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De hele familie geniet van Vlaanderen 

Vlaanderen gaat zich profileren als een familievriendelijke bestemming, waar er voor elke 

leeftijd veel te beleven is. Minister van Toerisme Ben Weyts pakt uit met een viertalige 

inspiratiegids die de familievriendelijke troeven van Vlaanderen en Brussel onder de 

aandacht brengt van de internationale touroperators en toeristische pers. Weyts: “We 

zetten Vlaanderen op de kaart als vakantieland waar je met je kinderen én je ouders terecht 

kan.”  

De toeristische sector richt zich slechts in beperkte mate op families. Nochtans zijn families 

het breedste doelpubliek: ze verzamelen alle verschillende leeftijden, alle verschillende 

voorkeuren, alle verschillende noden. Als je aantrekkelijk bent voor families, dan ben je 

aantrekkelijk voor iedereen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts wil Vlaanderen in de 

toeristische markt zetten als topbestemming voor families die samen op vakantie willen gaan. 

“Ik wil Vlaanderen ontwikkelen als een leidende familievriendelijke erfgoedbestemming.” 

Weyts komt nu met een inspiratiegids in vier taalversies (Nederlands, Engels, Frans, Duits). 

De 14 buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen gaan de gids gebruiken om onze 

familievriendelijke troeven onder de aandacht te brengen van touroperators en 

reisjournalisten of –bloggers. Ons toeristisch aanbod voor de hele familie wordt fraai in de 

verf gezet. “We hebben veel te bieden, maar ons brede aanbod is nog niet bekend genoeg”, 

beseft Weyts.  

De informatiebrochure geeft een familievriendelijk beeld van Vlaanderen met een greep uit 

onze talloze eet- en logeeradressen, het meertalig familieaanbod in onze musea of onze 

brede waaier van familieactiviteiten. Met duidelijke cijfers, zoals de meer dan 170 

zwembaden in Vlaanderen, worden de mogelijkheden geschetst. Ook minder bekende 

mogelijkheden komen aan bod, zoals de rondvaarten in de Antwerpse haven, het drijvende 

Dijlepad in Mechelen, de gratis kinderwagens van de Leuvense buggypunten of het 

Blotevoetenpad in het Nationale Park Hoge Kempen.  

“We hebben alles in huis om families een warm thuisgevoel te geven, maar dan op reis”, denkt 

Weyts. “De hele familie kan hier ontspannen en genieten. En alle praktische voorzieningen 

zijn altijd binnen handbereik. Kom het zelf gerust ontdekken – en neem je familie maar mee.”  



Geïnteresseerden kunnen de inspiratiebrochure zelf nalezen via 

https://issuu.com/toerismevlaanderen3/docs/inspiratiebrochure_familievriendeli  
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