht)
Dit project bestaat uit de herinrichting van de buitenruimte rond het IWVA- bezoekerscentrum De Doornpanne
in Koksijde. Het is een opwaardering van het bestaande rustpunt langs het provinciale fiets- en wandelnetwerk
waarlangs nu al jaarlijks meer dan 150.000 fietsers passeren.
Hierbij worden de recreatiemogelijkheden op de site en in de regio extra in de kijker geplaatst.
Bedrag subsidie: € 125.118

10. Fietsen op de IJzer Rederij Seastar (Nieuwpoort - Zeester CVBA)
Rederij Seastar verzorgt al vele jaren boottochten op de IJzer tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Om tegemoet te
komen aan de stijgende vraag en om een meerwaarde te bieden voor bestaande fietsprojecten zal de rederij in
het voorjaar van 2017 investeren in een fietsvriendelijk passagiersonthaal. Er wordt voorzien in een
gebruiksvriendelijke fietsenstalling aan boord en een passend onthaal voor fietsers, zowel logistiek (o.a.
oplaadpunt e-bikes en reparatiesets) als informatief (audioguide, brochures en suggestieroutes).
Bedrag subsidie: € 5.651

11. Les Planches d'hiver (Oostende - stad Oostende)
Dit project beoogt de aanleg van een kwalitatieve en innoverende wandelpromenade op het strand van
Oostende (tussen Petit Nice en Thermae Palace) tussen de dijk en de vloedlijn om de strandervaring buiten het
zomerseizoen te verbeteren. Een verlicht, houten wandelpad met bijhorende rustpunten laat toe dat de
bezoeker langer kan genieten van de zon, het uitzicht en de rust.
Bedrag subsidie: € 150.000

Kampeerautoterreinen
12. Camperpark Zeester (Middelkerke - Evivan GCV)
Dit project omvat de aanleg van 31 kampeerautoplaatsen op Camperpark Zeester in Middelkerke.
Bedrag subsidie: € 150.000

13. 81 camperplaatsen op Kompas Camping Nieuwpoort (Nieuwpoort - Kompas Camping vzw)
Dit project omvat de aanleg van 81 kampeerautoplaatsen op Kompas Camping Nieuwpoort. De plaatsen zouden
in het voorjaar van 2018 in gebruik kunnen genomen worden.
Bedrag subsidie: € 150.000

14. 40 camperplaatsen op Kompas Camping Westende (Westende - Zon en Duin vzw)
Dit project omvat de aanleg van 40 kampeerautoplaatsen op Kompas Camping in Westende. De plaatsen zouden
in het voorjaar van 2018 in gebruik kunnen genomen worden.
Bedrag subsidie: € 150.000

15. Aanleg 8 kampeerautoplaatsen op Veld & Duin (Bredene – Veld en Duin NV)
Dit project omvat de aanleg van 8 ruime kampeerautoplaatsen op Veld & Duin in Bredene. De
kampeerautoplaatsen zullen beschikbaar zijn vanaf de zomer van 2018.
Bedrag subsidie: € 18.000

16. Floreal Camperpark Blankenberge (Blankenberge - Ontspanning en Vakantie vzw)
Dit project omvat de aanleg van 46 kampeerautoplaatsen op camperpark Floreal in Blankenberge.
Bedrag subsidie: € 150.000

Evenementen
17. Nieuw winterevenement in het Leopoldpark (Oostende - Toerisme Oostende vzw)
Met dit nieuwe winterevenement wil Toerisme Oostende het ganse Leopoldpark omtoveren tot een
winterwonderland. De bezoeker wordt ondergedompeld in een magische, feeërieke sfeer van een ‘Winterdorp’,
met tal van animaties. Men kan er schaatsen in openlucht, de sfeer opsnuiven bij de gezellige koop- en
eetstanden, … Het evenement krijgt een Oostende toets: verhalen van bekende Oostendse figuren (Arno, Lucy
Loes, James Ensor, Marvin Gaye enz.) zitten verweven in het concept.
Bedrag subsidie: € 20.000

