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1. Historiek van de vzw Wallonië België Toerisme 
 

Het Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles werd opgericht als: 
 Stichting van openbaar nut 
 bevoegd voor de promotie van de toeristische bestemmingen “Wallonië” en 

“Brussel” 
 op de Belgische markt (enkel op de Vlaamse markt van 2007 tot 2016) en in 

het buitenland 
 zowel voor 

* vrijetijdstoerisme 
* als zakentoerisme. 

Het werd opgericht in 1981 door de Franstalige gemeenschap van België. 
In 1994 werd het beheer van de bevoegdheid toerisme overgedragen: 

 aan het Waals Gewest 
 en aan de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 
 

In maart 2007 werd het OPT omgevormd tot vzw met een nieuwe Raad van Bestuur en een 
Algemene Vergadering die werd opengesteld voor de privésector. 
 
Het Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles werd in mei 2011 Wallonië-
Brussel Toerisme. 
 
Ten gevolge van de staatshervorming in 2014 en de regionalisering van het toerisme, werd 
Wallonie-Brussel Toerisme op 1 januari 2017 omgedoopt tot Wallonië België Toerisme. De 
promotie van het grondgebied Brussel maakt sindsdien officieel geen deel meer uit van de 
opdrachten van de vzw. Twee maanden later verhuisde WBT naar Namen. 
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2. Algemene voorstelling van WBT 
 
Het team van de vzw Wallonië België Toerisme bestaat uit meer dan 80 personen, verspreid 
over het hoofdkantoor in Namen, de Espace Wallonie in Brussel (de sociale zetel) en de 
vertegenwoordigingen in het buitenland. De vzw staat in voor de promotie van het toerisme 
in Wallonië in binnen- en buitenland. Haar prioritaire markten zijn: Franstalig en 
Nederlandstalig België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, 
Frankrijk en China. Andere acties in synergie met het Awex en het WBI worden echter 
uitgevoerd op opportuniteitsmarkten. 
 
De vzw, een publiek-privaat partnerschap met als doel Wallonië als bestemming te 
promoten, werkt dankzij de investeringen van haar leden. 
De leden van WBT zijn voornamelijk KMO' s, verenigingen en zeer kleine ondernemingen.  
 
Zij zijn vertegenwoordigers van de verschillende toeristische sectoren (attracties, verblijven, 
beroepsverenigingen, transporteurs, activiteiten met betrekking tot zakentoerisme). 
Bijna 300 dienstverleners zijn al lid van WBT. 
WBT definieert niet alleen het toeristische imago van Wallonië, maar is ook verantwoordelijk 
voor de structurering van het toeristische vrijetijds- en MICE-aanbod, de ontwikkeling en 
marketing van toeristische producten. WBT is actief betrokken bij de ontwikkeling van 
themajaren. In 2019 nodigt Wallonië u uit voor een ontdekking van zijn waaier waterplezier ! 
 
WBT past innovatieve coöperatieve marketing toe door publiek-private middelen te 
bundelen in een win-winbenadering. Publiek-private partnerschappen spelen een stuwende 
rol door middel van promotieclubs die promotie rond de motivaties van klanten en 
productsectoren structureren: vrijetijds- en zakentoerisme (MICE). 
 
Naast deze promotieclubs richtte de vzw in 2017 ook een nieuw type partnerschap op, 
publiek-publiek, dat tot doel heeft de territoria te structureren tot culturele - en 
natuurcentra. De leden zijn voornamelijk toeristische organisaties, zoals de provinciale 
toeristische federaties, de Huizen voor Toerisme en enkele toeristische diensten en 
toeristische infokantoren. 
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Werking van de promotieclubs 
 
Samen met de leden van de Club wordt een Algemene Vergadering van de Clubs 
"Excursions", “Séjours" of "MICE" opgericht. 
Het bureau komt meerdere malen per jaar bijeen om voorstellen te formuleren voor 
promotie-actieplannen met WBT en haar kantoren in het buitenland, om de geselecteerde 
acties te volgen en te evalueren. 
Deze actieplannen omvatten alle promotiemiddelen: reclame, publireportages, pers, 
internet, elektronische nieuwsbrieven, sociale media, beurzen, workshops… Hierdoor 
kunnen doelgericht acties gevoerd worden op een of meerdere markten tegen enorm 
voordelige tarieven. 
 
De Clubs “Excursions” en “Séjours” tellen bijna 150 leden. De leden zijn officieel erkende 
toeristische infrastructuren voor excursies of verblijven, maar evenzeer beroepsverenigingen 
die deze sectoren vertegenwoordigen. 
 
