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 Themajaar 2018: Buitengewoon Wallonië 
In 2018 zet Wallonië België Toerisme het meest buitengewone van wat Wallonië te bieden 

heeft, in de kijker. Onwaarschijnlijke logeeradressen, bizarre musea, opmerkelijke 

attracties… Ook ongewone evenementen krijgen dit jaar wat meer aandacht. 

Meer info 
 Musée L geopend voor publiek 

LOUVAIN-LA-NEUVE – Het universiteitsmuseum Musée L opende op 18 november 2017 

officieel zijn deuren voor het grote publiek. Zowel kunst als stukken uit de wetenschappelijke 

collecties van het Université Catholique de Louvain krijgen er een plaats. Zo wil het museum 

de ‘dialoog tussen kunst en wetenschap’ aangaan. De bezoeker krijgt ook de kans om te 

experimenteren met artefacten in dit grootste universitair museum van België. 

Meer info 

 Houtopia vernieuwt tegen lente 2018 
HOUFFALIZE – Houtopia renoveert zijn volledige indoorruimte. De attractie, die nog steeds 

mikt op een publiek tussen 2 en 12 jaar oud, plant onder meer de opbouw van een sensoriële 

ruimte. Daar leren kinderen al experimenterend meer over zichzelf en de interactie met hun 

omgeving. Verder staan er ook een vernieuwde cafetaria en boetiek op de planning. De 

heropening vindt plaats in het voorjaar. 

Meer info 

 Bois du Cazier krijgt label Europees Erfgoed 
MARCINELLE – In december 2017 kende de Europese Commissie aan het Bois du Cazier het 

label Europees Erfgoed toe. Daarmee komt deze voormalige steenkoolmijn, vandaag te 

bezoeken als historische site en museum, terecht op een lijst met bijzonder erfgoed in 

Europa. De gehanteerde criteria zijn gebaseerd op het promoten van belangrijke waarden 

zoals vrede, vrijheid, tolerantie en solidariteit. Het Bois du Cazier, waar in 1956 bij een 

mijnramp 262 mijnwerkers om het leven kwamen, werd in 2012 reeds opgenomen op de lijst 

van Unesco Werelderfgoed, samen met drie andere historische Waalse mijnsites. 

Meer info 

   
 Europese Van Gogh-route loopt door Wallonië 

MONS – In 2017 lanceerden de Europese erfgoedlocaties de Van Gogh-route. Die zet het 

erfgoed van de beroemde schilder op de kaart. De regio van Mons en de Borinage horen daar 

ook bij, met onder meer de plaatsen waar hij verbleef en werkte in zijn periode als priester. 

Meer info 
 Carnaval in Wallonië 

De fascinerende en sfeervolle Waalse carnavals zijn binnenkort weer te bewonderen in de 

straten in het zuiden van ons land. Ontdek ze op onze carnavalskalender. 

Meer info 

 

http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/buitengewoon-wallonie
http://caracascom.com/nl/ouverture-du-musee-l-louvain-la-neuve/419.html
http://www.houtopia.be/new/presse.php
http://www.leboisducazier.be/label-patrimoine-europeen/
http://www.visitmons.nl/te-ziente-doen/niet-te-missen/vincent-van-gogh
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/festivals-en-evenementen/folklore-en-carnavals-in-wallonie/carnavalsagenda
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