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OP EN TOP 
FAMILIEVRIENDELIJK
We pakken uit …
Welkom in Vlaanderen, een kleine regio die uitblinkt in vakmanschap, van heer-

lijke chocolade tot de pareltjes van onze Vlaamse Meesters. De kunststeden 

Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen bieden gezinnen een on-

vergetelijke ervaring met hun uniek meertalig familieaanbod. En dit alles tegen 

een uniek decor van UNESCO-werelderfgoed. 

Kom ook de rijke cultuur en het erfgoed van Vlaanderen ontdekken buiten de 

steden met een brede waaier aan verrassende fietstochten, mooie natuur, idyl-

lische kastelen en indrukwekkende abdijen. Kortom, ontdek hoe families uit-

gebreid aan hun trekken komen, ook in deze 3 Vlaamse regio’s: Limburg, de 

Kempen en de Vlaamse Kust. Vlaanderen heeft alles in huis om gezinnen een 

fantastisch verblijf te bezorgen.

… en pakken families in
Waar anders vind je zo’n veelzijdig aanbod voor elke leeftijd? De hipste eetadres-

jes en de meest gastvrije logies? De boeiendste musea en tofste attracties? Zee, 

groen en historische steden op een boogscheut van elkaar? Zo kan je in kor-

te tijd (en op korte afstand!) samen heel veel beleven en ontdekken. Niet voor 

niets staan Vlaanderen en Brussel op de kaart als op en top familievriendelijke 

bestemmingen. We zijn in oppervlakte klein, maar groots in wat we te bieden 

hebben. Én trots. Trots op onze regio met zijn erfgoedparels, culinaire tradities en 

legendarische fietscultuur. Vlamingen zijn niet alleen warme en gastvrije mensen, 

maar staan ook bekend om hun talenkennis. We spreken je met gemak aan in het 

Engels, Frans en Duits. Good morning, bonjour, Guten Tag! 

Voor je ingepakt 
Deze brochure bundelt een mooie selectie van familiebelevingen van erfgoed, 

natuur en fietsen overgoten met een sausje van culinaire ervaringen en fami-

lievriendelijke adressen om te overnachten. Laat je als internationale reisorga-

nisator inspireren door de familievriendelijke en boeiende ontdekkingen in de 

kunststeden en regio’s. Deze werden behalve op kwaliteit ook gekozen op basis 

van het meertalige aanbod. Ontdek hoe de vele smaakmakers een inspiratiebron 

vormen, zonder dat dit een volledige opsomming is van het familievriendelijke 

aanbod in Vlaanderen. Overtuigd? Stel dan nu een uniek reisproduct samen voor 

je gasten met de zorgvuldig geselecteerde bezienswaardigheden, logeeradressen 

én eet- en drinkgelegenheden. We wensen je veel inspiratie!
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VLAANDEREN EN BRUSSEL 
VOOR FAMILIES IN HET KORT

500
BREED!

OP SOMMIGE PLAATSEN
IS HET STRAND WEL

METER

VEEL KUNSTSTEDEN LIGGEN AAN HET WATER 
EN BIEDEN IN DE MEESTE GEVALLEN BOOTTOCHTEN AAN OM 

DE STAD OP EEN  APARTE MANIER TE ONTDEKKEN. 

DE VLAAMSE BESTEM-
MINGEN BIEDEN DAN OOK
EEN MIX VAN BINNEN- EN

BUITENACTIVITEITEN.

HET WEER KAN 
WISSELVALLIG 

ZIJN

ALTIJD EEN SUCCES: 
IN DE GROTE STEDEN KAN JE RITJES MAKEN 
IN AUTHENTIEKE PAARDENKOETSEN

WELKOM IN HET FIETSPARADIJS! 

IS HET PLANNEN VAN EEN ROUTE SUPEREENVOUDIG.
MET 15.000 KILOMETER AAN FIETSKNOOPPUNTEN

VERTREK: MEESTAL VANAF CENTRALE PLAATSEN OF AAN DE RAND VAN DE STAD, 
IN GENT IS VOORAF RESERVEREN AANGEWEZEN

IN DE STEDEN LIGGEN 

 OP WANDELAFSTAND
VAN ELKAAR

BEZIENSWAARDIGHEDEN

ALLE STEDEN
BESCHIKKEN OVER

MINSTENS 1 BIOSCOOP
FAMILIE- EN ANIMATIEFILMS WORDEN VAAK

OOK IN DE ORIGINELE TAAL GETOOND
EN ONDERTITELD IN HET NEDERLANDS. 

WERELDBEROEMD EN 100% BELGISCH: 
PROEF DE ÉCHTE TRADITIE VAN BIJNA 400 JAAR

           HEERLIJKE SMAKEN. UNIEKE VERHALEN.

DE VLAAMSE KUST GRENST
AAN NEDERLAND EN FRANKRIJK. 

DE LENGTE VAN DE KUST? 
MAAR LIEFST 

KILOMETER
67 DE KUSTTRAM VERBINDT

DE HELE VLAAMSE KUSTLIJN, 
VAN KNOKKE-HEIST TOT DE PANNE.

VLAANDEREN 
TELT HEEL WAT 

VERSPREID OVER 
HET HELE LAND

AVONTUURLIJKE
PRETPARKEN

BUDGETVRIENDELIJK MAAR 
TOCH GEZELLIG LOGEREN 

IN DE STAD? 

170
ZWEMBADEN

OVERAL KUN JE TERECHT 
VOOR WATERPRET: 
VLAANDEREN TELT

MEER DAN

KIES VOOR EEN 
VERBLIJF IN EEN 

HOSTEL!
TE ONTDEKKEN IN 3 CHOCOLADEMUSEA
IN ANTWERPEN, BRUGGE EN BRUSSEL.

CHOCOLADE.

‘FRENCH FRIES’ ZIJN DUS
EIGENLIJK ‘BELGIAN FRIES’.

FRIETEN
ZIJN EEN
OP EN TOP
BELGISCHE
UITVINDING. 

MEER INFO OVER FIETSEN IN VLAANDEREN VIND JE OP WWW.VISITFLANDERS.COM/NL/ONTDEK-VLAANDEREN/FIETSEN
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MEER INSPIRATIE? De viertalige attractiezoeker Riebedebie.be biedt toegang tot 700 musea en 
bezienswaardigheden, doorspekt met 400 inspirerende verhalen. www.riebedebie.be/nl
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HOE GERAAK JE NAAR 
VLAANDEREN EN BRUSSEL? 

Alle grote steden liggen op korte afstand van elkaar 
en zijn vlot bereikbaar, zowel met het openbaar 
vervoer als met de wagen. Op www.visitflanders.
com/nl/reisinformatie/reizen-naar-en-vlaanderen 
vind je meer info hoe je Vlaanderen en Brussel kan 
bereiken vanuit het buitenland per trein, bus of 
vliegtuig.

http://www.visitflanders.com/nl/reisinformatie/reizen-naar-en-vlaanderen
http://www.visitflanders.com/nl/reisinformatie/reizen-naar-en-vlaanderen
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VERPLAATSING 
Je verplaatsen doorheen Vlaanderen kan op verschillende manieren.  

  MET DE TREIN
- Reis heel Vlaanderen rond met de trein. Hoppen van de ene 

stad naar de andere: duurzaam én veilig! 
- België beschikt over het dichtste spoorwegnet van Europa. 
- Tickets zijn te koop in de stations, online of via de app. 
- Kinderen tot 12 jaar reizen gratis mee of genieten 50% 

korting als ze alleen reizen.
Check www.belgianrail.be voor meer interessante familietarieven. 

  MET DE BUS, TRAM OF METRO
- Verplaats je vlot binnen de stad of regio’s met de bus, tram 

of metro. Geen parkeerstress!
- Kinderen tot 6 jaar reizen gratis.
- Tickets zijn te koop aan alle automaten of vaste 

verkooppunten in de stations, online of via de app. 
Meer info? www.delijn.be en www.stib-mivb.be (Brussel)

  TE VOET OF PER FIETS 
- Fietsdeelsystemen zijn beschikbaar aan ruim 100 stations in 

Vlaanderen. Dat maakt reizen met de trein nog aantrekkelijker.
- Elke grote stad heeft verschillende fietsverhuurpunten. Overal
 verkrijgbaar: kinderzitjes en/of aanhangkinderfietsen.
- Te voet of per fiets op ontdekking? Dankzij het compacte en 

vaak autovrije karakter van de steden is dat een uitstekend idee!

  MET DE KUSTTRAM 
- 68 haltes over een traject van 70 kilometer. 
- Van Knokke-Heist tot De Panne duurt de reis 2,5 uur. 
- In de zomer rijdt de Kusttram elke 10 minuten, in de winter 

om de 20 minuten. 
- Met een dagpas reis je onbeperkt aan een zeer voordelig tarief. 
Meer info? www.dekusttram.be

  MET DE (HUUR)WAGEN
- Op verschillende plaatsen kan je een auto huren. 

Verhuurpunten vind je onder meer op de luchthavens en in 
de steden – vaak in de omgeving van het station. 

- Een kinderzitje is verplicht voor kinderen kleiner dan 1,35 m 
(vaak gemakkelijk bij te boeken bij autoverhuurders).

- Parkeren in de steden is vrij duur. De randparkings vormen 
een handig alternatief. Neem daarna de bus of de tram om 
je naar het centrum te verplaatsen.

 

Sla om voor 88 pagina’s vol familievriendelijke tips. Maak kennis met zes gezellige steden  
en drie gastvrije regio’s - en hun aanbod voor vakantiegangers van alle leeftijden.

http://www.belgianrail.be
http://www.delijn.be
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl
http://www.dekusttram.be
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ZES 
SCHITTERENDE STEDEN 
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ANTWERPEN
DE KOSMOPOLITISCHE STAD 
AAN DE SCHELDE
De stad van Peter Paul Rubens in één woord beschrijven? Veelzijdig! Maak je klaar voor een brui-
sende beleving boordevol kunst, mode, diamanten, cultuur, architectuur en historische rijkdom. 
Gezelligheid troef van de Groenplaats tot de Grote Markt, van de Suikerrui tot de Scheldepro-
menade. Voeg daar de factor kidsproof aan toe en je krijgt een mix van kindvriendelijke musea, 
spannende speurtochten en exotische dieren. Antwerpen zet al haar troeven in om jong en oud 
te verleiden. En dat zijn er veel. Heel veel.

Ontdek op de volgende pagina’s tips voor een kidsproof citytrip naar deze metropool.
Nog meer inspiratie? Neem een kijkje op: www.visitantwerpen.be/nl/kinderen

ONTDEKKEN
Het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten  
Na een jarenlange restauratie ben je hier weer hartelijk welkom om 

een kunstcollectie van wereldklasse te ontdekken. Het KMSKA is meer 

dan ooit een paradijs voor kunstliefhebbers … én voor families. Ide-

aal dus voor een gezellige uitstap met de kinderen. Want er valt 

heel wat te beleven. Zoals ‘De 10’, 10 unieke sculpturen die samen 

een avontuurlijke ontdekkingsreis vormen, bedacht door kunste-

naar en operaregisseur Christophe Coppens. Of klimmen of kruipen 

in een installatie … Het kan en mag allemaal. Bovendien krijgt elk 

kind tussen 6 en 12 jaar bij het familieparcours een doeboekje met 

illustraties van Christophe Coppens cadeau. Je helemaal onderdom-

pelen in kunstwerken kan ook in de immersieve ruimte, waar een 

17e-eeuws kunstatelier virtueel werd nagebouwd. Tussendoor graag 

een rustmomentje? Dat kan zowel in de prikkelvrije ruimte als in de 

museumtuin. Bezoek je het KMSKA tijdens het weekend? Dan kan 

je zelf ook creatief aan de slag in het Open Atelier. Meer inspiratie? 

Je vindt alles overzichtelijk terug op de website van het KMSKA.

www.kmska.be/nl/5x-met-je-kind-naar-het-museum
www.kmska.be/nl/families

Boekenbergpark in Deurne 
Neem een frisse duik in de ecologische zwemvijver van het Boe-

kenbergpark in Deurne. Met een lengte van 73 m kan je flink wat 

afzwemmen! De kleinsten vermaken zich prima in het speelbad. 

Deze zwemgelegenheid ligt op zo’n 5 km buiten het Antwerpse 

stadscentrum. 

www.antwerpen.be/boekenberg-deurne
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Chocolate Nation
De eerste chocoladefabriek van België stond in Antwerpen en de 

stad heeft ’s werelds grootste opslaghaven van cacao. Waar kan je 

dus beter het verhaal van de befaamde chocolade beleven dan in 

Chocolade Nation? Ofwel, het grootste Belgische chocolademuseum 

ter wereld. Zin om 10 verschillende smaken van het lekkere goedje 

te proeven? Kleine zoetemondjes hoef je alvast niet te overtuigen! 

www.chocolatenation.be

DIVA 
Ben je gek op alles wat schittert? Dan kijk je bij DIVA, hét museum 

voor diamant, juwelen en zilver in Antwerpen, je ogen uit. Dit mu-

seum trakteert zijn bezoekers op boeiende verhalen en schitterende 

objecten. Je maakt kennis met de rijke geschiedenis en het vakman-

schap van de edelsmeedkunst. DIVA verwelkomt ook speurneuzen 

vanaf 7 jaar om samen de code van de schatkist te kraken! 

www.divaantwerp.be

Expeditie A
Kinderen op een speelse manier kennis laten maken met Antwerpen, 

dat is Expeditie A. Lange Wapper en Vos Antigoon nemen kinderen en 

hun (groot)ouders mee op expeditie langs onverwacht mooie plekjes, 

indrukwekkende gebouwen en verrassend groene hoekjes. Onderweg 

loodsen sluwe vragen en speelse opdrachten de kinderen door de stad. 

https://www.visitantwerpen.be/nl/expeditie-a

FOMU Fotomuseum 
Bezoek het FOMU met kinderen en ontdek samen op een speelse 

manier de tentoonstellingen met de FOMU-doebox. Daarin vind je 

zoek-, teken-, doe- en denkopdrachten, prikkelende vragen én je ei-

gen boekje waarin je alles kunt neerkrabbelen. Ideaal om samen op 

ontdekkingstocht te gaan. Geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

Vraag naar de gratis doebox aan het onthaal.

www.fomu.be/familie-kinderen

Ghostwalk en Mystery Walk 
Antwerpen door een andere, misschien wat griezelige bril. Span-

nende spooktochten en mysterieuze wandelingen zorgen voor een 

avond vol avontuurlijke kriebels. Met gids.

www.ghostwalk.be

Het Steen - The Antwerp Story
Het Steen is het officiële bezoekerscentrum van Antwerpen. In dit 

800 jaar oude kasteel wanen kinderen zich ridders of jonkvrouwen. 

De attractie The Antwerp Story neemt je mee doorheen de geschie-

denis van de stad, zijn wijken en bekende bewoners. Daarna kan je 

nagenieten op het dakterras met zicht op de Schelde en het histo-

risch centrum. 

www.experienceantwerp.be

MAS (Museum aan de Stroom)
Indrukwekkend ‘pakhuis’, waar op elke verdieping een nieuw verhaal 

wacht over Antwerpen, de haven en wereld. Families verkennen het 

museum met de gratis speurtocht van kapitein MASSimiliaan. Een 

wandelboulevard met lange roltrappen brengt je 60 m hoog, naar 

een spectaculair uitzicht op de stad. Je kunt hier ook picknicken op 

je eigen picknickdekentje of op een dekentje dat je gratis leent aan 

de balie. Een bezoek aan het MAS stilt niet enkel je culturele honger! 

www.mas.be

Middelheimmuseum 
Prachtig en uniek wandelpark vol wonderlijke kunst, van scheve bo-

ten tot badende kinderen. Met keuze uit 10 koffertjes en 10 thema’s, 

voert de ontdekkingstocht Muzzzé dwars door het kunstpark. Met 

een verhaal en tal van kijk-, zoek- en doe-opdrachten, materialen 

en informatie ontdekken kinderen van 5 tot 12 jaar de kunstwer-

ken. Grote kunst inspireert ook kleine mensen! Vlakbij ligt een 

grote speeltuin met een gezellig en familievriendelijk restaurant.

www.middelheimmuseum.be

Museum Plantin-Moretus 
Wandel binnen in de drukkerij en het woonhuis van de familie 

Plantijn-Moretus alsof je er 400 jaar geleden gewoon vriend aan 

huis was. Kinderen en families kunnen er aan de slag als echte 

drukkers. Een hoorspel en opdrachtenboekje helpen hen op weg 

in het museum. 

www.museumplantinmoretus.be
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Plopsa Station Antwerp 
De bekende Belgische stripfiguren en favoriete Studio 100-helden 

bieden een warm welkom in Plopsa Station Antwerp, het gloed-

nieuwe indoorpark in het stationsgebouw van Antwerpen-Cen-

traal. De razende race met Suske en Wiske, de Bumbamolen, het 

Smurfenavontuur en nog veel meer betoverende attracties staan 

garant voor een avontuurlijk dagje uit met het hele gezin. Gratis 

toegang voor kinderen kleiner dan 85 cm.

www.plopsastationantwerp.be

Provinciaal Domein Rivierenhof
Ravotten in een magisch mooi stukje natuur? Zo’n 5 km buiten de 

stad kunnen kinderen zich uitleven in het grootste park van Ant-

werpen. De kinderboerderij, het doolhof en een grote speeltuin 

ogen bijzonder verleidelijk. 

www.provincieantwerpen.be/rivierenhof

Red Star Line Museum 
Twee miljoen passagiers maakten tussen 1873 en 1935 de over-

steek van Antwerpen naar Noord-Amerika met de stoomschepen 

van de Red Star Line. Het museum vertelt hun universeel verhaal 

over dromen, hoop en de zoektocht naar geluk. Reis samen met 

je (klein)kinderen de emigranten achterna met de interactieve fa-

miliekoffer of de familierondleiding op maat van kinderen. 

www.redstarline.be

Sportoase Groot Schijn Deurne
Zeg niet zomaar ‘zwembad’ tegen Sportoase Groot Schijn Deurne. 

