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De nieuwste cijfers van CBS laten zien dat het aantal verblijfsgasten in Brabant weer 

is toegenomen: in 2022 zien we een groei van 6,7% t.o.v. 2019, het ‘pre-corona 

jaar’. Een stuk hoger dan het gemiddelde in Nederland. Daar mogen we trots op zijn.  

 

Ook trots zijn we op alle Brabantse ondernemers die in de prijzen vielen, zoals:     

 

• Studio Giftig maakte ’s-werelds mooiste muurschildering in Tilburg;  

• ANWB’s ‘Leukste uitjes van Brabant’ zijn Schrobbèler Rondwandeling 

(Goud), Oorlogsmuseum Overloon (Zilver) en BillyBird Park Hemelrijk 

(Brons);  

• De Gault&Millau awards gingen naar Restaurants Tribeca, De Lindehof en 

Vista én er waren weer volop Brabantse vermeldingen in de nieuwe gids;  

• preHistorisch Dorp werd door FijnUitje.nl benoemd tot het populairste uitje.  

Fantastisch hoe zij bijdragen aan het imago van bestemming Brabant en de hoge 

kwaliteit van ons aanbod. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor onze inwoners. 

 

Samen maken we Brabant! 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/08/logiesaccommodaties-ontvangen-bijna-evenveel-gasten-als-voor-coronacrisis
http://www.visitbrabant.com/partners
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/QsE7dzp-pNy8NkzvtKTWUYW9NYVFuAUjF91pKEPuGToG0EiCE1q9IQPvQiIaBLkc3Mxj4dZJOJpVWUPbtNWqOg/d5a2BwX6hDUd9cE
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Jaaroverzicht 2022 

Heb je het Jaaroverzicht 2022 al voorbij 

zien komen? Het is een selectie van 

hoogtepunten, activiteiten en resultaten 

waar we trots op zijn en die we samen met 

onze partners hebben bereikt. Samen 

zetten we Brabant nog steviger op de 

kaart. In magazine-vorm blikken we terug 

op een bijzonder jaar. Kijk je mee?   
 

Bekijk Jaaroverzicht 2022 

 

 
  

  

 

Nieuwe fiets- en wandelroutes  

In het voorjaar opent de Van Gogh 

Nationaal Park wandelroute in Helvoirt. En 

in de bekende ‘Sagen & Legenden’ reeks, 

waarbij streekverhalen tot leven komen, 

volgen routes in Den Bosch en 

Hilvarenbeek. Profiteer van de populariteit 

van fietsen en wandelen door bijvoorbeeld 

start- of rustpunt te worden.   
 

 Profiteer van routes 
 

 
   

https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Jaaroverzicht%202022
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Nieuwe%20fiets-%20en%20wandelroutes
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Nieuwe%20online%20campagne
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Manifest
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Ontvang%20meer%20fietsers%20op%20je%20horecalocatienbsp;
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Inspiratiebijeenkomst%20WO%20ll%20themaroutesnbsp;
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#%20Promotie%20Brabant%20op%20ITB%20Berlijn%20%A0
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#%20Promotie%20Brabant%20op%20ITB%20Berlijn%20%A0
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#%20Promotie%20Brabant%20op%20ITB%20Berlijn%20%A0
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#%20Promotie%20Brabant%20op%20ITB%20Berlijn%20nbsp;
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#Duitse%20en%20Belgische%20markt
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#uitagenda
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/L_LE0ycrMtcFxvflOYEJjq0AHSh2TBBdh8lWz6WW3sYXbCYA5P0gvM4uoLxusXey9WT2XrJkqsIZrm3LaXWfGw/7g6qzKcGJGFd5Dd#(Visit)Brabant%20in%20de%20media
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/xv5lXP5ZhJIgPFh3REAi1NklfRlWNzsYSGxopTuD3qk_31T2I0q2GIh34I3ZFRqJ7DTZiFSiC812yIxo6uvNCQ/wMbpu5EsngDeehe
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/AIEnCpO2xL7nqnA1L_aHUxoSSo5AT57JBA9EtUlmQETlQg4whaLUFymOq1-lQFeEooo4K2RsloI6X-lLNvdFuQ/8Gvg6cUSFCzS49N
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/3hyrPRWiTl61N0Uei8rcG_iqn-vRmG1mwGn9ZMPxfqoWaeuX1urkB6N5SDGnvJ2qqHmEU0YCZNFuNNEYbiAByA/taqSMIKQ2ZnqLkF
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/ebk1NyaDhYYgJKV_OzYdyNZ9-PWcnr6dYjFG3LO0Z8fCJROvKok_JHN_CpQqHlNThOcbZ9hBngXaoqSYPijR3w/ISBfnCYAg2nxPWX


 

  

Nieuwe online campagnes 

Met onze online wintercampagne is 

Brabant volop in de schijnwerpers gezet. 

