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Samenvatting 
 

Het strategisch toerismebeleid van Huldenberg moet een economische meerwaarde opleveren voor Huldenberg en 

omgeving. Hierbij mag niet ingeboet worden aan de kwaliteit van de omgeving. 

Onderhavig toerismeplan is een basisdocument waarop steeds verder gebouwd wordt in lijn met de vooropgestelde 

objectieven. 

Het toerismeplan heeft twee uitgangspunten: Huldenberg is op zich een toeristische bestemming maar kan ook een 

uitvalsbasis zijn voor toerisme in de regio. In beide gevallen kiezen we voor de uitbouw van kort verblijfstoerisme dat 

toegespitst is op gezinnen en kleine groepen. Onze gasten zijn vooral de eigen inwoners (inwoners-toeristen) en de 

vrijetijdstoerist. 

De uitvoering van het toerismeplan gebeurt in samenwerking met vele belanghebbenden of partners gaande van de Vlaamse 

Overheid tot lokale ondernemers en organisaties. We willen duidelijke objectieven vastleggen en die in overleg realiseren tot 

een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief Huldenberg. De gemeente speelt een coördinerende en faciliterende rol. 

Het toerisme wordt uitgebouwd op basis van de bijzonder kenmerken van de gemeente door deze te versterken in het kader 

van zijn ligging in de Druivenstreek en het groene deel van zuid Vlaams-Brabant. Het toerisme is gefocust op wandelen en 

fietsen in bos, langs waterlopen en in open veld. Particuliere initiatieven met meerwaarde zoals afvaarten van de Dijle 

omarmen we met plezier.  

We streven naar duurzame toeristische infrastructuur, producten en programma’s, tussen en over alle deelgemeenten heen: 

parken, speelpleinen, zitbanken, veilige wandel- en fietspaden, streekproducten, evenementen, wandel- en fietstrajecten. 

De aanpak die we beschrijven in dit plan zorgt ervoor dat toerisme de leefbaarheid van de lokale horeca en handel versterkt 

en hierdoor in de eerste plaats de inwoners ten goede komt. 

Onthaal en informatie gebeurt met klassieke middelen maar vooral met een sterk uitgebouwde toeristische website en een 

sterk uitgewerkte navigatie app. 

Wederkerend overleg met alle partners zorgt voor wederzijdse versterking en van toeristische initiatieven. 
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Een toekomst voor het toerisme in Huldenberg 
 

Huldenberg kiest voor toerisme waar toegevoegde waarde belangrijk is. Het strategisch toerismebeleid moet een 

economische meerwaarde opleveren voor Huldenberg en omgeving en tevens een duurzame invloed hebben. Het plan geeft 

een beeld van belangrijke elementen en taken waarmee de gemeente in de komende jaren, samen met de vele partners, 

Huldenberg kan uitbouwen tot een toeristische bestemming. 

Toerisme is het middel om de aantrekkingskracht van de gemeente voor bewoners, bezoekers en ondernemers te verhogen. 

Het toerismebeleid moet van onderuit komen zodat de inwoners er ook voordeel uit halen. De eigen kenmerken van de 

gemeente vormen de basis van waaruit ons toerismeplan gestalte krijgt. We willen hierbij vooral oog hebben voor het 

bewaren en versterken van het karakter van de gemeente. 

Het toerismeplan is te beschouwen als een basisdocument dat a.h.w. een skelet vormt waarop steeds verder gebouwd wordt 

in lijn met de vooropgestelde objectieven en dat een deur openzet voor inbreng van geïnteresseerde derden. 

Samengevat we willen niet dat Huldenberg een slaapgemeente wordt. Door toerisme kan de leefbaarheid van de lokale 

horeca en handel versterkt worden en de inwoners ten goede komen. We willen echter niet dat Huldenberg het “Durbuy aan 

de IJse of de Dijle” wordt. 

 

 

 

Inwoners hebben 
voordeel bij een 

doordacht 
toerismeplan 

Het toerismeplan 
ondersteunt de 

eigenheid 

Het 
toerismeplan 

versterkt 
Huldenberg 
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1 Huldenberg als bestemming 

1.1 Uitgangspunten 

1.1.1 De eigenheid van de gemeente 

Huldenberg is gekend als een rustige, landelijke en bosrijke gemeente. 

Wie in Huldenberg ontspanning zoekt, doet dat in hoofdzaak voor de 

natuur, al wandelend en fietsend. 

 

1.1.2 Groeimogelijkheden 

Huldenberg is op zich geen bekende toeristische bestemming en is zeker niet als dusdanig erkend of uitgedragen. Huldenberg 

is wel een van de mooiste gemeenten van Vlaams-Brabant en kan daarom zowel de rol vervullen van aantrekkingspool als 

van uitvalsbasis. Er is horeca en mogelijkheid tot overnachting in de vorm van B&B’s, hotels ontbreken. Door de toename van 

het “thuistoerisme” of toerisme in eigen omgeving (Vlaanderen) moet het mogelijk zijn het toerisme in Huldenberg sterker 

uit te bouwen. 