De Club “Mice” telt 68 leden, allemaal toeristische actoren gericht op zakelijke klanten: 
hotels, organisatoren van evenementen en incentives, congres- en seminariecentra, 
convention bureaus… 
 
Bijkomende informatie vindt u op pro.walloniebelgiquetourisme.be 

 
 

3. Vertegenwoordigingen in Vlaanderen en het buitenland 
Haar vertegenwoordigingen op het terrein in België en het buitenland stellen WBT in staat 
om de verschillende doelpublieken van dichtbij te leren kennen en onze bestemming en de 
bedrijven te promoten. De vzw is fysiek vertegenwoordigd op de 8 eerdere vermelde 
prioritaire markten: Franstalig en Nederlandstalig België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Italië en China. Maar ze organiseert ook acties op gelegenheidsmarkten, 
zoals Denemarken, Spanje, Groot-Hertogdom Luxemburg, Oost-Europa, India, Israël, Japan 
en de VS. 
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4. De opdrachten van Wallonië België Toerisme 
 

 De inhoud bepalen van het toeristische imago van het Franse taalgebied van het 
Waals Gewest met inbegrip van de analyse en de ontwikkeling van de bijbehorende 
marketinginhoud en van de strategie 
 

 Het toeristische aanbod structureren voor zowel vrijetijdstoerisme als MICE in het 
Franse taalgebied van het Waals Gewest en over de organisatie hiervan waken via de 
ontwikkeling van toeristische producten 

 

 Officiële publicaties en brochures ontwerpen en realiseren die de toeristische 
producten van het Franse taalgebied van het Waals Gewest in de kijker zetten, 
eventueel in samenwerking met andere op toeristisch vlak betrokken organisaties 

 

 De websites die het Waalse toeristische aanbod in de kijker zetten op de Waalse en 
buitenlandse markten, met inbegrip van Brussel en Vlaanderen, ontwerpen, van 
inhoud voorzien en promoten. 

 

 Toeristische kantoren buiten het grondgebied van het Franse taalgebied van het 
Waals Gewest inrichten en beheren 

 

 Het erfgoed, de infrastructuren en de toeristische initiatieven in het Franse 
taalgebied van het Waals Gewest bekendmaken via promotieacties op het 
grondgebied, in de andere gewesten en in het buitenland. 

 

 Deelnemen aan beurzen en salons en eventueel deelname coördineren met andere 
op toeristisch vlak betrokken organisaties 
 

 Marktonderzoek voeren op vlak van toerisme 
 

 Promotionele acties voeren om de toeristische competitiviteitspolen in de kijker te 
zetten volgens de toeristische sectoren en in functie van de marktverwachtingen 
 

 De partnerschappen met de toeristische operatoren versterken, voornamelijk door 
middel van de promotieclubs 
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 Zich inzetten om een globale en coherente webstrategie op te zetten, die het toelaat 
om onze bestemmingen een betere zichtbaarheid te geven, 24u/24, 365 dagen per 
jaar en dit voornamelijk door middel van gerichte e-marketingacties 
 

 Een commercialiseringsplatform bedenken en ontwikkelen 
 
 

5. Het Waalse toeristische landschap 
 

Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme van het Waals Gewest (CGT) 
 
Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme van het Waals Gewest is een instelling van 
algemeen nut en is belast met het uitvoeren van decreten en besluiten op het grondgebied 
van het Waals Gewest en met het toepassen van het algemeen toerismebeleid van de 
regering. Het CGT beheert de gewestelijke toeristische infrastructuren en voert de specifieke 
acties uit die de regering hem toewijst. Zijn essentiële rol bestaat erin om acties te beheren 
die bedoeld zijn om te sector te ontwikkelen en om de voorzieningen te verbeteren. 

 

De provinciale toeristische federaties 
 
Hun opdrachten 
"Wordt beschouwd als provinciale toeristische federatie: elke vereniging zonder 
winstoogmerk, stichting of provinciale administratieve dienst die voldoet aan de door het 
decreet vooropgestelde voorwaarden"   
 
Met name: 

 De ontwikkeling en de promotie van het toerisme in de betreffende provincie. 
 De integratie van het geleverde werk in het beleid dat door Wallonië gevoerd wordt 

op het gebied van toerisme. 
 De coördinatie van de acties ondernomen door de Huizen voor Toerisme die onder 

hun bevoegdheid vallen. 

Er zijn 5 toeristische federaties. 