Zo'n 2,8 miljoen mensen in Nederland, 

België en Duitsland zagen de toplijstjes 7x 

de mooiste vestingsteden en 7 

fantastische winterbelevingen op social 

media. Nu gaat het vizier op het voorjaar 

met o.a. 8 magische plekken die je gezien 

moet hebben, 7x Noord-Brabant beleven 

met kinderen en 11x wakker worden in de 

natuur.   
   

 

 

‘Geef toerisme en recreatie de ruimte!’ 

Deze oproep deden onder meer VisitBrabant, Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland 

deze maand aan de provincies in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. 

Belangrijk, want de gastvrijheidssector biedt oplossingen voor beleidsvraagstukken op het 

vlak van wonen, welzijn, economie, verkeer, natuur, klimaat en energie. Van groot belang 

dus voor de leefbaarheid in de provincie. Wat de provincies kunnen doen om deze ruimte 

te creëren?  

Lees het manifest  

 

 
 

https://c.spotler.com/ct/m17/k1/rUBVOygsAYBaP5U_flzFSRF573VB5FE8C7AtWDDy_rYhSBykGG5pkLIramuMQdjbFlhFSF2K0_yMO-AgdOw-Fw/ziLtk7pN8G4AsSc
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/rUBVOygsAYBaP5U_flzFSRF573VB5FE8C7AtWDDy_rYhSBykGG5pkLIramuMQdjbFlhFSF2K0_yMO-AgdOw-Fw/ziLtk7pN8G4AsSc
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/8lRx3t8oVbelUZ4t1PwYSHbkzlddZ1xS3iA1fmjwJLSpDnygR2ULqD4nbWeU6urCbZqV6Yf0BqNykznHZDD00Q/3JbPCs8xRL9zFzZ
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/8lRx3t8oVbelUZ4t1PwYSHbkzlddZ1xS3iA1fmjwJLSpDnygR2ULqD4nbWeU6urCbZqV6Yf0BqNykznHZDD00Q/3JbPCs8xRL9zFzZ
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/WLQwqp3UC4MWIAQyKfreeDzlK4d1sFFdgnTZl43XdKTMC8B9N3lgRiwgN5cFZvxynqOvCCyV3ErxsCs88CiL3A/HSZvc5DxFjxaTLy
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/WLQwqp3UC4MWIAQyKfreeDzlK4d1sFFdgnTZl43XdKTMC8B9N3lgRiwgN5cFZvxynqOvCCyV3ErxsCs88CiL3A/HSZvc5DxFjxaTLy
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/ztGXZpqkihl7nEruDpCJIbbzzpiNYn8EGz2PlUovDSc8tzgMMhdizyC7MElYYX0dj2rYtLMBea8pX6XbY7mCxw/k8PAJiQwaP922jW
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/ztGXZpqkihl7nEruDpCJIbbzzpiNYn8EGz2PlUovDSc8tzgMMhdizyC7MElYYX0dj2rYtLMBea8pX6XbY7mCxw/k8PAJiQwaP922jW
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/R5MC0GKrp4WpKGvdYPHHnnejI63T-qb2o85gO_CUoZKYBLlN_Lrewgvku7KWC1lZQWawgkqlKKNXBhk0TYNnoQ/yTqi8c2jN7JLyuz
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/R5MC0GKrp4WpKGvdYPHHnnejI63T-qb2o85gO_CUoZKYBLlN_Lrewgvku7KWC1lZQWawgkqlKKNXBhk0TYNnoQ/yTqi8c2jN7JLyuz
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/7VdFAg4_b8H1m5jC6nwPsR0gvMy6PyPNjrxT9DOGSRP-8wTX_KZW9LcgNLz8EnpnVjudjf0R9g51qLzxFVVMZg/v5dRwTEqj2U4INn
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/wIvU97xtRkt2y2LRmLY1duA_QvoomIVz5FgYe3Nka15By8a4raZvTMdCj2LwiOtus5i_uBa_KTrH2Li6xZpiZQ/Kb6GGCy7Ngy6mPP
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/0vuqZLZRKEELBcvX1cxGFcwnYugMMZeDbuEe058_z0YzqTpB423jA6q5TTiFBHMWMbciqTs30DgjEMiGV0AJnQ/xqFQWeZeHbC554a


