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Het jaar 2016 stond in het teken 
van samenwerking en veerkracht. 
Na de gebeurtenissen van 22 maart 
in Brussel en Zaventem sloegen we 
met onze partners de handen in 
elkaar om toeristisch 2016 op de 
rails te zetten. We lanceerden een 
gastvrije #shareoursmile campagne, 
organiseerden extra pers- en tra-
dereizen, … en toonden Vlaanderen 
en Brussel als gastvrije topbestem-
ming.
 
Er waren ook veel nieuwigheden in 
2016: een bootcamp voor toeristi-
sche hefboomprojecten, voorstelling 
‘Vlaamse Meesters 2018-2020’, lance-
ring Vakantieschakel, toegankelijke 
erfgoedwandeling, foodtruck event, 
Ride like a Flandrien, … We zaten 
duidelijk niet stil.
 
We investeerden het afgelopen jaar 
verder in de ontwikkeling van onze 
bestemming. Accommodaties Hoeve 
Oswald en Heideven openden hun 

deuren. We droegen een steentje bij 
aan het Sven Nys Cycling Center, 
Het Zwin natuur park, Mysterie 
Bilzen en talloze andere projecten.

Via ons uitbereid internationaal 
netwerk zetten we Vlaanderen we-
reldwijd in de kijker. Van Tokio over 
Milaan tot Den Haag: de medewerkers 
van Toerisme Vlaanderen bouwen aan 
onze reputatie.
 
Hongerig naar meer? Blader door 
dit fotoboek en laat je inspireren 
door onze meest spraakmakende 
projecten.
 
Bedankt aan al onze partners: 
samen staan we sterk. 
 
Geniet van de foto’s en van 2017!

Peter De Wilde
Administrateur-generaal
Toerisme Vlaanderen
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The year 2016 was marked by cooperation and resilience. After the events of 22 March in Brussels and 
Brussels Airport Zaventem, we worked closely together with our partners to put touristic 2016 back on the 
rails. We launched the hospitality campaign #shareoursmile, organised additional press and trade trips … and 
showed that Flanders and Brussels is a welcoming top destination. 

2016 counted some novelties: a bootcamp for touristic leverage projects, the presentation of ‘Flemish Masters 
2018-2020’, the launch of Holiday Link, an accessible heritage tour, a food truck event, Ride like a Flandrien … 
We continued to invest in the development of our destination. New accommodations Hoeve Oswald and 
Heideven opened their doors. We contributed to the Sven Nys Cycling Center, Het Zwin nature park, Bilzen 
Mysteries and many other projects. As you can see, it was a very fruitful year.

Our extensive international network allows us to put Flanders on the worldwide map. From Tokyo and Milan 
to the Hague: the VISITFLANDERS employees give their very best to boost and safeguard our international 
reputation.

Thirsty for more? Glance through our picture book and get inspired by our most memorable projects. 

We would also like to thank our partners: united we stand.

Enjoy the pictures and enjoy 2017! 

Peter De Wilde
CEO VISITFLANDERS
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INVESTERING / INVESTMENT:

200,000 EURO

De 
Warandepoort 

opens in 
Tervuren

 
In Tervuren opent ‘De Warandepoort’. 
Het nieuwe bezoekerscentrum 
verleidt (internationale) bezoekers 
om de attracties van Tervuren te 
bezoeken. 

A new visitor information centre 
opens its doors in Tervuren. ‘De 
Warandepoort’ tempts international 
travellers to visit the city’s attrac-
tions. 

GOLDEN 
WHEELCHAIR 
AWARD

 
Op de CMT-beurs in Stuttgart 
ontvangt Toerisme Vlaanderen 
de Gouden Rolstoel-award 
voor zijn brochure ‘De Vlaamse 
kust – toegankelijk voor ieder-
een’. Deze prijs is van onschat-
bare waarde voor de promotie 
van Vlaanderen als toegankeli-
jke bestemming.

VISITFLANDERS receives the 
Golden Wheelchair Award at 
the CMT fair in Stuttgart for its 
brochure: ‘The Flemish Coast: 
accessible to all’. This award 
is of inestimable value for the 
promotion of Flanders as a 
destination for tourists with a 
disability.

09 / 01 / 2016
21 / 01 / 2016
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Ride like a Flandrien  
02 / 02 / 2016

De internationale mediacam-
pagne ‘Ride like a Flandrien’ zet 
Vlaanderen op de wereldkaart als 
dé wielerbestemming bij uitstek. 
Als hoogtepunt van de wedstrijd 
rijden tijdens de 100ste Ronde van 
Vlaanderen 40 internationale wie-
lertoeristen mee in het peloton 
van de ‘Ronde Fan Ride’. 

The international media cam-
paign ‘Ride like a Flandrien’ puts 
Flanders on the world map as 
the favourite destination for all 
cycling fans. 40 international 
cycling tourists participate in 
the 100th edition of the Tour of 
Flanders as part of the ‘Tour Fan 
Ride’ pack. 

01 / 02 / 2016 + 15 / 12 / 2016

Toerisme Vlaanderen organiseert in 
februari en december bootcamps met 
inspiratie- en coachingsessies voor 38 
toeristische hefboomprojecten. Doel: 
projectindieners intensief begeleiden 
bij de samenstelling van hun business- 
en financieel plan.

VISITFLANDERS organises boot camps 
with inspiration and coaching sessions 
for 38 leverage projects in February 
and December. The aim is to provide 
applicants with intensive guidance in 
the compilation of their business and 
financial plans.