 

 

 

 



7 
 

De Huizen voor Toerisme 
 
Hun opdrachten 
"Wordt beschouwd als een Huis voor Toerisme: elke vereniging met een beheer dat bestaat 
uit een intercommunale, een of meerdere toeristische diensten of een vereniging zonder 
winstoogmerk die voor dit doel werd opgericht, waarvan de leden zowel de gemeenten als 
de toeristische diensten kunnen zijn, of andere personen, fysiek of moreel, die actief zijn in 
de toeristische sector in het bevoegde gebied"  
 

Met name: 
 

 Het permanent onthaal en informeren van de (dag)toerist via de onthaalkantoren. 
 Organisatie, toeristische ontwikkeling, steun aan activiteiten op het bevoegde 

grondgebied en promotie. 
 De uitwerking en het ter beschikking stellen van regionale en lokale toeristische 

documentatie. 

Er zijn 26 erkende Huizen voor Toerisme in het Waals Gewest.  

 
De toeristische diensten en infokantoren 
 
Hun opdrachten 
"Wordt beschouwd als toeristische dienst (Office du Tourisme): elke dienst van een 
gemeentelijke administratie of elke vereniging zonder winstoogmerk opgericht op initiatief 
van de gemeente… wordt beschouwd als toeristisch infokantoor (Syndicat d’Initiative): elke 
vereniging zonder winstoogmerk die voldoet aan de voorwaarden van het decreet” (artikels 
38-41 van het Waals Toerismewetboek).  
Deze toeristische instellingen hebben als doel het ontwikkelen van het toerisme in de 
gemeente en moeten beschikken over een onthaal- en informatiekantoor.  
 
Met name: 
 

 Onthalen, informeren en wegwijs maken ter plaatse. 
 Organisatie van geleide bezoeken. 
 Bewegwijzering en onderhoud van de wandelroutes. 
 Organisatie van thematische activiteiten of evenementen. 

 
Er zijn 250 toeristische diensten en infokantoren. 
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6. Toeristisch Wallonië in een paar cijfers 
 
Economisch gewicht van het toerisme 

 4,1 % van het BBP  
 6.959.000 overnachtingen van Belgen in Wallonië (2016) 
 De excursies van Belgen in Wallonië volgens gewest van herkomst 

 
 
 
 
 
 

Walen 

 

Vlamingen 

 

Brusselaars 

 
 

3.355 erkende commerciële verblijven (78,6 % van het totaal) 
 232 hotels 
 2.944 landelijke verblijven en gastenkamers 
 42 vakantiedorpen en toeristische centra 
 137 campings 

 
Gemiddelde verblijfsduur: 2,3 dagen 
 
313 toeristische attracties / 18.419.000 excursies van Belgen in Wallonië 
 
2.700 km erkende bewegwijzerde fietsroutes 
 
560.615 ha bossen, hetzij 30 % van het Waals grondgebied (oppervlakte van het Waals 
Gewest: 16.844 km²) 
 
10 natuurparken: het Pays des Collines, de Scheldevlaktes, de Hauts-Pays, Viroin-Hermeton, 
de Valleien van de Burdinale en de Mehaigne, Hoge Venen Eifel, de Twee Ourthes, de Haute-
Sûre (Woud van Anlier), de Gaume en de Attertvallei. 
Meer info: http://www.fpnw.be 
 
30 dorpen met label “Mooiste Dorpen van Wallonië” 
Meer info: http://www.beauxvillages.be/ 
 

12,9% 

39,5% 
19.582.000 

excursions 

47,6% 
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21 sites en evenementen opgenomen als Unesco-Werelderfgoed: de Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal van Doornik; de 7 belforten van Doornik, Binche, Bergen, Charleroi, Thuin, 
Namen en Gembloux; de 4 belangrijke mijnsites van Wallonië: de Grand Hornu, het Bois-du-
Luc, het Bois-du-Luc, het Bois du Cazier en Blegny-Mijn; de neolithische mijnen van Spiennes; 
de 4 hydraulische scheepsliften van het historische Centrumkanaal en hun site; de Ducasse 
van Ath; de Doudou van Bergen; het Carnaval van Binche en de Marsen van l’Entre-Sambre-
et-Meuse. 
 
Indien u andere cijfers wenst over het toerisme in Wallonië kunt u contact opnemen met 
onze persassistente – morgane.vanderlinden@walloniebelgietoerisme.be  
 
Bronnen: 

- Observatoire du Tourisme Wallon 
http://strategie.tourismewallonie.be/fr/observatoire-du-tourisme-
wallon.html?IDC=258 

 
- “Onderzoek naar het reisgedrag van de Belgen 2016-2017”, samenvatten van de 

WES-enquête 
 Direction de la Stratégie Touristique – Observatoire du Tourisme Wallon (november 
2017) 
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7. De grote thema’s ontwikkeld bij WBT 
 
Natuur en actief vrijetijdstoerisme: 

 
 

 