Een golfslag- en dompelbad, glijbanen en stroomversnellingen ma-

ken de pret compleet. De allerkleinsten plonsen er lustig op los in 

de peuter- en kleuterzone. Een zomers weertje? Neem een duik in 

één van de buitenbaden. Een sportieve beleving op 5 km van het 

centrum.

www.sportoase.be/nl/groot-schijn

Street Art-stadswandelingen
Op verschillende Antwerpse gevels pronken mooie muurschilde-

ringen van stripfiguren en prachtige graffitikunst. Je kan ze mak-

kelijk ontdekken dankzij de wandelingen van de Antwerp Museum 

App! Toeren langs stripmuren. Hoe cool is dat! 

www.antwerpen.be/street-art

ZOO Antwerpen 
Naast het station Antwerpen-Centraal vind je één van de oudste 

en mooiste dierentuinen ter wereld. Een must-visit voor families, 

met meer dan 5000 dieren uit de jungle, savanne en onderwater-

wereld. Kinderwagens te huur voor 3 euro per dag. Beestig leuk! 

www.zooantwerpen.be
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ETEN EN DRINKEN
Barnini
Cosy ontbijten of genieten van zoete lekkernijen in een vintage 

interieur? Een absolute must-do! En voor de kleine handjes? Een 

speelse kleurprent. 

www.facebook.com/barniniantwerp/  

Brasserie Appelmans
Een gezellige brasserie, fantastisch gelegen in de schaduw van de 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Met smakelijke kindermenu’s, typisch 

Vlaamse keuken en een uitgebreide bar als toemaatje voor de ouders. 

www.brasserieappelmans.be

Dageraadplaats (wijk Zurenborg)
De Dageraadplaats is een gezellig plein in de exclusieve wijk Zu-

renborg. Het is een gemoedelijke ontmoetingsplek met voetbal-

veld, een paar klimrekken, schommels en andere speeltuigen. En 

bijna volledig omzoomd door cafés en restaurants, van waaruit 

ouders een oogje in het zeil kunnen houden. Net daarom zijn de 

terrasjes er erg gegeerd. 

https://visit.antwerpen.be/wijk-in-de-kijker-zurenborg

De Bomma
Eten bij de Bomma, dat is een gezellige thuissfeer in hartje Ant-

werpen. Op de kaart? (H)eerlijke Vlaamse ingrediënten die je zelf 

naar believen combineert. Niks kieskeurige eters, ook kinderen 

maken hun persoonlijke combo. En dat niet alleen. Ze mogen ook 

een foto van hun bomma meebrengen om op te hangen. 

www.restaurantdebomma.be

De Burgerij 
Smakelijke burgers, ook vegetarische opties, in de 2 gezellige 

vestigingen van De Burgerij. Met burgers op kindermaat, kinder-

stoelen en een afgescheiden speelhoek waar kids naar hartenlust 

kunnen ravotten, lezen en kleuren. 

www.burgerij.be

De Zuidpool 
Een leuke koffie- en ijsjeszaak, waar ook croques en wafels ver-

krijgbaar zijn, in de buurt van de nieuwe speeltuin aan de Ant-

werpse Scheldekaaien. 

www.dezuidpool.be

Het geluk
Een ideale plek om overdag van boterhammen, soep of chocola-

demelk te genieten. Kinderen kunnen rondrennen en ravotten op 

het binnenspeelplein.

www.hetpaleis.be/pQ4WuY/hetgeluk/hetgeluk 

No Worries 
Leuk lunchadresje op het Eilandje in Antwerpen, een nieuw op-

komende wijk nabij de oude haven. De inrichting ademt een hui-

selijke sfeer. Terwijl de ouders nog wat langer tafelen, leeft hun 

kroost zich uit in de speelhoek of gaan ze op zoek naar Grote 

Beer, de mascotte van de zaak. 

www.facebook.com/NoWorriesAntwerpen/

Poule en Poulette
Kipgerechten, een klassieker in de Vlaamse keuken, hier geser-

veerd in een funky interieur met cosy zitboxen. 

www.poulepoulette.com

Restaurant De Melkerij
Tafelen in een authentiek kader, omringd door het prachtige 

groen van het Nachtegalenpark. Restaurant De Melkerij is om 

meer dan één reden een leuke plek. Bovendien scoort het ruime 

buitenspeelplein hoog op het verlanglijstje van kleine kapoenen.

www.melkerij-nachtegalenpark.be
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LOGEREN
B&B Koto 
In deze boutique B&B in hartje Antwerpen, met ruime tuin en ver-

warmd openluchtzwembad, kijken jong en oud hun ogen uit naar 

de kunstzinnige objecten. Unieke inrichting van de kamers geïnspi-

reerd op de verschillende continenten (tot 4 personen in één kamer).

www.koto-antwerp.be

Arass Hotel
Geniet van een verblijf in hartje stad. Het Arass Hotel is gelegen 

in de wijk Zurenborg, bekend om zijn schitterende architectuur. 

De familiekamers bieden ruimte voor ouders en kinderen (tot 5 

personen). Vlot te bereiken met het openbaar vervoer. 

www.arasshotel.com 

Astoria Hotel
Aangenaam hotel in het centrum van Antwerpen. Kinderen tot en 

met 11 jaar verblijven gratis in de kamer van de ouders. Aangren-

zende kamers zijn dan weer geknipt voor iets oudere kinderen.

www.astoria-antwerp.com

Crowne Plaza
Modern hotel nabij de Ring (R1) en het groene hart van Ant-

werpen. Bijzonder leuk: het binnenzwembad. Vlakbij het Nach-

tegalenpark met speelmogelijkheden en eetgelegenheden. Het 

centrum is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Reken on-

geveer 10 minuten. 

www.crowneplaza.com/antwerp
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WIST-JE-DATJES

• Wie houdt nu niet van smoutebollen, suikerspinnen en spectaculaire 
attracties? Mis de jaarlijkse afspraak met de grootste kermis van 
Vlaanderen niet. Traditiegetrouw start de Sinksenfoor in de mei-
maand, meer bepaald op de zaterdag van Pinksteren. Daarna trakteert 
Antwerpen 5 weken lang op onovertroffen kermisplezier. Ideaal voor 
een familie-uitstapje.

• Voor wie graag stad en strand combineert, is het in de zomer zalig 
genieten aan het strand van Sint-Anneke. 

• Op zoek naar natuur en rust? Reis door het groen van de Kempen! 
Vanuit de binnenstad, bereik je na zo’n 35 km het typische Kempense 
landschap. Ontdek meer op pagina 71.

Hilton Antwerp Old Town
Dit hotel combineert authentieke charme met stijlvolle verfijning 

en kijkt uit op de gezellige Groenplaats, pal in het historische 

centrum. Ruime familiekamers en -suites voor 2 volwassenen en 

2 kinderen. Babysit beschikbaar op aanvraag en het restaurant 

biedt een speciaal kindermenu. 

www.hiltonhotels.com/antwerp

HotelO Kathedral
Modern en stijlvol hotel met schilderwerken van Rubens op de 

wanden van de kamers, en uitzicht op de prachtige kathedraal 

van Antwerpen. Families met kinderen kunnen makkelijk een aan-

grenzende éénpersoonskamer bijboeken. Een handige en budget-

vriendelijke oplossing. 

www.hotelokathedral.com

Yust
Yust verrast met een jong en eigentijds concept. Het hotel is po-

pulair bij gezinnen dankzij de familiekamers met stapelbedden. 

De speels opgevatte shared spaces nodigen uit om samen een 

gezelschapsspel te spelen. Niet te missen: een gezellige drink op 

de rooftopbar.

www.yust.com 

Premier Suites
Premier Suites biedt luxueuze accommodaties waar iedereen zich 

in een mum van tijd thuis voelt. De familiestudio’s en deluxe ka-

mers zijn perfect aangepast aan de noden van families. Dankzij 

de parkeerplaats vlak naast de deur, hoef je je geen zorgen te 

maken over een verre tocht met de kinderspullen. 

www.premiersuiteseurope.com/antwerpen

Zalig In Antwerpen
Bij Zalig In Antwerpen kan je een vakantiehuis huren voor 6 per-

sonen of meer. Elk vakantiehuis is gelegen in hartje Antwerpen, 

met musea, winkels en restaurants in de buurt. 

www.zaliginantwerpen.be

Hostel Pulcinella
Dankzij zijn centrale ligging vormt dit populaire hostel een ideale 

uitvalsbasis om Antwerpen te ontdekken. Moderne strakke look, 

leuke hoekjes om lekker te chillen en veel ruimte voor de kids om 

rond te hossen. Als bonus kan je een gezelschapsspel lenen. De 

ruime kamers (tot maximum 6 personen) met aparte slaapkamers 

en eigen badkamer maken het familieplaatje compleet.

www.jeugdherbergen.be/nl/antwerpen
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NAAR EN DWARS 
DOOR ANTWERPEN

   Bus en tram 
Bussen en trams van De Lijn zijn makkelijk herkenbaar en maken 

alle uithoeken van Antwerpen en daarbuiten bereikbaar.

www.delijn.be

  Touristram
Laat je langs de belangrijkste bezienswaardigheden voeren met 

de gezellige Toeristram. De rondrit duurt ongeveer 40 minuten. 

Een familieticket is voordeliger. 

www.touristram.be/antwerpen

  De Waterbus
De Waterbus biedt veerdiensten in zuidelijke en noordelijke richting. 

Zo kan je makkelijk van de stad naar de haven en terug, met als tus-

senstops onder meer Kruibeke, Steenplein, Sint-Anna en Zwijndrecht. 

Je kan De Waterbus ook makkelijk combineren met tram, bus of fiets. 

www.dewaterbus.be/nl  

  Trein
Naar Antwerpen reis je makkelijk met de trein. Vanaf het Station 

Antwerpen-Centraal wandel je in 7 minuten naar de Meir. Of naar 

het historische hart van de stad, 15 minuten verderop.

  Fiets 
Doorkruis vlot de stad vanop een tweewieler. Verschillende fiets-

verhuurpunten liggen verspreid in de stad. Ook verkrijgbaar: kin-

derzitjes en aanhangkinderfietsen. 

https://visit.antwerpen.be/info/fietsverhuur
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BRUGGE
EEN MIDDELEEUWSE STAD OP KINDERMAAT
Brugge: historisch, iconisch en Bourgondisch. Een middeleeuwse stad die bol staat van traditie en 
tegelijk bruist van originele activiteiten. De perfecte mix, dus. Ook voor een trip met kids! Dob-
berend op de Brugse reien of hobbelend in een koets, je ziet de stad steeds met een andere bril. 
Het Belfort, het schilderachtige begijnhof, eeuwenoude bruggetjes en nog zoveel meer. Zalig! Of 
treed je liever in de voetsporen van de hertogen van Bourgondië? Dat kan perfect! Alle historische 
hoogtepunten liggen immers op wandelafstand. Toch even op adem komen? Op de verkeersvrije 
pleinen en in de gezellige eetadresjes is het aangenaam vertoeven. Vergeet niet te proeven van dé 
lokale lekkernij: chocolade, natuurlijk! Met deze tips steek je een familievriendelijk verblijf in elkaar. 
In het Venetië van het Noorden wacht families een warm welkom. 

Meer inspiratie? Neem een kijkje op: www.visitbruges.be. 

ONTDEKKEN 
Belfort
Wie bruist van energie, kan de Belforttoren beklimmen (maar 

liefst 83 meter hoog!). Onderweg naar de top ontdek je een schat-

kamer, een indrukwekkend uurwerkmechanisme en een beiaard 

met 47 klokken.  

www.museabrugge.be/belfort

Boudewijn Seapark
Het dolfijnste attractiepark op een kwartiertje van hartje Brugge. 

Niets zo fascinerend als de magische dolfijnen- en zeehonden-

shows. Om het hele jaar door van te genieten! In de zomer opent 

ook het (water)pretpark haar deuren. Terwijl in de winterperiode de 

indoorspeeltuin en overdekte schaatspiste weten te bekoren. Check 

zeker de openingstijden, want deze variëren volgens het seizoen. 

www.boudewijnseapark.be
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Bruges Beer Experience 
Terwijl de kinderen op een tablet het bijzondere verhaal volgen 

van de Brugse beer en zijn avonturen in het middeleeuwse Brug-

ge, ontdekken hun ouders alles over de rijke Vlaamse biercultuur. 

De Kids Tour is beschikbaar in 10 talen.

www.mybeerexperience.com 

Cozmix
Cozmix, het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek - 

met planetarium, observatorium en interactieve tentoonstellings-

ruimte - is zeker een ommetje waard. Een betoverende beleving 

op 7,5 km van het centrum van Brugge.

www.cozmix.be

Lago Brugge Olympia 
Combineer Cozmix met het vlakbij gelegen Lago Brugge Olympia, 

een subtropisch zwembad met 3 glijbanen, een wildwaterbaan en 

buitenbaden. Eén groot waterfestijn! 

www.lago.be/brugge

Choco-story
Met een vernieuwd concept prikkelt Choco-story alle zintuigen. 

De wereld van chocolade ontdekken in woord, beeld en smaak... 

Mmm, klinkt op zich al verrukkelijk! Bovendien valt ook de audio-

guide met interactieve spelletjes bij kinderen in de smaak. Zelf 

chocoladelolly’s leren maken? Boek een workshop! Op maat van 

verschillende leeftijden (vanaf 8 personen, enkel op reservatie). 

www.choco-story-brugge.be 

Concertgebouw Circuit 
In het bijzondere Concertgebouw Brugge volgen families een 

speels parcours vol leuke opdrachten en spelletjes. Ze ontdekken 

hoe de concertzaal werkt en gaan zelf aan de slag met klankkunst. 

Als kers op de taart: het dakterras op de zevende verdieping, waar 

je een prachtig uitzicht hebt over de stad en zelf de klokken kan 

laten luiden. Openingsuren kunnen verschillen naargelang het sei-

zoen. Check steeds de website voordat je een trip plant!

www.concertgebouwcircuit.be

Groeningemuseum 
De halsbandparkiet van Jan van Eyck neemt families mee op 

ontdekking. Aan de hand van een tof opdrachtenboekje duik je 

in 6 eeuwen kunst, van de wereldberoemde schilderijen van de 

Vlaamse primitieven tot de moderne meesters. Je krijgt van de 

parkiet ook één van zijn groene pluimen om je favoriete kunst-

werk mee te bekronen. Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

www.museabrugge.be/groeningemuseum

Het Astridpark
Even verpozen? Dat kan op een rustig plekje in het meest kindvrien-

delijke park in Brugge. Vooral het nieuwe speelplein is erg populair. 

www.visitbruges.be/nl/koningin-astridpark

Historium Brugge
Reis met de hele familie terug in de tijd, naar 1435. Je stapt samen 

met Anna het vroegere Brugge binnen, vol kleuren, geuren en 

geluiden van toen. Hier ontmoet je ook de beroemde schilder Jan 

Van Eyck. Deze magische totaalbeleving prikkelt alle zintuigen. 

Met audiogids in 10 talen. Combineer met de Historium Virtual 

Reality-ervaring. Een absolute aanrader voor families! 

www.historium.be/nl
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ETEN & DRINKEN

‘t Bagientje
Restaurant in authentieke sfeer, vlak bij het station en met 

een groot groen park als achtertuin. Een echte aanrader voor 

alle liefhebbers, jong en oud. Op en top Vlaamse klassiekers.

www.bagientje.be

Books & Brunch 
Een mengeling van een eethuisje en een tweedehands-

boekenwinkel. Ontspannen sfeer en verschillende soorten 

ontbijt, lichte lunches en overheerlijke desserten. Kinderen 

kunnen tussendoor neuzen in het ruime boekenaanbod.

www.booksandbrunch.be (Enkel Engelstalige website)

Cookie’s Tapasbar 
Goed verscholen in de buurt van de Markt, maar eenmaal 

gevonden, wacht je een leuk diner in een echt middel-

eeuws pand. Naast traditionele Spaanse tapas, vind je 

hier ook balletjes in tomatensaus, mini-burgers en andere 

tapas op maat van iedereen. 

www.cookiescafe.be 

De Verloren Hoek
Huiselijke bistro, genoemd naar de historische ligging aan 

de Brugse windmolens. Hier genieten ouders rustig van 

Vlaamse klassiekers, terwijl de kinderen voor en na de lek-

kere maaltijd kunnen rollebollen op het uitgestrekte gras-

veld van de stadsomwalling.

www.deverlorenhoek.com/nl

Lizzie’s Wafels
Huisgemaakte extra grote wafels in hartje Brugge. Deze 

lekkernij smaakt op elk moment van de dag. Ook om mee 

te nemen. Voor zoetemondjes!

www.lizzieswafelsbrugge.be

Nomad 
In een strak en trendy decor geniet je van een vers ontbijt of 

een biolunch. De mooie presentatie van hippe kindergerech-

ten valt zeker in de smaak. Aanrader: het verwarmde terras.

www.nomadbrugge.be

Odette 
Oer-Vlaamse klassiekers met een eigentijdse twist. Zo kan 

je het concept van ‘Odette boulettes’ het best omschrij-

ven. Kinderen zijn grote fan van robot Odette die mee de 

klanten bedient. Wauw! 

www.odette-brugge.be

Restaurant Sint-Joris
Restaurant Sint-Joris op de Brugse Markt wordt al meer 

dan 40 jaar uitgebaat door dezelfde familie. Op het 

menu? Vlaamse kost, ook vegetarisch, gemaakt met kwa-

litatieve streekproducten.

www.restaurant-sintjoris.be
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LOGEREN
Hotel Crowne Plaza Brugge 
Je hoeft zelfs niet buiten te komen om de ruïnes van een oude 

kathedraal te bezoeken. Vanaf hotel Crowne Plaza Brugge heb je 

rechtstreeks toegang. Noch om een plonsje te nemen, want dat 

kan in het binnenzwembad. Het hotel is gelegen bij de middel-

eeuwse Burg. Logeren met kinderen? Dat kan in de comfortabele 

kamers met 2 volwaardige tweepersoonsbedden. 

www.crowneplaza.be/brugge

Hotel Flanders
Aangenaam hotel met familiekamers tot 5 personen. Op wande-

lafstand van de oude binnenstad. Voorzien van een klein binnen-

zwembad. Een heerlijke verfrissing!

www.hotelflanders.com

Hotel Le Bois De Bruges
Zijn ligging, in het hart van de historische stad, maakt van dit hotel 

de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Brugge. In de recent ge-

renoveerde familiekamers met 2 aparte slaapkamers en een eigen 

zithoek genieten jong en oud van een zorgeloos verblijf.

www.leboisdebruges.be/nl

Hotel Marcel 
Karaktervol boetiekhotel met Brugse gezelligheid in een modern 

jasje op amper 150 m van de Markt. Voor families zijn er dubbele 

kamers met kitchenette.

www.hotelmarcel.be

Apart hotel Aragon 
Luxueuze vakantie-appartementen tot 6 personen voor een lang 

of kort verblijf, met de privacy en ruimte van een appartement en 

de service van een hotel. 

www.aragon.be/nl

Hostel De Snuffel
Centraal gelegen recente budget-accommodatie voor heel de fa-

milie. De kamers zijn hedendaags en functioneel ingericht. Leuk 

extra: de familiekamers beschikken over eigen sanitair. De vele 

jeugdige bezoekers zorgen voor een gezellige drukte in de ge-

meenschappelijke ruimte met aangename tuin en terras.

www.snuffel.one/nl

WIST-JE-DATJES

• ‘Die Scone’ is niet alleen een baken van traditie, maar tegelijk een bruisende evenementenstad. Zo wisselen 
culturele hoogtepunten elkaar af. In augustus 2023 pakt het Reiefestival uit met podiumkunsten. Het daar-
opvolgende jaar trekt de praalstoet van de Gouden Boom door de straten. Tijdens Triënnale Brugge 2024 
vormt de stad dan weer het decor van hedendaagse kunst. Een artistieke ambiance waar ook families reik-
halzend naar uitkijken. Het openluchtkarakter leent zich perfect om er op eigen ritme een waar feest van te 
maken. Dat er heel veel te beleven valt, ontdek je ook op: www.visitbruges.be/nl/activiteiten

• Brugge bevindt zich op een boogscheut van de Vlaamse kust. Een rechtstreekse trein nemen? Dat kan per-
fect! Zo sta je in maximum 20 minuten in Oostende, Blankenberge of Knokke-Heist. Reken een uur naar De 
Panne. Heerlijk om te ontspannen bij mooi weer.
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  Bus 
Historische gebouwen, musea en winkelstraten liggen op wandelaf-

stand van elkaar. Voor wie toch de kinderstappen wat wil sparen, bie-

den stadsbussen een alternatief. Ook handig van en naar het station.

