
 

BMCC Brugge is eerste Vlaamse meeting- en congreslocatie met M+ 

toegankelijkheidslabel 

 

Het BMCC mag zich voortaan officieel een goed toegankelijke congresinfrastructuur noemen. In 

januari 2022 opende het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) in Brugge z’n deuren. Amper 

een jaar later krijgt BMCC het M+ toegankelijkheidslabel uit handen van Toerisme Vlaanderen. Een 

mooie erkenning voor het state-of-the-art gebouw. 

Lees meer op onze website 

Grootse plannen voor de Kleine Netevallei 

 

 

Van sfeervolle rustplaats tot picknickplek. Toerisme Vlaanderen ondersteunt de komende 2 jaar de 

35 kleine Netemomentjes, een snoer van belevingsvolle onthaalpunten langs de rivier tussen Dessel 

en Lier. Het doel? Bezoekers inspireren tot een vakantie vol Kempengevoel. 



 

Lees meer over de Netemomentjes 

Jong Keukengeweld is terug! 

 

 

Het aftellen naar Jong Keukengeweld 2023 kan beginnen. Vanaf 1 maart is het eindelijk zover: 

jongeren koken voor jongeren. Met dit initiatief zetten Toerisme Vlaanderen en Horeca Vlaanderen 

jong Vlaams culiniair toptalent in de kijker. De lichting van jonge topchefs, niet ouder dan 35, zal 

Vlaanderen een heel jaar lang vertegenwoordigen in binnen- en buitenland.  

Kom meer te weten over Jong Keukengeweld 

 

Grootste aantal nieuwkomers ooit voor duurzaamheidslabel Green 

Key 

 



 

Dit jaar verwelkomen GoodPlanet Belgium en Toerisme Vlaanderen 24 nieuwe Green Key-locaties, 

het grootste aantal nieuwkomers ooit. In 2023 zijn er in totaal 168 Vlaamse ondernemers trotse 

drager van het Green Key-label, het internationale ecolabel voor toerisme en vrijetijdsbesteding. 

Ontdek meer over het Green Key duurzaamheidslabel 

 

'Boonen Beenen' als hommage aan Tom Boonen 

 

 

Na enkele jaren discrete voorbereiding was het moment aangebroken: op 20 januari werd in 

aanwezigheid van Tom Boonen en kunstenaar Thomas Huyghe een kunstwerk onthuld ter ere van de 

wielercarrière van Tom aan de top van Taaienberg (of Boonenberg in de volksmond), de plaats die 

vaak bepalend was voor hem. 

Lees meer over het eerbetoon 

 

Op de agenda 

Webinar Europese financieringsmogelijkheden 

De Europese Unie ziet cultureel toerisme als een belangrijke schakel binnen een duurzame regionale 

ontwikkeling. Om je wegwijs te maken in de Europese financieringsprogramma's voor regionale 

ontwikkeling, organiseert SmartCulTour op dinsdag 28 februari een webinar rond dit topic. 

Geïnteresseerd? Schrijf je online in. 

Kick-off Vlaamse Meesters 

Op donderdag 2 maart 2023 organiseert Toerisme Vlaanden de kick-off van het nieuwe Vlaamse 

Meesters in situ-netwerk. Zowel oude als nieuwe leden zijn welkom. Registreer hier je aanwezigheid. 

 



  

 

Infosessies decreet Iedereen Verdient Vakantie 

Op 29 juni 2022 keurde het Vlaams Parlement het Iedereen verdient vakantie-decreet goed. Dat 

moet ervoor zorgen dat elke Vlaming zijn of haar recht op vakantie ten volle kan beleven. Om je 

wegwijs te maken in het decreet worden er in maart verschillende infosessies georganiseerd. Schrijf 

je online in voor een infosessie. 