Wallonië is een gedroomde bestemming voor fietstoeristen. Ontdek 45 lussen voor 
gemoedelijke gezinstochten, de knooppuntennetwerken die over het hele grondgebied 
worden uitgewerkt, de gewestelijke en internationale routes en ook het RAVeL-netwerk. Om 
uw tochten aangenaam te laten verlopen bieden meer dan 550 toeristische partners met het 
label ‘Fiets Welkom’ vandaag diensten die aangepast zijn voor fietsers: toeristische 
attracties, logiesverstrekkers, restaurants, brasserieën…  
Dan is er nog het Europese fietsnetwerk EuroVélo met 4 langeafstandsroutes door Wallonië, 
La Meuse à vélo, een langeafstandsfietsroute van meer dan 150 km langs de Maas, en de 
Vennbahn, een fietsroute aangelegd op oude spoorwegen tussen Duitsland en Luxemburg. 
 
Iedereen op de tweewieler voor verbazende ontdekkingen met 
walloniebelgietoerisme/fietsen! 
 
 

 
 

 

Wallonië biedt eindeloze mogelijkheden voor trektochten, dagwandelingen en meerdaagse 
tochten, in lus- of lijnvorm.  Er werd een brochure ontwikkeld met meer dan 26 wandelingen 
in Wallonië. In 2017 werd een nieuw en origineel traject gecreëerd, het GR-pad van de 
Trappistenabdijen van Wallonië. Niet te missen! Het pad neemt u mee van de ene naar de 
andere abdij en laat u kennismaken met de befaamde trappistenbieren van Chimay, 
Rochefort en Orval. Dit volledig bewegwijzerd pad van 290 km kan men volgen op eigen 
tempo en het richt zich zowel tot ervaren stappers als tot gewone wandelaars. Het is 
opgesplitst in twee deeltrajecten: Chimay-Rochefort (174 km) en Rochefort-Orval (116 km). 
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Gezinnen kunnen hun hartje ophalen met de 15 gezinswandelingen, zoals de 
duizelingwekkende wandeltocht in Rochehaut. 
Alle informatie op walloniebelgietoerisme.be/wandelen  
 
Cultuurtoerisme: 
 

 
 

 
 

Wallonië was het slagveld van gevechten die hun stempel onuitwisbaar hebben nagelaten 
op de geschiedenis van Europa en zelfs van de wereld. Zo herdenken we dit jaar de 75ste 
verjaardag van de Slag om de Ardennen, een tragische episode van de Tweede 
Wereldoorlog, die wordt naverteld in het Bastogne War Museum, in de Bastogne Barracks, 
in het Baugnez 44 Historical Center en in het Museum van de Slag om de Ardennen in La 
Roche-en-Ardenne. Een nieuwe kaart is gewijd aan deze belangrijke veldslag van de Tweede 
Wereldoorlog. 
De regio werd ook zwaar getroffen door de Eerste Wereldoorlog. Plaatsen zoals het Fort van 
Loncin of de Plugstreet 14-18 Experience laten die geschiedenis herleven. 
Ten slotte voerde Napoleon er in 1815 zijn laatste campagnes om uiteindelijk zijn ultieme 
nederlaag te beleven tijdens de Slag van Waterloo. Je vindt hier de sporen van terug in het 
Ligny 1815 Museum, in het Laatste Hoofdkwartier van Napoleon en in het Memorial 1815. In 
2019 vieren we eveneens de 250ste verjaardag van de geboorte van Napoleon. In juni 1815 
doorkruiste hij met zijn troepen Wallonië tot in Waterloo. De Napoleonroute in Wallonië 
volgt dit parcours over 94 kilometer. Onderweg vind je heel wat geschiedenis, musea, 
erfgoed, folklore, Unesco-Werelderfgoed, mooie landschappen, streekgastronomie… 
Wallonië nodigt u uit om deze 3 sleutelmomenten uit de geschiedenis te herbeleven met 
bezoeken aan historische sites, musea en monumenten of door het volgen van 
themacircuits. 
 
walloniebelgietoerisme.be/herinneringstoerisme 

 
 

 
 
Ontdek onze steden, om de Waalse cultuur in al haar vormen en aspecten te leren kennen! 
Elke stad heeft zijn eigen identiteit, maar allemaal beloven ze u aangename verrassingen die 
u zin zullen geven om Wallonië nog verder te ontdekken. Kunststeden, charmante of 
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culturele steden, historische steden: allemaal hebben ze hun schatten, hun charmes, hun 
curiositeiten en… hun lekkernijen. 
 
walloniebelgietoerisme.be/steden 
 

 