1.1.3 Onze gasten 

Onze gasten zijn vooral de eigen inwoners (inwoners-toeristen) en de vrijetijdstoerist. De klemtoon ligt op het korte 
verblijfstoerisme. De verblijfstoerist is eigenlijk een tijdelijke inwoner die de gemeente wil ervaren en ontdekken. Daar 

kunnen meerdere redenen voor zijn. Dat kunnen gewoon natuurwandelingen en fietstochten zijn maar ook evenementen 

zoals wielerwedstrijden en feesten of gastronomie. Het onthaal moet gastvrijheid uitstalen en mag het verwachtingspatroon 

niet schaden. 

1.1.4 Onze partners 

Bij de uitvoering van dit plan zullen uiteraard vele belanghebbenden of partners betrokken zijn: de Vlaamse Overheid, de 

provincie Vlaams-Brabant, de vzw Toerisme Vlaams-Brabant, overkoepelende gemeentelijke structuren zoals het IGS 

Vrijetijdsregio Druivenstreek, gemeentelijke diensten. Maar ook lokale ondernemers (horeca, handelaars) en organisaties 

zoals milieu- en dorpsraden of bv. de Heemkundige kring. etc. We willen duidelijke objectieven vastleggen en die in overleg 

realiseren tot een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief Huldenberg. 
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1.2 Kenmerken van Huldenberg 

1.2.1 Ligging en bereikbaarheid 

 

De gemeente Huldenberg ligt in de Druivenstreek en maakt deel uit van de Groene Gordel en het Dijleland. De streek is deel 

van Vlaams-Brabant en is gelegen ten zuidoosten van Brussel. Andere gemeenten van de Druivenstreek zijn Overijse, 

Huldenberg, Hoeilaart en Tervuren. De Druivenstreek staat bekend om haar teelt van druiven onder glas die vooral bloeide 

tussen 1880 en 1960. 

Huldenberg ligt tussen de E40, de ring R0 rond Brussel en de E411. Huldenberg bestaat uit vijf deelgemeenten: Huldenberg, 

Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode. Deze gemeenten liggen vrij geïsoleerd van elkaar. Huldenberg, 

Loonbeek, Neerijse zijn verbonden via de N253 die zowat de IJsevallei volgt. Ottenburg en Sint-Agatha-Rode liggen tussen 

Lane en Dijle en zijn verbonden via de Leuvensesteenweg. Tussen de N253 en de Leuvensesteenweg ligt de Wolfshaegen als 

derde hoofdweg. 

 

De valleien van IJse, Lane en Dijle snijden het Brabants plateau in drie: het plateau van Duisburg tussen Voer en IJse, het 

plateau van Maleizen tussen IJse en Lane en het plateau van Ottenburg tussen Lane en Dijle. Dit maakt Huldenberg tot een 

van de mooiste gemeenten van Vlaanderen met unieke bosrijk gebied in de dalen en wijds landbouwgebied op de plateau’s. 

E40

R0

E411

N253

Leuvensebaan

Wolfshagen
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Huldenberg vormt een belangrijke schakel in de bosrijke verbinding tussen Hallerbos en Meerdaalwoud (Habitatrichtlijn, 

‘Brabantse wouden’1), een natuurgebied van Europees belang. 

1.2.2 Voorzieningen 

Huldenberg heeft een eerder beperkt aanbod aan winkels, restaurants en cafés. Er is zeer weinig industrie maar het paalt aan 

het industriegebied van Waver. Er is een toenemende infrastructuur voor overnachten, evenementen, vergaderen of kleine 

symposia. 

1.2.3 Belangrijkste toeristische attracties 

De echt belangrijke toeristische attracties zijn wandel- en fietsroutes in bos, langs waterlopen en in open veld. Het 

heuvelachtig landschap zorgt voor typische holle wegen. Dit komt doordat het Brabants plateau versneden wordt door 

waterlopen. Daarnaast zijn er de Natuurgebieden Doode Bemde, Rode bos, Laanvallei en Zandgroeve Ganzemans. 

Huldenberg heeft drie waterlopen waarvan de Dijle de grootste is. Vandaag kan je de Dijle reeds afvaren met een kano. Het 

watertoerisme kan zeker nog verder ontwikkeld worden. In de dalen, die minder geschikt zijn voor landbouw zorgen de Dijle, 

IJse en Lane voor rustieke bosrijke gebieden waar het heerlijk wandelen is. Op de plateaus en hun vooral zuidelijke hellingen 

ontstonden historische hoeves dankzij de vruchtbare grond. De kernen van de deelgemeenten ontstonden eeuwen geleden 

rond kastelen met watermolens en hoeves. Kerken konden niet ontbreken. Dit vormt een geheel aan bezienswaardigheden 

dat verder verrijkt wordt met restanten van neolithische bewoning en van recente oorlogen. 

1.2.4 Streekproducten 

Druiven, lokale (bio)producten zoals groenten, fruit, fruitsappen, een kleine bouwerij, streekbieren, honing en 

zuivelproducten (koe, schaap) zijn verspreid beschikbaar. 

 

 
1 project WALDEN: https://www.openbaargroen.be/nieuws/strategisch-project-‘brabantse-wouden’  
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2 De toekomstvisie 

2.1 Resultaten op lange termijn 

Het is de bedoeling om het toerisme uit te bouwen op basis van de bijzonder kenmerken van de gemeente door deze te 

versterken in het kader van zijn ligging in de Druivenstreek en het groene deel van zuid Vlaams-Brabant. Dit leidt tot 

onderstaande visies. 