B. WESTHOEK
Belevingsvolle attracties
18. Welkom op het wijndomein Entre-Deux-Monts (Heuvelland - Entre-Deux-Monts BVBA)
Met dit project wil men het bezoekersonthaal op het wijndomein Entre-Deux-Monts optimaliseren en
toegankelijker te maken voor de bezoekers. Entre-Deux-Monts is het grootste wijndomein van de Westhoek en
streeft hiermee naar een verdubbeling van het aantal bezoekers. Naast het verbeteren van de
basisinfrastructuur zoals akoestiek en verlichting zullen ook belevingselementen worden toegevoegd en meer
duiding worden gegeven over de historiek en het landschappelijk en cultuurhistorisch kader.
Bedrag subsidie: € 18.798

19. Biokaasboerderij Het Dischof (Keiem - Het Dischof BVBA)
Dit project omvat de opwaardering en de uitbreiding van de onthaalinfrastructuur op biokaasmakerij Het
Dischhof en het inschakelen ervan in het recreatieve netwerk van de Westhoek. Het project voorziet onder meer
in de realisatie van een vrij toegankelijk infopunt met rustpunt, het opwaarderen van de productieruimte voor
de ontvangst van bezoekers, een aangepast onthaalgebouw, …
Bedrag subsidie: € 150.000

20. Een nieuw museum in de Lakenhallen van Ieper (Ieper - stad Ieper)
Deze aanvraag kadert in de realisatie van een nieuw museum in de Lakenhallen van Ieper. Voor dit nieuwe
museum zijn heel wat architecturale aanpassingen nodig (aan binnenwanden, vloeren en plafonds). Ieper wil
met dit ambitieuze museumproject van de Lakenhallen, nog meer dan vandaag, een kernattractie maken en een
antwoord bieden op het gebrek aan een grote, niet-WOI all weather attractie met autonome
aantrekkingskracht. Het nieuwe museum heeft de ambitie om jaarlijks gemiddeld 50.000 bezoekers aan te
trekken.
Bedrag subsidie: € 150.000

21. Nieuw onthaal en workshopruimtes (Veurne - Bakkerijmuseum vzw)
Het bakkerijmuseum wenst fors te investeren in een nieuw onthaal en bijkomende workshopruimtes. Hiermee
wil het museum beter inspelen op de vraag naar beleving en creëert het een meer divers aanbod voor haar
bezoekers, meer bepaald families met kinderen. Het bakkerijmuseum is in volle transitie van statisch museum
naar een huis van beleving en dit project maakt daar integraal deel van uit.
Bedrag subsidie: € 150.000

Recreatie
22. Recreatief knooppunt Barisdam (Zarren - gemeente Kortemark)
Barisdam in Zarren is een recreatief knooppunt waar diverse fiets- en wandelroutes samenkomen. De gemeente
voorziet met dit project in de aanleg van een aanlegsteiger voor kajaks zodat individuele kajakkers tussen 1 juli
en 1 oktober kunnen aanleggen.
Bedrag subsidie: € 14.685

23. Driegrachten Merkem (Merkem - gemeente Houthulst)
Opwaardering van de site Driegrachten in Merkem tot een aantrekkelijke rust- en stopplaats voor fietsers,
wandelaars en gezinnen met kinderen. Hiervoor wordt de nodige groenaanleg, infrastructuur (picknickbanken,
fietssteunen, …), informatievoorziening en speelnatuur voorzien.
Bedrag subsidie: € 24.673

24. Herwaardering toeristische belevingswaarde historisch centrum (Diksmuide - stad Diksmuide)
Met dit project wil de stad Diksmuide het centrum van de stad en de Handzamevallei nog nauwer betrekken bij
de beleving die water kan bieden. Om dit te realiseren is de aanleg nodig van pontons in Eindsdijk en het Drie
Mussen knooppunt. Deze aanlegplaatsen kunnen dienen voor recreatieve circuits zowel vanuit Diksmuide als
vanuit Kortemark.
Bedrag subsidie: € 17.500

25. 41 herdenkingsbomen markeren de Wijtschateboog - Messines Ridge (1914-1917) (Heuvelland & Mesen –
Regionaal Landschap Westhoek vzw)
In navolging van de stad Ieper en het IFFM heeft het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels de
voorbereiding afgewerkt om in de gemeentes Heuvelland en Mesen de frontlijnen duurzaam te markeren. Dit
zal gebeuren door het aanplanten van hoogstammige olmen langs deze historische frontlijnen. Deze bomen
worden voorzien van een metalen boomkorf, die speciaal hiervoor ontworpen werd.
Bedrag subsidie: € 12.533