Zowel in het hart van de vlaktes als op uitlopers van rotsen tekenen zich fiere kastelen en 
burchten af. Kastelen zoals deze van Beloeil, Modave, Seneffe, Jehay of Lavaux-Sainte-Anne, 
maar ook burchten zoals deze van Bouillon, La Roche-en-Ardenne of Reinhardstein. 
Zij hebben de eeuwen overleefd om ons hun geschiedenis en hun geheimen te vertellen. De 
verscheidenheid van hun stijlen laat u allerlei tijdperken beleven. Sommige kastelen 
herbergen fraaie verzamelingen die het kasteelleven in vroegere tijden illustreren. 
Onze wandelboekjes nodigen u uit om deze Waalse sites en hun geschiedenis te ontdekken. 
Naast de routes per auto, krijgt de lezer eveneens een voorstel voor een wandeltocht en een 
fietstocht, om zo de rijkdom van het erfgoed te kunnen ontdekken en te genieten van de 
prachtige landschappen. 
 
walloniebelgietoerisme.be/kastelen 
 
Knowhowtoerisme: 
 

 
 

 

 
 
Met behulp van onze smulroutes en themakaarten ontdekt u onze ambachtelijke 
voedingsproducenten die fier uitpakken met hun vakkennis. Brouwers, kaasmakers, 
wijnbouwers, chocolademakers, fabrikanten van charcuterie of jam… en nog veel anderen 
verwachten u om hun streekspecialiteiten voor te stellen die gefabriceerd worden volgens 
de culinaire tradities of die ‘heruitgevonden’ werden en die van Wallonië een bestemming 
voor smulpapen en fijnproevers maken. 
Zin in ontdekkingen waarbij het aantal verbruikte calorieën hoger ligt dan het aantal 
ingenomen calorieën? Vertrek dan met de fiets voor een ontdekking van onze ‘smulstations’ 
langs een RAVeL of onze al legendarisch geworden Route langs de Trappistenabdijen die u 
290 km fietsplezier belooft. 
 
smulleninwallonie.be 
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Wilt u bedrijven in Wallonië bezoeken? Wilt u kennismaken met de innovatie en de 
knowhow van de Waalse ambachtslieden? Het is mogelijk via Bedrijfsbezoek. 
U hebt altijd al willen weten hoe men mosterd maakt, hoe men blauwe steen slijpt, hoe men 
precies een meubel op maat fabriceert? Kom als koppel, met uw gezin of met vrienden 
enthousiaste Walen ontdekken die een passie hebben voor hun beroep: ondernemers, 
brouwers en ambachtslui laten u hun beroep ontdekken via rondleidingen, ateliers of 
proeverijen. Meer dan 100 bedrijven openen speciaal voor u hun deuren in het kader van 
Bedrijfsbezoek.  
Bedrijfsbezoek: een trendy toeristisch product om de Waalse knowhow te ontdekken.  
 
bedrijfsbezoek.be 
 
 
Themajaar 2019: 
 

 
 
In 2019 nodigt Wallonië u uit voor een ontdekking van zijn waaier waterplezier. Met de fiets, 
te voet, in een kajak, met een boot, in badpak, in kamerjas, aan tafel, op een terras of onder 
een paraplu, de mogelijkheden voor bezoeken en vrijetijdsbesteding rond het thema 
‘water’ zijn eindeloos in Wallonië. 
Op zoek naar een snuifje avontuur? Maak een fietstocht langs de oevers van de Maas, ga 
wandelen langs een verfrissend bergriviertje, neem een duik in een recreatiezwembad, ga 
hengelen of verken de ondergrondse wereld in uitzonderlijke grotten... Meer zin in 
ontspanning of ontdekkingen? Vaar door een sluis of een bootlift, bezoek een stuwdam 
in de dieptes van een meer, proef escavèche op een terras langs het water, ontdek de 
fonteinen van de meest prestigieuze tuinen of ontspan u in een bubbelbad…Profiteer van 
een verblijf in een vakantielogies aan de oever van een meer of in een wellnesscenter 
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om onze toeristische activiteiten in, op en aan de rand van het water te 
ontdekken. 
 
Scheep onmiddellijk in op www.waterrijkwallonie.be 
 
Andere gerichte marketingproducten: 
 

 

 
Ontdek een ander aspect van Wallonië en bezoek verrassende locaties, zoals bijzondere 
toeristische attracties en opmerkelijke of minder gekende kleine musea waar 
enthousiastelingen hun verrassende collecties in de kijker zetten.  
Ga wandelen op sprookjesachtige plekken, ga op ontdekking naar kunstwerken of artistieke 
installaties, dompel u onder in verbazingwekkende landschappen, natuurlijke rijkdommen 
of herdenkingsplaatsen. 
Laat je verleiden door een gekke activiteit met familie of vrienden, ontmoet ambachtslui en 
ontdek hun gastronomische expertise, daal af in een steengroeve of een actieve leigroeve 
en neem deel aan ongewone en originele activiteiten. 
Boek een bijzonder verblijf om Wallonië en haar buitengewone plekjes te bezoeken. 
Buitengewoon Wallonië, dat is het hele jaar lang tal van plaatsen en activiteiten 
ontdekken en beleven. 
 