1. BEWAREND UITBOUWEN 

Huldenberg wil vooral voor zijn inwoners een groene en milieubewuste gemeente zijn waar het aangenaam wonen, werken 

en ontspannen is. Dit willen we behouden en versterken. Daarom willen het open landschap bewaren en nu reeds 

woonuitbreiding beperken in lijn met het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’23. 

Huldenberg wil zijn troeven delen met bezoekers en zo gezonde en evenwichtige toeristische activiteiten uitbouwen ten 

voordele van bewoners, horeca en handel. Er wordt voor gewaakt dat toerisme niet tot overbelasting leidt. 

Daarom gaat de aandacht vooral naar dagtoerisme en kort overnachtingstoerisme voor bezoek aan de gemeente zelf of als 

uitvalsbasis voor streektoerisme. Georganiseerd toerisme met grotere groepen en vastgelegde activiteiten (bus toerisme) 

zijn niet het doelpubliek. 

2. UITDRAGEN 

Het is noodzakelijk deze troeven uit te dragen op een manier die de kenmerken van de gemeente niet ontwricht. 

Daarom opteren we voor kleinschalig toerisme. We verwachten ook van de toerist, ook van de toerist-inwoner, 

respect voor natuur en landschap, zonder sporen achter te laten4. 

3. VERBINDEN 

Huldenberg wil mensen en deelgemeenten met elkaar verbinden. Al wie zich betrokken voelt en actief wil deelnemen kan 

meewerken aan het toerisme in onze gemeente. Dit kan gaan van zorgen voor nette voortuinen, vermijden van zwerfvuil tot 

opzetten van unieke activiteiten zoals het WK wielrennen 2021. 

2.2 Objectieven voor toerisme in Huldenberg 

Traditioneel gaat bij toerisme de aandacht naar onthaal en promotie. 

 

Door te kiezen voor een duurzame toerismeontwikkeling, kan de gemeente ook sturen hoe ze als toeristische bestemming 

wil evolueren. De gemeente waakt erover dat nieuwe activiteiten in lijn zijn met de volgende objectieven: 

• Een duurzame ontwikkeling van de toeristische infrastructuur, producten en programma’s. Denk bv. aan parken, 

speelpleinen, zitbanken, veilige wandel- en fietspaden, streekproducten zoals druiven of streekwijn, streekbieren, 

appelsap, en specifieke programma’s zoals wandel- en fietstrajecten. 

• Een hoge kwaliteit van de bezoekersbeleving en bezoekersnavigatie doorheen de gemeente. 

• Een gepersonaliseerd aanbod gericht op interesses van inwoners en bezoekers. De motivatie van de bezoekers 

vormt de basis voor de uitbouw en verspreiding van uitgewerkte mogelijkheden zoals wandel- of fietsroutes. 

Om die objectieven te realiseren is het belangrijk om lokale samenwerking te ondersteunen. Het laten deelnemen van 

inwoners, verenigingen, raden en handelaars draagt bij tot de gemeenschapsvorming in onze gemeente en geeft de 

mogelijkheid om een evenwichtig en duurzaam toerismebeleid op te zetten. 

 
2 https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen  
3 Huldenberg Eindrapport Bouwmeesterscan 2/9/2019 

4 Volgens het principe van Leave no Trace www.leavenotraceireland.org 
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De gemeente neemt het voortouw hierin en is de verbinding tussen de vele spelers, ook partners, van in en om Huldenberg 

die kunnen en willen bijdragen tot de beoogde objectieven (bewarend groeien, uitdragen en verbinden). Deze 

langetermijnvisie is overigens op veel raakvlakken in lijn met het eindrapport “Bouwmeesterscan Huldenberg”5. De gemeente 

moet de diverse toeristische projecten coördineren en uitbouwen. Daaronder is de dienst toerisme verantwoordelijk voor 

hoogstaand gastvrij onthaal en promotie. De algemene voorwaarden voor slagen zijn: 

• Het permanent oog hebben voor toerisme over alle beleidsdomeinen en gemeentediensten heen, om: 

• De troeven die de gemeente heeft te behouden en te versterken, 

• De kwaliteit en programmering van het toeristisch aanbod permanent te verbeteren, 

• Het toeristisch aanbod op te waarderen en gecontroleerd uit te breiden. 

• Het voorzien van het nodige personeel mocht dit nodig blijken. 

• Het voorzien van de nodige budgetten via eigen middelen en subsidieaanvragen. 

Om die doelstellingen te bereiken worden op regelmatige tijdstippen evaluatiemomenten ingelast samen met de 

betrokkenen (inwoners, dorpsraden, wijkcomités, organisaties, handelaars, …). Dit kan bijvoorbeeld door elektronische 

bevraging en beoordeling van ontwerpen6 voor inrichting van pleinen, zones, etc. 