Paardenkoets 
Leuk voor jong en oud: Brugge verkennen per koets. Een rit over 

eeuwenoude bruggetjes en historische steegjes voert je langs heel 

wat pittoreske plekken. Het traject start op de Markt, met een korte 

tussenstop aan het Minnewater. Ideaal om een fotokiekje te nemen 

vanop de schilderachtige Begijnhofbrug met de befaamde Brugse 

zwanen op de achtergrond. Reken op 30 minuten. 

  Boot 
Een boottochtje op de Brugse reien mag echt niet ontbreken op 

je bucketlist. Inschepen kan vanaf 5 verschillende aanlegplaatsen. 

De rondvaart duurt een half uur en voert je langs de Dijver, het 

Begijnhof en andere hoogtepunten.

NAAR EN DWARS DOOR BRUGGE 

  Fietsverhuur 
Het Venetië van het Noorden op 2 wielen ontdekken? Goed plan! 

Verschillende fietsverhuurpunten liggen verspreid in de stad. Ook 

verkrijgbaar: kinderzitjes en aanhangkinderfietsen. 

www.visitbruges.be/nl/verken/fietsverhuurpunten

Citytour
Brugge verkennen zonder vermoeide voeten? Minibusjes brengen 

je zowel langs de belangrijkste bezienswaardigheden als minder 

bekende plekjes. Een rondrit duurt ongeveer 50 minuten.

www.citytour.be/nl

  Trein
Naar Brugge reis je makkelijk met de trein. Vanaf het Stationsplein 

wandel je in 10 minuten naar de historische binnenstad. 
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LANDSCAPES 

Meer dan 100 jaar geleden het strijdtoneel van de Eerste We-
reldoorlog, nu de laatste stille getuige van de gruwel van toen: 
het landschap van Flanders Fields. In het themajaar LANDS-
CAPES | Feel Flanders Fields lanceren Westtoer en Toerisme 
Vlaanderen heel wat nieuwigheden om de bewogen geschie-
denis van de streek op een nieuwe manier te ontdekken, sa-
men met de hele familie.
www.toerismewesthoek.be/nl/landscapes/intro

The Front Eye
‘The Front Eye’ | Vanaf 9 mei 2023 | Hooge Crater Museum,

Meenseweg 467, 8902 Zillebeke

In het Hooge Crater Museum in Ieper staat een wel erg bijzonder 

ontvangstcomité klaar: de Hooge Boys. Zij loodsen jonge bezoe-

kers langs een interactief en speels parcours met informatiebor-

den op kinderhoogte en geven boeiende opdrachten. Het project 

LANDSCAPES brengt de bezoekers letterlijk in hogere sferen. Het 

platform ‘The Front Eye’ geeft een indrukwekkend uitzicht op Hill 

60 en 62, Hooge Crater Cemetery en de Kemmelberg.

www.hoogecrater.com

Venster op Vleteren
Vanaf 29 april 2023 tot eind augustus 2024 | Die Sceure,

Veurnestraat 4, 8640 Oost-Vleteren

Deze familievriendelijke wandelroute wordt aan elkaar geregen 

door talrijke kijkboxen met bijpassende verhalen voor groot en 

klein. Een unieke tocht door het rijke oorlogsverleden van de regio. 

DE GROOTE OORLOG

STILLE GETUIGEN,
STERKE FAMILIEBELEVINGEN
De boodschap ‘nooit meer oorlog’ blijft actueel en in deze regio zelfs tastbaar De vele familievriendelijke 
bezoekerscentra en attracties dompelen gezinnen spelenderwijs onder in de beklijvende geschiedenis van de 
Groote Oorlog. Ontdek het familieparcours in de vele musea en stap met je opdrachtenboekje in de hand door 
het verleden in de loopgraven van de Dodengang en Bayernwald. Word samen stil op de tonen van de Last Post 
en ontrafel de geheimen van het met kraters en bunkers gelittekende landschap aan de hand van levensgrote 
foto’s en interactieve applicaties op maat van families. Een ware belevingstocht voor jong én oud(er). 

Met deze handige leidraad stippel je in een handomdraai een familievriendelijk programma uit.  
Meer inspiratie? Neem een kijkje op: 
www.toerismewesthoek.be/nl/doen/met-kinderen
www.toerismewesthoek.be/nl/bayernwald
www.toerismewesthoek.be/nl/dodengang
www.toerismewesthoek.be/nl/flanders-fields/last-post
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Wandeling ‘Reflectiepunten’
Vanaf 30 april 2023 | Start: Passchendaele Museum,

Berten Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke

Wandelen, ravotten, klimmen, spelen … en ondertussen genieten 

van het prachtige historische landschap van het kasteelpark van 

Zonnebeke. Op de gloednieuwe wandeling ‘Reflectiepunten’, die 

langs het bestaande Avonturenpad loopt, wacht jong en oud een 

ware ontdekkingstocht.

Echo’s van Oorlog
Vanaf 1 februari 2024 | Passchendaele Museum,

Berten Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke

Tijdens ’Echo’s van Oorlog’, de expo die het Passchendaele Muse-

um speciaal voor LANDSCAPES ontwikkelde, is kindervriend Mau-

rice de museumrat opnieuw van de partij. Hij neemt families mee 

op sleeptouw tijdens een luisterspel boordevol leuke opdrachten.

SPOREN VAN DE GROOTE OORLOG 

In Flanders Fields Museum, Ieper
In het In Flanders Fields Museum ontdek je een fascinerend stukje 

geschiedenis met de hele familie. Het kinderparcours met audiover-

haal en het schrijf- en plakboekje van jonge museumgids Dré wek-

ken het verhaal van de Groote Oorlog in en rond Ieper tot leven.

www.inflandersfields.be/nl/bezoek/gezin

Memorial Museum Passchendaele, 
Zonnebeke
Kinderen kinderen samen met gidsjes Lisa en Louis en museum-

ratje Maurice op tocht. Met een luisterspel, plooikaart en boeien-

de opdrachten leren ze zo spelenderwijs meer over WO I. Onder-

tussen volgen de (groot)ouders op hetzelfde tempo hun eigen 

parcours met een audiogids.

www.passchendaele.be/Familievriendelijk

Talbot House, Poperinge
Tijdens het interactieve familieparcours ga je mee op stap met 

echte historische personages van toen. Soldaat Arthur neemt je 

mee door Talbot House. 

www.talbothouse.be

BEREIKBAARHEID

De steden van de Westhoek zijn bereikbaar met de trein, maar je 

verplaatsen tussen de verschillende stops doe je het best met de 

wagen. Parkeren kan op de randparkings bij het centrum of bij de 

bezienswaardigheden zelf. 

Maak een ommetje naar Nieuwpoort - 
op minder dan 40 km van Ieper - voor 
een bezoek aan Westfront. Dit niet te 
missen bezoekerscentrum belicht de 
onderwaterzetting van de poldervlakte 
– een keerpunt in de geschiedenis van 
de Eerste Wereldoorlog. Ontdek meer op 
pagina 63. 

TIP!
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DE BAKERMAT VAN EUROPA
Dat Brussel een wereldstad is, behoeft geen twijfel. De Grote Markt met het iconische stadhuis, het 
Beursgebouw, het Justitiepaleis, de basiliek van Koekelberg en de vele andere historische juwelen 
maken deel uit van de architecturale grandeur van Brussel. Manneken Pis is ook een topper voor 
kinderen, maar het familievriendelijke aanbod heeft nog veel meer parels op zijn kroon. Overal in 
de stad kan je stripfiguren spotten, vind je musea op kindermaat en kunnen de kleinsten stoeien 
in imposante bossen en parken, zoals het Jubelpark en het Zoniënwoud. Familievriendelijke opties 
in overvloed! Deze tips maken je wegwijs in het grote aanbod.

Meer inspiratie? Visit Brussels heeft een handig overzicht voor je klaar:
www.visit.brussels/nl/bezoekers/wat-te-doen/family-friendly

ONTDEKKEN
AfricaMuseum 
Na een grondige renovatie eind 2018 kreeg het AfricaMuseum 

een hedendaagse toets en sindsdien is het een belangrijke trek-

pleister voor families. Speciaal voor jonge bezoekers vind je er 

experimenteerruimtes, een kidsproof restaurant en alle info op 

kindermaat. Gratis toegang voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Spelen en ravotten kan voluit in de groene parkomgeving, de bos-

sen van het nabijgelegen Zoniënwoud en in de speeltuin op wan-

delafstand van het museum. 

www.africamuseum.be

Atomium en Mini-Europa
Het Atomium, een icoon aan de Brusselse horizon! Een hele bele-

venis met oude roltrappen, tentoonstellingen en een adembene-

mend uitzicht vanuit de gigantische bollen. Ook bijzonder leuk: 

Europa ligt er letterlijk aan je voeten! Want het is maar een kleine 

stap naar mini-Europa, het belevingspark waar je in enkele uren 

door heel Europa reist. Je ontdekt er elk monument tot in de 

kleinste details. Reuzeleuk voor kinderen! Gratis toegang voor 

kinderen kleiner dan 115 cm.

www.atomium.be
www.minieurope.com/nl/

BRUSSEL
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Belgian Chocolate Village 
Een speelse inkijk in het proces van chocolade maken, van cacao-

boon tot praliné. Dit kleine museum ligt iets buiten het centrum, 

maar is gemakkelijk te bereiken via metro Simonis. Met audiogids 

voor kids in 3 talen en natuurlijk een paar lekkere proevertjes. 

www.belgianchocolatevillage.be

BELvue Museum 
Hét museum over België en zijn geschiedenis. Interactief en inte-

ressant voor alle leeftijden, met een leuke shop en bio-lunchcafé. 

Kinderen kunnen kiezen uit diverse spelparcours; er is er zelfs eentje 

voor kleuters vanaf 3 jaar. Elke woensdagnamiddag gratis toegang. 

www.belvue.be

Coudenberg 
Bijzondere beleving voor de hele familie: samen de ondergrond-

se gangen van het middeleeuwse Coudenbergpaleis verkennen. In 

sommige kelders hoor je zelfs trams boven je hoofd razen! Neem 

de ingang via het BELvue Museum om deze verborgen parel te ont-

dekken. Speciaal voor kinderen én de hele familie is er een span-

nende ondergrondse speurtocht. Klein keizer Kareltje zoekt dappe-

re prinsen en prinsessen om de code van zijn schatkist te kraken.

www.coudenberg.brussels

House of European History 
Beleef hier de moderne Europese geschiedenis aan de hand van spre-

kende voorwerpen en opstellingen. Kruip op een koersfiets en neem 

plaats in interieurs en een auto uit de jaren 60. Speciaal voor kinde-

ren tussen 6 en 10 jaar: met een rugzakje vol verrassingen en leuke 

spelletjes reis je terug in de tijd door verschillende periodes in de 

geschiedenis van Europa! Toegang is gratis; 7 dagen per week open. 

www.historia-europa.eu

Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen 
Topmuseum voor families met kinderen, 7goed voor urenlange 

verwondering over mens, dier en aarde. Niet te missen: de enor-

me dinoskeletten, meedoen aan opgravingen of een duik nemen 

in de wereld van de insecten of de diepzee. Populair bij kinderen: 

de BiodiversiTour. Langs dit parcours dompel je je onder in de 

wereld van de biodiversiteit. Vind je de 6 letters van het mysterie? 

Dan wacht je een leuke verrassing.

www.naturalsciences.be

Plantentuin Meise 
Lekker een dag eropuit met de hele familie? Plantentuin Meise 

biedt tal van spannende activiteiten! Ontdek met Koning Amary-

llo alles over het plantenrijk, kietel je voeten op het ‘Verwon-

der-je-voeten-pad’, kom spelen in het speelbos en vaar rakelings 

langs het kasteel met het vlot. Ontdek samen planten uit alle we-

relddelen in het Plantenpaleis. Uitrusten (met iets lekkers erbij) 

kan je in de Oranjerie. 

www.plantentuinmeise.be

Magritte Museum 
Dit museum in het hart van Brussel toont de belangrijkste verza-

meling ter wereld van René Magritte. De soms vreemde kunstwer-

ken met heldere beeldtaal spreken jong en oud aan. Het Magritte 

Museum wil elk familielid een bezoekerservaring op maat aan-

bieden en benadert het mysterieuze, absurde en onverwachte op 

originele wijze. Audiogidsen beschikbaar in 5 talen, ook speciaal 

voor kids van 6 tot 11 jaar en tieners van 12 tot 18 jaar. 

www.musee-magritte-museum.be
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Parlamentarium 
Gratis toegang voor iedereen in dit moderne en interactieve be-

zoekerscentrum van het Europees Parlement. Kinderen kunnen 

aan de hand van een boekje op schattenjacht gaan, terwijl de 

ouders een audiogids kiezen. Beschikbaar in de 24 officiële talen 

van de EU. 

www.europarl.europa.eu/visiting

Train World 
Een succesnummer voor de hele familie: een bezoek aan de fas-

cinerende wereld van treinen. Je ontdekt en beleeft in dit spec-

taculaire museum alles over de spoorwegen. Klim op de enorme 

locomotieven, bestuur zelf een trein in een levensechte simulatie, 

en bezoek de museumshop vol leuk speelgoed.

www.trainworld.be

Stap in de wereld van illusies
Niets is wat het lijkt in musea die illusies uit hun hoed toveren. En 

zo zijn er in Brussel twee. Vlak bij de Grote Markt profileert Illu-

sion Brussel zich als een klein museum van het ongelooflijke. Elk 

gepresenteerd element lijkt onrealistisch of contra-intuïtief, van 

goocheltrucs tot technologische wonderen. Het Museum van Illu-

sies aan de Wolvengracht biedt eveneens een intrigerende, visu-

ele, zintuigprikkelende, educatieve ervaring voor de hele familie.  

https://illusionbrussels.be/nl
https://museumofillusions.be/nl/

Feest voor stripliefhebbers
90 jaar geleden zag Kuifje het levenslicht in Brussel. Ontelbare 

wereldberoemde stripfiguren volgden, zoals de Smurfen en Lucky 

Luke. In het Stripmuseum - herkenbaar aan het buitengewone 

art nouveau-gebouw van Victor Horta - komen de stripboeken 

tot leven. De stripcultuur opsnuiven kan verder ook in het MOOF. 

Dit kleine museum betovert bezoekers met kleurrijke ruimtes en 

interactieve opstellingen waarbij je tussen je striphelden staat. 

Kinderfavorieten: op de foto met een enorme smurf en retro vi-

deogames van Asterix spelen. Vlak aan het Centraal Station. 

www.moofmuseum.be
www.stripmuseum.be
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Meer striphelden spotten? 
Al wandelend door Brussel kan je tientallen stripfiguren ontdek-

ken op muren en in straten. Met een boekje op jacht naar de 

opvallende stripmuren of wandelen in de voetsporen van Kuifje? 

Beide routes zijn verkrijgbaar aan elk toeristisch infopunt. 

www.visit.brussels

Brussels Street Art Parcours
De Marollen verkennen door de ogen van streetart-artiesten? Een 

aanrader! Je wandelt langs gigantische muurschilderingen, van 

kunstzinnige interpretaties tot kleurrijke tunnels. De vrolijke en 

speelse graffitigevels prikkelen de kinderlijke fantasie. 

https://parcoursstreetart.brussels/nl/

Arboretum van Tervuren 
Het Geografisch Arboretum van Tervuren dat 100 hectare telt, ligt 

aan de rand van het majestueuze Zoniënwoud, een groene long in 

de rand van Brussel die maar liefst 4400 hectare bestrijkt. Wandel 

samen door de Nieuwe of de Oude Wereld en ontdek de indruk-

wekkende collectie van het arboretum, dat maar liefst 700 booms-

oorten en ruim 30.000 bomen telt. Met de arboretumkaart in de 

hand, trainen kinderen hun kennis van de verschillende variëteiten. 

Kijk en bewonder de prachtige natuur in al zijn diversiteit! 

www.arboretum-tervuren.be
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ETEN EN DRINKEN
Chalet Robinson
Het Ter Kamerenbos is niet alleen één groot uitgestrekt speel- en 

wandelterrein, je kan er ook je kleine en grote honger stillen. Om 

bij Chalet Robinson te komen, klim je aan boord van een vlot dat je 

naar een eiland brengt. Hier vind je naast waterfietsen ook smake-

lijke kindermenu’s. 

www.chaletrobinson.be

Chez Leon
Gratis maaltijd voor kinderen onder 12 jaar vergezeld van hun (groot)

ouders. Traditionele Vlaamse keuken, met lekkere kindermenu’s zoals 

omelet of mosselen met frietjes, chocomousse of een ijsje. Verschil-

lende iconische decoratieve elementen zorgen voor een unieke en 

authentieke sfeer. Speciale parking voor kinderwagens aanwezig. 

www.chezleon.be

Garage-à-manger
Zoute en zoete lekkernijen voor grote en kleine mondjes. Ongedwon-

gen sfeer. Volwassenen kunnen gezellig onderuit zakken in de sofa’s of 

zetels. Voor de kleinsten werd een caravan omgetoverd tot speelruimte. 

www.garage-a-manger.be

Houtsiplou 
Gezellig familievriendelijk eetcafé met kleurrijke muren en een lekke-

re verse burgers. In het raamkozijn staan boekjes en kinderen vinden 

overal speelgoed om zich te vermaken.

www.houtsiplou.be

30

http://www.chaletrobinson.be
http://www.chezleon.be
http://www.garage-a-manger.be
http://www.houtsiplou.be


La Fabrique
Goed verstopt droomplekje in het Egmontpark, omringd door gras 

en bomen. In de gezellig drukke orangerie geniet je samen van de 

meest smakelijke, huisgemaakte lunchgerechten en zoete lekkernijen. 

Voor de befaamde weekendbrunch is er een aangepaste prijs voor 

kinderen. Maak van de gelegenheid gebruik om de kleinsten even te 

laten ravotten in het Egmontpark. 

www.lafabriqueresto.be

Lloyd Coffee Eatery 
Gezellig ontbijt-, lunch- én brunchadres waar ook aan kleine mondjes 

en buggy’s wordt gedacht. Na het smullen van een heerlijke bagel, 

burger of pancake, kunnen de kleinsten stoeien in de kid’s corner. 

