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“Het leven in de Westhoek gaat zijn gewone gang”, schrijft provinciegouverneur Carl Decaluwé in een brief aan toeristen en 

reisoperatoren. Zo wil hij samen met Westtoer de toeristische ondernemers in de Westhoek ondersteunen. 

De aanslagen hebben impact op de toeristische sector in West-Vlaanderen. Na de terreur in Parijs in november 
waren er heel wat annuleringen en nu is dat niet anders. Alleen al in het museum in Passendale telden ze 1.000 
afzeggingen in enkele dagen tijd. 
“Woensdag werden wij meteen opgebeld door een hele reeks verontruste ondernemers en musea uit de 
Westhoek. Zij werden toen al geconfronteerd met de gevolgen van de aanslagen in Brussel”, zegt gedeputeerde 
en voorzitter van Westtoer Franky De Block. “We hebben samen de situatie besproken met de gouverneur, die de 
verantwoordelijke is voor de veiligheid in de regio.” 
 
Accuraat beeld 
 
De gouverneur besloot dat hij de sector moest ondersteunen en stelde een brief op die alle toeristische diensten, 
museaverantwoordelijken, restaurateurs, winkeliers, hoteliers en B&B-uitbaters naar de toeristen kunnen 
doorsturen. “Ik geef een accuraat beeld over de situatie in West-Vlaanderen om samen met Westtoer de 
ondernemers te ondersteunen”, zegt gouverneur Decaluwé. 
In zijn brief benadrukt de gouverneur onder andere dat het leven in de Westhoek zijn gewone gang gaat en dat 
musea, hotels, gastenkamers, restaurants en winkels open zijn. “En die brief stelt de Britten echt wel gerust. Ze 
krijgen correcte informatie van een autoriteit als de gouverneur, dat is nog altijd geloofwaardiger dan van een 
commercieel iemand”, zegt Matti Vandemaele van Peace Village in Mesen, die persoonlijk al zijn klanten constant 
up-to-date houdt. Hij is bijzonder opgezet met de steun. “De sector was vragende partij voor een dergelijk 
initiatief. We hebben de tsunami aan annuleringen meegemaakt na Parijs. Toen zaten we nog op het 
einde van het seizoen en viel de economische schade relatief mee.” 
 
Ook Nick Benoot van Hooge Crater Museum in Ieper vindt dat de 'letter of support ' van Decaluwé enkel positief 
kan uitdraaien. “Dit is voor een Brit geen simpele brief, maar een statement van de gouverneur. Onze Britse 
klanten weten nu met zekerheid dat het hier geen 'war zone' is zoals hun tabloids schrijven. Een ouder zal hun 
zoon of dochter door deze brief gemakkelijker en met meer gemoedsrust mee laten gaan op schoolreis naar In 
Flanders Fields.” 
 
Niet zoals tabloids schrijven 
In de komende dagen zal Westtoer in overleg met de actoren in de Westhoek de situatie op de voet blijven volgen 
om de impact van de gebeurtenissen in Brussel op een adequate manier te monitoren en om potentiële toeristen 
te informeren over de toestand. Westtoer beraadt zich over nieuwe initiatieven om de sector te ondersteunen. 
Matti Vandemaele van Peace Village, die namens het Hooge Crater Museum, het Munchenhof, Talbot House, De 
Lork en het Memorial Museum Passendale het voortouw nam in de contacten met Westtoer, is alvast tevreden: 
“We danken Westtoer en de Gouverneur voor de steun die we hard kunnen gebruiken.” 
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