Boot camps for tourism 
leverage projects
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CHILDREN WELCOME

 
Om het families met kinderen 
naar hun zin te maken, stellen 
Horeca Vlaanderen en Toerisme 
Vlaanderen de inspiratiegids 
‘Kinderen Welkom’ samen. De 
brochure barst van de tips & 
tricks voor uitbaters van hotels 
en vakantieverblijven. 

VISITFLANDERS cooperates 
with the Flemish Hospitality 
Industry Association on 
compiling the inspirational 
‘Children Welcome’ holiday 
guide for families with children. 
The brochure features a 
veritable treasure trove of 
tips & tricks for proprietors of 
hotels and holiday resorts.

03 / 02 / 2016

FLANDERS - BRUSSELS 
TRAVEL FORUM BREAKS 
RECORDS
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In de Ghelamco Arena in Gent 
beleeft Flanders - Brussels Travel 
Forum een recordeditie. Brussels 
Airlines en Toerisme Vlaanderen 
brengen 420 inkopers uit 30 
verschillende landen in contact 
met 140 toeristische aanbieders in 
Vlaanderen en Brussel. 

Flanders - Brussels Travel 
Forum at the Ghelamco Arena 
in Ghent breaks records. Brussels 
Airlines and VISITFLANDERS 
bring 420 purchasers from 30 
different countries into contact 
with 140 tourism suppliers in 
Flanders and Brussels.

22 / 02 / 2016
420
HOSTED
BUYERSSUPPLIERS

30
COUNTRIES
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ACCESS WEEK 

Radio2, On Wheels en Toerisme Vlaan-
deren organiseren samen de ‘Week 
van de Toegankelijkheid’. We nodigen 
mensen met een fysieke beperking uit 
om een nieuwe attractie of activiteit te 
ontdekken in Vlaanderen. Een simultane 
flashmob in vier Vlaamse steden zorgt 
voor een feestelijke apotheose.

Radio2, On Wheels and VISITFLANDERS 
join forces in the organisation of 
‘Access Week’. People with a physical 
impairment are invited to discover a 
new attraction or activity in Flanders. 
A simultaneous flash mob in four cities 
in Flanders brings the week to a festive 
conclusion.

WORLDWIDE 
BEER TOAST 
BY WOMEN  

01 / 03 / 2016

07-13 / 03 / 2016

GHENT

ANTWERP
BRUGES

HASSELT

Het VISITFLANDERS Visitor Informa-
tion Centre vormt op Internationale 
Vrouwendag het decor van een 
biertoast door vrouwen. Biersom-
melier Sofie Vanrafelghem heft 
samen met vrouwen van over de 
hele wereld het glas op onze rijke 
biercultuur. De toast gaat viraal via 
sociale media.

On International Women’s Day, the 
VISITFLANDERS Visitor Informa-
tion Centre is the backdrop for a 
worldwide toast by women. Beer 
sommelier Sofie Vanrafelghem 
toasts our rich beer heritage to-
gether with women from all across 
the globe. The toast goes viral on 
social media.
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Street tribute to 
cycling heroes

Het peloton van de 100ste Ronde raast 
drie keer door de vernieuwde Ronde van 
Vlaanderenstraat. De straat is omgeto-
verd tot een belevingsmonument voor 
de Vlaamse wielergeschiedenis. 

The pack of the 100th Tour races across 
the revamped ‘Ronde van Vlaanderen’ 
street. This street is transformed into 
an experience monument for Flemish 
cycling history. 

03 / 04 / 2016

INVESTERING / INVESTMENT:

370,000 EURO



14

Flemish Ardennes 
on Dutch TV

03 / 2016

Het Nederlandse reisprogramma 
‘Tracks & Trails’ maakt voor Toeris-
me Vlaanderen een reportage over 
de Vlaamse Ardennen. De populaire 
commerciële zender SBS 6 zendt de 
reportage twee keer uit.

The Dutch travel programme 
‘Tracks & Trails’ does a feature on 
the Flemish Ardennes for VISIT-
FLANDERS. The popular com-
mercial television channel SBS 6 
broadcasts the feature twice.

Cycling & culture 
on Norwegian TV

14-21 / 03 / 2016

Toerisme Vlaanderen ontvangt de 
makers van het Noorse programma 
‘Kultour’. De Noorse zender TV2 
zendt reportages uit over het Lam 
Gods, chocolade, bier, … De grootste 
tv-zender van Noorwegen bereikt 
dagelijks 2,3 miljoen kijkers.

VISITFLANDERS hosts the makers of 
‘Kultour’, a Norwegian television pro-
gramme. The Norwegian television 
channel TV2 broadcasts items on the 
Ghent Altarpiece, chocolate and beer, 
… TV2 is Norway’s number one TV 
channel, reaching a daily audience of 
2.3 million viewers.

04-05 / 04 / 2016

FRENCH TRAVEL BLOGGERS 
IN BRUSSELS

Wallonie-Bruxelles Tourisme en Toerisme Vlaanderen slaan de handen 
in elkaar om het ‘Salon des Blogueurs de Voyage’ voor het eerst buiten 
Frankrijk te organiseren. 170 Franstalige reisbloggers zijn in Brussel te 
gast voor het netwerkevenement rond e-toerisme.  

