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€ 4,5 miljoen extra voor onze Vlaamse Meesters 
 

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen € 4,5 miljoen 

extra in hefboomprojecten rond de Vlaamse Meesters. Zes nieuwe projecten moeten de erfenis 

van de Vlaamse Meesters doen opleven in Vlaanderen en toeristen uit de hele wereld naar de 

bakermat van Bruegel, Bouts en Brouwer lokken. “De Vlaamse Meesters zijn tijdloze iconen van 

Vlaams vakmanschap”, zegt Weyts. “We investeren nu fors om deze troef beter uit te kunnen 

spelen. Zo kunnen we een breed publiek uit de hele wereld verleiden tot een bezoekje”.  

 

“Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Daar mogen we fier op zijn”, 

zegt Weyts. “Toch zijn er nog te weinig mensen in binnen- en buitenland die beseffen wat we hier 

allemaal te bieden hebben. We steken daarom een tandje bij om toeristen uit de hele wereld 

warm te maken voor een reis naar Vlaanderen.”  

 

Weyts investeert in een ambitieus programma rond de wereldberoemde Vlaamse Meesters. In 

2018 staat Rubens centraal, in 2019 worden de schijnwerpers op Bruegel gericht en in 2020 ligt 

de focus op Van Eyck. Er wordt nu al fors geïnvesteerd in toeristische projecten, die de Vlaamse 

Meesters opnieuw tot leven zullen wekken. Vorig jaar maakte Weyts al € 22 miljoen vrij voor 

projecten rond de Vlaamse Meesters en nu doet hij daar nog eens € 4,5 miljoen bovenop.  

 

Er wordt bewust gekozen voor grotere toeristische projecten, die een maximaal effect kunnen 

hebben. Projecten met schaal en uitstraling kunnen de toeristische beleving naar een nog hoger 

niveau tillen. Het moeten moderne projecten zijn, met internationale allure, die een breed publiek 

aanspreken uit buiten- én binnenland. “Internationale promotie is maar succesvol als het thema 

ook in Vlaanderen leeft”, zegt Weyts. “Het is expliciet de bedoeling om ook de Vlamingen zelf te 

enthousiasmeren voor de Vlaamse Meesters”. 

 

Het opzet blijft niet beperkt tot Vlaamse kunstenaars in een ver verleden. Ook hedendaagse 

Vlaamse Meesters komen aan bod, net als Vlaamse vakmanschap in andere domeinen: Vlaamse 

Meesters achter het fornuis, in de mode, de bierwereld... 

 

 

 

 

 



Project Locatie Financiële 

steun 

The Bruegel Experience  

- Inrichting Bruegel Huis (1ste fase) + digitale beleving 

KMSKB + toeristische wandeling langs o.a. de Kunstberg  

Brussel € 1.603.198 

Blik van Bruegel   

- Wandel- en fietsparcours langs kleine tentoonstellingen 

en beeldbepalende landschappen  

Dilbeek € 766.387 

Back to Bruegel 

- Opwaardering Hallepoort met o.a. een tentoonstelling 

die je terug katapulteert naar de tijd van Bruegel 

Brussel € 565.067 

Bruegel herontdekt 

- Expo in het Kasteel van Gaasbeek 

Lennik € 572.700 

Beleef Bouts  

- Toeristische ontsluiting van de Sint-Pieterskerk in Leuven 

Leuven € 568.674 

Adriaen Brouwer 

- Retrospectieve tentoonstelling + belevingsruimte + 

buitenparcours + evenementenprogramma  

Oudenaarde € 476.345 

 

 

The Bruegel Experience (€ 1.603.198, 60% van de totale investeringskost)  

 

Weyts investeert € 1,6 miljoen in ‘The Bruegel Experience’: de toeristische ontsluiting van het 

Bruegelhuis in de Brusselse Hoogstraat. Het pand, waar de Vlaamse Meester in de 16de eeuw 

gewoond zou kunnen hebben, wordt ingericht met authentieke (gebruiks)voorwerpen. Bezoekers 

zullen zich in het atelier van Bruegel kunnen wanen. Er worden hoogtechnologische middelen 

ingezet om de belevingswaarde zo sterk mogelijk te maken: er komen projecties, maar er zal 

bijvoorbeeld ook gewerkt worden met ‘augmented reality’. Er komt een duidelijke link met de 

authentieke schilderijen in het Museum voor Schone Kunsten (KMSKB) via een toeristische 

wandeling die langs o.a. de Kunstberg en de Kapellekerk helemaal tot het Bruegelhuis loopt.  

