
A D R  -  V L A A N D E R E N 

ACTIE

DORPEN

ROEMENIË

 

 
  

Gedecentraliseerd Forum 

België - Roemenië 
4

de
 Forum 25–27 oktober, 2013 Leuven 

Romanian Embassy 

in Belgium 

Belgian Embassy in 

Romania 

Het bevorderen van lokaal bestuur tussen Roemenië en Vlaanderen, 
Wallonië, Brussel 
 
Werkgroep: Toerisme en erfgoed: Toerisme in Roemenië is net als in België een bron van socio-
economische ontwikkeling. Het kan zelfs een belangrijke bron van inkomsten zijn voor zowel 
particulieren, als voor gemeenten en regios. 
 
Maar ondoordacht toerisme, waarbij vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de mogelijke impact op het milieu en het erfgoed, waarbij men niet 
innoveert op basis van nieuwe interesses van de consument, kan veel teleurgestelde investeerders 
opleveren en veel schade veroorzaken aan het patrimonium. 
 
Een doordacht toeristisch beleid zal een sociaal-economische ontwikkeling waarborgen op lange 
termijn, zal een toegevoegde waarde zijn en zorgen voor extra tewerkstelling. Ten slotte zal dit 
beleid ook respect tonen voor de natuurlijke hulpbronnen en het milieu. 
 
Toeristische aanbiedingen in Roemenië en, in mindere mate, in verschillende regio's van België lijden 
onder een gebrek aan zichtbaarheid en promotie. 
 
Alleen centrale diensten kunnen deze marketing en promotie van het aanbod, inclusief de oprichting 
van databanken over alle sectoren van het toerisme, gemakkelijk toegankelijk voor publiek uit 
binnen- en buitenland. Certificering en het geven van kwaliteitslabels zijn ook belangrijk in ht voeren 
van promotie. 
 
Lokale overheden hebben een belangrijke rol te vervullen bij de organisatie van een toeristisch 
beleid, alsook in de ontwikkeling en promotie van toeristische producten die voldoen aan de vraag, 
rekening houdend met de beschikbare lokale middelen. 
 
Maar laat ons niet vergeten dat de ontwikkeling en het onderhoud van een toeristische aanbod, welk 
dan ook, de steun vereist van de lokale bevolking gezien haar directe betrokkenheid bij het project. 
Dit is zeker noodzakelijk als het gaat om een toeristische aanbod gebaseerd op het lokale natuurlijke, 
architecturale of culturele erfgoed. 
 

1. Voorstelling goede praktijkvoorbeelden:  
 

 Ondersteunende en promotionele netwerken voor plattelandstoerisme in Roemenië met 
als voorbeeld ‘Retea Turistica’ (promotie van verblijf bij gastfamilies) opgestart  door OVR 
(Opération Villages Roumains) en de organisatie "Cele mai frumoase sate din Romania” 
(‘Het mooiste dorp van Roemenië” ijverend voor waardering van cultuur en folklore), 
waarvoor EU-financiering is aangevraagd voor een erkenning in het internationale 
netwerk 'de mooiste dorpen in de wereld ... " 

 Het betrekken van de gehele bevolking in de werking van een lokale toeristische attractie 
omwille van de impact op deze bevolking. Voorbeeld: het dorp Viscri in Transsylvanië. 

 De database "Pivot" van de Toeristische Dienst van het Waalse Gewest voor het delen en 
uitwisselen van informatie tussen alle toeristische touroperators. 
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 De themaverblijven in Wallonië ( "open bossen" en “keukenjongen en plunjezak") zijn 
een nieuw initiatief voor plattelandsontwikkeling georganiseerd door ‘Gîtes de Wallonie’.  
Families en toeristen die kiezen voor een "kort verblijf" zijn zeer geïnteresseerd en zo 
komen deze initiatieven echt tegemoet aan een nieuwe behoefte. 

 
2. Panel:  

 M.  X    van het Commissariaat voor Toerisme van de Waalse Regio  

 Mevr. Carolina Fernoland, vice-voorzitster van de organisatie «  Mihai Eminescu Trust », 
initiatiefneemster van  toeristische ontwikkeling van Viscri. 

 M. Nicolae Marghiol, voorzitter van de organisatie « Cele  mai frumoase sate din Romania. » 

 M. Ion Stefanut  van ‘Retea Turistica de la vallée de l’Ariès’  

 Mme Stéphanie Villiance, verantwoordelijk voor Europese projecten voor de Federatie van 
‘Gîtes ruraux’ van Wallonië  

 Moderator : M.     , afdelingsverantwoordelijke, Ministerie van toerisme, Boekarest   
 

3. Mogelijke resultaten en opvolging :  

 Hulp aan de uitbouw van regionale databasas. Project met Europese financiering ? 

 Ondersteuning van lokale initiatieven 

 Ontwikkelen van instrumenten om de promotie van plattelandstoerisme in Roemenië in de 
drie Belgische regio’s te bevorderen, alsook van toerisme vanuit Roemenië in België. 

 