Bestel dus gerust nog een extra café latte. 

www.lloydcoffee.com

Roodkapjes eetzaal – Le Wolf 
Deze gezellige lunchroom ligt in verhalenhuis Le Wolf, waar kinderen 

terecht kunnen voor boeken en spelletjes. Op het menu: een sprook-

jesachtige maaltijd met stenensoep of een peperkoekenhuisje.

www.lewolf.be 

Rocket’s Café
Jonge rocket-hero’s worden smakelijk verwend in dit kleurrijke ont-

bijt- en lunchadresje. Kinderen voelen zich meteen thuis in het speel-

se interieur. Live muziek zorgt regelmatig voor vrolijke noten. 

www.facebook.com/rocketscafepresse

Wolf Brussels 
Ooit kwamen volgens de legende wolven uit het Zoniënwoud tot 

hier. Nu is daar alleen nog de naam van deze foodmarkt getuige 

van. In Wolf Brussels vind je 2650 m2 culinaire totaalbeleving die de 

smaakpapillen prikkelt: 17 restaurants op één plek. Van verrassen-

de wereldkeuken en vleesspecialiteiten van slagerij Dierendonck tot 

overheerlijke desserts met Belgische chocolade. Het concept is ook 

bij kleine smulpapen erg geliefd. Zeker op zondag, want dan is er met 

“Ket’s@Wolf” leuke animatie. Kom smullen van lekkere gerechten in 

een ontspannen en levendige sfeer. 

www.wolf.brussels
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LOGEREN 
B&B Hotels Brussels
De B&B Hotels met 2 adressen in Brussel (Centre Gare du Midi 

en Centre Louise) dragen een familievriendelijk aanbod hoog in 

het vaandel. Beide gezinshotels bieden familiekamers en diensten 

voor elke leeftijd. Reizen met een baby, een peutertje van 3 jaar 

of een kind van 11, is toch net iets anders. Het ontbijt op maat 

weet grote en kleine lekkerbekken te overtuigen.

www.hotel-bb.com/brussels-louise
www.hotel-bb.com/gare-midi

FunKey Hotel
Dit kleurrijke hotel verwelkomt heel wat families met jonge kinde-

ren. Ook cool voor tieners, vanwege de gratis frisdrank, snacks en 

mogelijkheid om een laptop te lenen. Ontspannen kan in de speel-

kamers met spelcomputers, gezelschapspelen en tafelvoetbal. Het 

ontbijt maak je zelf in de keuken en je neemt het vervolgens mee 

naar de eettafels. Communicerende kamers zijn mogelijk.

http://funkeyhotel.com

Hotel Amigo
Ultiem familievriendelijke logies, waar kinderen een vorstelijk ont-

haal wacht. Ze ontvangen een welkomstpakket met badjas en slofjes 

in kindermaat en ze mogen ‘s ochtends hun eigen ontbijt samenstel-

len. Engels- of Franstalige babysitservice is 24/7 beschikbaar. 

www.roccofortehotels.com/hotel-amigo

Hotel Bloom
Jonge kunstenaars namen de ruimtes van hotel Bloom onder han-

den. Het resultaat? Unieke kamers met een artistieke look, waar 

elk gezinslid zich thuis voelt. Grote familiekamers beschikbaar. 

www.nhow-hotels.com/brussels-bloom

Jam Hotel
Trendy stadshotel in industriële stijl. Verschillende kamertypes 

voor 3 tot 6 personen. Na een dagje rondwandelen in de stad 

kan je verpozen op de rooftopbar of in het ‘chilling-bad’. Extra 

voorzieningen: spelletjes, tafeltennis, skateboards. 

www.jamhotel.be

Meininger Hotel
Vriendelijke geprijsd, modern en een toffe sfeer. Meininger com-

bineert de sfeer van een hostel met de voordelen van een hotel. 

Grote ontspanningsruimte met pooltafel en tafelvoetbal. Kinde-

ren tot 5 jaar logeren gratis. 

www.meininger-hotels.com/brussel

Novotel Brussels City Centre 
Een warm welkom aan alle families. Per kamer logeren 2 kin-

deren onder 16 jaar gratis. Ontspannen kan in de speelruimte, 

eventueel na een lekkere kindermaaltijd in het restaurant. Dit 

hotel ligt midden in het centrum op 5 minuten wandelen van het 

Centraal Station. 

www.all.accor.com/brussels

Radisson Blu Royal Hotel
Vanuit dit centraal gelegen hotel kunnen gasten wandelen naar 

heel wat bezienswaardigheden. Het prachtige gebouw ademt 

luxe en rust. Voor families met kinderen komen verschillende ka-

mertypes in aanmerking.

www.radissonhotels.com/brussels

Zoom Hotel
Comfortabel hotel met ruime kamers met fotografie als thema. 

Vlot bereikbaar met metro en bus, en diverse restaurants om de 

hoek. Gasten prijzen het vriendelijke en jonge personeel. Baby-

bedje en kinderopvang op aanvraag beschikbaar.

www.zoomhotel.be

9Hotel
Zowel 9Hotel Sablon als 9Hotel Central hebben alle voorzienin-

gen in huis voor een perfect familie-uitje. Van suites voor 4 per-

sonen tot kinderbedjes, maar ook flessenwarmers, kinderstoelen 

en een babysit op aanvraag. Zo kan jong en oud genieten van een 

ontspannende trip. 

www.9-hotel-central-brussels.be
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Yooma brussels 
Dit nieuwe hotel verleidt elke stripliefhebber. De ruime kamers 

(tot 6 personen), de lobby, het restaurant,… werkelijk alles vormt 

één grote stripbeleving. Welk kind houdt er niet van? Gelegen 

vlak bij station Brussel-Zuid. 

https://yooma-brussels.com/en/

Thon Hotel Bristol Stephanie
Dit hotel van de Thon-groep biedt comfortabele familiekamers 

voor maximaal één extra volwassene of 2 kinderen (tot max. 12 

jaar). Fraaie ligging aan de Louizalaan.

www.thonhotels.com/brussel

Aparthotel Citadine Toison D’or
De tweeslaapkamerappartementen in Citadines Toison d’Or Brus-

sels bieden alle comfort, met de gunstige ligging als extra troef. 

Het openbaar vervoer, winkeltjes, supermarkt en restaurants lig-

gen op wandelafstand. Dankzij de aparthotel-formule is het ook 

voor families comfortabel logeren.

www.citadines-toison-dor.com

Hostel Bruegel 
Goedkoop overnachten in dit vernieuwde hostel, met de hoogte-

punten van Brussel op een steenworp afstand. Inrichting met een 

knipoog naar de kunstschilder Pieter Bruegel. Kinderen jonger dan 

3 jaar verblijven gratis; korting voor kinderen onder 16 jaar. Ge-

zelschapsspelletjes, gratis babybedje en kinderstoelen beschikbaar.

www.jeugdherbergen.be/nl/brussel

Sleep Well 
Naast comfortabele kamers beschikt hostel Sleep Well over een 

grote familieduplex met uitzicht op de stad. Voor een klein extra 

bedrag beschik je over een eigen privékeuken. Extra’s: spelletjes, 

pingpongtafel, fietsverhuur. 

www.sleepwell.be

NAAR EN DWARS 
DOOR BRUSSEL 

  Trein
Van en naar de hoofdstad reis je comfortabel met de trein. Van-

uit de 3 grote stations (Brussel-Centraal, Brussel-Noord en Brus-

sel-Zuid) kan je makkelijk alle hoeken van de stad ontdekken.

  Metro, tram en tram 
Het Brusselse openbaar vervoer is herkenbaar aan het logo van 

MIVB en maakt alle straten en wijken van Brussel vlot bereikbaar.

  Wagen 
In Brussel geldt op de meeste plaatsen een maximumsnelheid 

van 30 km/u. Het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest is boven-

dien een lage-emissiezone. Ben je niet zeker of jij met je voer-

tuig Brussel in mag? Check dan: 

www.lez.brussels.

  Fiets 
De hoofdstad ontdekken op een tweewieler? Goed plan! Naast 

begeleide fietstochten zijn er ook deelfietsen en fietsverhuur-

punten, verspreid in de stad. Ook verkrijgbaar: kinderzitjes en 

aanhangkinderfietsen.

www.brussel.be/fiets
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GENT 

HISTORISCHE CHARME MET 
EEN HEDENDAAGSE TOETS
Gent, de stad die door de eeuwen heen de bakermat was van graven en hertogen en waar ooit 
de wieg stond van Keizer Karel, ademt 1400 jaar geschiedenis. Historische huizen, iconische kathe-
dralen, het imposante Gravensteen en het prachtige Lam Gods stralen eindeloze charme uit. Geen 
wonder dat kinderen er zich ridder of jonkvrouw wanen. Een citytrip met kinderen? Gent is de 
ideale match! Naast cultuur en geschiedenis, biedt de Oost-Vlaamse hoofdstad ook een bruisend 
stadsleven, van 12 verrassende musea waar ook de kleinsten welkom zijn tot coole belevingen op 
kindermaat. Maar eerst tijd voor die typisch Gentse lekkernij: cuberdons. Mmm! 
Je merkt het, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met de tips in deze rubriek stel je de leukste 
trips samen. Tijd om te grasduinen! 

Meer inspiratie? Visit Gent heeft een handig overzicht voor je klaar: www.visitgent.be/gezin.

ONTDEKKEN
De Lam Gods AR Tour
Hét icoon van deze stad? Dat is zonder twijfel het Het Lam Gods 

van de gebroeders van Eyck, te bewonderen in de Sint-Baafskathe-

draal. Dompel je virtueel onder in de bewogen geschiedenis van het 

15e-eeuwse drieluik en de statige kathedraal. De Lam Gods AR Tour 

wordt internationaal getipt als een topbeleving en dat is het ook. Een 

absoluut hoogtepunt voor de hele familie! Beschikbaar in 3 versies: de 

‘Master of detail’-tour, ‘Standard’-tour en de ‘Kids’-tour. Vol spanning 

leidt de augmented reality-technologie naar het enige echte meester-

werk: het gerestaureerde Lam Gods. Alleen te zien in Gent!

www.sintbaafskathedraal.be/nl/lam-gods-ar-tour/

Belfort 
Beklim de 254 trappen van de bekende Belfort-toren en geniet samen 

van het mooie uitzicht. Nog meer avonturen voor de jongste bezoe-

kers: codes kraken en mysteries oplossen in één van de speurtochten. 

www.historischehuizen.stad.gent/nl/belfort

Gravensteen 
Deze middeleeuwse burcht Gravensteen ligt midden in de stad. Vanop 

de omwallingen heb je een prachtig uitzicht op Gent. Binnen ontdek 

je met de audiogids spannende en vooral boeiende verhalen door-

heen de verschillende ruimtes. De beleving maakt zowel volwassenen 
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als kinderen deelgenoten van de Gentse geschiedenis, in een gepaste 

en voor de jongsten vooral ludieke stijl. Zelfs wie geen grote fan is van 

burchten, komt hier enthousiast buiten. Gratis toegang tot 12 jaar.

https://visit.gent.be/nl/zien-doen/gravensteen-een-burcht-gent

Huis van Alijn 
Een bijzonder en kleurrijk museum dat het dagelijkse leven viert. 

Duik de verkleedkoffer in, blader samen in fotoalbums uit oma’s tijd, 

bekijk oude filmpjes, knutsel, hinkel of bikkel… ook (groot)ouders ha-

len jeugdherinneringen op. Rustig en veilig spelen kan in de mooie 

binnentuin met terras. 

www.huisvanalijn.be/nl

Industriemuseum 
In het centrum van Gent huist het Industriemuseum in een indruk-

wekkend fabrieksgebouw. Kinderen tussen 1,5 en 12 jaar kunnen een 

tof museumspel op maat kiezen. Onderweg zetten ze de stoommachi-

ne in werking en gaan ze creatief aan de slag met allerlei materialen.

www.industriemuseum.be

MSK – Gent
Het Museum voor Schone Kunsten Gent biedt schilder- en beeldhouw-

kunst van de middeleeuwen tot vandaag. Ontdek een brede kunstcol-

lectie, van Jeroen Bosch over Rubens tot Magritte. Zoek je een formule 

op maat van de jongste bezoekers? Dan is de ‘familieroute’ een absolu-

te aanrader. In deze speurtocht ga je op zoek naar verborgen koffers, 

waarin speelse doe-opdrachten verstopt zitten. Zo wordt het museum-

bezoek een leuke familieactiviteit waar iedereen plezier aan beleeft. 

Het nabijgelegen Citadelpark biedt wandelvertier en een speeltuin.

www.mskgent.be

Sport- en recreatiepark Blaarmeersen 
Spannende belevingen in de speeltuin, het avonturenbos en Bleau, 

het grootste indoorklimpark van Europa. Voor kleuters is er een 

apart klautergedeelte. In de zomer brengen de grote zwemvijver, 8 

glijbanen en een strand verkoeling, net als de lekkere ijsjes. Het Ska-

tepark - met zijn 4.000 m2, het grootste van het land - staat garant 

voor een onvergetelijke skate-ervaring. 

www.visitgent.be/nl/blaarmeersen

Kasteel van Laarne
Gelegen op 15 km van het centrum van Gent, is het kasteel van Laar-

ne zonder twijfel een erfgoedparel die tot de verbeelding spreekt. 

De movieguide ‘HEKSEN!’ leidt families rond in de salons, de keu-

ken, de ridderzaal en zelfs de gevangenissen. Samen met pastoor 

Jan Schatteman en poetsvrouw Josyne ontsluier je alle geheimen 

van het slot. Wat knaagt er aan het geweten van de pastoor? Welk 

geheim draagt Josyne met zich mee? En wie waren de heksen van 

Laarne? De movieguide (NL, FR, EN) boeit bezoekers vanaf 12 jaar, 

terwijl jongere kinderen helemaal in de ban zijn van kabouters en 

schatkamers. Spannende speurtochten voor verschillende leeftijden.

www.herita.be/nl/kasteel-van-laarne

Gentse musea en kinderen 
zijn sowieso een goeie 
combo. 
Meer inspiratie? 
www.visitgent.be/nl/kind-
en-museum-goeie-combo 

TIP!
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Kleurrijke (street art)wandelingen
Gent heeft een aantal leuke gratis stadswandelingen in petto. Onze 

favorieten? De Draakje Fosfor-app is de ideale compagnon voor een 

wandelspeurtocht door de stad. Samen ga je op zoek naar de bril 

van Draakje Fosfor en onderweg kom je toffe dingen over Gent te 

weten. Amusement, beweging en een streepje cultuur: een heerlijke 

combinatie, toch? Geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Ook cool 

om te doen: een kleurrijke graffitiwandeling op kindermaat, dwars 

door de binnenstad. Dankzij het ‘Sorry, not sorry street art’-stads-

plan, stippel je makkelijk een route uit langs de gigantische muur-

schilderingen die overal in de stad te bewonderen zijn.

www.visitgent.be/draakjefosfor 
www.visit.gent.be/street-art 
www.cultuur.stad.gent/street-art-map

Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen
Zin om te wandelen in het groen? Dan is het natuurgebied Bour-

goyen-Ossemeersen, gelegen op 4 kilometer van het centrum van 

Gent, beslist een ommetje waard. Een educatieve schepvijver, een 

hangbrug, vogelkijkhutten en een blotevoetenpad nodigen kinderen 

uit om op ontdekking te gaan, met of zonder schoenen. Een na-

tuurlijke voetmassage … het is net even iets anders. Stenen, modder, 

houtsnippers,… laat maar komen. 

https://visit.gent.be/nl/zien-doen/bourgoyen-ossemeersen

Gents universiteitsmuseum (GUM) 
Gefascineerd door onderzoekstechnieken, van biologie tot ar-

cheologie, van psychologie tot geneeskunde? Dan is een bezoek 

aan het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum een aanrader. 

Duik in het brein van een wetenschapper. Laat je uitdagen, maar durf 

ook twijfelen en falen. En vooral: ontdek de bijzondere objecten die 

het resultaat zijn van de wetenschap in al haar facetten. Vroeger en 

nu. Ook kinderen en tieners zijn heel erg welkom in het GUM. Zo kan 

je deelnemen aan één van de familiespelen. Daarbij krijg je het ge-

zelschap van professor Twijfel (vanaf 4 jaar) of trek je op onderZOEK-

TOCHT (vanaf 9 jaar). Bewonder zeker ook de bijhorende en gratis te 

bezoeken Plantentuin, met in het buitengedeelte onder andere een 

arboretum, rotstuin en een mediterrane tuin. Of ontdek reuzenwa-

terlelies en andere (sub)tropische natuurpracht in de serres. Met 4000 

m2 is er genoeg ruimte om het jonge volkje te laten rondstruinen. Het 

GUM, een groene wetenschapsparel in de stad! Het Citadelpark, MSK 

Gent en het S.M.A.K. liggen net aan de overkant. Wie zegt dat ravotten 

en een museumbezoek niet samen gaan? 

www.gum.gent/nl/familiebezoek

Boottocht in de binnenstad 
Een rondvaart met een open of overdekte boot laat de historische 

binnenstad vanuit een verrassend perspectief zien. De kapitein aan 

boord gidst in verschillende talen. Klaar om in te schepen? 

www.visitgent.be/varen

Luxesloep huren 
Meer charmante plekjes ontdekken? Sta zelf achter het roer van een 

luxesloep en vaar tot aan het idyllische Sint-Martens-Latem. Dat is 

heerlijk ontspannen met de hele familie. Geen vaarbrevet nodig. 

www.visitgent.be/varen

Playtime in Gent 
Op stap met tieners? Ook dan valt er in Gent genoeg te beleven! Wat 

dacht je van een vrolijk potje paintball of een meeslepend virtual re-

ality-spel? Nog spannender: beleef een escape room-ervaring. Klaar 

voor een adrenalinekick? 

https://visit.gent.be/nl/playtime-gent-zoektochten-en-spelletjes
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ETEN EN DRINKEN
De tuin van Eten 
Vlakbij het prachtige Citadelpark en het MSK, vind je dit huiselijke 

eetadresje, inclusief een kast vol speelgoed. Op het menu: gevari-

eerde no-nonsense gerechten en lekkernijen voor de kleine ‘pierkes’.

www.tuinvaneten.com

Balls & Glory
Het concept is eenvoudig en subliem tegelijk: oer-Vlaamse ge-

haktballetjes in een nieuw jasje of liever met een creatieve vulling. 

Overheerlijk! Ook kinderporties zijn mogelijk. De kleine maagjes 

zijn er gek op. 

www.ballsnglory.be

Bavet
De 3 Bavet-vestigingen in Gent ontvangen spaghetti-liefhebbers 

van alle leeftijden in een leuke, jeugdige setting. Smossen mag, 

want iedereen krijgt een grote bavet om! De porties komen in 3 

maten: muis, hond en paard. Superprettig! 

www.bavet.eu/nl

De Bompa
Proeven van grootmoeders keuken in een gezellige, familiale 

sfeer. Ook kleine smulpapen zijn welkom en laten zich graag ver-

leiden door verse rijstpap, mét gouden lepeltje!

www.debompa.be

Ma & Ik
Sfeervolle ontbijt- en lunchplek waar je je thuis voelt met de kin-

deren. Een warm en tegelijk kidsproof interieur. Met gevarieerde 

recepten die jong en oud kunnen bekoren.

www.ma-en-ik.be

Hof van Herzele 
In de 13e eeuw was dit een herberg van het riddergeslacht van 

Herzele. Vandaag kan je er terecht voor een heerlijke lunch met 

dagverse producten. Pure ingrediënten worden met liefde bereid, 

ook voor de kindersuggesties. Intussen komen in het speelhoekje 

de verhalen van pages, schildknapen en ridders weer tot leven. 

www.hofvanherzele.be

Keizershof
Een gezellige brasserie op de Vrijdagmarkt. Geen klassieke kinder-

gerechten, maar voor bijna elk gerecht een kinderportie. Kinder-

stoelen, kleurpotloden, enzovoort.

www.keizershof.net

Koffeine
Koffie- en ontbijtbar die werkt met lokale producten. Kinderen 

kunnen een kleurplaat inkleuren. 

www.facebook.com/koffeinegent

Woest
Ook kinderen zijn welkom: aangepaste stoeltjes, een kindermenu 

en een speelgoedkast met spelletjes en boekjes. Even buiten het 

stadscentrum.

www.woestgent.be

Alix - Table & Jardin d’Amis
Authentiek en anders tafelen. In de zomer is de stadstuin gehuld 

in een picknick-sfeertje. 

www.alixtablejardin.be
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LOGEREN 
B&B Big Sleep
Met het verwarmde buitenzwembad als extra sfeerbrenger, lijkt 

het altijd zomer in de kleurrijke setting van B&B Big Sleep. Voeg 

daar de zeer ruime kamers aan toe (maximum 4 personen) en je 

krijgt de ideale vakantiestek voor families.

www.bigsleep.be/site/index.html 

B&B Goeiemorgen
Deze B&B doet er alles aan om zowel ouders als kinderen een fijn 

verblijf te bieden. Een ruilbibliotheek, een zalig terras en een tuin 

om in te ravotten dragen daartoe bij. De familiekamers (maximum 

4 personen) zijn ruim en voorzien van een eigen zithoek met tv. 

www.goeiemorgen.eu

Villa Emma
Zin om te overnachten in een fraai gerenoveerde art nouveau-vil-

la? Dan lijkt Villa Emma wel een droom. In gastenkamer Tilia kun-

nen families (tot maximum 4 personen) rekenen op een comfor-

tabel verblijf. Zo is er een grote slaapkamer met zithoek, alsook 

een tweede slaapkamer met een groot stapelbed en een privé 

badkamer. De gastvrije uitbaters organiseren met plezier een 

picknicktocht of andere passende activiteit. 

www.villa-emma.eu 

Flandria hotel 
Een gezellig en budgetvriendelijk hotel pal in het centrum van 

Gent, omgeven door kanalen en prachtige kathedralen. De lig-

ging in een autoluw straatje brengt rust na een dag vol ontdek-

kingen. Bovendien logeren kinderen jonger dan 7 jaar gratis op 

de kamer van de ouders. 

www.flandriahotel.be

Monasterium PoortAckere
Overnachten in een voormalig 19e-eeuws monasterium. Dat is 

verdwalen in kloostergangen en unieke stukjes geschiedenis ont-

dekken. Voordelige tarieven voor kinderen tot 15 jaar. 

www.monasterium.be

Novotel Gent Centrum
Familievriendelijk hotel in het centrum van Gent. Een zwembad 

en gezellige speelruimte zorgen ervoor dat de kleinsten hier met 

plezier blijven plakken. Een kinderboek of bordspel lenen? Ook 

dan kan! 

www.all.accor.com/hotel/Novotel-Gent
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Hotel Orion
Logeer in stijl in de grote art deco-familiekamer. Dit prachtige 

hotel met zwembad bevindt zich net buiten het centrum in een 

wijk vol architecturale pareltjes.

www.hotel-orion.be/nl

NH Gent Belfort
De Sint-Baafskathedraal, het belfort en het Gravensteen liggen 

allemaal op wandelafstand van dit stijlvolle hotel. Voor gezinnen 

zijn er communicerende kamers, verbonden met een tussendeur. 