 

Blik van Bruegel: reconstructie van een landschap (€ 766.387, 60% van de totale kost)  

 

De ‘Blik van Bruegel: reconstructie van een landschap’ krijgt van Weyts ruim € 766.000 zodat 

bezoekers van de Vlaamse Rand het Brabantse landschap zullen kunnen ervaren zoals Bruegel dat 

deed. Concreet komt er een wandel- en fietsparcours langs kleine tentoonstellingen en 

beeldbepalende landschappen (zoals de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede en de kapel van 

Sint-Anna-Pede). Op goedgekozen plekken wordt het landschap en het décor aangepast, zodat de 

schilderijen van Bruegel opnieuw tot leven komen. Er wordt gezorgd voor een passende 

omkadering.  

 

 

 



Back to Bruegel. Experience the 16th century in 3D (€ 565.067, 60% van de totale kost) 

 

Weyts maakt een dik half miljoen euro vrij voor ‘Back to Bruegel. Experience the 16th century in 

3D’: de toeristische opwaardering van de iconische Hallepoort in Brussel. Er komt een 

bezoekersparcours met authentieke 16de-eeuwse kunstwerken, archeologische objecten, doe-

opdrachten en virtuele realiteitsbeleving (bijvoorbeeld met virtuele verrekijkers, waarmee je de 

skyline van Brussel kan bewonderen). Er wordt gemikt op een heel breed publiek: ook bezoekers 

zonder enige voorkennis zullen zich kunnen onderdompelen in de wereld van Bruegel.  

 

Feast of fools. Bruegel herontdekt (€ 572.700, 60% van de totale kost) 

 

‘Feast of fools. Bruegel herontdekt’ kan rekenen op een financiële impuls van € 572.700, waarmee 

een expo opgezet wordt in het Kasteel van Gaasbeek, middenin het Bruegelliaanse landschap van 

het Pajottenland. Bezoekers zullen er kennis kunnen maken met een reeks sleutelwerken van 

Vlaamse én internationale kunstenaars die een link met Bruegel hebben. Het gaat zowel om 

‘bestaand’ werk (vanaf de Bruegel-revival rond 1900) als om nieuwe kunstwerken, uit tal van 

verschillende disciplines (kunst, maar ook performance-art en muziek).  

 

Beleef het laatste avondmaal. Beleef Bouts (€ 568.674) 

 

Weyts heeft ruim een half miljoen euro veil voor ‘Beleef het Laatste Avondmaal. Beleef Bouts’: 

de toeristische ontsluiting van de Sint-Pieterskerk in Leuven, die zal volgen na het einde van de 

restauratie in 2019. De Sint-Pieterskerk verzamelt een uniek ensemble van 12 werken door 

Vlaamse Primitieven, met ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts als wereldberoemde 

blikvanger. Er wordt o.a. geïnvesteerd in een toeristische balie en een ontvangsruimte, meertalige 

informatie en digitale ‘touchpoints’. Er worden slimme verbanden gelegd met 

bezienswaardigheden in Leuven, zodat de kerk kan dienen als startpunt van een ontdekkingstocht 

doorheen de stad. Tijdens het toeristisch seizoen komen er omkaderende activiteiten.  

 

Adriaen Brouwer (€ 476.345) 

 

Er is ook bijna een half miljoen euro voorzien voor ‘Adriaen Brouwer’: een retrospectieve 

tentoonstelling gewijd aan deze ‘Meester van emoties’ uit de Barokperiode. De tentoonstelling 

zal lopen van 15 september 2018 tot 16 december 2018 in het historische stadhuis van 

Oudenaarde. Kunstwerken van Brouwer worden gecombineerd met andere Meesters. Op de 

zolder van het stadhuis komt een belevingsruimte, waarin een van Brouwers bekendste 

kroegtaferelen tot leven gewekt wordt met projecties. Aan de tentoonstelling wordt een 

complementair buitenparcours én een uitgebreid activiteiten- en evenementenprogramma 

gekoppeld, inclusief een muzikaal programma in samenwerking met Festival van Vlaanderen.  

 

 

 



Je vindt het overzicht en een korte omschrijving van de projecten ook online via 

www.toerismevlaanderen.be/goedgekeurdehefboomprojecten 

 

Contact: 

Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88 

Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen, 0486/22.67.95 

 

http://www.toerismevlaanderen.be/goedgekeurdehefboomprojecten