 

 

 

 

5 Huldenberg Eindrapport Bouwmeesterscan 2/9/2019 

6 Zoals de stad Leuven doet bij de herinrichting van de vaartkomoevers https://www.leuven.be/vaartkomoevers  
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3 De aanpak 

Door te opteren voor een duurzame ontwikkeling van de toeristische infrastructuur kan er selectief gestuurd worden hoe 

Huldenberg groeit als bestemming en hoe Huldenberg zijn positie inneemt in het Vlaams-Brabantse en Vlaamse 

toerismelandschap. We zetten daarom twee hoofdlijnen uit die met elkaar verbonden zijn, maar elk uitgaan van een ander 

oogpunt, namelijk: 

• Huldenberg als bestemming voor ontspanning, ook voor de eigen bewoners. Dit is het bestemmingstoerisme, 

• Huldenberg als uitvalsbasis voor streektoerisme. 

Hierbij is die eerste lijn het hoofddoel. 

3.1 Huldenberg als bestemming 

De gemeente heeft nu een beperkte en ongestuurde aantrekking op toeristen. De evolutie van Huldenberg als bestemming 

en als groene gemeente van Vlaams-Brabant, moet gebaseerd zijn op de eigenheid van de deelgemeenten, op het bestaande 

aanbod én de versterking daarvan. 

De troeven van Huldenberg: 

• Een uitzonderlijke groene natuur met plateau’s, valleien en waterlopen. 

• Meerdere natuurgebieden. 

• Veel onverharde wegen doorheen het landschap. 

• Mogelijkheden tot overnachting in B&B’s, Air B&B, campings en luxetenten. 

• Er is een eerder beperkt aanbod horeca. 

• Initiatieven/lessen broodbakken, yoga, etc. 

• Streekproducten zoals lokale bieren, druiven, zuivelproducten, honing, bio-gewassen. 

• Een midden neolithische site De Tomme. 

• Historisch erfgoed: kerken, kapellen, kastelen, watermolens, vierkantshoeves, brouwerijen. 

• Restanten van WOI en WOII en van een oude tramlijn (‘Zwarte Jean’). 

Deze troeven geven ruime mogelijkheden: 

• Rustgevend wandelen en fietsen doorheen een zeer divers groen landschap. 

• Kennismaking met de natuur (vogel spotten, vroedmeesterpad, bevers, etc.). 

• Historische en culturele wandelingen. 

• Leuke evenementen voor beperkte groepen zoals kajakken, fietstochten. 

• Zoektochten. 

Het toeristisch potentieel van Huldenberg zit in het ontplooien van de vermelde troeven. Vanuit deze sterktes moet de 

toeristische ontwikkeling zowel aangemoedigd als mogelijk moet gemaakt worden. 

De kwaliteit en het aanbod voor Huldenberg als toeristische bestemming kunnen steeds verbeteren. Daarom stellen we 

volgende aandachtspunten voorop: 

• AANDACHT VOOR TOERISME: Toerisme krijgt een centrale rol in het gemeentelijk beleid. Het wordt onlosmakelijk 

verbonden met andere gemeentelijke beleidsdomeinen en wordt mede bepaald door initiatieven in die 

beleidsdomeinen. Een belangrijke leidraad hierin is het reeds vermelde eindrapport “Bouwmeesterscan Huldenberg”7. 

In alle gemeenteprojecten die slaan op ontwikkeling, mobiliteit, actieve vrijetijdsbesteding, evenementen, cultuur, 

erfgoed, etc. wordt het aspect toerisme meegenomen. Op strategische plaatsen in de deelgemeenten creëren we 

infrastructuur voor toerisme: parken, rustpunten met zitbanken, speelpleinen, losloopweiden voor honden, speelbossen 

of speelweiden, picknick plaatsen, ontmoetingsplaatsen zoals rond een pizzaoven en jawel de afgebroken gemeentelijke 
bakoven, …. 

• VERBINDEN: Huldenberg moet evolueren naar een gemeente waarin de deelgemeenten meer verbonden zijn. We 

stellen het lokaal draagvlak en de lokale betrokkenheid voorop in de uitbouw van onze infrastructuur voor ontspanning 

 
7 Huldenberg Eindrapport Bouwmeesterscan 2/9/2019 
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en toerisme. De uitbouw van toeristisch locaties of activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor onze inwoner-

toerist. Uiteraard is de toerist welkom maar blijft er aandacht voor het vermijden van overlast. Alle betrokkenen in 

actieve lokale structuren (dorpsraden, handelsverenigingen, …) kunnen het toerisme in onze gemeente mee uitbouwen. 

De toeristische plaatsen worden onderling verbonden via veilige en kwalitatieve fiets- en wandelinfrastructuur, trage 

wegen. Zo integreren we de mooiste plekjes in onze deelgemeenten tot één totaalbeleving. 

• WELZIJN: In deze drukke tijden zijn je hoofd leegmaken en op zoek gaan naar een innerlijke balans zeer waardevol. 

Huldenberg moet rustgevendheid uitstralen. In Huldenberg kan dat door te wandelen en te fietsen langs historisch 

erfgoed, holle wegen, etc. Ook de eigen inwoner kan de gemeente te ontdekken langs onverharde wegen, voetwegen, 

groen en water. In Huldenberg kan men herbronnen door actieve vrijetijdsbesteding of tot rust komen met een pintje 

op een terrasje. We stemmen de inrichting van het publieke domein hierop af. 