Op het terras is het bij mooi weer gezellig vertoeven. 

www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort

Harmony
Zin in een familieverblijf met een vleugje luxe? Dan is dit exclu-

sieve hotel een prima keuze. Gelegen aan de schilderachtige Leie 

in het hartje Gent en ideaal om de stad te verkennen! Kinderen 

verblijven voordelig op de kamer van de ouders, tot 3 jaar zelfs 

helemaal gratis.

www.hotel-harmony.be

Hotel Cathedral
Het gezinsarrangement van Hotel Cathedral voorziet in leuke ex-

tra’s: een boottocht, gratis kleurboek met kleurpotloden of een 

graffitikunstwerkje. Leuk om zelf aan de slag te gaan. Het vrien-

delijke onthaal van de gastvrouw krijg je er gratis bovenop.

www.hotelcathedral.be

Yalo hotel
Stilzitten? Dat is nergens voor nodig in dit recente, urban design 

hotel. Belevingsruimte zat!

De ‘Suite for the Tribe’ mag dan wel een luxekamer zijn, het is 

daardoor ook zeer geschikt voor een gezin van 4 (waarvan 2 kin-

deren tot 12 jaar). Ook bij het ontbijt wordt aan de jongste gasten 

gedacht. Een trendy, allround experience! 

www.yalohotel.com/nl

Marriott Ghent
Wie graag luxueus logeert, wordt in Marriott Ghent op zijn wen-

ken bediend. Maar wist je dat het hotel ook beschikt over fami-

liekamers voorzien van 2 queensize bedden? Te gek: televisieka-

nalen voor kinderen.

www.marriottghent.be

The Hide 
Ruime en volledig ingerichte luxe studio’s en appartementen met 

een eigentijdse toets. De penthouse Yügen voorziet in twee apar-

te slaapkamers met kingsize bedden, een schitterende woon-

kamer met open haard en een aangesloten open keuken. Ook 

prima geschikt voor een iets langer verblijf. Extra pluspunt: het 

terras en de gemeenschappelijke tuin aan het water. Een plek 

voor kinderpret of pure ontspanning.

www.thehide.be/nl
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Aparthotel Castelnou
Je eigen appartement, maar dan in een hotel. De ruime, moder-

ne kamers met kitchenette, aparte badkamer en slaapkamer zijn 

ideaal voor families met kinderen. Lekkere dagschotels en kinder-

menu’s verkrijgbaar in het restaurant. Pluspunt: het nabijgelegen 

Koningin Astridpark met speeltuintje en grasveld. Dolle pret! 

www.castelnou.be/nl

Camping Urban Gardens – Blaar-
meersen
Glamping is trending. Zo voelen families zich in hun nopjes in de 

gloednieuwe lodges van Camping Urban Gardens. Wie op zoek 

is naar een caravan- of camperplaats is uiteraard ook welkom. 

Kamperen in het groen, maar toch dicht bij het levendige stads-

centrum. De ideale combinatie! In het sport- en recreatiegedeelte 

kunnen kinderen dan weer naar hartenlust ravotten. Een twee-

wieler huren om de stad te verkennen? Ook dat kan perfect!

www.urban-gardens.be

De Draecke Hostel 
Vernieuwde hostel in het hart van de stad. Moderne kamers met 

eigen badkamer, voor families die op zoek zijn naar betaalbaar 

comfort. De benedenverdieping steekt in een eigentijds graffiti-jas-

je, met werk van de Gentse street art-artiest Bué The Warrior.

www.jeugdherbergen.be/nl/gent 

KaBa Hostel
Voor het hippe gezin op zoek naar een budgetvriendelijk logeer-

adres waar alles veilig en proper is. De groene tuin is een plus-

punt voor de kinderen.

www.kabahostel.be

Treck Hostel 
De allereerste indoor camping! In dit bijzondere hostel kan je 

overnachten (en ontbijten) in één van de 9 themacaravans of in 

een gemeenschappelijke kamer. Leuke extra’s: een indoor speel-

tuin voor de kleinsten, gezelschapsspelletjes en een tafeltennista-

fel. Op wandelafstand van het centrum. 

www.treckhostel.be

Uppelinck Hostel
Kajakken is populair bij jong en oud. En daar speelt dit betaalbare 

hostel handig op in. Gesitueerd in een van de oudste gebouwen 

van Gent, met een grandioos uitzicht op de beroemde torenrij. De 

gemeenschappelijke keuken is een plek van ontmoetingen. 

www.nl.hosteluppelink.com

WIST-JE-DATJES

• Wie in juli afzakt naar Gent, kan rekenen op 
veel vertier. Dan staat de stad 10 dagen lang 
in vuur en vlam. Jaarlijks zakken duizenden 
feestvierders af naar de binnenstad. Daarmee 
behoren de Gentse Feesten tot de grootste 
volksfeesten van Europa. Ze zijn dus niet voor 
niets erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. 
Het is al 125 jaar lang een traditie: hoppen van 
het ene plein naar het andere om concerten en 
voorstellingen bij te wonen. Uiteraard ontbre-
ken ook de populaire eet- en drankstanden niet.

• Na 5 edities mogen we ook het Lichtfestival 
een niet te missen evenement noemen. Om de 3 
jaar baadt Gent in het licht in januari of februa-
ri. De stad vormt dan het decor voor ingenieuze 
lichtinstallaties, spectaculaire performances en 
verrassend spektakel. Een kilometerslang par-
cours zet zowel bekende hotspots als minder 
bekende plekken in een ander perspectief. De 
volgende editie vindt plaats in 2024.  
https://visit.gent.be/nl/agenda/lichtfestival-gent
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NAAR EN DWARS 
DOOR GENT

  Hop on hop off watertram
Met de hop on hop off watertram bereik je de diverse locaties in de 

stad op een belevingsvolle manier. Er zijn 6 haltes, waaronder het 

Gravensteen. Kinderen betalen een verminderd tarief. Koop je  een 

CityCard Gent, dan is een dagpas voor de watertram inbegrepen.

www.hoponhopoff.be

    Wagen, bus en tram
Binnen de stadsring geldt een lage-emissiezone. Vervuilende auto’s 

zijn dus niet welkom in de Gentse binnenstad. Geen paniek! Binnen 

het centrum verplaats je je makkelijk met bus en tram. Bovendien 

is Gent een compacte stad. Veel bezienswaardigheden liggen op 

wandelafstand van elkaar.

  Fiets 
Gent staat vooral bekend als een fietsvriendelijke stad. Voor het huren 

van een tweewieler kan je terecht bij verschillende fietsverhuurpunten. 

Zo is er de Fietsambassade, een lokale vereniging die fietsen verhuurt 

en herstelt, van een klassieke stadsfiets tot een longtailfiets (voorzien 

van een zitplaats voor twee kinderen achteraan) of een ouder-kindfiets 

(met extra pedalen voor de kinderen). Klaar om door de stad te zoeven? 

https://fietsambassade.gent.be/nl
www.visit.gent.be/fietsverhuur

  Trein
Naar Gent reis je makkelijk met de trein. Vanuit het treinstation 

Gent-Sint-Pieters brengen bussen en trams je in minder dan 10 

minuten naar het centrum.
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IEDEREEN WELKOM
IN VLAANDEREN

Vlaanderen wil een aangenaam vakantieland zijn voor iedereen: jonge of iets oudere bezoekers, 
toeristen met of zonder een beperking of zorgvraag,… We helpen bezoekers met extra noden of vra-
gen graag op weg voor een vakantie of uitstap in Vlaanderen en Brussel want er valt voor iedereen 
wat te beleven. Laat je verrassen door het ruime aanbod aan toegankelijke mogelijkheden op 
onze website of neem een kijkje in onze publicaties.

www.visitflanders.com/nl/reisinformatie/toegankelijkheid

Heldere en betrouwbare informatie is cruciaal. Zeker voor mensen met een beperking kan het 
doorslaggevend zijn om de stap naar vakantie te zetten. Daarom heeft Toerisme Vlaanderen OOK 
een toegankelijkheidslabel in het leven geroepen voor toegankelijke  logies, infokantoren en 
bezoekerscentra.

Meer info over dit label vind je hier
https://www.visitflanders.com/nl/reisinformatie/toegankelijkheid/label
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LEUVEN 

UNIVERSITEITSSTAD MET 
EEN RIJKE GESCHIEDENIS
Ontdek de oudste universiteitsstad van de Lage Landen, die al meer dan 600 jaar wijsheden com-
bineert uit vervlogen en nieuwe tijden. Leuven is een bruisende, gezellige stad met veel parken en 
prachtige historische gebouwen. Grote en kleine monden vallen open bij het zien van het fenomenale 
stadhuis in gotische stijl, vol opmerkelijke beeldjes. Dankzij de verkeersvrije straten kan je zorgeloos te 
voet op pad. Verschillende historische bezienswaardigheden liggen op wandelafstand van elkaar. Denk 
aan het begijnhof, de gerenoveerde Sint-Pieterskerk en de oude botanische Kruidtuin. Mis ook de gezel-
lige terrassen langs de Dijle niet: zitbanken en grasperken nodigen uit om samen te verpozen. Voel de 
authentieke en tegelijk jeugdige energie, zo typerend voor deze stad. 

Tips voor een familievriendelijk verblijf, die ontdek je hier of via 
www.visitleuven.be/blog/bezoek-met-kinderen
www.visitleuven.be/groene-plekjes/met-kinderen

ONTDEKKEN
Bezoek de universiteitstoren
Doorheen haar 600 jaar rijke geschiedenis, kende de Leuvense uni-

versiteit niet alleen intellectuele hoogdagen, maar ook bewogen ja-

ren. De bibliotheektoren nodigt je uit om 5 verdiepingen te ontdek-

ken die elk een tijdsperiode belichten. Hoogtepunt van het bezoek is 

het fenomenale panorama vanop het balkon. De Leuvense binnen-

stad en het ommeland vanuit een ander perspectief. Indrukwekkend! 

www.bib.kuleuven.be/bibliotheektoren

Kruidtuin
De oudste botanische tuin van België is gratis te bezoeken en 

vormt een rustpunt midden in de stad. Kinderen genieten van het 

verkennen van alle paadjes. In de grote tropische serre kunnen ze 

schildpadden ontdekken! 

www.visitleuven.be/kruidtuin

M Leuven
Niet-te-missen-museum voor kids en hun ouders! M geeft alle 

ruimte om samen te genieten van oude en hedendaagse kunst 

op een interactieve manier. Naast een speelse speurtocht om het 

museum te ontdekken, kunnen kinderen zich uitleven met mu-

ziek, een klimmuur, fit-o-meter of in de binnentuin. 

www.mleuven.be

Op stap door de leukste verhalen 
Speciaal voor de jongste bezoekers werden een vijftal leuke wan-

delroutes uitgestippeld, voor verschillende leeftijden van 4 tot 14 

jaar. De audiowandelingen zorgen voor een meeslepend avon-

tuur, waarbij tegelijk de mooiste plekjes van de stad de revue 

passeren. 

www.visitleuven.be/wandelen/met-kinderen
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Sint-Pieterskerk met doe-boekje of 
AR-beleving
In 2020 heropende de volledig gerestaureerde Sint-Pieterskerk 

met een vernieuwde museale opstelling. Wie graag op eigen tem-

po en naar eigen keuze enkele topstukken van de kerk bewon-

dert, kan opteren voor het familieparcours. Het doe-boekje van 

M Leuven biedt sappige verhalen, leuke weetjes en opdrachten 

voor de jongste bezoekers. Maak je liever kennis met de nieuwste 

AR-beleving? Kerkschatten komen tot leven in een innovatieve er-

varing via de tablet of de gloednieuwe en prijswinnende hololens. 

Het toestel ziet er een beetje uit als een lichte, gestroomlijnde 

helm-met-bril. Dankzij een ingebouwde computer, luidsprekertjes 

en allerhande camera’s, projectoren en sensoren, krijg je bij 12 

topstukken spectaculaire 3D-beelden en animaties te zien.

www.visitleuven.be/sint-pieterskerk 
www.mleuven.be 

Sluispark
Ingrijpende vernieuwingswerken rond de Vaartkom toverden niet 

alleen de Dijle tevoorschijn, maar lieten ook een gloednieuw park 

verrijzen: het Sluispark, met in het kielzog: groenzones, lange zit-

trappen en tal van mogelijkheden voor waterbeleving. De water-

speeltuin trakteert families met kinderen op leuke doe-activitei-

ten. Zalig flaneren langs florissante waterwegen! 

www.visitleuven.be/sluispark 

Sportoase 
Zwemfestijn en aquafun voor het hele gezin, ook voor de aller-

kleinsten. Zo zijn er leuke speelelementen, bruisbulten, versnel-

lingen,… Goed te bereiken met bus of trein. Reken op 20 minuten 

stappen vanaf het station. 

www.sportoase.be/philipssite

Wandeling met luisterverhalen 
Ga samen op jacht naar verhalen! In de Leuvense binnenstad ont-

dek je 6 haltes die wonderlijke vertelsels of net huiveringwekkende 

histories onthullen. Door het scannen van de QR-codes ontdek je 

de geheimen van de Fiere Margriet, de moerasmonsters, de koeien-

schieters en nog veel meer. Geschikt voor speurneuzen vanaf 6 jaar. 

www.leuven.be/verhaaljagers
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Wandelroute door de Leuvense bossen
Dit outdooravontuur van Komoot loodst je langs 8,6 kilometer 

wandelpaden tussen het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Een 

parcours boordevol beleving. Zo is de monumentale houten to-

renvalk al van ver zichtbaar, een baken voor het avontuurlijke 

speelbos verderop. Beklim de uitkijktoren en geniet van het ver-

rukkelijke uitzicht. Of test je behendigheid op het multimovepad! 

Ook leuk voor families: de picknickzone en publieke barbecue.

www.komoot.com 

Abdij van Park
Leuven heeft enkele prachtige abdijen, telkens omringd door na-

tuur. Ideaal om de kinderen volop te laten rondrennen. In Abdij 

van Park kan je een speurtocht reserveren voor de hele familie. 

www.visitleuven.be/abdijvanpark 

Het provinciedomein in Kessel-Lo, dat ligt op 3 km van de stad, is een 

echt uitleefpark voor gezinnen met jonge kinderen en dus zeker een 

ommetje waard. Je vindt er een minigolf, speeltuinen, roeibootjes, peda-

lo’s, trapbootjes, een verwarmd openluchtzwembad en nog veel meer.

www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/provinciedomein-kessel-lo

Dol op avontuur? Dan is het speelbos Everzwijnbad in het Meer-

daalwoud een aanrader. Leuk voor jonge speelvogels: reuzenmi-

kado spelen, op de brug klimmen of puzzelen in de bomen. Span-

nende belevenissen midden in de natuur op zo’n 10 km van het 

centrum van Leuven. 

www.toerismevlaamsbrabant.be
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ETEN EN DRINKEN
Balls & Glory
Het concept is eenvoudig en subliem tegelijk: oer-Vlaamse ge-

haktballen in een nieuw jasje of liever met een creatieve vulling. 