 

 

Inspiratiebijeenkomst WO ll 
themaroutes  

Verspreid over Brabant liggen diverse WOll 

gethematiseerde fiets- en wandelroutes, 

die jaarlijks duizenden inwoners en 

toeristen aantrekken. Op deze routes 

worden belangrijke verhalen verteld. Hier 

kun je als ondernemer op aansluiten, door 

te zorgen dat fietsers en wandelaars een 

stop maken op jouw locatie. 

Een vliegende start maken? Kom naar 

de inspiratiebijeenkomst bij jou in de buurt: 

13 maart (Breda) of 20 maart (Best).  
 

Meld je aan! 

 

 
  

  

 

Promotie Brabant op ITB 
Berlijn   

Berlijn is van 7 tot 9 maart dé hotspot van 

de toeristische sector met ’s werelds 

grootste reisbeurs: ITB. VisitBrabant is 

aanwezig om trends te volgen en te 

spreken met touroperators voor de 

promotie van Brabant. Met dit keer 

speciale aandacht voor het vernieuwde 

Van Gogh Village Museum (voorheen 

Vincentre) dat medio april haar deuren 

opent. Samen met NBTC promoten we 

onze deelname via reisvakmedium FVW in 

Duitsland.   
 

Bekijk FVW artikel 

 

 
   

 

https://c.spotler.com/ct/m17/k1/7yFzfrKeE17B0blDRfMcgJhjoJhjnLMpcQG-Dte3yfHDt1RClLxliXJ14yvkxz8fROhiGNmIz6Q_bJs7NJd4XA/n8c2TCQjqvFUKZD
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/vQ2c6zbQUS1yP4RqRmd7DyX7_KZJYwR4h48qlHHH-5N3dxAvxsgmOi3iezZvHV5HKTEcE1y05JT3WwBwunKvQg/5F4VC7iLmwEn8fs
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/FwsTJ8GCFoW_GDWEJEwPY_vQzN0YVL3i4aplJ8Br2en0QycInEetrtyRx_nGnwGuTUrCBCJURzI5NoYTICooNQ/3vyJKLxmeKfm49n
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/zXOEppzaK7zkvYMs69ZhlDDGq1MUM3RiiddEYnkvmRT2IBd87msLfl856Qjgr1dWbT47IVupt4UbFtGEJLwXgA/9egmpGyWiiDwMjF
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/gDWEQIoU_YpPOLUeG7dtwt2vsDDB3_4CGNfafcwm-PnPM32MiI43VE7w0GPM54-tVItFbKovOnRxLFgnJexW1g/TKbcbBUHuGp3STW
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/oubgpRQFkb7kMek2rRz7PzgkAy95Icqe0T-rUlgkyGJBmAztRoacpMdSZkAK-Cicv-aXT5vrqvMaVY0fgkUp9Q/N5sv6SAefLSy7CD


Ontvang meer fietsers op je horecalocatie  

Het fietsseizoen gaat weer bijna van start. Ontvangt jouw locatie fietsers met open armen? 

Laat het aan iedereen zien en word Brabants Fietscafé. Met dit kwaliteitslabel zet je jouw 

locatie op de kaart als officieel start- en rustpunt voor fietsers.   

 

Je krijgt o.a. een vermelding op routesinbrabant.nl, zichtbaarheid in de routeplanner 

en jaarronde promotie via bekende fietsbladen en -websites tijdens het hele fietsseizoen, 

onder meer tijdens Meimaand Fietsmaand. Kijk of jouw locatie aan de criteria voldoet en 

zorg dat je dit voorjaar al profiteert!  

Word Brabant Fietscafé 

   

https://c.spotler.com/ct/m17/k1/dlFoYjduCxj0uNVfcKbo4rYZCKj4XTkHZdVPOaAZNYpCRQCv0kD5MJ-m1LW5_LuDIRworW2V3Kix0hM4P2T19w/ksz2iuUAYepg2wH
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/TVd6dHw3NT0WHFkNrcaOoIEQuaoMX5QBP4wQis7tJWtXkGsA86I8Uc8fEqvo4jYOZlK1WeK4cywvJ3gQpvta4g/yxITwVtb6GUr6YQ