Wallonie-Bruxelles Tourisme and VISITFLANDERS join forces in organising 
the travel bloggers’ salon, the ‘Salon des Blogueurs de Voyage’ outside 
France for the first time. 170 French-speaking travel bloggers visit Brussels 
to attend this e-tourism networking event.
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ACCESS WEEK 

Radio2, On Wheels en Toerisme Vlaan-
deren organiseren samen de ‘Week van 
de Toegankelijkheid’. ‘Access Day’ op 12 
maart vormt het hoogtepunt. Mensen 
met een fysieke beperking worden uitge-
nodigd om eens een nieuwe attractie of 
activiteit te ontdekken in Vlaanderen. Een 
simultane flashmob in vier Vlaamse ste-
den zorgt voor een feestelijke apotheose 
van de week.

Radio2, On Wheels and VISITFLANDERS 
join forces in the organisation of ‘Ac-
cess Week’, the highlight of which is 
‘Access Day’ on 12 March. People with 
a physical disability are invited to 
discover a new attraction or activity in 
Flanders. A simultaneous flash mob in 
four cities in Flanders brings the week 
to a festive conclusion.

IMEX boosts Flanders 
as MICE destination

Visit.brussels, Toerisme Vlaanderen en hun 
talrijke partners zijn aanwezig op IMEX in 
Frankfurt. Vlaanderen en Brussel staan in de 
kijker als gastvrije congresbestemming in een 
uniek erfgoedkader. De meetingbeurs ont-
vangt jaarlijks 10.000 professionele bezoekers. 

Visit.brussels, VISITFLANDERS and their 
numerous partners attend IMEX in Frankfurt. 
Flanders and Brussels are highlighted as excel-
lent conference locations in a unique heritage 
setting. The meetings industry fair receives 
10,000 visitors.

19-21 / 04 / 2016

FLOWERS IN 
FLANDERS 

In Gent zetten 46 internationale journa-
listen de bloemetjes buiten tijdens de 
35ste editie van de Floraliën. Naast de 
mooiste creaties van floristen, siertelers 
en tuinarchitecten van over de hele 
wereld, gidst Toerisme Vlaanderen de 
pers ook langs andere ‘plantaardige’ at-
tracties in Vlaanderen. 

46 international journalists are invited to 
the 35th edition of the Ghent Floralies. 
In addition to the stunning creations 
of the participating florists, growers 
of decorative plants and landscape 
architects from all across the globe, 
VISITFLANDERS shows the press around 
Flanders’ many floral attractions.

21-22 / 04 / 2016
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GETTING TO KNOW 
ELDERLY TOURISTS
Samen met VVSG organiseert Toerisme Vlaanderen de studiedag ‘Toerisme met 
een zilveren randje’. 62 deelnemers uit verschillende steden en gemeenten, 
hotels en musea en reisorganisaties volgen inspirerende workshops om het 
leeftijdsvriendelijke toerisme te stimuleren. 

VISITFLANDERS and VVSG organise a seminar called ‘Tourism with a touch 
of silver’. 62 participants from various countries and municipalities, hotels, 
museums and travel organisations are invited to attend inspirational 
workshops to stimulate age-friendly tourism.

In Sydney organiseert Toerisme Vlaanderen een Vlaams 
geïnspireerde lunch voor 34 pers- en tradecontacten. 
Tijdens de infosessie komen ze alles te weten over het 
WO I - herdenkingsprogramma ‘Passendale 2017’. 

In Sydney VISITFLANDERS organises a lunch inspired by 
Flemish gastronomy for 34 press and trade contacts. Dur-
ing an information session they receive in-depth infor-
mation about the Great War remembrance programme 
‘Passendale 2017’. 

AUSTRALIANS 
REMEMBER 
PASSCHENDAELE 

21 / 04 / 2016

18 / 04 / 2016



17

De nieuwe Brussels Airlines vliegverbinding 
tussen Brussel en Toronto is de perfecte aanleiding 
voor een netwerkevenement met 220 Canadese 
reisagenten. In Toronto smullen de gasten van de 
Vlaamse gastronomie van Jong Keukengeweld-chef 
Sam d’Huyvetter en master chocolatier Ruben 
Alossery van Choco-Story.

No better reason for organising a networking event 
in Toronto with 220 Canadian travel agents than the 
new Brussels Airlines flight service between Brussels 
and Toronto. Guests are delighted with the delicious 
Flemish dishes served by Flanders Kitchen Rebel Sam 
d’Huyvetter and Choco-Story’s master chocolatier 
Ruben Alossery.

CELEBRATING 
BRUSSELS-TORONTO 

21 / 04 / 2015
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In Kleine-Brogel is het jeugd- en toeris-
tisch verblijf ‘Heideven’ gerenoveerd. 
Heideven is trotse eigenaar van het A+ 
toegankelijkheidslabel. 

The ‘Heideven’ youth and tourist 
accommodation in Kleine-Brogel has 
been thoroughly renovated. Heideven 
is now the proud bearer of an A+ access 
label. 

Youthful 
accommodation

05 / 2016

FLEMISH CUISINE MEETS BRAZIL

Met een diner in São Paulo zet Toerisme 
Vlaanderen onze bestemming in de kijker bij 30 
prestigieuze Braziliaanse touroperators. Zij laten 
zich de moderne interpretatie van traditionele 
Vlaamse gerechten en een presentatie over onze 
bestemming goed smaken. 

A dinner organised in São Paulo by 
VISITFLANDERS for 30 prestigious Brazilian tour 
operators puts our travel destination in the 
spotlight. The Brazilians are clearly enthusiastic 
about the modern interpretations of traditional 
Flemish dishes and the presentation showcasing 
Flanders as a top destination.