buitengewoonwallonie.be 
 

 
Wallonië, klein in oppervlakte maar met een grote gezelligheidsfactor, is een 
kortbijbestemming voor uw volgende campervakantie. Ontdek onze openbare 
camperplaatsen en campings uitgerust met aangepaste standplaatsen op onze kaart met de 
camperplaatse van Wallonië. 
 
walloniebelgietoerisme.be/nl/3/overnachten/campings-en-motorhomes 
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Heb je een handicap en ben je op zoek naar ideeën voor een toegankelijke vakantie in 
Wallonië? Ontdek onze suggesties voor bezoeken en verblijven aangepast aan je specifieke 
behoeften: rolstoel, blindegeleidehond ... En er is voor elk wat wils: natuurliefhebbers, 
cultuur- en geschiedenisliefhebbers of zelfs liefhebbers van stadswandelingen. Kom genieten 
van Zuid-België, maar ook van een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten en accommodaties, 
aangepast aan elke behoefte. 
 
walloniebelgietoerisme.be/nl/3/wallonie-voor/reizigers-met-specifieke-behoeften 
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8. Promotiemiddelen WBT 
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9. Echte Ardennen en Waalse Steden 
 

 
 

 
Met 88 kortingsbonnen voor bezoeken en verblijven is de brochure “Echte Ardennen en 
Waalse Steden” een must-have om uw vakanties, weekends of daguitstappen in het zuiden 
van België voor te bereiden. Ontdek alles wat Wallonië te bieden heeft! 
 
De editie van 2019 is herwerkt om de nieuwe toeristische structuur in Wallonië beter weer 
te geven, maar ook met een luchtigere lay-out om de leesbaarheid te bevorderen. Ten slotte 
vindt de lezer er ook originele tips rond het toeristische jaarthema van 2019: "Waterrijk 
Wallonië". 

Je kan de Gids voor de Echte Ardennen en Waalse steden weergeven, downloaden of 
bestellen vanaf walloniebelgietoerisme.be 

De brochure iso ok beschikbaar in de toeristische kantoren in Wallonië, alsook in het Waals 
toerismekantoor in Brussel (Espace Wallonie, Grasmarkt 25) en op diverse vakantiesalons en 
–beurzen. 
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10.   Espace Wallonie in Brussel 
 

Vanaf de regionalisering van het toerisme in 2017 heeft WBT zijn intrek genomen in de 
Espace Wallonie in Brussel, waar ze het toeristisch onthaal verzorgt, aan de zijde van het 
team van de SPW. WBT organiseert er regelmatig tentoonstellingen en  heeft er een boetiek 
opgericht, waar de Waalse streekproducten permanent in de kijker staan. 
 
Toeristisch informatiekantoor 
 
Het hele jaar door is er iemand aanwezig om de bezoeker te informeren en om gratis 
toeristische documentatie ter beschikking te stellen over geheel Wallonië: attracties, musea, 
wandel- en fietstochten, Smullen in Wallonië, Buitengewoon Wallonië, Waterrijk Wallonië…  

 
De boetiek 
 
De bezoeker vindt er diverse Waalse kwaliteitsproducten, ambachtelijk en/of biologisch, 
zoals kruidenthee, fruitsap, cider, wijn, bier, mosterd, olie en azijn… maar ook souvenirs, 
boeken en brochures. Zo bieden de Espace Wallonie en haar boetiek enerzijds een mooie 
vitrine aan de Waalse fabrikanten en toeristische partners vlakbij de Brusselse Grote Markt, 
en anderzijds een mooi overzicht van Waalse producten aan de bezoeker die tevreden kan 
zijn met dit initiatief. 
 

   
 
Tentoonstellingsruimte 
 
Wallonië België Toerisme wil met haar tentoonstellingen Wallonië in de kijker zetten, 
voornamelijk vanuit toeristisch oogpunt, maar ook met de bedoeling om het aantal 
bezoekers en de zichtbaarheid van de Espace Wallonie in het hart van de Belgische en 
Europese hoofdstad te vergroten. 
In het verleden verzorgde WBT reeds de volgende expo’s: "28 smulroutes" in het kader van 
het themajaar Smullen in Wallonië (september – november 2017); "Echte Ardennen en 
Waalse Steden », in het kader van een partnerschap met de leden van de promotieclubs 
Excursies & Verblijven (maart – april 2018); "Interstices, instants d’un territoire insolite", in 
het kader van het themajaar Buitengewoon Wallonië (juni – augustus 2018); "De Mooiste 
Dorpen van Wallonië, authenticiteit binnen handbereik" (november 2018 – januari 2019).  



