97% van de West-Vlamingen bezocht
al een provinciedomein
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De West-Vlaamse provinciedomeinen scoren goed bij de inwoners. Dat
blijkt uit de online panelbevraging van Westtoer, in samenwerking met
ProFacts, bij 5.000 Vlamingen.
Bijna alle West-Vlamingen kennen één of meer provinciedomeinen bij naam, en 97%
van de West-Vlamingen heeft ook al effectief een domein bezocht.
Bezoekers
Bijna alle West-Vlamingen kennen minstens één provinciaal domein bij naam, minder
dan 1% geeft aan geen enkel domein te kennen. Ook bij de jongere West-Vlamingen
(van 18 tot 24 jaar) zijn de domeinen wel bekend.
Het Zwin Natuur Park is het meest bekend: 8 op de 10 West-Vlamingen kennen het
domein. Bokrijk in Genk staat bij de West-Vlamingen op de tweede plaats (72%), op
de voet gevolgd door Kemmelberg in Heuvelland (69%).
Slechts 3% van de West-Vlamingen heeft nog nooit een provinciaal domein bezocht.
Het meest bekende domein is het vaakst bezocht: bijna 2 op 3 West-Vlamingen heeft
het Zwin Natuur Park al ooit bezocht. Daarnaast valt het op dat een aantal domeinen
die minder gekend zijn bij het grote publiek wel kunnen rekenen op frequente
bezoekers, zoals De Baliekouter in Dentergem en Bergelen in Gullegem.
West-Vlaanderen heeft grootste aantal provinciedomeinen
West-Vlaanderen is de provincie met de meeste provinciedomeinen, nl. 20 en dit
heeft ook een impact op het bezoekersgedrag: bijna de helft van alle WestVlamingen bezoekt frequent meerdere domeinen.

Andere Provincies hebben minder domeinen: 12 in Oost-Vlaanderen, 4 in VlaamsBrabant, 17 in Antwerpen en 3 in Limburg.
De West-Vlaamse provinciedomeinen zijn vooral gericht op rust en zachte recreatie,
bv. wandelen en fietsen.
Impact Covid-19
Net zoals op Vlaams niveau, heeft ook Covid-19 een grote impact gehad op het
bezoek aan provinciale domeinen. Mede doordat bepaalde grotere domeinen
gesloten waren, heeft de West-Vlaming kleinere domeinen verkend na 14 maart
2020.
De belangrijkste redenen om een domein meer te bezoeken zijn de nabijheid en de
veilige omgeving om te ontspannen in coronatijden. Naast weinig buiten komen, zijn
verwachte druk en coronamaatregelen drempels om een domein te bezoeken. Bijna
6 op de 10 West-Vlamingen heeft minstens één domein bezocht in de periode van 14
maart tot 8 november 2020. Bij 3 op 4 van deze West-Vlamingen is de appreciatie
voor de domeinen nog groter geworden tijdens die coronaperiode.
Evaluatie
De West-Vlamingen bezoeken een provinciedomein voornamelijk om te wandelen,
maar dan het liefst ergens waar ze ook iets kunnen eten of drinken. De aanwezigheid
van een cafetaria of restaurant, of op zijn minst picknickmogelijkheden, kunnen
hierop inspelen.
Daarnaast heeft de West-Vlaming ook aandacht voor voldoende
kwalitatieve fietsmogelijkheden. De jongere West-Vlamingen vragen ook aandacht
voor een speeltuin/speelzone in de natuur. Bij de oudere West-Vlaming is er meer
vraag naar informatiespreiding (rond natuur, geschiedenis…) doorheen het domein.
In de provinciedomeinen gaat de West-Vlaming bovendien het liefst zelfstandig op
pad, op basis van informatie gespreid doorheen het domein. Ook brochures of
drukwerk met informatie over de activiteiten in het domein worden geapprecieerd.
Opvallend is ook dat 8 op de 10 West-Vlamingen de provinciedomeinen zien als een
ideaal startpunt om de rest van de streek te ontdekken.
Investeren in provinciedomeinen
De Provincie West-Vlaanderen telt 20 provinciedomeinen en investeert in het
onderhoud en de uitbreiding ervan. Zo kocht de Provincie de voorbije jaren 20 ha
aan De Gavers en investeert tegen 2024 zo’n 2,4 miljoen euro om drie nieuwe zones
in te richten. De Provincie voorziet in 2021 ook 2 miljoen euro om Fort van Beieren
en Bergelen uit te breiden, samen goed voor 23 ha.
Op jaarbasis koopt West-Vlaanderen gemiddeld 25 ha patrimonium aan om in te
richten als provinciedomein.
Zomeraanbod op West-Vlaamse provinciedomeinen
De Provincie voorziet voor het tweede jaar op rij een ruim aanbod aan activiteiten in
de provinciale domeinen: zo kan je met Rangers op stap in de Palingbeek, een
Kustsafari doen in en rond Raversyde, Duinpanne en het Zwin Natuur Park,

deelnemen aan een nieuwe Blob-gezinsspeurtocht in De Baliekouter, of een
muzikale vertelwandeling bijwonen in De Blankaart.
Deze worden gebundeld op de website www.ikzomerwestvlaams.be of op de
individuele pagina’s van de provinciale domeinen.