10 / 05 / 2016

A+

SUBSIDIE / GRANT:

530,000 EURO
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BRUSSELS, 
CENTRE OF ART 
& DESIGN

 
Brussel is het centrum van moderne 
kunst en design en dat zetten 
visit.brussels, Wallonie-Bruxelles 
Tourisme en Toerisme Vlaanderen 
extra in de verf met een persreis. 33 
internationale journalisten bezoeken 
het nieuwe museum voor actuele 
kunst (MIMA) en het Art & Design 
Atomium Museum (ADAM).

Brussels is put in the spotlight as the 
centre of contemporary art and design 
by visit.brussels, Wallonie-Bruxelles 
Tourisme and VISITFLANDERS, who 
organise a press trip for 33 international 
journalists. Venues visited by the press 
include the new museum of modern art 
(MIMA) and the Art & Design Atomium 
Museum (ADAM).

19-20 / 05 / 2016



20

COPENHAGEN 
BEER 

FESTIVAL   
19-21 / 05 / 2016

Toerisme Vlaanderen is te gast 
op het ‘Copenhagen Beer Festival’, 

het grootste bierfestival van 
Denemarken met jaarlijks 15.000 
bezoekers. 400 bezoekers doen 

mee aan de ludieke fotoactie van 
Toerisme Vlaanderen en de 

berichten op Facebook bereiken 
meer dan 55.000 mensen.

VISITFLANDERS is invited to attend 
the ‘Copenhagen Beer Festival’, 
Denmark’s largest beer festival, 

which draws 15,000 visitors every 
year. Some 400 visitors participate 

in a playful photo contest 
organised by VISITFLANDERS. The 

event’s Facebook posts reach more 
than 55,000 people.

FLAVOURS OF FLANDERS 
AT CHEFALPS

De Vlaamse gastronomie staat in de spots tijdens ‘ChefAlps’ 
in Zürich, het vaksymposium voor gastronomie en hotellerie. 
1.300 bezoekers laten zich inspireren door een live kookwork-
shop van Gert de Mangeleer en het culinaire vakmanschap van 
Slagerij Dierendonck, Van Tricht en Yan Amstein. 

Flemish gastronomy in the spotlight during ‘ChefAlps’ in Zürich, 
the professional conference for gastronomy and the hotel 
industry. 1,300 visitors are inspired by a live cooking workshop 
of top chef Gert de Mangeleer and the culinary craftsmanship of 
Slagerij Dierendonck, Van Tricht and Yan Amstein.

22-23 / 05 / 2016
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FLANDERS LANDS 
IN MOSCOW

België staat in de kijker op het Lufthansa Summer Event in 
Moskou. Brussels Airport en Toerisme Vlaanderen laten 70 
top b2b-reisagenten via een interactieve quiz kennis maken 
met de Vlaamse cultuur en gastronomie. 

Belgium is placed in the spotlight at the Lufthansa Sum-
mer Event in Moscow. Brussels Airport and VISITFLANDERS 
introduce 70 top-class B2B travel agents to Flemish culture 
and gastronomy through an interactive quiz.

22-23 / 06 / 2016

ORANGE RED DEVILS

 
‘Neder-Vlaming’ Rick de 
Leeuw maakt voor Toerisme 
Vlaanderen een enthousiaste 
video-oproep. De voetbalanalist 
nodigt Nederlanders uit om de 
EK voetbalsfeer op te snuiven 
in Vlaanderen. De video zorgt 
voor meer dan 300.000 views 
op sociale media en is ook 
te zien op de Nederlandse en 
Vlaamse televisie.

‘Dutch-Fleming’ Rick de Leeuw 
makes a video campaign 
for VISITFLANDERS. With 
his famous enthusiasm, the 
football analyst invites Dutch 
football lovers to sample 
a taste of the EC football 
atmosphere in Flanders. The 
video gets more than 300,000 
views and is also broadcasted 
on Dutch and Flemish 
television.

06 / 2016
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International Green Key Award
04 / 06 / 2016

Kasteelhoeve Wange in Landen 
wint de ‘International Green 
Key Award 2016’ en mag zich 
het meest duurzame bedrijf van 
de wereld noemen. Al 6 jaar op 
rij hangt er een Groene Sleutel 
van Bond Beter Leefmilieu en 
Toerisme Vlaanderen aan de muur 
van de hoeve.

Winning the ‘2016 International 
Green Key Award’ once again 
confirms Kasteelhoeve Wange’s 
reputation as the most sustainable 
enterprise in the world. The Green 
Key awarded by the Bond Beter 
Leefmilieu and VISITFLANDERS has 
graced the farmstead’s wall for 6 
consecutive years.

ZWIN, INTERNATIONAL 
BIRD AIRPORT 
Topattractie het Zwin Natuur Park is opnieuw open voor publiek. 
Bezoekers beleven in Knokke-Heist de unieke Zwinnatuur via een 
bezoekerscentrum met vergaderruimtes, huttenparcours en een 
vogelobservatiecentrum. 

One of the coast’s favourite attractions, the Zwin Nature Reserve, is 
open to the public. Visitors to Knokke-Heist can experience the unique 
natural beauty of the Zwin at a visitor centre, which features various 
conference rooms, a hut trek and a bird observation centre. 

10 / 06 / 2016

SUBSIDIE / GRANT:

800,000 EURO

Green Key
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Kvôli tomuto 
musíte letieť do 
Flámska a Bruselu!