20 
 

Geplande tentoonstellingen in 2019: 
 

A.  "100 ans du Maillot jaune" (28/03 – 14/07/2019)  
In het kader van het Grote Vertrek van de Ronde van Frankrijk in Brussel en de 
doortocht in Wallonië  op 6/07 heeft de Espace Wallonie de eer om de officële 
tentoonstelling "100 ans du Maillot jaune" van ASO, de organisator van de Ronde 
van Frankrijk, te ontvangen. 
- 106e editie van de Ronde van Frankrijk 
- 50e verjaardag van de eerste overwinning van Eddy Merckx (1969) 
- 100e verjaardag van de gele trui, 111 keer gedragen door Eddy Merckx (nog steeds 
het huidige record) 
- laatste Grote Vertrek in Brussel: 1958 
 
De gele trui viert zijn 100-jarig bestaan in 2019. Tijdens de 11e editie van de wedstrijd 
in 1919 lanceerde Henri Desgrange, stichter en directeur van die editie, de mythe van 
de gele trui, gebaseerd op de kleuren van de krant L’Auto, de voornaamste sponsor 
van de wedstrijd in die periode. Sindsdien wordt de wielrenner die als eerste in het 
algemene klassement staat, altijd gemakkelijk herkend tussen de anderen. 
 
Een boeiende tentoonstelling voor iedereen die van de Ronde van Frankrijk houdt en 
die zo ook de kans krijgt om Wallonië als fietsbestemming te ontdekken. 

 
B. Geopark Famenne-Ardenne, eerste Belgisch geopark op de lijst van Unesco-

Werelderfgoed (20/07 – 15/09/2019) 
 

Het Geopark Famenne-Ardenne is een grote oppervlakte die een geologisch erfgoed van 
internationaal belang behelst, dat door Unesco werd erkend. Dit label heeft de 
duurzame ontwikkeling van de streek tot doel. Daarvoor moedigt Unesco aan dat het 
natuurlijk en cultureel erfgoed terug bij de bewoners terechtkomt. Het Unesco Global 
Geopark Famenne-Ardenne heeft een oppervlakte van 911 km², telt 67 000 bewoners en 
omvat de gemeenten Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rochefort, Tellin en Wellin. Het gebied laat de bezoeker zijn talrijke wetenschappelijke, 
geologische, economische en toeristische troeven ontdekken in het kader van deze 
exclusieve tentoonstelling in de zomer van 2019. 

 
C. Silence / Shapes: Waterrijk Wallonië (16/11/2019 – 12/01/2020) 

 
In het kader van het themajaar over het water dat 2019 zal kenmerken, komt ons het 
beeld voor de geest van fotografie die klappen uitdeelt, die vragen stelt, die verleidt, die 
indruk maakt. Die kalmeert of dynamiseert. Die vragen stelt over het thema water dat 
meer dan ooit actueel is, met het urgentiebesef dat ermee gepaard gaat. Die, in deze 
woelige wereld, de stilte vormgeeft. En die een ode brengt aan het meest nobele dat de 
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natuur te bieden heeft. Deze fotografie is van de hand van Filippo Minelli, een 
internationaal gerenommeerde Italiaanse kunstenaar, gekend voor zijn wereldwijde 
interventies. 

 
Ontmoet hem op een performance op een van de plekken van Waterrijk Wallonië op 
30/03 in Namen of op 25/05 in de Tuinen van Annevoie. 

 
In het kader van deze tentoonstellingen zullen vernissages en diverse animaties 
plaatsvinden. 
 
 
Adres: 
Espace Wallonie Onthaal 
Korte Boterstraat 6 
1000 Brussel 
Open van maandag tot vrijdag van 11u tot 18u en op weekends en feestdagen van 13u tot 
18u. 

 

11.   Beurzen en evenementen 
 
In het kader van haar nieuwe opdrachten en ten gevolge de regionalisering verzekert WBT 
sinds januari uitsluitend de toeristische promotie van het Waalse Gewest in het 
vrijetijdstoerisme en MICE, meer bepaald op nationale en internationale toeristische salons 
voor professionals of het grote publiek. 

WBT neemt er alleen of met toeristische professionals van het Waalse Gewest (zowel 
openbaar als privé) aan deel. WBT huurt op elk van deze salons een stand, ofwel rechtstreeks 
bij de organisator ervan of via een leader. Op bepaalde salons is WBT aanwezig met een stand 
die een professioneel platform vormt waarmee ze direct in contact kunnen komen met het 
doelpubliek. 

