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JHB Bruegel ontvangt een recordaantal gasten   
 

 

 

De Vlaamse Jeugdherberg Bruegel in Brussel heeft vorig jaar meer dan 41.000 gasten ontvangen, 

het overgrote deel uit het buitenland. Dat is +82% meer dan in 2017 en +200% meer dan in het 

rampjaar 2016, toen het toerisme hard geraakt werd door de aanslagen van 22 maart. “We 

hebben 7 miljoen euro geïnvesteerd in een grondige renovatie en forse uitbreiding van 

Jeugdherberg Bruegel”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Die investering werpt 

nu vruchten af. Toerisme is een veerkrachtige sector die zich snel kan herstellen van een klap”.  

 

Jeugdherberg Bruegel, op de hoek van de Keizerlaan en de Heilige Geeststraat, is al sinds 1981 een 

vaste Vlaamse waarde in Brussel. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeerde via 

eigenaar Toerisme Vlaanderen ongeveer € 7 miljoen in een grondige renovatie én een forse 

uitbreiding van de jeugdherberg. Er kwam meer modern comfort en de capaciteit werd stevig 

uitgebreid. Voor de verbouwing had Bruegel 139 bedden verspreid over 50 kamers. Na de 

heropening in 2017 werden dat 191 bedden verspreid over 74 kamers. 

 

JHB Bruegel kan nu een recordaantal gasten noteren. In 2018 waren er 41.230 bezoekers, waarvan 

32.588 uit het buitenland. Dat is +82% meer dan in 2017 en meer dan +200% dan in 2016, toen de 

Jeugdherberg maandenlang bijna leeg bleef na de aanslagen van 22 maart: in dat rampjaar werden 

er amper 13.700 gasten genoteerd. “De toeristische sector krijgt soms harde klappen te 

verwerken, maar geeft altijd blijk van veel veerkracht”, zegt Weyts. “De uitgebreide en 

vernieuwde jeugdherberg kan nu alweer fantastische cijfers voorleggen”.  

 

De Vlaamse Jeugdherbergen, die het Brusselse hostel uitbaten, zijn minister Weyts en Toerisme 

Vlaanderen zeer erkentelijk voor de steun. “Zonder overdrijven kunnen we stellen dat 

Jeugdherberg Bruegel opnieuw ons paradepaardje is en nu zelfs als voorbeeld geldt voor het hele 

netwerk van Hostelling International,” zegt voorzitter Tom De Bruyckere. 

 

De buitenlandse gasten van JHB Bruegel komen uit de hele wereld. Franse, Duitse en Spaanse 

rugzaktoeristen zijn het beste vertegenwoordigd, maar de jeugdherberg krijgt ook veel gasten uit 

pakweg de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.  Sinds de grootscheepse renovatie kunnen deze 

gasten terecht in moderne vertrekken, waaronder veel 2- en 4-persoonskamers (want de tijd van 



de grote slaapzalen is voorbij). “We bieden betaalbare kwaliteitslogies voor een breed en divers 

publiek”, zegt Weyts. “Wie Vlaanderen ontdekt op jonge leeftijd zal op latere leeftijd veel sneller 

geneigd zijn om terug te keren. Die mensen zijn dan 2 keer sponsor van onze economie”.  
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Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19 

Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen, 0486/22.67.95 
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