VISITFLANDERS.COM

Brusel, od 19,99€*
VÝHODNÉ LETENKY Z BRATISLAVY

6 letov týždenne, druhá príručná batožina a 
pridelenie sedenia zdarma, Business Plus

*Cena za jednosmernú letenku od. Objednávajte do 05.07.2016. Nákup nutný 14 dní vopred. Lety od septembra do októbra. Obmedzená kapacita. Viac informácií o podmienkach nájdete na stránke Ryanair.com.

New flight connection 
BRATISLAVA-BRUSSELS

 
In Bratislava promoten Ryanair, 
Brussels Airport en Toerisme Vlaan-
deren de nieuwe vliegverbinding 
Bratislava - Brussel. Ryanair en de 
federale ambassade nodigen samen 
met Toerisme Vlaanderen 50 trade- 
en mediacontacten uit voor een 
receptie. 

VISITFLANDERS joins forces with 
Ryanair and Brussels Airport to 
organise a campaign to promote 
the new flight connection between 
Bratislava and Brussels. Ryanair and 
the Federal Embassy, together with 
VISITFLANDERS, invite 50 trade and 
media contacts to a reception.

06 / 2016

Ghent opens its doors to all 15 / 06 / 2016

Iedereen verdient vakantie! 
Daarom geven verschillende ho-
tels, jeugdherbergen en toeristi-
sche attracties in Gent toeristen 
met een financiële drempel een 
korting bij hun boeking. Va-
kantiegangers die boeken via 

Steunpunt Vakantieparticipatie 
betalen geen verblijfstaks.

Everyone deserves a holiday! With 
this in mind, various hotels, youth 
hostels and tourist attractions 
in Ghent give tourists with a 

financial threshold a discount 
when booking. Guests booking 
their holiday through the Holiday 
Participation Centre are exempt 
from paying tourist tax.
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FOODTRUCK 
EVENT IN LONDON  

24 / 06 / 2016

Tijdens een foodtruckevent in Canary 
Wharf genieten Londenaars van heel 
wat lekkers uit Vlaanderen. Op deze 
manier zetten we Vlaanderen op de 
gastronomische wereldkaart. Met 
dank aan Visit Antwerp, Cityjet, Duvel 
Moortgat en Graanmarkt 13. 

Londoners and visitors to Britain’s 
capital are able to enjoy Flemish 
delicacies during a foodtruck event 
in Canary Wharf. This cooperative 
venture by Visit Antwerp, Cityjet, 
Duvel Moortgat and Graanmarkt 13 
aims to introduce culinary Flanders 
in all corners of the globe. 

CYCLOCROSS   
28 / 06 / 2016

In het Sven Nys Cycling Center in Tremelo dompel je jezelf onder in de 
sfeer van de cyclocross. Het belevingscentrum is een uitstekende troef 
om wielerliefhebbers en sportfanaten uit de hele wereld naar Vlaan-
deren te halen. 

Plunge into the cyclocross ambiance at the Sven Nys Cycling Center 
in Tremelo. The experience centre acts as an outstanding magnet for 
attracting cycling fans and other sports lovers from all over the world 
to Flanders. 

INVESTERING / INVESTMENT:

495,000 EURO
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WE SHARE OUR SMILE
Ons land gooit al lang hoge ogen met z’n gastvrijheid. En met een extra brede smile kunnen we die 

gastvrijheid als toeristische sector nog meer in de verf zetten. Doe jij mee?
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In samenwerking met zijn partners lanceert Toerisme Vlaanderen 
de #shareoursmile campagne op Brussels Airport. De campagne is 
onderdeel van de herstelstrategie om toeristisch 2016 op de rails te 
zetten na de gebeurtenissen van 22 maart 2016. Welkomspakketten, 
muzikale performances, gastvrijheidsfilmpjes, buttons, grappige 
flyers en promocaravans toveren de hele zomer lang een glimlach 
op het gezicht van elke bezoeker. 

VISITFLANDERS and its partners launches the #shareoursmile 
promotional campaign at Brussels Airport. The campaign is part 
of a large-scale recovery strategy to boost Flanders as a holiday 
destination, putting a smile on every visitor’s face with ‘Welcome 
to Flanders’ gift packs, musical performances at the airport, 
hospitality videos, badges, fun brochures and promotional 
caravans all summer long. summer 2016
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Jos Vranken (NBTC Holland Market-
ing) en Peter De Wilde (Toerisme 
Vlaanderen) ondertekenen een 
intentieverklaring om nauwer samen 
te werken. Het eerste gezamenlijke 
project start in 2018 en zet Vlaamse 
én Hollandse Meesters in de kijker.

Jos Vranken (NBTC Holland Marketing) 
and Peter De Wilde (VISITFLANDERS) 
sign a Letter of Intent to facilitate 
closer cooperation. Their first joint 
project, starting in 2018, will put 
Flemish masters and Dutch masters 
alike in the international spotlight.

Twin spotlights on Flemish 
and Dutch Masters 

01 / 07 / 2016

Extra pers- en tradereizen brengen 
tijdens de zomer 76 journalisten, 
bloggers, MICE-contacten en andere 
key influencers uit de hele wereld 
naar Vlaanderen. De toeristische 
sector en Toerisme Vlaanderen 
zorgen voor een gastvrij onthaal 
en tonen dat Vlaanderen nog altijd 
een topbestemming is. Resultaat: 90 
artikels en 346 posts / vermeldingen 
op sociale media. 

