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Gedeputeerde van toerisme 

Paul Asselman 
Uitbater Ecohotel Fevery Brugge

‘Het is belangrijk de 
toeristische sector op 
verschillende vlakken te 
ondersteunen in het ont-
wikkelen van een duur-
zaam toerisch aanbod’

‘Betere resultaten 
halen op vlak van 

duurzaam toerisme zit 
soms in kleine ingre-

pen’ 

Westtoer streeft naar een kwalitatief en duurzaam 
toerisme in West-Vlaanderen en zal ter ondersteu-
ning van deze doelstelling een structurele werking 
hiervoor opzetten. Er is op verschillende vlakken 
actie nodig. 

Om te beginnen voor monitoring: in kaart te brengen 
wat de huidige ‘duurzaamheidsgraad’ van het toeris-
me in onze provincie is door het uitvoeren van een 
nulmeting. Dit laat ons toe om periodiek op te volgen, 
te evalueren en eventueel bij te sturen. 

Verder is het belangrijk om de toeristische sector 
op verschillende vlakken te ondersteunen in het 
ontwikkelen van een duurzaam toeristisch aanbod, 
denk aan korte keten en het werken met lokale en 
regionale streekproducten, duurzame mobiliteit en 
energiegebruik, enz. 

Met enkele partners werkten we een nieuwe vakan-
tieformule in West-Vlaanderen uit: Happy Trip. Wie 
een logie boekt, kan meteen een voordelig trein-, 
tram- en busticket boeken. Het is een milieuvriende-
lijke reisformule naar de zee en de West-Vlaamse 
steden.

Een blijvende uitdaging is het bestrijden van zwerf-
vuil op onze stranden. Naast de sensibiliseringsac-
ties ontwikkelden we enkele concrete initiatieven, 
bijvoorbeeld onze strandasbakjes. Er is de werking 
van de ‘Proper Strand Lopers’ en de strandopruimac-
ties. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk in 
de eerste plaats bij de vakantieganger zelf: zij of hij 
moet de vele vuilnisbakken ook willen gebruiken.

Het meerjarenplan 2020-2025 is in opmaak, maar 
duurzaam toerisme wordt zeker en vast een prioriteit.

Hotel Severy heeft sedert 2009 het EU Ecolabel en 
the Green Key. Wij bieden toeristen een duurzaam 
verblijf aan door zuinig om te springen met water, 
elektriciteit en gas. En we beperken ook afval door 
recyclage, voedseloverschotten te vermijden en 
lokale producten aan te bieden. Ons personeel en 
onze gasten worden gesensibiliseerd om het open-
baar vervoer  te gebruiken. 

Door enkele kleine ingrepen hebben we al heel wat 
bereikt. Aan de receptie hebben we bijvoorbeeld 
een drinkwaterfontein geplaatst waar iedereen zijn 
fles water kan bijvullen om deze zo te hergebruiken. 
Een verpakkingsvrij hotel uitbaten is heel moeilijk, 
maar door middel van dispensers en bulkverpakkin-
gen verminderen we de afvalberg wel gevoelig. We 
werken ook samen met een reiskantoor dat fietsva-
kanties aanbiedt. De gasten blijven dan meerdere 
nachten logeren en trekken erop uit per fiets. 

Betere resultaten halen op vlak van duurzaam toe-
risme zit soms in kleine ingrepen. In Brugge bijvoor-
beeld, verdient het onthaal van de fietscruises aan 
de Barge wat meer aandacht. Deze ‘bike & barge’ 
gasten komen vanuit Amsterdam of Parijs naar 
Brugge per fiets terwijl een kleine boot,waarop ze 
slapen, meevaart. Voorafgaand of na afloop blijven 
deze gasten graag enkele nachten in Brugge loge-
ren. Deze kleine groepen zijn een echte meerwaarde 
voor de Stad. 

De logiessector zou ook meer overtuigd kunnen 
worden om voor een ecolabel te gaan. De drempel 
is nu voor veel logies nog te hoog. Met meer (finan-
ciële) ondersteuning en begeleiding door het beleid 
zou een label voor logies meer inzicht komen en 
makkelijker haalbaar worden..


