
 
 

 

 

 

 

 

5 winnaars Toerisme Awards Vlaams-
Brabant 2020 bekend  

  

Toerisme Vlaams-Brabant reikte op zaterdag 5 december de Toerisme Awards 

2020 uit. De winnaars Wesp vzw, M-Leuven, Kasteel van Gaasbeek, museum het 

Mot in Grimbergen. Ze wonnen de Award elk in hun categorie. De publieksprijs 

gaat naar Bart en Thor Claes, als routespotters. 

  

Het toerisme in Vlaams-Brabant scheerde hoge toppen, het aantal 

overnachtingen brak records, de sector bloeide. Tot maart van dit jaar. Door het 
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coronavirus gingen de horeca en musea dicht, evenementen werden afgelast, 

mensen bleven thuis. De sector ging op zoek naar creatieve oplossingen.  

“Maar in tijden van mondmaskers en sociale afstand werd het voor veel mensen 

in de toeristische sector heel zwaar”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor 

toerisme. “Maar ondanks deze moeilijke periode kregen we niet minder dan 55 

inzendingen binnen voor onze Toerisme Awards. Dat geeft moed om vol te 

houden en klaar te staan wanneer we weer gasten kunnen verwelkomen, 

bezoekers rondleiden, vrienden entertainen en gezinnen laten proeven van al het 

moois uit onze provincie”. 

 

Een professionele, onafhankelijke jury screende de 55 inzendingen voor de 

Toerisme Awards 2020. Ze selecteerde drie genomineerden in 4 categorieën. De 

volgende genomineerden maakten kans op de eindoverwinning in hun categorie: 
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1. Streekidentiteit: 

- H)echt Herne uit Herne 

- Kana uit Opwijk 

- Wesp vzw uit Leuven en het Hageland 

Wesp vzw wint de Award voor streekidentiteit  

2. Innovatieve en duurzame projecten: 

- Brouwerij De Coureur uit Leuven 

- Poppr – Vlaams-Brabant 

- M- Leuven 
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Museum-M wint Award voor innovatieve en duurzame projecten  

3. Inclusie: 

- AfricaMuseum uit Tervuren 

- Sportimonium in Zemst 

- Kasteel van Gaasbeek 
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Kasteel van Gaasbeek wint Award voor inclusie  

4. Erfgoed: 

- Africamuseum in Tervuren 

- Poppr – Vlaams-Brabant 

- Het MOT in Grimbergen 

https://pers.vlaamsbrabant.be/5-winnaars-toerisme-awards-vlaams-brabant-2020-bekend?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=da3d756e-4560-4fda-a748-b50caf3441fa&asset_type=image&asset_id=48f97654-fa28-40c8-ad31-3f1f9a2e1aeb#image-48f97654-fa28-40c8-ad31-3f1f9a2e1aeb


MOT Grimbergen wint Award voor erfgoed  

De vijfde award was een publieksprijs. Iedereen kon stemmen voor zijn of haar 

favoriete ambassadeur en maakte kans op 1 van de 10 bonnen van Vlaanderen 

Vakantieland.  

De genomineerden voor de publieksprijs waren: 

- De expats – Bucket list: become a local 

- De stappentellers - #wandelprovincie 

- De kuitenbijters – De Brabantse Pijl Cycling Route 

- De routespotters – Peters en meters van de wandelroute 

- De trekpaarden – Een premie voor elke veulen 

Uiteindelijk wonnen de routespotters met 26% van de stemmen de publieksprijs. 
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Bart en zoon Thor Claes winnen de publieksprijs als routespotters  

  

Meer informatie over de winnaars en de genomineerden: 

www.toerismevlaamsbrabant.be/toerismeawards 
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