• SAMENWERKEN: Huldenberg heeft nog vele mogelijkheden tot nieuwe ontwikkelingen en herinrichting van de openbare 

ruimte, dus is er ook plaats voor nieuwe goed overwogen initiatieven. We vermijden daarbij de aantasting van natuur 

en waardevol landschap en voorzien geen nieuwe infrastructuur (voetbalvelden, loodsen, containerpark, etc.) op 

ongerept gebied. We zien die initiatieven van onderuit ontstaan (verenigingen, privé). We kiezen voor een gerichte 

ontwikkeling van evenwichtig over de deelgemeenten verspreide en onderling verbonden initiatieven. Het is belangrijk 

hierbij samen te werken met bovengemeentelijke organisaties zoals de Druivenstreek, de regio Zuid-Vlaams-Brabant, 

de Provincie Vlaams-Brabant of de regio Vlaanderen. 

Concreet vertaalt dit alles zich in doelstellingen met concrete taken. 

Doelstelling 1: Verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur en organiseren van onthaalpunten 

• Taak 1.1: Werken aan een nette en veilige publieke ruimte. Stimuleren van netheid van privédomeinen. 

• Taak 1.2: Zorgen voor kwaliteitsvolle en veilige wegen, zodat bewoners en bezoekers Huldenberg al wandelend en 

fietsend ontdekken. Hierbij moet, zeker bij de heraanleg, bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden 

dat de N253 een sluipweg of een overdrukke weg wordt tussen de E40 en de E411 om de ring te vermijden. Ook 

andere wegen mogen geen sluipwegen worden naar Brussel, Leuven of het industriegebied Waver-Noord. 

• Taak 1.3: Uitbouwen van aangename plekken in het veld, bos of aan het water, sommige voorzien van bv. 

picknickfaciliteiten, ontmoetingsplekken, stilteplekken, uitkijkpunten, rustpunten met zitbanken, … Aandacht voor 

behoud van natuur en eigenheid blijft belangrijk. Het zou onvergeeflijk zijn om het wijdse zicht op de plateau’s te 

bezoedelen met windmolens, etc. hoe goed bedoeld dat ook moge zijn. 

• Taak 1.4: Creëren van onthaalpunten, fysiek en virtueel, waar bezoekers informatie vinden over Huldenberg. Een 

bezoekersplan via een sterk uitgebouwde toeristische website (werknaam ZoBezoekjeHuldenberg.be) speel hierin 

een belangrijke rol. 

 

Doelstelling 2: Inzetten op gastvrijheid via navigatie en informatie. 

• Taak 2.1: Opzetten van twee navigatiesystemen om bezoekers te begeleiden. Een beperkte fysieke 

bewegwijzering, hoofdzakelijk in de dorpskernen, en een sterk uitgewerkte app HuldenbergToert (werknaam). 

Bewegwijzering is in de hele gemeente uniform, leesbaar en toegankelijk. De digitale Tool HuldenbergToert is een 

wegwijzer voor alle wandelingen met lokaal aanduiding van relevante info “in de buurt”. Hij wordt continu up-to-

date gehouden en geeft informatie over werken of tijdelijke afsluitingen. HuldenbergToert moet tot stand komen 

in een bovenlokale samenwerking (zie verder) op basis van GIS-software. 

• Taak 2.2: Invoeren van herkenbare ‘oriëntatiepunten’ of landmerken die bezoekers begeleiden langs hun route en 

waar men even kan uitrusten of genieten van het uitzicht, etc. Dit staat los van de reeds zeer goed uitgebouwde 

knooppunten bewegwijzering voor fietsers en wandelaars. We denken aan schuilhutjes of een uitkijktoren, een 

kunstwerk, etc. 

• Taak 2.3: Opzetten van bezoekersfeedback door bevraging naar bezoekerservaring bv. telkens bij gebruik van de 

app HuldenbergToert en bij attracties en logies. Dit gebeurt in samenwerking met onze partners. Na analyse van 

de resultaten moeten alle partners actief betrokken worden met het oog op kwaliteitsverbetering. 

Doelstelling 3. Ruimte voor aantrekkelijke activiteiten in alle deelgemeenten 

We kijken naar terugkerende activiteiten zoals de Rochusommegang, het Sint-Antoniusfeest in Loonbeek, sport- en speldag 

(die niet meer doorgaat), fakkelloop, de Brabantse pijl, de Druivenkoers, Open Monumentendagen, de kunstenroute, Melo-

Velo, etc. Even belangrijk zijn eenmalige evenementen zoals het WK of activiteiten georganiseerd door bedrijven. 
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De aandacht gaat naar kleinschaligheid en de ontwikkeling van een aanbod dat verdeeld is over alle deelgemeenten. We 

zetten actief in op de ontwikkeling of uitbouw van minstens één activiteit in elke deelgemeente. 

• Taak 3.1: inventarisatie van het bestaand aanbod per deelgemeente. 

• Taak 3.2: aanmoedigen van relevante verenigingen en partners om de activiteiten uit te bouwen. 

• Taak 3.3: coördineren bij de uitwerking van deze activiteiten. 

• Taak 3.4: bekendmaken van deze activiteiten. 

