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Brussel-Centraal wordt 2 weken lang ‘Bruegel-Centraal’ 
 

Een treincoupé met uitzicht op schilderachtige landschappen in de grote hal en gekke figuurtjes 

doorheen het hele station: deze Paasvakantie behoort Brussel-Centraal toe aan Pieter Bruegel. 

De opvallende actie wil de Vlaamse Meester in de kijker werken bij de tienduizenden reizigers 

uit binnen- en buitenland die elke dag passeren in één van de drukste stations van het land. 

“Bruegel blijft ook 450 jaar na zijn dood tot de verbeelding spreken”, zegt Vlaams minister van 

Toerisme Ben Weyts. “We zetten onze Vlaamse Meesters nu internationaal in de vitrine”.  
 

Vlaamse Meesters zoals Rubens, Bruegel en de gebroeders Van Eyck zijn culturele uithangborden 

die een internationaal publiek kunnen prikkelen om Vlaanderen te bezoeken. Vlaams minister van 

Toerisme Ben Weyts investeert daarom 26 miljoen euro in 16 projecten en een 3-jarenprogramma 

rond de Vlaamse Meesters. Vorig jaar stond in het teken van Rubens, volgend jaar ligt de focus op 

Van Eyck, maar 2019 moet het jaar van Pieter Bruegel de Oude worden.  
 

Weyts investeert nu via Toerisme Vlaanderen 30.000 euro om het station Brussel-Centraal tijdens 

de Paasvakantie om te toveren in ‘Bruegel-Centraal’. In heel het station duiken Bruegeliaanse 

figuurtjes op. In de grote hal staat dan weer een open treincoupé met als ramen digitale schermen 

die landschappen van Bruegel laten zien. De promotie-actie maakt voorbijgangers warm voor een 

van de Bruegel-belevingen, waarvan er verschillende in de buurt van het station liggen. Zo kan je 

de Vlaamse Meester onder meer herontdekken in het Museum voor Schone Kunsten en het 

Dynastiegebouw –beide op wandelafstand van Brussel-Centraal.  
 

“We zetten de Vlaamse Meesters in de vitrine en Brussel-Centraal is nogal een uitstalraam”, zegt 

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Op een gemiddelde weekdag stappen hier zo’n 60.000 

reizigers op – alleen Brussel-Noord is nog drukker. Onder hen ook veel buitenlandse bezoekers, 

want de Grote Markt van Brussel is vlakbij. Maar we willen ook de pendelaars prikkelen met 

Bruegel. Ik wil de Vlamingen wat trotser maken op onze Vlaamse Meesters”.  

 

Heel wat van de Bruegel-belevingen zijn eenvoudig te bereiken met de trein. NMBS biedt twee 

voordelige B-Dagtrips aan, die de toegang tot een Bruegel-expo combineren met de treinreis heen 

en terug. Zo is er een B-Dagtrip voor het domein Bokrijk, dat speciaal wordt ondergedompeld in 

‘De Wereld van Bruegel’ en één voor de expo ‘Prenten in de eeuw van Bruegel’, in BOZAR. 
 

De promotie-actie in Brussel-Centraal loopt nog zeker de hele Paasvakantie, tot zondag 21 april.  

 

Foto’s: https://www.flickr.com/photos/toerismevla/albums/72157677619201517  
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Meer info:  
 

• visitflanders.com 

• nmbs.be 
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