Kampeerautoterreinen
26. Aanleg en inrichting van een kampeerautoterrein op het grondgebied van de stad Veurne (Veurne – stad
Veurne)
Dit project omvat de aanleg en inrichting van een kampeerautoterrein in de stad Veurne. De stad treedt op als
bouwheer en voorziet een 30-tal plaatsen. De exploitatie zal uitbesteed worden aan een private partner.
Bedrag subsidie: € 143.470

27. Kampeerautoterrein IJzer Noord (Diksmuide - stad Diksmuide)
Dit project omvat de aanleg van 10 kampeerautoplaatsen ten westen van het stadscentrum van Diksmuide.
Bedrag subsidie: € 64.614

28. Kampeerautoterrein Zonnebeke (Zonnebeke - gemeente Zonnebeke)
Dit project omvat de aanleg van 12 kampeerautoplaatsen in het Kasteelpark in Zonnebeke (op parking 2 in het
parkdomein gelegen bij het kasteelgebouw).
Bedrag subsidie: € 64.456

29. Kampeerautoterrein aan De Sceure (Vleteren - gemeente Vleteren)
Dit project omvat de aanleg van een kampeerautoterrein met 8 plaatsen aan OC De Sceure (met toeristische
dienst), 900 m2, op de ruimte van de huidige paddock aan De Sceure.
Bedrag subsidie: € 50.807

Evenementen
30. Off-Dranouter (omgeving Dranouter - Folkfestival Dranouter vzw)
Naast het Festival Dranouter komt er in 2017 een ‘Off Festival’. Dit Off Festival wil bezoekers tijdens maar ook
buiten Festival Dranouter begeleiden naar unieke belevingen in de Westhoek, in de nabijheid van Dranouter.
Bezoekers zullen uitgenodigd worden op belevingen buiten het festivalterrein en zelfs buiten het
festivalweekend. De bezoeker krijgt er een mix van landschapsbeleving, cultuurtoerisme, gastronomie en
couleur locale: kleine concerten of lezingen op unieke locaties, proefsessies bij producenten en wandel- en fiets
ervaringen langs viewpoints.
Bedrag subsidie: € 20.000

31. 100 jaar Mijnenslag: internationaal herdenkingsprogramma (Heuvelland & Mesen - gemeente Heuvelland)
100 jaar na de Mijnenslag slaan de gemeenten Heuvelland en Mesen de handen in elkaar om dit gebeuren op
een serene en waardige manier te herdenken. Het programma omvat onder meer nocturnes en de opening van
3 tentoonstellingen, een grote internationale plechtigheid op 7 juni, the Ridge concert in aanloop van het
Kraterfront, dit alles doorweven met verschillende arrangementen voor specifieke doelgroepen. Het geheel zit
ingebed in het concept 'Total War': de regionale vlag waarmee 1917 dit jaar wordt herdacht.
Bedrag subsidie: € 20.000

C. BRUGSE OMMELAND
Belevingsvolle attracties
32. Bierbeleving bij Bryggja Brewery (Moerkerke - Bryggja Brewery GCV)
Dit project verbetert het bezoekersonthaal in brouwerij Bryggja Brewery in Moerkerke (Damme). Bierbeleving
komt centraal te staan. Zowel individuele bezoekers als groepjes zullen op een interactieve manier kennis
kunnen maken met onze passie en ambacht. Hierbij houden we rekening met de samenstelling en de interesses
van de groep. Er wordt gebruik gemaakt van video, foto’s, … De zintuigen worden niet vergeten want de
bezoekers zullen kunnen ruiken, proeven, voelen…
Bedrag subsidie: € 15.779

33. Kasteel Ryckevelde ( Sint-Kruis - Ryckevelde V.O.F.)
Dit project omvat de betere ontsluiting van het kasteel Ryckevelde en het bos door het toegankelijk maken van
de uitkijktoren, het ter beschikking stellen van openbare toiletten, de aanleg van een spiegelvijver met houten
platform en een speelterras voor kinderen. Er wordt ook een fietsenstalling voorzien in de onmiddellijke
omgeving van het kasteel.
Bedrag subsidie: € 91.401

Recreatie
34. Herwaardering recreatiedomein De Stationsput Eernegem (Eernegem - gemeente Ichtegem)
Dit project bestaat uit het inrichten van de omgeving rond De Stationsput in Eernegem. Deze herinrichting wil
van De Stationsput een aantrekkelijk toeristisch-recreatief onthaal- en rustpunt langs de Groene 62 maken. De
gemeente voorziet onder meer in een fysiek infopunt, een eetpunt, een ‘room with a view’, een kikkerpoel,
observatieschermen, ...
Bedrag subsidie: € 150.000