Doelstelling 4. Uitwerken van een open contactpunt 

• Taak 4.1: de dienst voor Toerisme staat open voor iedereen die betrokken is bij de uitstraling van Huldenberg. Men 

kan er terecht voor advies rond het optimaliseren van de eigen toerisme communicatie. De website 

ZoBezoekjeHuldenberg.be speelt hierin een essentiële rol. Op deze manier worden toeristische mogelijkheden 

van Huldenberg uniform bekend gemaakt. 

• Taak 4.2: via geregeld overleg met onze partners (horeca, lokale economie, organisatoren van activiteiten, 

ruimtelijke ordening, evenementen, ...) versterken we betrokkenheid om het toerisme-beleid van onze gemeente 

te realiseren. 

• Taak 4.3: we organiseren één keer per jaar een vergadering met onze partners om ze te informeren over geplande 

acties voor het daaropvolgende jaar zodat geïnteresseerden van meet af aan kunnen betrokken worden. Dit zijn 

de uitgelezen momenten om de partners te laten participeren m.a.w. de partners worden uitgenodigd om input 

te geven bij de geplande acties. 

• Taak 4.4: we versterken onze rol in de samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant en eventueel Toerisme 

Vlaanderen zodat initiatieven beter afgestemd worden op alle doelgroepen. 

3.2 Huldenberg als uitvalsbasis 

Het is ook mogelijk om Huldenberg als uitvalsbasis voor streektoerisme te versterken. Toerisme in Huldenberg is ook 

Toerisme in Vlaams-Brabant. Huldenberg moet op een diverse wijzen in verbinding staan met de regio o.a. met de 

Druivenstreek, met Tervuren en het Afrika museum, met het Zoniënwoud, etc. De combinatie van rust en nabijheid tot 

stedelijke centra als Leuven en Brussel kan een en belangrijke reden om in Huldenberg te verblijven. De Vlaamse rand met 

zijn groene gordel vormt een recreatieve groene en cultuurrijke bestemming. Wandelen en fietsen zijn een belangrijk motief 

om in zuid Vlaams-Brabant te verblijven en Huldenberg is daarin een ideale uitvalsbasis om de gemeente én streek te 

verkennen. 

Er bestaat reeds een ruime verzameling van initiatieven in de regio in samenwerking met bovengemeentelijke structuren (IGS 

Vrijetijdsregio Druivenstreek, Provincie). Het is essentieel dat Huldenberg hierin een zeer actieve rol speelt en zijn plaats 

opeist. 

Het lijkt best om specifieke gemeente overschrijdende aantrekkingspunten te kiezen, zoals de “Brabantse wouden” die het 

Hallerbos, via het Zoniënwoud, IJse- en Dijlevallei verbindt met Meerdaalwoud en Heverleebos.  

Om dat te kunnen realiseren, definiëren we volgende aandachtspunten voor uitvalsontwikkeling: 

1. UITBREIDEN: Huldenberg is als bestemming ruimer te positioneren door de omliggende regionale 

aantrekkingskracht. Het overstijgen van gemeentegrenzen en het uitbouwen van een ruimere benadering van 

Huldenberg als uitvalsbasis moet uitmonden tot langer verblijven in Huldenberg in combinatie met recreatie in 

Vlaams-Brabant. 

2. VERBINDEN: Huldenberg groeit uit tot een met haar ruime omgeving intens verbonden gemeente. Het moet veel 

makkelijker worden om toeristische bezienswaardigheden te ontdekken, binnen en buiten Huldenberg. Dit kan via 

veilige en kwalitatieve fiets- en wandelinfrastructuur maar ook via de app HuldenbergToert. 

3. RUIMTE VOOR TOERISME EN KEUZES MAKEN: Met Huldenberg als uitvalsbasis willen we onze plaats innemen in een 

doordachte spreiding van het toerisme in de regio, uiteraard samen met onze partners in de regio. Huldenberg zou 

als uitvalsbasis toegang kunnen bieden tot historisch of industrieel erfgoed, water- en natuurbeleving, culinaire 

hoogtepunten, etc. We maken echter een beperkte selectie uit dit aanbod. De selectie houdt rekening met de 

kwaliteit van het aanbod en het engagement van deelnemende partners. 
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4. CONTINUITEIT: De inspanningen om Huldenberg als uitvalsbasis te bestendigen en verder te ontwikkelen gaan uit 

van een goede en permanente samenwerking met vooral bovengemeentelijke toeristische partners. Huldenberg 

neemt daar actief aan deel. 

Deze kernelementen vertalen zich in doelstellingen en concrete taken die voor een groot deel samenvallen met de 

doelstellingen 1 tem 4 bepaald voor Huldenberg als bestemming en die we hier, voor zover nodig, hernemen (vandaar de 

notitie met +) omdat ze grensoverschrijdende aspecten inhouden en evident leiden tot grensoverschrijdende taken. 

Doelstelling 1+. Verbeteren van de intergemeentelijke infrastructuur en onthaalpunten 

• Taak 1+.1: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en veilige wegen en paden over de gemeentegrenzen heen, waardoor 

bewoners en bezoekers al wandelend en fietsend de regio ontdekken. 

