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Het project Vlaamse Meesters in Situ, dat meesterwerken toont op toplocaties, wordt verlengd met ten 

minste één jaar. De verborgen parels in Brussel, Antwerpen en Gent, maar ook in kleinere steden en in 

dorpjes verspreid over Vlaanderen, zijn dus nog langer te bezoeken.   

 

“Op vraag van de vele bezoekers die de tijd niet hadden om op vier maanden de 45 sites te bezoeken, 

verlengen we het project met één jaar”, zegt Peter Wouters, directeur van Openbaar Kunstbezit 

Vlaanderen, dat de initiatiefnemer is van het project. Het hefboomproject  had van in het begin, in 

samenspraak met Toerisme Vlaanderen, een duurzaam karakter. De extra verlichting om de schilderijen 

beter te kunnen bewonderen blijft, het aanraakscherm met extra informatie blijft bijna overal terplekke 

staan. De website www.vlaamsemeestersinsitu.be wordt verder aangevuld.  

  

Tienduizenden bezoekers ontdekten deze zomer de prachtige kunstwerken van Vlaamse meesters, van 

Nieuwpoort tot Bocholt, en vroegen zich dan ook af of het mogelijk was na september 2019 de sites verder 

te bezoeken:  

https://skynet.us10.list-manage.com/track/click?u=8894b6a8138b58df804813fda&id=26c8459a0b&e=f738026d54


“Toch even vermelden dat ik me samen met mijn echtgenote tijdens de voorbije maanden geweldig geamuseerd 

heb met het verzamelen van alle stickers van het pelgrimsboek. 

We hebben fantastische stukken kunnen bewonderen op de meest verschillende plaatsen, fijne mensen ontmoet, 

magische verhalen gehoord. Ook de randactiviteiten (fietstocht, wandelingen, …) waren leuk of gewoon het 

verder ontdekken van de stad. Bedankt aan allen die hier aan hebben meegewerkt. En we vroegen ons wel af of 

we de sites ook na september nog kunnen bezoeken? “ 
  

De combinatie van onbekende sites met prachtige kunstwerken en de ontmoeting met vele vrijwilligers 

terplekke bleek een succesrijke cocktail voor de duizenden bezoekers.  

Vlaamse Meesters in Situ opent deuren, ook een aantal die nu gesloten zijn, van kerken, kapellen, 

kloosters, begijnhoven, kastelen en stadhuizen waar schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende, 

zestiende en zeventiende eeuw nog altijd te bewonderen zijn op hun oorspronkelijke plaats. De vaak 

onbekende werken zijn ware ontdekkingen, evenals de specifieke plaatsen waar ze eeuwenlang ver van 

alle aandacht een onderkomen hadden. Een discrete scenografie hult de meesterwerken in de juiste sfeer. 

In beeld en woord brengt het in-situ-verhaal de bezoeker heel dicht bij de schilderijen en wijst op de 

sublieme manier waarop Vlaamse meesters rekening hielden met de plaatsen waarvoor hun werken 

bedoeld waren en nog steeds zijn.  

  

“We weten als Vlamingen soms zelf niet wat we allemaal in huis hebben”, zegt Vlaams minister van 

Toerisme Zuhal Demir. “We zijn de bakermat van zoveel prachtige kunst en cultuur. Zowat elk Vlaams 

dorp herbergt wel een verborgen parel.  We hebben via Toerisme Vlaanderen bijna een miljoen euro 

geïnvesteerd om verborgen parels te openbaren aan het grote publiek”.  

  

Uit de publieksbevraging van Toerisme Vlaanderen blijkt dat het merendeel van de bezoekers die deze 

verborgen parels hebben gezien, de extra uitleg bij deze werken een meerwaarde vindt.   

   
 Vervolgaanbod Vlaamse Meesters in Situ:  

 Een 40-tal sites van Bocholt tot Nieuwpoort, die meteen herkenbaar zijn aan de hand van een 

opvallende ladder die bij de ingang van de locaties geplaatst wordt.    

 Tientallen ‘verborgen’ Topstukken van de Vlaamse Gemeenschap. 

 Talloze verhalen die via de meesterwerken tot leven gebracht worden door middel van duurzame 

investeringen zoals een optimale verlichting en een interactief aanraakscherm, ervaringen 

die blijvend geïnstalleerd worden en via hedendaagse media de oude meesters ontsluiten. 

 Een intrigerend ‘pelgrimsboek’, dat bij elk bezoek aan één van de meesterwerken aangevuld 

kan worden met een unieke reproductie.  

OPGELET: Niet alle sites zullen verder open zijn. Sommige sites zijn enkel nog op afspraak te bezoeken. 

Controleer de website www.vlaamsemeestersinsitu.be voor de correcte openingsuren of de informatie om 

de site te bezoeken op afspraak.    

  

Praktische Informatie  

Tot 1 oktober 2020 

Toegang: gratis 

Pelgrimsboek te koop op de verschillende locaties tegen € 10 of via www.tento.be 

40tal sites + openingsuren op www.vlaamsemeestersinsitu.be 
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download dit persbericht via: https://we.tl/t-qnU8ejDneL 
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