Extra press and trade trips bring 76 
journalists, bloggers, MICE contacts 
and other key influencers to Flanders 
over the summer. The tourist indus-
try and VISITFLANDERS give them a 
warm welcome and showcase Flan-
ders as a top destination. The result: 
90 articles and 346 posts / mentions 
on social media.

Extra press 
and trade trips

01 / 07 / 2016
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HOLIDAY DREAMS 
COME TRUE 

 
Toerisme Vlaanderen lanceert Vakantieschakel. 
Dit digitale platform brengt Vlamingen met 
specifieke vakantiebehoeften in contact met 
600 toeristische aanbieders en 1.600 sociale 
organisaties. Het is een waardevolle aanvul-
ling op de dienstverlening van Steunpunt 
Vakantieparticipatie. Vier maanden na de 
lancering zijn er 600 actieve gebruikers.

VISITFLANDERS launches a digital platform 
to bring Flemish people with specific holiday 
needs into contact with 600 tourism 
suppliers and 1,600 social organisations. 
This is a valuable addition to the services 
provided by the Holiday Participation Centre. 
Four months after launch there are 600 
registered users.

08 / 07 / 2016

Medieval barn shows 
contemporary art

02 / 07 / 2016

In Kunstencentrum ‘Ten Bogaerde’ in Koksijde beleef je moderne en hedendaagse kunst in de oudste 
middeleeuwse schuur van West-Europa. Het centrum trekt internationale culturele meerwaardezoekers 
naar Vlaanderen. 

In ‘Ten Bogaerde’ art centre in Koksijde visitors can experience modern and contemporary art in 
the oldest medieval barn in Western Europe. This centre attracts international tourists seeking 
cultural added value in Flanders. 

Iedereen verdient vakantie

INVESTERING / INVESTMENT:

250,000 EURO
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ACCESSIBLE FLANDERS 08 / 07 / 2016

Meer dan 15 jaar inspanningen voor 
een toegankelijker Vlaanderen blijven 
zelfs in Azië niet onopgemerkt. 18 Zuid-
Koreaanse experten in toegankelijk toe-
risme maken kennis met de werkwijze 
van Toerisme Vlaanderen en ontdekken 
het toegankelijke VISITFLANDERS 
Visitor Information Centre.

15 years of promoting a more acces-
sible Flanders has garnered interna-
tional acclaim, even in countries as 
far away as South Korea. 18 South 
Korean accessible tourism experts 
get to know the ways of working 
of VISITFLANDERS and discover the 
accessible VISITFLANDERS Visitor 
Information Centre. 

De brochure ‘Beleef de Vlaamse 
Meesters. Programma 2018 - 2020’ 
dompelt je onder in alle activiteiten 
rond de Vlaamse Meesters. Antwer-
pen staat in 2018 in het teken van 
Rubens. In 2019 ontdek je de wereld 
van Bruegel in Brugge. Gent viert in 
2020 de restauratie van het Lam Gods. 

Immerse yourself in the life and work 
of the Old Masters with the help of 
the ‘Experience the Flemish Masters: 
Programme 2018 - 2020’ brochure. 
Antwerp will be putting Rubens in 
the spotlight in 2018. Discover the 
world of Bruegel in Bruges in 2019 
and celebrate the restoration of the 
Ghent Altarpiece along with the city 
of Ghent in 2020.

SIGNED BY 
RUBENS, 
BRUEGEL AND 
VAN EYCK

18 / 07 / 2016

2018 

2020 

2019 
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ACCESSIBLE BRUGES

 
Citytrippers met een beperking genieten 
nu onbekommerd van het historische hart 
van Brugge. Stad Brugge, INTER en Toerisme 
Vlaanderen lanceren de brochure ‘Brugge 
toegankelijk voor iedereen’. Een plattegrond 
met een toegankelijke erfgoedroute vormt 
de kers op de taart.

City trippers with a disability can now 
enjoy the historic heart of Bruges without 
any thresholds. The City of Bruges, INTER 
and VISITFLANDERS launch the ‘Bruges, 
accessible to all’ brochure, which includes a 
street map featuring an accessible tour of 
the city’s cultural heritage highlights as the 
icing on the cake.

24 / 07 / 2015

Chocolate brownies for Tomorrowland 21 / 07 / 2016

Op de ‘Belgian Day’ in Brussel trakteert Toerisme 
Vlaanderen 3.000 Tomorrowland festivalgangers 
op brownies. Vier Jong Keukengeweld-chefs 
geven de gebakjes een persoonlijke toets met 
streekgebonden toppings. De zoete gastvrijheid 
kadert binnen de #shareoursmile campagne.

On ‘Belgian Day’ in Brussels VISITFLANDERS 
treats 3,000 Tomorrowland visitors to brownies. 
4 Flanders Kitchen Rebels give the brownies a 
personal touch with a regionally inspired top-
ping. This sweet token of hospitality is part of 
the #shareoursmile campaign.
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Midden in het stiltegebied in Sinaai opent 
‘Hoeve Oswald’ haar deuren. Het duurzaam 
vakantieverblijf met A+ toegankelijkheidslabel 
heeft zorgvoorzieningen voor senioren, kin-
deren en mensen met een beperking. 

‘Hoeve Oswald’, located at the heart of the 
Sinaai sanctuary, opens its doors. The sus-
tainable holiday accommodations classified 
with an A+ accessibility label offers care 
facilities for seniors, children and people 
with a disability. 