We denken hier voornamelijk aan een vlotte en degelijke fietsverbinding langs IJse en Dijle tussen Hoeilaart en 

Leuven, verbindingen naar Tervuren en tussen de deelgemeente langs en loodrecht op de hoofdassen. Hiervoor 

wordt actief samengewerkt met het agentschap Wegen en Verkeer, de provincie en betrokken gemeente, 

agentschappen en natuurbeheerders8. 

• Taak 1+.2: Benutten van elkaars onthaalpunten. Bezoekers vinden in Huldenberg informatie en tips over de 

Druivensteek of daarbuiten en omgekeerd informatie over Huldenberg in samenwerking met de IGS vrije tijd 

Druivenstreek, Toerisme Vlaams-Brabant en de betreffende gemeenten en steden. 

Doelstelling 2+. Uitwerken van bezoekersnavigatie en hulp 

• Taak 2+.1: Het uitwerken van een fysieke bovengemeentelijke bewegwijzering is minder prioritair. Elke 

gemeente/stad doet zijn deel binnen een uniform kader. De sterk uitgewerkte app HuldenbergToert wordt 

uitgebreid of gelinkt met gelijkaardige apps. We kijken daarbij naar een bovenlokale samenwerking en/of 

integratie in bestaande systemen (bv. Vlaams verkeerscentrum, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen). 

We streven naar en werken samen om te komen tot uniforme apps in de regio om kosten te reduceren en 

gebruiksgemak te optimaliseren. Hier zijn bestaande wandel- en fietsknooppunten geïntegreerd. 

• Taak 2+.2: We streven naar een gecoördineerd en uniforme dienstverlening in de onthaalpunten uitgewerkt door 

de IGS Druivenstreek. 

 

Doelstelling 3+. Selecteren en verbinden met toeristische hoogtepunten buiten Huldenberg 

• Taak 3+.1: We verkennen en kiezen in overleg met de betrokken partners mogelijke toeristische locaties en 

activiteiten (bv. Druivenfeesten, wielerwedstrijden, cross) zodat we (al wandelend, fietsend) bovengemeentelijke 

verbinding kunnen maken. We kiezen voor natuur (Zoniënwoud, IJse- en Dijlevallei, Meerdaalbos, en hun 

verbinding te voet en met de fiets), historisch (bv. Sint-Lambertuskerk Leefdaal, Afrika museum Tervuren), water- 

en natuurbeleving (Zoete waters Oud-Heverlee, de Dijle Sint-Joris-Weert) en culinaire hoogtepunten nabij 

Huldenberg. Het doel is onze gasten meer te bieden zodat ze iets langer blijven. 

• Taak 3+.2: Bepaalde hoogtepunten definiëren we als topprojecten in co-creatie met de betreffende 

partner/gemeenten en formaliseren we in een al dan niet tijdelijke samenwerking. Het doel is de 

aantrekkingskracht van Huldenberg te versterken. Het WK wielrennen 2021 is zo’n hoogtepunt. 

• Taak 3+.3: Huldenberg is een actieve deelnemer in bovengemeentelijke structuren (IGS Druivenstreek, etc.) om 

projecten te plannen en uit te werken, zowel op niveau van de infrastructuur als op het digitale niveau. 

• Taak 3+.4: We nemen deel aan gecoördineerde bevragingen over hoe onze gasten het aanbod ervaren en sturen 

samen bij waar nodig. 

 

Doelstelling 4+. Uitbouw van een open contactpunt 

• Taak 4+.1: Partners kunnen rekenen op de dienst Toerisme voor advies: 

o Om attractieve toeristische producten te ontwikkelen die Huldenberg als uitvalsbasis op de kaart zetten. 

o Om vorm te geven aan suggesties en ideeën ter verbetering van de verbindingswegen over de 

gemeentegrenzen heen. 

o Om mede de communicatie van betrokken partners te optimaliseren en te uniformiseren ter versterking 

van het toerisme naar Huldenberg en de regio. 

 
8 Natuurgebied moet oordeelkundig toegankelijk blijven. 
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• Taak 4+.2: Onze partners kennen de sterktes die Huldenberg als uitvalsbasis biedt en kunnen bezoekers hierover 

informeren via brochures en media. 

• Taak 4+.3: Van de deelnemende partners wordt verwacht dat er op een positieve manier wordt samengewerkt. Via 

locatiebezoeken, informatievergaderingen, productverkenning, kunnen ze elkaar leren kennen, ervaringen 

uitwisselen en elkaar ook promoten. Mond-aan-mondreclame blijft de meest sterke reclamevorm die er bestaat. 

 

 

Een zicht dat dreigt verloren te gaan …  
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3.3 De plaatsing van Huldenberg als toeristische bestemming 

Voor de positionering van Huldenberg als toeristische bestemming wordt er uitgegaan van de bestaande situatie maar 
tegelijkertijd wordt de gewenste situatie voor ogen gehouden. 
 

De toeristische plaats die Huldenberg inneemt moet: 

• Vertrekken vanuit de eigenheid en troeven van de gemeente, 

• Steunen op de inbreng van de eigen bevolking, horeca, handelaars, 

• Objectieven definiëren en deze in de tijd realiseren, 

• Rekening houden met doelgroepen en hun interesses en motieven, 

• Kort verblijf in Huldenberg stimuleren. 