35. Beleef de Scheepsput in het Landschapspark Bulskampveld (Wingene - gemeente Wingene)
De Scheepsput, pal in het Landschapspark Bulskampveld, is een stukje erfgoed met een ietwat surrealistische
uitstraling omdat er vroeger een heuse driemaster lag. Met dit project wil Wingene dit verhaal en de nabije
natuur voor toeristen en recreanten aantrekkelijker maken. Er wordt voorzien in de aanleg van natuurlijke,
avontuurlijke en uitnodigende prikkels zoals stapstenen, boomstammen, hoogteverschillen, palenbosje,… Om
het erfgoedverhaal extra in de verf te zetten worden verrekijkers op statief voorzien met in het blikveld een
oude foto van het instructieschip dat vroeger in de Scheepsput lag.
Bedrag subsidie: € 5.000

Kampeerautoterreinen
36. Kampeerautoterrein Gistel (Gistel - gemeente Gistel)
Dit project omvat de aanleg van een kampeerautoterrein met 8 plaatsen rond sportcentrum Zomerloos in Gistel.
Bedrag subsidie: € 55.052

37. Kampeerautoterrein Wijnendale (Wijnendale - stad Torhout)
Dit project omvat de aanleg van een kampeerautoterrein van 8 plaatsen op de parking van het kasteel. De
exploitatie van dit terrein zal door de stad zelf gebeuren.
Bedrag subsidie: € 59.692

38. Inrichting kampeerautoterrein Tielt (Tielt - stad Tielt)
Dit project omvat de aanleg van een kampeerautoterrein met 3 standplaatsen aan de rand van de stad, nabij
een groenzone en op wandelafstand van het winkelcomplex en het centrum.
Bedrag subsidie: € 29.752

Evenementen
39. Damme Beach (Damme - stad Damme)
Stad Damme wil tijdens de zomer van 2017 een pop-up bar organiseren op een unieke locatie: de Damse Vaart.
Deze pop up bar zal een tijdelijke constructie zijn die opgebouwd wordt uit drijvende pontons. Het evenement
vergroot de beleving van het meest iconische landschapsgegeven van Damme. Voor de uitbating zal
samengewerkt worden met ervaren horecaondernemers.
Bedrag subsidie: € 12.771

D. LEIESTREEK
Belevingsvolle attracties
40. Bezoekerscentrum brouwerij De Brabandere (Bavikhove - Brouwerij De Brabandere NV)
Brouwerij De Brabandere zou in de nabije toekomst graag haar deuren openen voor het grote publiek. Op die
manier wil ze een inkijk geven op de filosofie van de brouwerij en haar brouwproces. De bezoeker zal toegang
krijgen tot de volledige productie. Via een persoonlijke aanpak worden rondleidingen gegeven waardoor kennis,
ervaring en passie gegarandeerd zijn en overgedragen worden aan de bezoekers.
Bedrag subsidie: € 121.418

Recreatie
41. Fietsbrug (Desselgem-Ooigem - stad Waregem)
Dit project voorziet in een nieuwe permanente fietsersbrug over de Leie die toegankelijk is vanop de jaagpaden
in Desselgem en Ooigem. Deze nieuwe link op het provinciale fietsnetwerk verbindt ook verschillende
natuurgebieden: Ooigem-Bos, de Zavelputten en het natuurgebied aan de oude Leie-arm in Bavikhove
(waarlangs de provinciale oude Leiewandelroute loopt).
Bedrag subsidie: € 150.000

42. De zachte ring (Anzegem - gemeente Anzegem)
Dit project zal de zachte ring rond Anzegem opwaarderen door de installatie van onder meer picknickbanken en
kijkvensters. Het project omvat ook de aanleg van een kampeerautoterrein met 6 plaatsen op de startplaats van
de zachte ring.
Bedrag subsidie: € 28.899

Kampeerautoterreinen
43. Ontwerpen en bouwen van een kampeerautoterrein Menen (Menen - stad Menen)
Dit project bestaat uit de aanleg van een kampeerautoterrein van 6 plaatsen aan de oevers van de Leie. Dit
terrein zal door de stad geëxploiteerd worden.
Bedrag subsidie: € 66.503

