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Toerisme Langstraat is zoveel
meer dan Efteling en de Duinen

Nico Snels
Waalwijk

R
egionaal Bureau voor
Toerisme (RBT) werkt
voor en wordt betaald
door de gemeenten
Dongen, Heusden,

Loon op Zand en Waalwijk.
Met bekende publiekstrekkers als

De Efteling, Nationaal Park Loonse
en Drunense Duinen en Vesting-
stad Heusden trekt de regio jaarlijks
al miljoenen bezoekers uit binnen-
en buitenland. ,,Daar bouwen we

uiteraard op verder. Maar we heb-
ben zoveel meer te bieden”, zegt
Aileen Kok. ,,Niet alleen voor toe-
risten van buiten De Langstraat,
ook aan onze eigen inwoners. De
ondernemers maken het verhaal,
wij vertellen het.”
Van dure huisvesting kan het

nieuwe Regionaal Bureau voor Toe-
risme (RBT) De Langstraat in elk
geval niet worden beticht. Vanuit
een bescheiden kantoor boven de
openbare bibliotheek in het cen-
trum van Waalwijk bedient mana-
ger Aileen Kok met haar kleine
team het werkgebied. De frisse
wimpel voor de deur wijst bezoe-
kers de weg. Als adviseur is Geert
van Kempen aangetrokken en Jaap
Kaai werd voorzitter van de stich-
ting.
Een samenwerking tussen Don-

gen, Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk om de recreatieve poten-
tie van de regio te promoten. ,,Naast
het gezamenlijke doel hebben de
vier gemeenten hun eigen speer-
punten op het terrein van de lei-
sure’’, stelt de Loonse wethouder
Kees Grootswagers, die als bestuur-

der de kar trok. Samen betalen ze
het RBT volgens een vooraf over-
eengekomen verdeelsleutel voor
vier jaar.
Kennis, ontwikkeling, informatie

en marketing staat er onder het
logo op haar kaartje. ,,Daar mag je
trade en sales bijschrijven’’, zegt
Kok. Handel en verkoop dus. ,,Wij
leveren het basispakket aan de deel-

nemende gemeenten. Dat vullen ze
zelf aan. Onze rol wordt die van
dienstverlener.’’ Van Kempen heeft
er alle vertrouwen in dat het RBT
zal slagen. ,,Het is een beproefd
concept. Bijvoorbeeld in Rivieren-
land werken ze al jaren heel succes-
vol op deze manier.”
Hoe dat geregeld wordt, zal ko-

mende maanden blijken. ,,We staan
aan het begin, alles is nieuw. We
gaan eerst plannen maken en
vooral de boer op. Met onderne-
mers en organisaties praten. Luiste-
ren naar wat zij willen. Later bij-
eenkomsten organiseren voor doel-
groepen. Arrangementen samen-
stellen ook.’’ 
Als spin in het web wil het RBT,

volgens Kaai, verbindingen tot
stand brengen, bestaande activitei-
ten koppelen, inventariseren welke
initiatieven er zijn. ,,Er is al heel
veel, kunst is om van al die stukjes
een mooie puzzel te leggen.’’ De
eerste spontane ideeën kwamen er
al, van enthousiaste stadsgidsen uit
Heusden. ,,Vrijwilligers die best
ook in andere plaatsen rondleidin-
gen willen verzorgen.’’

Wij leveren het
basispakket aan de
deelnemende
gemeenten

– Aileen Kok, manager RBT
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▲Vesting Heusden (linksboven),
Loonse en Drunense Duinen
(rechtsboven), kerk Sint Jan de
Doper in Waalwijk FOTO’S BEELD WERKT

Het nieuwe
Regionaal Bureau
voor Toerisme (RBT)
De Langstraat gaat de
recreatieve potentie
van deze regio
promoten. Onder-
nemers krijgen een
prominente rol.

▲ Uit de startblokken: het Regionaal Bureau voor Toerisme De
Langstraat met Geert van Kempen, Kees Grootswagers, Aileen Kok
en Jaap Kaai (vlnr). FOTO JORIS BUIJS/BEELD WERKT