 

Alle partners die betrokken zijn bij de uitbouw van het toerisme in Huldenberg kennen de strategische visie en nemen deel 

aan het uitvoeren van de gedefinieerde taken. De ontwikkeling van “bestemming Huldenberg” moet zoveel mogelijk van hen 

en onderuit komen. Initiatieven moeten maximaal gestimuleerd en gecoördineerd worden. Bij het uitdragen van toerisme in 

Huldenberg zijn alle partners nauw betrokken. In dit opzicht is dit ganse Toerismeplan een skelet om op verder te bouwen. 

Uitbouw van het toerisme 

De uitbouw van Huldenberg als vrijetijdbestemming en uitvalsbasis volgt een tijdslijn die samenvalt met de eerder beschreven 

doelstellingen. De eerstkomende jaren wordt vooral ingezet op de bestaande troeven van de gemeente. De manier waarop 

daarmee naar buiten wordt gekomen moet aantrekkend zijn en doen vragen om herhaling.  Als er tussen de gemeente en de 

omgeven regio meer verbindingen ontstaan tussen de verschillende toeristische aantrekkingspunten kan dit meer en beter 

uitgebouwd worden. 

3.3.1 Doelpubliek 

De eerstkomende jaren zetten we in op de voor Huldenberg meest evidente bezoekers, hetzij rechtstreeks hetzij via de 

partners. Die bezoekers zijn uiteraard de eigen inwoners (m.i.v. de scholen) en deze uit de nabije omgeving. Vervolgens 

hebben we de toerist die geïnteresseerd is in een bepaalde activiteit (een wielerwedstrijd, een feest, etc.). Die komt vooral 

uit nabijgelegen gemeentes en provincies. Tenslotte zijn er de buitenlandse toeristen die eerder op transit zijn of 

familiebezoek. Ze worden initieel niet actief of rechtstreeks door Toerisme Huldenberg als doelpubliek aanzien. 

Onrechtstreeks kunnen ze bereikt worden door Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme  

Binnen dit doelpubliek is het van belang om onderscheid te maken tussen doelgroepen met hun specifieke wensen. De 

aandacht gaat naar gezinnen met kinderen, koppels en kleine groepen. Hun interesse ligt voornamelijk op ontspannen, 

wandelen en fietsen. Uitgewerkte routes worden daarop geënt. Met bijkomende informatie wordt de toerist gestimuleerd 

om terug te komen en meer te ontdekken. 
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Dit leidt tot volgende tabel. 

PRIORITAIRE BEZOEKER  SECUNDAIRE BEZOEKER TERTIAIRE BEZOEKER EERSTE DRIJFVEER   TWEEDE DRIJFVEER UITWERKEN MET 

Eigen inwoners Uit Vlaanderen   Wandelen Eten en drinken 
Partners binnen netwerk 

Huldenberg 

Uit buurgemeenten     Fietsen Erfgoed IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek 

      Natuur en landschap    Toerisme Vlaams-Brabant 

  Uit Vlaanderen Uit het Buitenland Huldenberg als bestemming Wandelen en fietsen 
Partners binnen netwerk 

Huldenberg 

      Dichtbij vakantie Evenementen IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek 

      Kort verblijf Erfgoed, cultuur Toerisme Vlaams-Brabant 

      Doorreis Gastronomie   

  Uit Vlaanderen Uit het Buitenland Huldenberg als uitvalsbasis Cultuur 
Partners binnen netwerk 

Huldenberg 

      Dichtbij vakantie Kunst IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek 

      Kort verblijf Gastronomie Toerisme Vlaams-Brabant 

        Wandelen en fietsen Toerisme Vlaanderen 
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4 Taken en tijdlijn 

Zoals initieel gesteld is het toerismeplan is te beschouwen als een basisdocument dat een skelet vormt waarop steeds verder 

gebouwd wordt in lijn met de vooropgestelde objectieven. Dit geldt ook voor de uit te werken taken die daaruit voortvloeien. 

Concrete taken met hun tijdlijn werden opgelijst en zullen met de partners besproken en uitgewerkt worden na goedkeuring 

van onderhavig toerismeplan. De geformuleerde taken vertalen zich in daadwerkelijke uitvoeringen binnen een gegeven tijd. 
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5 Realisatie 

Dit werk is document is opgesteld door de werkgroep milieu en toerisme van de N-VA Huldenberg in samenwerking met 

externen. Dank aan iedereen voor de constructieve bijdragen. 

 

 

Johan Deconinck, secretaris N-VA Huldenberg 

Kathleen Carlier, Voorzitter N-VA Huldenberg 

Dominik Verhaegen, gemeenteraadslid N-VA Huldenberg 

Tom Persyn, bestuurslid N-VA Huldenberg 

Willem Vandenbussche, Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke Vlaams- Brabant N-VA 

Sonia Van Laere, bestuurslid N-VA Huldenberg 

Herman Smulders, bestuurslid N-VA Huldenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook geraadpleegd: 

 

Meerjarenplan Huldenberg 

Gemeentelijk structuurplan 

Huldenberg Eindrapport Bouwmeesterscan 2/9/2019 

IGS “Vrijetijdsregio Druivenstreek” 

Gewestplannen 

Project WALDEN 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Vzw De Rand 

Vzw Toerisme Vlaams-Brabant 