Overheerlijk! Ook kinderporties zijn mogelijk. De kleine maagjes 

zijn er gek op. 

www.ballsnglory.be

Bavet
Bavet ontvangt spaghetti-liefhebbers van alle leeftijden in een 

leuke, jeugdige setting. Smossen mag, want iedereen krijgt een 

grote bavet om! De porties komen in 3 maten: muis, hond en 

paard. Superprettig! 

www.bavet.eu

Burgerfolie
Potloden en tekenpapier komen op tafel tijdens het wachten op 

de lekkerste burgers. Kinderen smullen van miniburgers met huis-

gemaakte frietjes en sla, terwijl ouders kiezen uit meer dan 20 

gourmetburgers (ook vegetarische opties). 

www.burgerfolie.be

Coupe Matadi 
Ga een hemels ijsje eten op een oud vrachtschip uit 1929. De 8 

heerlijke smaken, zoals yoghurtijs met honing en karamel, wor-

den ter plaatse bereid.

www.coupematadi.be

De Hoorn
In restaurant De Hoorn is er altijd leven in de brouwerij. En dat 

mag je met zicht op de oude voormalige brouwketels letterlijk 

nemen. Culinair genieten kan ook voor kinderen met een aange-

past voor-, hoofdgerecht en dessert. Het ruime, zonnige terras 

dat veilig aansluit bij het aangrenzende Sluispark biedt een extra 

voordeel. 

www.dehoorn.eu 

Foodbar Croque ‘n Roll
Uitgebreide keuze smakelijke croques met al even leuk klinkende 

namen. Van Red Devil tot Kid Mick. Lekkerbekken, groot en klein, 

vinden er vast iets om van te smullen. Uit het vuistje mag …

www.croquenroll.be

Noordoever 
Vegetarisch restaurant met buffetformule voor overheerlijk tafe-

len, vlak bij de Leuvense vaart. Het gewicht van je bord bepaalt 

de kostprijs van de maaltijd. Ideaal voor kleine mondjes. 

www.noordoever.be

Poule en Poulette
Kipgerechten, een klassieker in de Vlaamse keuken, Hier geser-

veerd in een funky interieur met cosy zitboxen. 

www.poulepoulette.com

’t Oud Gasthuys
Dit historische gebouw, gelegen naast de kapel van de Romaan-

se Poort, is niet alleen getuige van een rijke geschiedenis, maar 

ook nog eens het perfecte adresje voor een lunch samen met 

kinderen: een speelruimte, leuk kindermenu én lekker eten voor 

de volwassenen! Bovendien kun je een kinderstoel vragen of een 

kleurboek om je kleine spruit bezig te houden. Op de verkeers-

vrije binnenkoer kunnen de kleintjes veilig rondrennen en spelen.

www.oudgasthuys.be

Würst haute dogs 
Zeg niet hot dogs maar ‘haute dogs’ tegen Leuvense Würst. Een 

verfijnde, kwalitatieve versie van de klassieke snack waar kleine 

mondjes dol op zijn. Het concept, oorspronkelijk het geesteskind 

van de Leuvense tv-chef Jeroen Meus, serveert nog steeds de-

zelfde kwaliteit. Proef de ‘haute dogs’ met ronkende namen als 

Belluci, Caesar Dog en Sauerkraut. Smullen maar.

www.wurstdogs.be
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LOGEREN
B&B Lodging at 8
Dit schitterende herenhuis dateert van 1918 en werd omgetoverd 

tot een bijzondere B&B. De 8 verwijst naar het huisnummer dat 

naast de voordeur prijkt in de Weldadigheidsstraat. De deluxe 

driepersoonskamer baadt in frisse tinten, met een eigen dakter-

ras en ingericht keukentje als extra troeven. Centraal gelegen 

tussen het Groot Begijnhof en Abdij van Park. 

www.lodgingat8.be

Martin’s Klooster hotel
Voormalig klooster omgebouwd tot stijlvol hotel. Martin’s Kloos-

ter ligt aan het einde van een stil, verkeersvrij straatje midden in 

de stad. Gratis verblijf voor kinderen onder 12 jaar. 

www.martinshotels.com/klooster-hotel

Novotel Leuven Centrum
Een familiekamer bij Novotel is geschikt voor 2 volwassenen en 2 kin-

deren. Jonge bezoekers onder de leeftijd van 16 jaar logeren koste-

loos in de kamer van de ouders. Ook erg populair: de kinderzenders 

op het tv-kanaal. Vriendelijke ontvangst en ontbijtbuffet met veel 

keuze in dit verzorgde hotel, vlak buiten het centrum van Leuven.

www.accor.com/novotel-leuven

Park Inn Radisson Leuven
Dit eigentijdse hotel ligt vlak bij het station en op wandelafstand 

van de belangrijkste bezienswaardigheden van Leuven. Een kind 

jonger dan 6 jaar logeert gratis op de kamer van de ouders. Bij 

grote gezinnen zijn de communicerende kamers erg populair. 

www.radissonhotels.com/park-inn-leuven

Theater Hotel Leuven
Theater Hotel Leuven ligt in het hartje van het levendige cen-

trum. De ideale uitvalsbasis om de stad te verkennen samen met 

je kroost. Dit charmehotel heeft alles in huis om gezinnen gast-

vrij te ontvangen. Zo bieden familiekamers hedendaags comfort 

voor zowel ouders als kinderen.

https://lodge-hotels.be/nl/hotels/b/theater-hotel-leuven

Hotel La Royale 
Van zodra je het station buiten stapt, krijg je de statige gevel 

van hotel La Royale in het vizier. De familiekamers hebben een 

moderne toets en bieden royaal veel plaats aan gezinnen met 

kinderen. Het stadscentrum met bezienswaardigheden ligt op 1 

km afstand. Dineren kan in de gelijknamige brasserie met zicht 

op het Martelarenplein. 

www.lodge-hotels.be/la-royale-leuven

Pentahotel
Met een eigentijdse Pentalounge en strakke, stijlvolle kamers 

straalt dit hotel een speelse klasse uit. In de Penta Player Sui-

te trekken de retro gamemachine en de PS4-console meteen de 

aandacht. Eindeloos gameplezier voor de hele familie!

www.pentahotels.com/leuven

Hotel The Shepherd
Uitkijkend op het Pater Damiaanplein naast de Sint-Antoniuska-

pel, baadt dit hotel in een hemelse sfeer. De kamers zijn niet 

alleen modern ingericht, maar ook voorzien van een kamerbrede 

canvas, als knipoog naar historische Leuvense gebouwen. In de 

grote familiekamer wordt de zitbank snel omgetoverd tot een 

extra tweepersoonsbed.

www.lodge-hotels.be/the-shepherd

Leuven City Hostel
De mix van een gezellige patio, knusse lounge en vrolijk ontbijt-

café maken van dit hostel dé plek om reisgenoten te ontmoeten. 

Logeren aan een zacht prijsje? Dan is dit kleurrijke adresje ideaal. 

De vierpersoonskamer voorziet twee stapelbedden. Stap buiten 

en je komt pal in het centrum terecht.

www.leuvencityhostel.com

De Blauwput hostel 
Dit moderne hostel met familiekamers ligt vlak bij het station 

Ideaal als uitvalsbasis en bovendien budgetvriendelijk. 

www.jeugdherbergen.be/en/leuven
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  Te voet
De stad te voet ontdekken? Dat kan perfect! Het gezellige historische 

centrum van Leuven is veilig en verkeersvrij. Bezienswaardigheden, 

musea en winkelstraten liggen op wandelafstand van elkaar. Om de 

kinderstappen toch wat te sparen, kan een buggy handig zijn. Gratis 

een vierwieler reserveren, kan op 2 locaties: het Rector De Somer-

plein en bibliotheek Tweebronnen. Een echte stad op kindermaat! 

  Fietsverhuur 
Altijd een goed idee: fietsen huren om de stad en omgeving op 

twee wielen te ontdekken. Er zijn ook kinderfietsen ter beschikking.

www.velo.be/nl/fietspunt-leuven

  Bus 
De centrale vertrekplaats van de bussen bevindt zich aan het sta-

tion. Van daaruit vertrekken bussen van De Lijn naar alle uithoe-

ken van Leuven en de omringende gemeenten.

  Trein 
Naar Leuven reis je makkelijk met de trein. Vanaf het station wan-

del je via de Bondgenotenlaan in een kwartiertje naar de Grote 

Markt.

 

NAAR EN DWARS DOOR LEUVEN
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MECHELEN
UNIEKE MO(NU)MENTEN 
IN HET HART VAN VLAANDEREN
Tijdens een trip naar Mechelen… ontdek je prachtige renaissance stadspaleizen en 8 historische 
kerken; bezoek je UNESCO-erfgoed, zoals de Sint-Romboutstoren en het Groot Begijnhof; proef 
je traditionele streekgerechten. Toch is Mechelen ook een jonge stad. Terwijl ouders genieten 
van de historische pracht, halen de kleinsten hun hartje op aan de avonturen die Rommy Rom-
bouts, de mascotte van Mechelen Kinderstad, voor hen in petto heeft. Samen op pad langs en 
over de Dijle. Dat is pas genieten!

Als professionele reisorganisator kan je alvast volop inspiratie opdoen om een familievriendelijk pakket 
samen te stellen.  
Nog meer troeven ontdekken? Neem een kijkje op: https://visit.mechelen.be/gezinnen. 

ONTDEKKEN
Sint-Romboutstoren met skywalk
Vanuit alle hoeken steekt de Sint-Romboutstoren fier boven de 

stad uit. Voor een onvergetelijke ervaring: beklim de 97,5 m hoge 

toren en neem een kijkje in de 5 torenkamers. Kinderen volgen 

een avontuurlijke zoektocht. Eenmaal boven kan je zo ver kijken 

als het oog reikt, van het Atomium in Brussel tot de kathedraal 

van Antwerpen. 

visit.mechelen.be/toren

ZOO Planckendael
Een dierentuin en speelpark in één! Families reizen langs de 5 

continenten waar hen heel wat dieren, avonturen en grote water-

partijen wachten. Kinderen hangen de aap uit op de vele hang-

bruggen en speeltoestellen. ZOO Planckendael toverde 3 binnen-

verblijven om in een jungledecor. Bij slecht weer kan je je er dus 

ook binnen prima vermaken. 

www.planckendael.be
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Technopolis 
Vliegtuigen aan de grond zetten, rusten op een spijkerbed of fiet-

sen op een kabel in de lucht. Meer dan 350 opstellingen laten 

licht schijnen op welke technologie schuilgaat achter dagdagelijk-

se dingen. Kinderen, jongeren en hun ouders brengen met gemak 

een ochtend of middag door in dit actieve wetenschapscentrum. 

www.technopolis.be

Kazerne Dossin 
Dat Holocaustverhalen uit de Tweede Wereldoorlog beklijvend 

zijn, staat buiten kijf. Toch slaagt Kazerne Dossin erin om het the-

ma passend te vertalen in een interactief familieparcours. Ontdek 

stap voor stap het verhaal van de elfjarige Simon, met speelse 

doe-opdrachten op strategische plaatsen in het museum. 

www.kazernedossin.eu

Speelgoedmuseum
Vlak aan het station ligt het grote Speelgoedmuseum. Verwacht 

je aan 5 verdiepingen met een uitgebreide collectie speelgoed 

door de eeuwen heen. Je vindt hier zoektochten, speelzones (ook 

voor peuters en kleuters) en natuurlijk bergen speelgoed, van 

treinen en bordspelen tot teddyberen en poppenhuizen. In het 

museumcafé kan de hele familie smullen van pannenkoeken, wa-

fels en ijsjes.  

www.speelgoedmuseum.be

Boottochtje op de Binnendijle 
De stad verkennen vanop de glinsterende Binnendijle? Ook dat 

kan! Stap aan boord van een elektrisch aangedreven rondvaart-

boot. Al varend verneem je boeiende weetjes over de Mechelse 

geschiedenis.

https://visit.mechelen.be/boottochtje-op-de-binnendijle

Interactieve familiewandelingen
Mechelen biedt heel wat manieren om de stad met kinderen te ontdek-

ken: interactieve wandelingen, doe-gidsje, pretpakket en een speciaal 

familiestadsplan. Op dat stadsplan staan alle speeltuinen en speelin-

stallaties vermeld, ofwel rustpunten waar de kinderen kunnen spelen. 

Je komt dan onder andere een kinderlabyrint tegen, een klimobject 

en grote kubussen die je kunt schuiven, duwen en trekken. Hier en 

daar tref je ook schommelpaardjes aan. Die refereren dan weer naar 

‘Op stap met Kareltje’. Deze interactieve wandeling is geïnspireerd op 

de Bourgondisch-Habsburgse geschiedenis van de stad. Op expeditie! 

visit.mechelen.be/mechelen-stuurt-je-stappen 
visit.mechelen.be/opstapmetkareltje

Dijlepad 
Wie het Dijlepad bewandelt, gaat te voet over een houten pad dat 

op de rivier ligt. Ondertussen kun je binnenkijken in de charmante 

huizen aan de waterkant en eendjes of vissen spotten. Ook ’s avonds 

een aanrader, wanneer de lichtjes van de stad fonkelen in het water. 

visit.mechelen.be/dijlepad-2

Vrijbroekpark
Ook groen verdient een plek in Mechelen, in het 65 hectare tellende 

Vrijbroekpark om precies te zijn. De dreven, waterpartijen, fuchsia- en 

dahliaperken liggen er sierlijk en weelderig bij. De rozentuinen beho-

ren tot de mooiste van België en Europa! Ideaal voor een ontspannen-

de wandeling. Achteraf kunnen kinderen er ravotten in de speeltuin.

https://visit.mechelen.be/vrijbroekpark

8 historische kerken 
Op een speelse manier iets bijleren over het rijke religieuze erf-

goed van de stad. Saai? Niet met de leuke opdrachtjes voor kin-

deren die je in de 8 prachtige kerken vindt. 

visit.mechelen.be/8-historische-kerken
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ETEN EN DRINKEN
Bokes en Co 
Gezellig, casual eethuisje met retrolook. Je kan er overdag terecht 

voor heerlijke boterhammen, verse soepen en taartjes. Wat speel-

goed voor de kids maakt dit een leuke plek om even te onthaasten. 

www.facebook.com/bokesenco

Café Belge 
Brasserie aan de zonnige kant van de Grote Markt. Families wacht 

een toffe sfeer, hartelijke ontvangst en lekkere keuken. Ook voor de 

kinderen komen klassieke Vlaamse gerechten op tafel, zoals vol-au-

vent en stoofvlees. 

www.cafebelgemechelen.be

De Vleeshalle  
Wat vroeger een monumentale hal was waar slagers hun verse 

vleeswaren aanboden, is vandaag een culinaire trekpleister. Je vindt 

er verschillende standhouders onder één dak die elk met passie 

verse gerechten bereiden. Van wereldkeuken tot lokale specialitei-

ten, zoals artisanale kroketten. Het is vooral ook een plek waar 

kinderen enthousiast smullen en rondhuppelen richting speelhoek.

www.devleeshalle.be

Eetcafé t’ASS
Dit eetcafé ligt in Domein Tivoli. Dit 12 hectare grote recreatieoord 

biedt je een oase van rust nabij het centrum van de stad. Het is een ty-

pisch 19de-eeuws domein met een bekoorlijk kasteel, een romantisch 

tempeltje, een kruidentuin, een hoogstamboomgaard en een vijver 

met decoratieve slotgracht. Het kloppende hart van het domein Tivoli? 

Dat is zonder twijfel de kinderboerderij. Iets drinken op het zonnige 

terras vlak naast de bijhorende speeltuin? Zin in een pannenkoek of 

een lekkere lunch? Dan ben je bij dit gezellige eetcafé op het juiste 

adres én in goede handen van jongeren met een autismespectrum-

stoornis (ASS), die hier de kans krijgen om werkervaring op te doen. 

www.mechelen.be/eetcafe-t-ass

Il Cardinale 
Met het hele gezin smullen van kwaliteitsvolle burgers in een mo-

dern, religieus kader. De muur vol Mariabeeldjes is zeker een foto 

waard! Extra leuk voor kinderen: burgers met grappig klinkende 

namen zoals “baby Jesus” en “Twinzie Jesus”. 

www.ilcardinale.be

Kato Gateaux 
Geniet van een gezond ontbijt, lunch of zoet in deze eigentijdse 

koffiebar. Ook voor de kleine zoetekauw is er ruime keuze. Zeker 

proeven: de versgebakken taarten en lokale dranken.

www.katogateaux.be
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LOGEREN
B&B Lunatree
In dit statige herenhuis met rustige ligging wacht families en kin-

deren een warm welkom. B&B Lunatree beschikt over karaktervolle 

suites uitgerust met een extra tweepersoonsslaapbank. Handig! 

www.lunatree.be

Nova Zembla
Nova Zembla is een B&B gelegen op wandelafstand van de Grote 

Markt. De inrichting is geïnspireerd op het Interbellum: een streepje 

strak met een vleugje klassiek. Keuze uit een dubbele kamer of gro-

te familiekamer met luxueuze badkamer (tot 4 personen). 

https://novazembla.traveleto.com/

Porta Superia – boutique B&B.
Wie houdt van een tikkeltje luxe met genoeg ruimte voor de kin-

deren, is hier aan het juiste adres. De suite ‘Lady Margareta’ biedt 

plaats aan 4 gasten en is prima geschikt als familiekamer. De kippen 

rennen door elkaar in de tuin. Leuk voor de kleintjes! 

www.portasuperia.be

Hotel Muske Pitter 
Kleinschalig en fietsvriendelijk hotel gehuld in een gastvrije, hui-

selijke sfeer. In 2017 werden de eenvoudige standaardkamers ge-

renoveerd tot ruime luxekamers (maximum 3 personen). Het hotel 

beschikt over een taverne en buitenterras. Gelegen recht tegenover 

de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek. 

www.muskepitter.be

Holiday Inn Express Mechelen City Centre
Alle kamers in dit centraal gelegen hotel kregen in 2022 een gron-

dige facelift. Verblijven met het hele gezin kan in aangrenzende ka-

mers of in een kamer met zetelbed. Over het familie-arrangement 

is iedereen het eens: dankzij het gratis welkomstdrankje en het ver-

rassingspakket voor de kleinsten, voel je je meteen welkom.

www.ihg.com/holidayinnexpress/

Hotel Elisabeth
Dat dit hotel gevestigd is in een voormalig ziekenhuis, daar is nauwelijks 

iets van te merken. Integendeel, de kamers van Elisabeth Hotel ademen 

luxe en genieten uit. De Cathedral Suite biedt een prachtig uitzicht op de 

Sint-Romboutskathedraal én beschikt over 2 aparte kamers. Ook de City 

Suite is supercomfortabel voor 4 personen. Dankzij de gunstige ligging 

wandel je zo het bruisende centrum in. Wat na een dagje verkennen? Er 

is weinig zo weldadig als een plonsje in het gloednieuwe zwembad!

www.elisabeth-hotel.be

VixX Hotel 
Mechelen en omgeving verkennen, kan met het ‘Erop uit met de 

kids’-arrangement. Logeren doe je in een prachtige luxe familiesuite 

met terras. Heerlijk geslapen? Het ontbijt staat klaar voor de deur 

van de kamer. Ook inbegrepen: tickets voor een dag vol avontuur in 

dierenpark ZOO Planckendael. 

www.vixxhotel.be

Martin’s Patershof 
Kiezen voor Martin’s Patershof betekent reizen in de tijd en genieten van 

de sereniteit in een oude kerk die omgebouwd werd tot prestigieus hotel. 

De unieke kamers met glas-in-loodramen vallen meteen op. Het arrange-

ment ‘(B)engeltjes in de kerk’ is heel het jaar door geldig, compleet met 

een extra bed op de kamer van mama en papa, een leuk grappenboek, 

een spelletje ‘Uno junior’ en een glaasje kinderchampagne. 

www.martinshotels.com/patershof

Novotel Mechelen Centrum 
Een familiekamer bij Novotel is geschikt voor 2 volwassenen en 2 

kinderen. Jonge gasten onder de leeftijd van 16 jaar logeren koste-

loos in de kamer van de ouders. Niet alleen het ontbijt, maar ook 

een welkomstcadeautje krijgen ze er gratis bovenop. Ook erg popu-

lair: de kinderzenders op het tv-kanaal. 

https://all.accor.com/hotel/3154/index.nl.shtml
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Het Anker 
Het Anker is één van de oudste brouwerijen van Vlaanderen, ge-

situeerd aan de rand van het Groot-Begijnhof. Tijdens een geleid 

bezoek kom je alles te weten over het rijpingsproces van het be-

faamde Gouden Carolus bier. Wat de ervaring extra uniek maakt, 

is dat je er ook kan overnachten in ruime kamers. Ontwaken in 

een historisch kader: een absolute meerwaarde! Zeker als de hele 

familie daarna samen op stap kan als ‘Maneblusser’, een leuke 

doe-activiteit met foto-opdrachten voor kinderen. 

www.hetanker.be/nl 

Value Stay Residence Mechelen
Budgetvriendelijke accommodatie in hartje Mechelen. De centrale 

ligging vormt een ideaal vertrekpunt om het historische stads-

centrum te verkennen. Achteraf uitrusten kan niet alleen in de 

ruime, gerenoveerde appartementen (tot 6 personen) maar ook 

in de bijhorende stadstuin. Terwijl kinderen er heerlijk rondhol-

len, houden hun ouders vanuit knusse zithoekjes een oogje in 

het zeil. 

www.be-housing.be

NAAR EN DWARS 
DOOR MECHELEN
 

  BUS
Mechelen is een compacte stad. Veel bezienswaardigheden 

liggen op wandelafstand van elkaar. Zijn de kleine voetjes 

toe aan een pauze? Dan leent de bus zich perfect voor korte 

ritten. 