Hoeve Oswald 
08 / 2016

FINAL ROADSHOW INNOGUIDE 2.0 

70 gidsen, gidsopleiders, onderwijsinstellingen 
en gidsorganisaties uit binnen- en buitenland 
ontdekken in Antwerpen de finale 
projectresultaten van Innoguide 2.0. Via dit 
online leerplatform zijn gidsen, gidsenopleiders 
en gidsenorganisaties helemaal mee met de 
laatste ontwikkelingen in het gidsen.

In Antwerp 70 tour guides, tour guide trainers, 
educational institutes and tour operators from 
Belgium and abroad discover the final project 
results of Innoguide 2.0. Through this online 
platform tour guides, tour guide trainers and tour 
operators keep abreast of the latest developments 
in guided tours.

26 / 08 / 2016

A+

SUBSIDIE / GRANT:

180,000 EURO
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FLANDERS 
KITCHEN 
REBELS 
INSPIRATION 
DAY

29 / 08 / 2016

Topchef Gert De Mangeleer 
bijt de spits af met de eerste 
inspiratiedag voor Jong 
Keukengeweld-chefs. Collega’s 
en vrienden van Gert ontdekken 
lokale ingrediënten en nieuwe 
gerechten. Het grote publiek 
volgt wat de jonge chefs 
bekokstoven via sociale media 
en de pers. 

Top chef Gert de Mangeleer 
kicks off the first Flanders 
Kitchen Rebels inspiration day. 
20 gastronomic warriors join 
him for an experimentation and 
inspiration session. The wider 
public sees what the young chefs 
are cooking up via social media 
and the press.

Soirée Design shows 
Flemish creations 

 

Tijdens de Parijse Design Week 
nodigen Toerisme Gent en Toerisme 
Vlaanderen 250 belangrijke mode-
professionals, lifestyle journalisten, 
culturele pers en key influencers 
uit. De gasten bewonderen Vlaamse 
ontwerpers en hun topstukken. 

VISITFLANDERS and Visit Ghent 
invite 250 fashion professionals, 
lifestyle journalists, members of the 
cultural press and key influencers 
to join them at Design Week in 
Paris, which features some of the 
best pieces created by the cream of 
Flemish designers. 

07 / 09 / 2016
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Tijdens het Belgisch 
staatsbezoek aan Japan 
organiseren visit.brussels, 
Wallonie-Bruxelles Tourisme 
en Toerisme Vlaanderen 
het seminarie ‘Welcome 
to Belgium’. Een 80-tal 
hooggeplaatste Japanse 
touroperators en reisorgani-
saties ontdekken de troeven 

van onze bestemming. Ook 
een ronde tafel ontmoeting 
met de Japan Association 
of Travel Agents en een 
culinair event staan op 
het programma. Doel: het 
vertrouwen van de Japanse 
reisindustrie herstellen na 
de gebeurtenissen van 22 
maart 2016. 

VISITFLANDERS attends 
a state visit to Japan. 
Together with visit.brussels 
and Wallonie-Bruxelles 
Tourisme, VISITFLANDERS 
organises a ‘Welcome to 
Belgium’ seminar for 80 
key Japanese tour opera-
tors and travel organisa-
tions. The programme is 

complemented by a round 
table conference with 
the Japan Association 
of Travel Agents and a 
culinary event. Objective: 
restoring the confidence 
of the Japanese tourist 
industry after the events 
of 22 March 2016.

STATE VISIT 
JAPAN

12 / 10 / 2016
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BILZEN 
MYSTERIES 
BRINGS HISTORY 
TO LIFE

 
De multimediale attractie ‘Bilzen 
Mysteries’ opent de deuren 
voor het publiek en brengt 
de 800-jarige geschiedenis 
van de Landcommanderij 
Alden Biesen tot leven. Het 
nachtelijk beleefparcours trekt 
internationale verblijfstoeristen 
naar de regio. 

The multimedia attraction 
‘Bilzen Mysteries’ opens its doors 
to the public. This attraction 
brings the history of Alden 
Biesen Castle, which spans eight 
centuries, to life. The night-time 
experience tour draws visitors 
from all over the world to the 
region. 

08 / 10 / 2016

INVESTERING / INVESTMENT:

1,7 MILLION EURO
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Flanders at Frankfurter 
Buchmesse

19-23 / 10 / 2016

Looking for Utopia

 
50 internationale persmensen brengen 
een bezoek aan de tentoonstellingen 
‘Op zoek naar Utopia’ in het M Museum 
en ‘Utopia & More’ in de Universiteitsbi-
bliotheek Leuven. ‘Op zoek naar Utopia’ 
biedt een staalkaart van de Vlaamse 
Meesters uit de 15de en 16de eeuw. 

50 members of the international press 
visit the exhibitions ‘The quest for 
Utopia’ at the M Museum and ‘Utopia 
& More’ at the KU Leuven University 
Library. ‘The quest for Utopia’ offers a 
sample of the Flemish Masters of the 
fifteenth and sixteenth centuries. 

20 / 10 / 2016

Vlaanderen en Nederland zijn eregast op de Frankfurter 
Buchmesse, met 275.000 bezoekers de grootste boe-
kenbeurs ter wereld. Een chocoladekunstwerk in het 
station van Frankfurt, een blog, een gastronomische 
Vlaanderen-avond met onze Jong Keukengeweld chefs 
en een blog: de perfecte ingrediënten om Vlaanderen in 
de kijker te zetten.