WBT neemt in 20189 deel aan de volgende beurzen:  

 VAKANTIEBEURS Utrecht (Nederland) – 9 tot 13 januari 2019 
 TOURISSIMA Lille (Frankrijk) – 25 tot 27 januari 2019 
 SIT – RENNES (Frankrijk)  – 1 tot 3 februari 2019 
 FIETS & WANDELBEURS Gent (België) – op 2 en 3 februari 2019  
 VAKANTIESALON Brussel (België) – 7 tot 10 februari 2019 
 SALON de L’AGRICULTURE PARIS (Frankrijk)  – 23 februari tot 3 maart 2019 
 FIETS & WANDELBEURS Utrecht (Nederland) – 1 tot 3 maart 2019 
 ITB BERLIN (Duitsland) – 6 tot 10 maart 2019 
 WALLONIË IN VLAANDEREN (Roeselare) – 15 tot 17 maart 2019 
 PURE MEETINGS & EVENTS Paris – 21 maart 2019 (MICE)  
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 RENCONTRE INTERNATIONALE DES CERF-VOLANTS Berck-sur-Mer (Frankrijk) – 6 tot 14 
apsril 2019 

 ITB CHINA in Shanghai (China) – 15 tot 17 mei 2019 
 STREETMARKETING OOSTENDE VOOR ANKER 2019 (Oostende) – 23 tot 26 mei 2019 
 WORKSHOP MICE Lille – juni 2019 (MICE) 
 FRANCOFOLIES de Spa (Spa) – 18 tot 21 juli 2019 
 FOIRE AGRICOLE DE LIBRAMONT (België) – 26 tot 29 juli 2019 
 50PLUSBEURS Utrecht (Nederland) – 17 tot 21 september 2019 
 PURE MEETINGS & EVENTS Paris – 30 september (MICE) 
 TTG INCONTRI Rimini (Italië) – 9 tot 11 oktober 2019 
 WALLONIA MICE DAY (Wallonië) – 25 oktober 2019 (MICE) 
 WORLD TRAVEL MARKET London (VK) – 4 tot 6 november 2019  
 SITV COLMAR (Frankrijk) – 9 tot 11 november 2019 
 

Wallonia MICE Day  
 
Wallonië België Toerisme organiseert op vrijdag 25 oktober, in samenwerking met zijn 
vertegenwoordigingen in het buitenland, de "Wallonia MICE Day". Deze professionele 
ontmoeting met internationaal karaker zal plaatsvinden in de Abdij van de Ramée, in Waals-
Brabant. Het wordt een unieke gelegenheid, exclusief voorbehouden voor de Waalse 
partners en zonder concurrentie van andere bestemmingen, om hun zichtbaarheid in België 
en in het buitenland te vergroten. Ze kunnen netwerken met een honderdtal 
toerismeprofessionals, meeting planners en HR-verantwoordelijken, geselecteerd door onze 
departementen en vertegenwoordigingen in het buitenland. Er zullen verschillende 
studiereisjes georganiseerd worden in de marge van de "MICE Day", om de aanwezigheid 
van de internationale genodigden zoveel mogelijk te optimaliseren. De programma’s hiervan 
worden samengesteld in samenwerking met onze vertegenwoordigingen in het buitenland 
teneinde hierin marktrelevante keuzes te maken. 
Er komt ook een website voor dit evenement, bestemd voor de exposanten. 

 

12.   Link fototheek – sociale media 
 

Link naar onze fototheek:  
http://image.wbtourisme.be 

 
Het doel van deze website is om gratis promotionele foto’s van Wallonië ter beschikking te 
stellen van de pers en van de toeristische actoren. 
Wanneer u zich inschrijft, ontvangt u de nodige gegevens om in te loggen op onze fototheek. 
 
Wij zijn eveneens aanwezig op de sociale media: 
https://www.facebook.com/EchteArdennenEnVeelMeer 
https://twitter.com/belgietoerisme 
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13.   Contactgegevens 
 

Morgane VANDER LINDEN – Persassistente Wallonië België Toerisme (Nederlandstalige 
Belgische markt) 
02/899 04 72 
Morgane.VanderLinden@walloniebelgietoerisme.be 
 
Stéphanie VISTE – Projectleider Pers Wallonie Belgique Tourisme 
081/84 41 35 – 0477/85 92 47 
Stephanie.viste@wbtourisme.be 
 
Sophie BOUTEFEU – Projectleider Franstalige Belgische markt 
081/84 41 39 – 0476/ 34 44 71 
Sophie.Boutefeu@wbtourisme.be 