  FIETS 
Verken Mechelen met de fiets! Verschillende fietspunten ver-

huren fietskarretjes, kinder- en aanhangfietsen, zodat ook 

de allerkleinsten veilig mee op pad kunnen gaan. 

www.visitmechelen.be/fietsverhuur 

  TREIN
Mechelen is een ideale treinbestemming. Vanuit Station Me-

chelen sta je in een kwartier te voet op de Grote Markt. Snel-

ler kan ook: via station Nekkerspoel. Daar doe je slechts 5 

minuten over. 
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DE KUST
BRUISENDE BELEVINGEN 
HET HELE JAAR DOOR
Een kuststrook van 67 km, verdeeld over 13 badplaatsen met elk hun eigen karakter. Waar je ook neer-
strijkt, de kust is een ideale bestemming om ongedwongen te genieten met de hele familie. Flaneren 
op de zeedijk, struinen in de duinen, fietsen door de polders,… da’s pas herbronnen! Hoog op het ver-
langlijstje van de kids? Coole strandspeeldorpen, toffe trampolineparken en go-cart tochten. Ook bij 
minder mooi weer stelt de Vlaamse Kust niet teleur. Verschillende musea en attracties hebben ‘all-we-
ather’ activiteiten in petto. Van pretparken tot zwemparadijzen. Gooi het eens over een andere boeg!

Op zoek naar inspiratie om originele programma’s in elkaar te puzzelen? We zetten alvast enkele 
tips op een rij. Meer weten over de troeven van de verschillende badplaatsen? Zie ook:
www.dekust.be/adembenemende-kust#kind

ONTDEKKEN
KNOKKE-HEIST

Zwin Natuur Park
In dit interactieve natuurbelevingspark beleef je een boeiende 

reis samen met de trekvogels. Het begint al bij je instapkaart die 

je krijgt aan het onthaal van het vernieuwde bezoekerscentrum 

en waarmee je incheckt in deze ‘internationale luchthaven voor 

vogels’. Vul je jeugdige leeftijd in en word één met jouw Zwin-trek-

vogel. De beleving buiten is al even meeslepend: het huttenpar-

cours leidt langs verschillende hoogtepunten. De panoramatoren 

biedt een subliem uitzicht op het hele zwingebied en de zee. Niet 

alleen de kleine oogjes blinken van verwondering! 

www.zwin.be

ZEEBRUGGE

Havenrondvaart 
Vanuit Zeebrugge maak je een tochtje door de internationale 

haven met de wind in de haren. Captain Bleu luidt de scheepsbel 

en neemt je mee met zijn nieuwste passagiersschip. Onderweg 

zie je windturbines, een eiland met duizenden vogels en één van 

de grootste sluizen ter wereld.

www.captainblue.be/Havenrondvaarten
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BLANKENBERGE

Belle Epoque Centrum, Blankenberge
Het Belle Epoque Centrum blikt terug naar Blankenberge anno 

1900. Het interactieve en familievriendelijke parcours start met een 

verwelkoming door mascotte Belle. Ook architect Hendrik weet de 

jonge bezoekertjes te boeien. Hij heeft hiervoor een leuk spelle-

tjesparcours in petto. Ga mee ‘Op stap met Hendrik’ en maak op 

een speelse manier kennis met de buitengewone belle époque. 

www.belleepoquecentrum.be

Huisje van Majutte
Kijk binnen in dit authentieke witte huisje in de Breydelstraat en 

dompel je onder in het vissersleven van de 18e eeuw. Maak kennis 

met een van de weinig bewaarde vissershuisjes aan de kust. Elk 

object hier ademt maritieme geschiedenis.

www.visit-blankenberge.be/huisje-van-majutte

Sea Life 
Meer dan 50 aquaria tonen de verbazingwekkende onderwater-

wereld. Aan unieke ervaringen geen gebrek: kom oog in oog te 

staan met zeepaardjes, beleef het voederen van zeeschildpadden 

en krijg een kus van een zeeleeuw. Nieuw bij Sea Life: Rocky’s 

Klimavontuur. Klauter op het hoogste klimparcours van het land 

en sta oog in oog met indrukwekkende zeeleeuwen, knotsgekke 

pinguïns en speelse otters. Echt top! 

www.visitsealife.com/blankenberge

OOSTENDE

The Crystal Ship 
Onder de noemer ‘The Crystal Ship’ creëerden gerenommeerde 

(inter)nationale street art-kunstenaars gigantische muurschilderin-

gen. Ruim 50 artistieke creaties vormen samen één groot kunsten-

parcours dat de bezoeker leidt langs bekende en minder bekende 

hoekjes van Oostende. Een unieke manier om de Stad aan Zee te 

ontdekken. Voor families met kinderen is er de ‘The Crystal Ship Kids 

Guide’ met leuke weetjes, doe-opdrachten én gratis kleurpotloden. 

www.thecrystalship.org

Hangtime
Springen zo hoog je kan, acrobatische salto’s oefenen en dolle 

pret beleven. Het kan allemaal in Hangtime, een heus trampoli-

nepark van 1000 m2. Beleving troef tussen de basketkorven, dod-

geballs of foampits. De allerkleinsten amuseren zich in het reuze 

ballenbad of de uitdagende playzone. Honger of dorst gekregen? 

Nagenieten kan in de gezellige koffiebar. 

www.hangtime.be

Het James Ensorhuis
5 interactieve belevingsruimtes dompelen je onder in het leven 

van kunstenaar James Ensor. Je wekt Ensors schilderijen tot leven, 

snuistert in zijn interieurspullen en carnavalsmaskers, neust in 

zijn brieven en foto’s en daarna mag je piepen in de authentieke 

woning waar de kunstenaar woonde en werkte. Op een speelse 

manier leren jonge bezoekers alles over de excentrieke figuur. 

Aan de hand van tips in het doeboekje gaan ze op zoek naar de 

valse Ensor. Alles voorzien in 5 talen (ook in het Spaans).

www.ensorstad.be

Provinciedomein Raversyde 
Een veelzijdige beleving voor alle leeftijden. Je vindt hier het 

openluchtmuseum Atlantikwall, één van de topattracties aan de 

kust, waar je een unieke wandeling maakt langs bunkers en in 

loopgrachten. Ook stap je een oud vissersdorpje binnen waar vis-

serslui verhalen vertellen. In het Natuurpark, een groene long van 

50 hectare, wacht de jongste bezoekers nog een speelzone met 

o.a. speeltunnels, een imposante troon, grachtpaden, een Middel-

eeuwse schuilplaats en mysterieuze houten figuren. In 2022 werd 

Atlantikwall Raversyde bekroond met de prestigieuze European 

Heritage Award. Een parel aan de kust!

www.raversyde.be
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NIEUWPOORT

Westfront Nieuwpoort 
Het sluizencomplex van Nieuwpoort, beter gekend als ‘De Gan-

zepoot’, speelde een cruciale rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

In oktober 1914 zorgde het openen van de sluizen voor de onder-

waterzetting van de IJzervlakte. Daarmee kwam een einde aan de 

opmars van het Duitse leger. In het bezoekerscentrum Westfront 

Nieuwpoort kom je via unieke objecten, interactieve modules, 

persoonlijke verhalen en een 180° projectie meer te weten over 

dit opmerkelijke stukje geschiedenis. Op het einde van je bezoek 

wacht je een 360° zicht op de zee, de kuststrook en de polders, 

gezien vanaf het Koning Albert I-Monument. Het ‘Mysterie van de 

Slimme Schipper’ is een gratis belevingsbezoekje dat de jongste 

bezoekers mee op sleeptouw neemt (op maat van kinderen van 8 

tot en met 12 jaar).

www.nieuwpoort.be/westfrontnieuwpoort

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE 

Abdijmuseum Ten Duinen
Reis terug naar 1490! Laat je omverblazen door een bijzonder vir-

tual reality-bezoek aan deze middeleeuwse abdij. Wandel door de 

kerk en blader door versierde handschriften. Daarnaast biedt het 

museum ook de familiezoektocht ‘Monnik worden doe je zo!’ voor 

kinderen tussen 6 en 12 jaar. Spelenderwijs leren kinderen hoe 

het was voor een novice of nieuwe kloosterling om alles achter 

te laten en een nieuw leven te beginnen binnen de abdijmuren. 

Klinkt fascinerend! Wie de zoektocht tot een goed einde brengt, 

krijgt een verrassing!

www.tenduinen.be

Strandbad Oostduinkerke
Uniek aan de kust: het openluchtzwembad op de gezellige zeedijk 

van Oostduinkerke. Met heerlijk verwarmd water en ondiepe ba-

den voor de allerkleinsten. 

www.koksijde.be/dienst/strandbad-oostduinkerke-zeedijk-centrum 

DE PANNE 

Bezoekscentrum Duinpanne
Dankzij de centrale ligging in het Calmeynbos vormt het bezoe-

kerscentrum Duinpanne de ideale start, tussenstop of einde van 

een wandeling in de verschillende natuurgebieden. In de interac-

tieve expo ‘Sea Change’ geeft de Noordzee haar geheimen prijs. 

Uitrusten kan in de cafetaria met een lekker streekbiertje, hoe-

ve-ijs of een gezonde(re) limonade. Ondertussen amuseren de 

kinderen zich rot op de vernieuwde speeltuin.

www.depanne.be/duinpanne

Plopsaland en Plopsaqua
Duizelingwekkende avonturen in het pretpark Plopsaland in De 

Panne met meer dan 50 betoverende attracties. Van ‘Vliegende 

Fietsen’ en de ‘DinoSplash’ via wervelende shows naar de nieuw-

ste aanwinst ‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’. Bekende 

figuren zoals Maja de Bij en Kabouter Plop wachten de jonge be-

zoekers op. Bolderkarren te huur bij de ingang. Breng na deze 

keileuke avonturen zeker ook een bezoekje aan Plopsaqua voor 

nog meer uitbundig plezier en vooral dolle waterpret. 

www.plopsalanddepanne.be
www.plopsaqua.be
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ETEN EN DRINKEN
Marie Siska, Knokke-Heist 
Een paradijs voor kinderen dankzij de fantastische sprookjesspeeltuin 

(zelfs met een babyspeeltuin) en het doolhof. Traditionele Vlaamse 

gerechten, ook op kindermaat, in een familievriendelijk kader.

www.siska-marie.com

’t Boerenhof, Knokke-Heist 
Terwijl ouders genieten van het zonnetje op het grote terras, 

spelen kinderen in de speeltuin of met de dieren vlakbij. De 

uitgebreide kinderkaart heeft voor ieder wat wils.

www.tboerenhof.be

Belle de Jour, Oostende
Heerlijke bistro in het centrum van Oostende. Alle kraakverse 

gerechten staan op een krijtbord geschreven en de menu’s wisselen 

dagelijks. Kunstig kader waar kinderen zich op hun gemak voelen. 

Bovendien mogen ze zelf iets kiezen in de keuken aan kleine prijzen.

www.belledejour.be

Koninginnehof, Oostende 
Het Maria-Hendrikapark vormt niet alleen een groene long aan de 

rand van de stad, je kan er na een wandeling ook afzakken naar 

het Koninginnehof. Dit zelfbedieningsrestaurant, met een gezellig 

terras dat plaats biedt aan 400 personen, is omringd door een 

recreatiezone. Wat denk je van een avontuurlijk speelplein, 

gocart-parcours of een balletje slaan op het minigolfterrein? Ook 

rondom de 7 ha grote vijver valt er heel wat te beleven. Kies je 

voor een roeiboot, kajak of pedalo, of ga je liever aan boord van 

een mini-fluisterbootje? Verveling krijgt hier geen kans! 

www.koninginnehof.be

Kantine, Koksijde
Hippe en relaxte brunchbar, pal naast family conceptstore Ka-

bine. Je kan hier terecht voor een heerlijk ontbijt, een gezonde 

lunch en andere verwennerijen. Een plek waar de hele familie 

rustig kan vertoeven en die iedereen iets te bieden heeft. 

www.kabine.be/etenkabine

De Spelleplekke, Oostduinkerke 
Families krijgen een warm onthaal in dit hippe en erg gezellige 

restaurant aan de dijk van Oostduinkerke. Op tafel komen gevari-

eerde, verse en originele gerechten en de lekkerste huisgemaakte, 

gezonde drankjes. De kleinsten kunnen kiezen uit de kinderkaart. 

www.despelleplekke.be

Moeder Lambik, De Panne
Voor veel families is het de gewoonte om hier na een dagje Plop-

saland een hapje te eten. Brasserie in herbergstijl, waar kinderen 

spelen terwijl de ouders kiezen uit de specialiteiten van de grill. 

www.moederlambik.be

LOGEREN
KNOKKE-HEIST

Knotwilgehoeve
Gezellige B&B, gelegen in Ramskapelle, aan de rand van Knok-

ke-Heist. De groene hoeve biedt heel wat speelmogelijkheden 

(trampoline, speeltuin,…) en comfortabele familiekamers. 

www.knotwilgenhoeve.be

BLANKENBERGE

Hotel Du Commerce
Dit rustige hotel met gezellige ambiance ligt in het centrum van 

Blankenberge, op 4 minuten van de zeedijk. Het biedt luxueuze 

en comfortabele 3- en 4-persoonskamers voor families. 

www.hotel-du-commerce.be

Alfa Inn Aparthotel
Een appartement met hotelservice? Het kan bij Alfa Inn. Ruime 

kamers rond een binnentuin maken de vakantie compleet voor 

alle leeftijden. Babysitservice, speeltuin en speelruimte aanwezig.

www.alfa-inn.com
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Domein Polderwind, Zuienkerke 
Domein Polderwind in Zuienkerke lijkt op het eerste gezicht een 

gewoon hotel. Toch is het zorgaspect hier prominent aanwe-

zig. Het gebouw is volledig toegankelijk zodat beperkt mobiele 

mensen er comfortabel en zelfstandig kunnen verblijven (label A+). 

Ook ‘family care’ is hier een prioriteit. Voor wie reist met een kind 

ouder dan 11 jaar of met meerdere kinderen of personen met een 

beperking, is de familie care-kamer uitermate geschikt. Iedereen 

geniet samen van een vakantie in het groen, op 7 km van ‘t zeetje. 

www.domeinpolderwind.be

DE HAAN-WENDUINE

Hof ter Lepelem
Een familievriendelijk hotel met de persoonlijke sfeer van een 

B&B. Terwijl (groot)ouders rustig genieten op het terras kunnen 

kinderen uitgebreid spelen in het zwembad of de speeltuin. 

www.facebook.com/hofterlepelem.be/

Hof ter Meulen
Vakantieboerderij met oud bakhuis en kalverstal omgetoverd tot 

karaktervolle vakantieverblijven voor 7 tot 20 personen. Grote fami-

liekamers beschikbaar. Veel speelruimte voor kinderen, en zij mogen 

ook eens piepen bij de bijzondere varkens met wollen vacht. 

www.hoftermeulen.be

OOSTENDE

Les Cabanes d’Ostende
Ontwaken in een bos op 500 m van het strand? Dat kan in Les 

Cabanes d’Ostende, een gloednieuw urban landscape hotel 

waar je logeert in luxueuze ‘cabins’. Met 2 volwassenen en 

maximum 4 kinderen verblijf je in een family cabin. Samen in 

de hottub, kruiden plukken of de schommels uittesten. Op en 

top beleving in het bos én aan zee.

www.lescabanes.be

Hotel Kruishof
Een sfeervol familiehotel in een groene omgeving, op 800 m van 

zee. De bus en kusttram stoppen vlakbij. De voormalige boerde-

rij biedt een grote ontspanningsruimte en ook buiten lonkt het 

spelplezier: voetbalveldje, trampoline, speeltuintje en gocarts. 

www.kruishof.be

Hotel Ostend
Pret verzekerd in de overdekte speelruimte met springkasteel. 

Kinderen jonger dan 12 jaar verblijven gratis mits boeking van 

het familiearrangement.

www.hotelostend.be

Hotel Princess 
Vanuit dit aangename hotel sta je in een paar passen op het 

strand. Het heeft een gezellige bar waar je steeds terecht kan 

voor een rustige babbel. Terwijl ouders genieten, kunnen de 

kinderen hun hartje ophalen in de speelruimte. 3- of 4-per-

soonsfamiliekamers beschikbaar. 

www.hotelprincess.be

Vayamundo Oostende 
Studio’s en appartementen met sublieme ligging op de zeedijk. 

Andere grote troeven van dit vakantiecomplex: het overdekte 

zwembad met sauna en apart kinderzwembad, de knutselclub 

en het grote speeldorp voor de kleinsten. 

www.vayamundo.eu/oostende
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Upstairs Hotel 
Wie een stukje New York aan zee wil proeven, zal dolenthousi-

ast zijn over dit nieuwe hotelconcept. De speelse urban stijl, de 

pingpongtafel en de knalgele glijbaan werken als een magneet 

bij kinderen of tieners. Grote comfortabele kamers zijn een 

tikkeltje robuust en industrieel ingericht. De XL-kamer beschikt 

over 2 aparte kamers (maximum 4 personen). 

www.upstairshotel.com

MIDDELKERKE-WESTENDE

Hotel Kristoffel
Centraal gelegen familiehotel, op 50 m van het strand, tram-

halte en casino van Middelkerke. Het hotel beschikt over 3- of 

4-persoonsfamiliekamers en babybedjes. 

www.hotelkristoffel.be

West Bay Hotel
De vrijheid van een appartement met het comfort van een 

hotel? Dat kan in West Bay Hotel, op 10 minuten lopen van het 

strand. De appartementen beschikken over een eigen keuken 

en zithoek. Ontbijtbuffet kan op aanvraag. Familieapparte-

menten en -suites met meerdere slaapkamers beschikbaar. 

www.westbayhotel.be

NIEUWPOORT

Het Klein Noordhof
Ver weg van alle drukte, in alle rust en veiligheid, vind je dit 

kindvriendelijke familiehotel. Het heeft een hart voor gezinnen 

met kinderen, en heel wat speelmogelijkheden en dieren om 

een onvergetelijk verblijf te bieden. Halfpension is mogelijk. 

www.kleinnoordhof.be

Kompascamping Nieuwpoort
Met het gezin comfortabel kamperen, of toch liever logeren in 

een lodge, stacaravan of heuse safaritent? Deze uitgebreide 

camping heeft het allemaal. Zowel in de omgeving als op het 

domein is er heel veel te doen voor jong en oud. Zo vind je hier 

meerdere speeltuinen en een binnenspeeltuin, 2 verwarmde 

openluchtzwembaden met glijbaan, vele sportmogelijkheden 

en een enthousiast animatieteam.

www.kompascamping.be/nieuwpoort

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

Soll Cress
Heerlijk tot rust komen met de hele familie in dit hotel vlak bij 

de zee en het gezellige Koksijde. Op een boogscheut van het 

openbaar vervoer. Met zwembad en speelruimte.

www.sollcress.be

De Torreele
De vakantiehoeve biedt een paradijs voor kinderen en heerlijke 

rust voor hun ouders! Terwijl de ouders rustig genieten van 

een glaasje op het zonnige terras of in de ruime living, kunnen 

de kinderen zich uitleven op de gocarts, fietsen, voetbalweide 

en het springkasteel. Een rondleiding op de boerderij of een 

ritje met de tractor behoort ook tot de mogelijkheden. 

www.detorreele.be

Hof ter Duinen 
Dit familiehotel ligt op 15 minuten van Plopsaland en op enkele 

voetstappen van zee, strand en duinen. In elk van de superi-

eure kamers kunnen tot 3 kinderen extra logeren. De speciale 

familiekamers met tussendeur zijn uitgerust met een balkon 

met tuinzicht, een tweepersoonsjacuzzi, dvd-speler en gratis 

toegang tot de dvd-theek. 

www.hofterduinen.be

DE PANNE

Hotel Ambassador
Het motto van dit hotel? Voor zowel ouders als kinderen het bes-

te bieden. De kids kunnen rustig spelen in de speciale kinderhoek, 

of dvd-gezelschapsspelletjes en strips kiezen in de barbibliotheek. 