Flanders and the Netherlands are this year’s guests 
of honour at the Frankfurter Buchmesse. Drawing 
275,000 visitors, this fair is the largest in the world. 
An artwork in chocolate at the Frankfurt railway 
station, our Flanders Kitchen Rebels at work and a 
blog all serve to put Flanders in the spotlight as an 
exciting holiday destination.

SUBSIDIE / GRANT:

770.000 EURO
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Golden Fleece Gala 

 
In 2018 en 2019 werken Toerisme Vlaanderen 
en het Kunsthistorisches Museum in Wenen 
nauw samen om de Vlaamse Meesters in de 
kijker te zetten. Om fondsen te werven voor 
de tentoonstelling ‘Bruegel Retrospective’ 
organiseren ze het Guldenvlies Gala in New 
York. Een 60-tal leden van het Kunsthistori-
sches Museum en de Neue Galerie wonen het 
event bij.

VISITFLANDERS will work in close coopera-
tion with Vienna’s Kunsthistorisches Mu-
seum in 2018 and 2019 to shine a spotlight. 
The partners organise the Golden Fleece 
Gala in New York on the Flemish Masters. 
As a fund-raiser for the ‘Bruegel Retro-
spective’ exhibition, some 60 members 
of the Kunsthistorisches Museum and the 
Neue Galerie attend the event.

25 / 10 / 2016

FAMILY-FRIENDLY 
TOURISM EVENT   

14 / 11 / 2016

Samen met Vlaamse Jeugdherbergen vzw 
organiseert Toerisme Vlaanderen de eerste 
inspiratiedag rond familievriendelijk Vlaanderen. 
Een 30-tal medewerkers van Vlaamse en Brus-
selse hostels zakken af naar Gent en keren vol 
inspiratie weer naar huis.  

Together with Vlaamse Jeugdherbergen vzw, 
VISITFLANDERS organises an all-day inspi-
rational event to promote family-friendly 
tourism in Flanders. Around 30 employees of 
hostels in Flanders and Brussels return home 
filled with inspiration.
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Vlaanderen op de kaart zetten op 
World Travel Market in Londen? Daar 
zorgen Toerisme Vlaanderen en 23 
toeristische partners voor. De vakbeurs 
is een van de belangrijkste vakbeurzen 
voor de toeristische reisindustrie in 
Europa en ontvangt jaarlijks 50.000 
reisprofessionals. De nieuwe stand van 
Toerisme Vlaanderen sleept de Best 
Stand Award in de wacht voor haar 
gezelligheid en gastvrijheid.

Putting Flanders on the map as a 
travel destination at the World Travel 
Market in London? Just leave that to 
VISITFLANDERS and its 23 partners in 
the tourism industry. Drawing 50,000 
travel industry professionals every 
year, this trade fair is one of the most 
important for the tourist travel indus-
try in Europe. VISITFLANDERS wins 
the Best Stand Award for its convivial 
and inviting atmosphere.

BEST STAND 
AWARD 

07-09 / 11 / 2016
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In hartje Antwerpen opent 
de fonkelnieuwe Koningin 
Elisabethzaal. De prachtige zaal 
maakt deel uit van het ‘Flanders 
Meeting and Convention Center 
Antwerp’: een nieuwe parel aan 
de Vlaamse congreskroon. Laat 
de internationale zakentoeristen 
maar komen.

The brand-new Queen Elisabeth 
Hall opens its doors in the very 
heart of Antwerp. This magnifi-
cent hall is part of the ‘Flanders 
Meeting and Convention Center 
Antwerp’: a new jewel in the 
crown of the Flemish Conference 
Industry. The hall is more than 
ready to greet international busi-
ness tourists.

SHOWPIECE 
QUEEN 

ELISABETH 
HALL

25 / 11 / 2016

2,700 
capacity

25,000 M2 
surface area
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RUBENS 
IN MILAN

02 / 12 / 2016

In het Palazzo Reale in Milaan 
loopt de tentoonstelling 
‘Rubens en de geboorte 
van de barok’. Tijdens de 
openingsavond maken 30 
Italiaanse trade-contacten en 
70 journalisten kennis met het 
programma ‘Vlaamse Meesters 
2018-2020’. 
 
The Palazzo Reale in Milan 
hosts the exhibition ‘Rubens 
and the Birth of Baroque’. 
At the opening, some 30 
Italian trade contacts and 70 
journalists are introduced to 
the ‘Flemish Masters 2018-
2020’ programme. 
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HOLIDAY PARTICIPATION FORUM
15 / 12 / 2016

500 toeristische partners, begeleiders van sociale 
lidorganisaties en vakantiegangers verzamelen in 
Planckendael voor het grote netwerkevenement: 
Forum Vakantieparticipatie. Samen ontdekken ze 
het belang en betekenis van vakantie.  

500 touristic partners, holidaymakers and 
employees of social organisations gather in 
Planckendael for the network event Holiday 
Participation Forum. Together they discover  
the importance and meaning of holiday.  

FLANDERS 
CONNECTION

13 / 12 / 2016

120 toeristische partners krijgen tijdens 
Flanders Connection meer info over de 
inzichten en trends op onze verschillende 
internationale markten. De aanwezigen 
kunnen zich meteen inschrijven voor de 
instapmogelijkheden voor 2017.  
 
At Flanders Connection 120 tourism 
partners gain insights into trends and 
figures for our international markets. The 
attendees get more information on how to 
get involved in 2017.
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