Centrale ligging, op 30 m van het strand, met vlakbij ook fietsen-

verhuur, strandspelen, bossen en een stad vol kleine speelhoekjes.

www.hotel-ambassador.be

Plopsa Hotel 
Het gloednieuwe en magische Plopsa Hotel is helemaal gericht 

op kinderen. Het hotel beschikt over 117 kamers en de inkomhal 

baadt in de sfeer van een oude operazaal, vandaar de keuze 

voor het thema ‘theater’. Gelegen naast Plopsaland De Panne.

www.plopsa.be
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   AUTO - TREIN 
De kuststreek is perfect bereikbaar met de wagen, al is parke-

ren niet altijd eenvoudig in het hoogseizoen. De trein biedt een 

handig alternatief.

 
 
 
 

  KUSTTRAM 
Met de kusttram van Knokke naar De Panne en terug spoor je 

heel de kust af. Kinderen onder 6 jaar reizen gratis en voor kin-

deren onder 12 jaar is er een voordelige meerdagenpas. Tickets 

koop je in de kusttramlijnwinkel of aan een verkoopautomaat. 

Een attractie op zich!  

www.dekusttram.be/nl

NAAR EN LANGS DE KUST  
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WIST-JE-DATJES

• De unieke setting van de Vlaamse kust vormt 
driejaarlijks het decor voor het kunstenfestival 
Beaufort. Elke editie brengt de triënnale een mix 
van 20 monumentale kunstwerken. Binnen- en 
buitenlandse kunstenaars nemen je mee op 
sleeptouw in alle 10 de kustgemeenten. Trek er 
met de familie op uit en ontdek gratis dit aan-
trekkelijke kunsttraject. Daarvoor hoef je geluk-
kig niet te wachten tot de nieuwe editie van het 
kunstenfestival in 2024, want ook het permanen-
te beeldenpark is meer dan de moeite waard. 40 
memorabele kunstwerken kregen een vaste plek 
langs de zeedijken, stranden en duinen van de 
hele Belgische kustlijn. Je geraakt makkelijk tot bij 
de verschillende locaties: zowel te voet, met de 
fiets of de kusttram. En dat 7 dagen op 7! 
www.beaufortbeeldenpark.be

• In de zomermaanden kleuren beachbars de hele 

kustlijn. Heerlijk relaxen met de voetjes in het zand 

en een drankje in de hand. In de surfclubs kan je dan 

weer allerlei watersporten beoefenen. Elke surfclub of 

beachbar heeft zo zijn eigen sfeer en stijl. Maar overal 

krijg je er de ultieme strandbeleving gratis bij. Instant 
vakantiegevoel voor de hele familie!  
www.dekust.be/doen/watersporten-aan-zee

69

http://www.beaufortbeeldenpark.be
https://www.dekust.be/doen/watersporten-aan-zee


70



HET AVONTUURLIJKE BUITENLEVEN
Geniet van de gemoedelijke plattelandssfeer die zo typisch is voor De Kempen. Vanuit Antwerpen 
is het ongeveer 35 km rijden naar dit groene paradijs. Terwijl ouders herbronnen, kunnen kin-
deren zich volop uitleven in de mooiste bossen, vennen en heide. Het Kempense landschap met 
eeuwenoude kastelen, abdijen en molens is al fascinerend. Ook sportievelingen komen aan hun 
trekken dankzij de vele wandel-, fiets- en zelfs kajakmogelijkheden. Ook op recreatief vlak heeft 
de regio veel te bieden: speeltuinen en avonturenparken bij de vleet. Overal ben je in goede han-
den, want Kempenaars verwennen hun gasten maar al te graag met lokale specialiteiten.

We geven je graag enkele bouwstenen mee voor een aantrekkelijk verblijf in deze groene en avon-
tuurlijke regio.

ONTDEKKEN
Mega Speelstad, Lille 
Een unieke binnenspeeltuin, uitgegroeid tot heus kinderpretpark. 

Buiten kan je de ‘Toverstad’ ontdekken: een prachtige buiten-

speeltuin met ruim zonneterras.

www.speelstad.be

Bobbejaanland, Kasterlee 
Breng een bezoek aan het plezantste land! Met meer dan 40 attracties 

vindt iedereen er wel eentje die zijn hart sneller doet slaan, van trucks 

besturen tot spetteren in de wildwaterbaan. Alles is erop gericht de 

hele familie een aangename dag te bezorgen, en zelfs honden zijn 

toegelaten. Beperkte openingsdagen van september tot april. 

www.bobbejaanland.be

DE KEMPEN
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Hidrodoe, Herentals
Welkom in deze belevingsvolle ontdek- en doeplek. Ontwaar de 

wondere wereld van water, lanceer je eigen waterstofraket, maak 

een gigantische draaikolk of speel een partijtje watervoetbal. 

www.hidrodoe.be

RECREATIEDOMEINEN
Speeltuinen en zwembaden in de buitenlucht, dat belooft dolle 

pret bij mooi weer. De volgende groene domeinen zijn gratis of 

aan een kleine prijs toegankelijk. 

- De Mosten, Hoogstraten 
De ideale locatie voor een hele dag plezier, met zwemvijver, 

ligweide, minigolf, speeltuin en klimpark. Voor een hapje en 

een drankje kan je terecht in de Treehouse Bar. Het aangren-

zende Goodlife Cablepark biedt extra wateravontuur voor 

waterskiërs en wakeboarders. 

www.visithoogstraten.be/recreatiedomein-de-mosten

- De Hoge Rielen, Kasterlee
Klauteren in boomhutten, kampen bouwen of enkele toertjes 

skaten in de indoorloods. De speelmogelijkheden op de Hoge 

Rielen zijn bijna eindeloos. Naast een speelbos is er ook een 

grote recreatieweide. Voor een plons in het water trek je rich-

ting zwemvijver (mits reservatie). 

www.dehogerielen.be

- De Lilse Bergen, Lille 
Avontuur alom in het recreatiepark De Lilse Bergen, dat dolle 

pret in de speeltuin en het attractiepark combineert met wa-

terattracties en een minigolf. Van een uitgebreid speelaanbod 

gericht op peuters en kleuters tot activiteiten waar je nooit te 

oud voor bent. Zeker uitproberen: peddelsurfen! 

www.delilsebergen.be

Rondvaart in palingschuit, Lier 
In Lier kan je van 1 april tot 31 oktober de Binnennete bevaren met 

een rondvaart in een oude palingschuit. Zo ontdek je verborgen 

hoekjes, mooie bruggetjes en verrassende stadsgezichten. 

www.bootjevareninlier.be

Sven Nys Cycling Center, Tremelo 
In het Sven Nys Cycling Center kan je je helemaal onderdompelen 

in de sfeer van de cyclocross. Zin om zelf de fietskuiten op te 

warmen? Op de flanken van de Balenberg kan je crossen met een 

koersfiets, mountainbike of BMX (vanaf 8 jaar mits de nodige be-

geleiding). Loop zeker ook eens binnen in het belevingscentrum. 

Onder de kampioenentruitjes door wandel je van het ene wieler-

hoogtepunt naar het andere. Thibau Nys neemt de kleinsten op 

sleeptouw met een gratis zoektocht op kindermaat. Nagenieten 

kan met een glas op het terras van Eetcafé Velo.

www.svennyscyclingcenter.be

OP STAP IN DE NATUUR  

- De Averegten, Heist-op-den-Berg
De Averegten is een natuurpark met picknick- en dierenweide, 

wandelroutes door natuurgebied en een onvergetelijke natuur-

speelplaats met veel zand, water, wilgenhutten en liggende 

boomstammen. Vanop het terras aan eetcafé Boshuis kunnen 

ouders een oogje in het zeil houden op de uitgebreide speeltuin. 

www.provincieantwerpen.be/averegten

- Op stap in het avonturenbos
Op dit wandelparcours tussen Lichtaart en Kasterlee, klok je 

af op een goede 6 km. Onderweg zijn de kleinsten een en al 

verwondering voor de vele sprookjesfiguren. Ze zijn heel stil 

om de slapende reus niet wakker te maken … Een wandeling 

op kindermaat! Beschikbaar via Komoot. Gewoon zin om te 

ravotten? Ook dan is dit avonturenbos bijzonder verleidelijk.

https://www.komoot.com/nl-nl/tour/626324481
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ETEN EN DRINKEN
Eetcafé Velo, Tremelo
De energie voelen van Vlaanderens meest iconische topsport, ook zon-

der op het zadel te kruipen? Eetcafé Velo is een gezellige ontmoetings-

plaats voor elke recreant of topsporter, fietser of wandelaar, jong of 

oud. Een lekker hapje smaakt nog zo goed na een sportieve inspanning. 

www.eetcafe.velo.be

Havencafé Port Aventura, Mol 
Combineer ontbijt, lunch of avondmaal met een boottocht of 

wandeling in de natuur. Keuze uit meerdere (b)engelmenu’s. Voor-

al de desserts zullen de kleinsten doen watertanden. 

www.zilvermeerhaven.be

Koningsbos, Kasterlee
Stijlvolle zaak in een landelijke omgeving aan de voet van de Kem-

pense Heuvelrug. Wie houdt van seizoensgerechten vindt hier 

zeker zijn gading, van wandelaar tot gastronoom. Uitgebreide 

kinderkaart met Toktok-burger, Cowboysteak en Kabouterbrij als 

leuk klinkende namen, inclusief kindercocktails. Kwestie van een 

beetje mee te doen met de grote mensen. Ruim terras. 

www.koningsbos.be

Pannenkoekenboot, Dessel
Echte ambachtelijke pannenkoeken in alle maten en smaken. 

Heerlijk genieten op een unieke plek. Een topper voor jong en 

oud. Ook verkrijgbaar: huisgemaakte soep, croques, vol-au-vent 

enzovoort. 

www.pannenkoekenbootdessel.be

’t Schipke aan de Nete, Herenthout 
Ooit boerderij en herberg samen … en vandaag stap je hier bin-

nen in een modern restaurant op een adembenemende locatie 

aan de rivier Grote Nete. Ideaal om krachten op te doen en uit te 

blazen na een deugddoende wandeling of fietstocht. Ook voor 

kleine mondjes een goede keuze. 

www.schipkeaandenete.be

Alle vakantieparken en 
recreatiedomeinen ver-

welkomen de hele familie 
met open armen in hun 

bijhorende restaurants en 
cafés, waar kindermenu’s 

en snacks verkrijgbaar zijn.

TIP!
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LOGEREN
B&B De Worfthoeve, Geel 
Luxueuze B&B te midden van weilanden en akkerwegeltjes. 2 van 

de 4 kamers beschikken over een aparte kinderkamer. De klein-

sten kunnen hun hartje ophalen in de zandbak, speeltuin, kinder-

boerderij of zelfs in het verwarmde binnenzwembad. 

www.deworfthoeve.be

Hotel Jerom, Kalmthout
De omgeving van de Kalmthoutse Heide lijkt wel één groot speel-

terrein. Bij Hotel Jerom hoef je zelfs maar de straat over te steken 

om het natuurgebied te bereiken. Leuke extra: je kan een bam-

boepakket huren om samen een eigen constructie te bouwen in 

de hei. Een spannende gezinsactiviteit! Met 2 volwassenen en 2 

kinderen (van 5 tot 14 jaar) verblijf je in een familiekamer, gelegen 

aan de boskant. 

www.hoteljerom.com

De schaapskooi, Lichtaart
Gezellige studio’s met uitzicht op groen en vlak bij de wollige 

schaapjes. Aaien, verzorgen en voederen zijn onvergetelijke acti-

viteiten voor de hele familie. Vlakbij attractiepark Bobbejaanland.

www.schaapskooi.be

Vakantiewoning Boskot, Oud-Turnhout
Een idyllische plek, veel lichtinval en eindeloos veel speelruimte 

voor de kinderen: vakantiewoning Boskot is een droom voor elke 

natuurliefhebber en zijn gezin. Gelegen in het hart van natuur-

reservaat De Liereman. Bossen, heide en vennen zo ver het oog 

reikt. Tot 5 personen. 

www.boskot.be

Vakantiewoning De Zandloper
Logeren met 8 personen op een boogscheut van de Kalmthoutse 

heide. Grote, afgesloten tuin waar de kinderen kunnen ravotten.

www.kempen.be/accommodatie/de-zandloper

Camping Baalse Hei, Turnhout
Kleinschalige oase van rust en groen in de Antwerpse Kempen met 

veel gezelligheid en cultuur in de directe omgeving. Kinderen kunnen 

zich verheugen op een zwemvijver, speeltuin en sportmogelijkheden. 

Op de waterfiets of in een roeiboot kun je ronddobberen op de roei-

vijver. Slapen onder de sterren kan in stacaravans, chalets of lodges. 

www.baalsehei.be

Camping De Lilse Bergen, Lille  
Kamperen tussen de bomen, met alle troeven voor een deugddoende 

vakantie zoals een zwemvijver met waterattracties en een reuzengrote 

speeltuin. Huur een stacaravan, tipi, foorwagen, watertent of boomhut! 

www.delilsebergen.be

Camping Floreal Het Veen,  
Sint Job in’t Goor
Deze verzorgde camping ligt aan de oevers van het Kempisch Kanaal. 

Aan animatie geen gebrek dankzij de speeltuinen, het kinderspeelbos 

en de zomeractiviteiten. Met speciale babybadkamer. Logeren doe je 

in huurcaravans, kampeerhutten of een safaritent met houtkachel. 

www.florealgroup.be/camping-het-veen

Camping Houtum, Kasterlee
Slapen in het groen en genieten van de vrije Kempense natuur. De 

kindvriendelijke brasserie De Putten, met binnen- en buitenspeel-

tuin, versterkt het vakantiegevoel. 

www.campinghoutum.be

Provinciaal Recreatiedomein Zilver-
meer, Mol
Kies maar uit: van een eenvoudige kampeerplaats tot comforta-

bele blokhut. Alles ademt hier vakantieplezier voor de hele fami-

lie. Een zwemvijver met hagelwit strand, watersporten en speel-

tuinen zorgen voor een onvergetelijk verblijf. Je vindt hier ook 5 

horecazaken met terras, een avonturenpark met kabelbaan en 

zelfs een speciale peuterspeeltuin. Ook bezoekers die hier niet 

overnachten, zijn van harte welkom. 

www.zilvermeer.be
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Treelodge, Retie
Heerlijk kamperen niet alleen tussen, maar ook in de bomen. Dat 

is het concept van het boomhuttendorp Treelodge. Een droom 

van elk kind. De vrijheid en het avontuur tegemoet! Compleet met 

knisperend kampvuur, kwetterende vogeltjes en zacht wiegende 

hangmatten. Back to basics, maar dat geldt niet voor de boom-

hutten zelf, want die zijn erg comfortabel ingericht (tot maximum 

6 personen).

www.treelodge.be

Hostel Wadi, De Hoge Rielen, Kasterlee
Architecturale parel waar het binnen- en buitenleven in elkaar lij-

ken te versmelten. Hier word je één met de natuur, diep in het bos 

van de Hoge Rielen. Ecologie vormt de rode draad en dat levert 

hostel Wadi het Green Key-label op. Eenvoudige maar comforta-

bele kamers voor maximum 4 personen. 

www.dehogerielen.be/nl/verblijven/overnachten/hostel-wadi  

NAAR EN DWARS 
DOOR DE KEMPEN

    AUTO, BUS, TREIN

Verschillende steden en dorpen in de Kempen zijn bereikbaar met 

de trein. De bussen van De Lijn verbinden deze stations met het 

platteland. Toch kan een auto handig zijn om ‘den buiten’ te beleven. 

De toeristische hotspots beschikken over parking.

ONTDEK MEER
Voor een dagje stad, geraak je 
vanuit de Kempen vlot met de 

wagen, trein of bus in Antwerpen 
(pagina 10).
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LIMBURG
TE GAST IN DE NATUUR
Als er één regio is die bekend staat om zijn gastvrijheid, dan is het wel Limburg. Ook kleine gasten 
krijgen hier een warm onthaal. Ruimte om te ravotten is er in overvloed in de mooiste bossen en 
prachtige natuurparken. Must-do: de regio verkennen op de trappers. Klaar voor een tochtje ‘fiet-
sen door het water’, ‘fietsen door de bomen’ of ‘fietsen door de heide’? Deze fietsnetwerken zijn 
autoluw, zodat ook de kleinsten veilig op pad kunnen. En natuurlijk ga je niet naar huis zonder de 
sfeer op te snuiven in de gezellige steden of het wereldunieke (mijn)erfgoed te bezoeken.

We geven je graag enkele bouwstenen mee voor een aantrekkelijk verblijf in deze groene en bele-
vingsvolle regio. Verder inzoomen op de familievriendelijke activiteiten in Limburg?

Een overzicht vind je op: www.visitlimburg.be/nl/met-het-hele-gezin

ONTDEKKEN 
Bilzen Mysteries, Bilzen
In een spannend programma maak je met het hele gezin een 

multimediale tijdreis door de prachtige historische site van Al-

den Biesen. Overdag kun je samen een interactieve speurtocht 

vol raadsels volgen, gewapend met een tablet. ’s Avonds stijgt de 

spanning met een licht- en klankspektakel. Voorzien in 4 talen. 

Gratis parkeergelegenheid voor bezoekers. 

www.bilzenmysteries.be

Fietsen door het water, Genk
Fiets samen door het waterrijke gebied. Links en rechts van het 

fietspad kijk je over de waterspiegel heen. Een spetterende erva-

ring waarbij je het water ziet, voelt en ruikt. 

www.visitlimburg.be/nl/fietsendoorhetwater

Fietsen door de heide
Deze fietsroute voert je dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen. In dit 

park wisselen uitgestrekte dennenbossen en eindeloze heidelandschappen 

elkaar af. Topbeleving op dit traject is de bijna 300 m lange houten fiets-

brug, een baken in het landschap. Bovenop de fietsbrug krijg je een breed 

zicht op de natuurlijke omgeving. Dat ook kleine tweewielers welkom zijn, 

blijkt uit de goed berijdbare paden, voor een groot deel verkeersvrij. 

www.visitlimburg.be/nl/fietsendoordeheide

Fietsen door de bomen 
Op dit fietspad in Bosland geraak je veilig in hogere sferen. Letterlijk, 

want je fietst via een dubbele cirkel tot op 10 m hoogte tussen de bo-

men. Je ziet, voelt en ruikt de natuurpracht. Een unieke fietsbeleving! 

www.visitlimburg.be/nl/fietsendoordebomen
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Gallo-Romeins Museum, Tongeren
De permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Ro-

mein’ vertelt het verhaal van de mens door de verschillende tijd-

perken heen, van de prehistorie tot het einde van de Romeinse 

tijd. Het museum is ideaal voor een bezoek met jonge en oudere 

kinderen. In een speciale audiotour neemt archeoloog Bob de 

Graver hen op sleeptouw. Met humor vertelt hij over die lang ver-

vlogen tijden. Volg de sporen van onze voorouders! 

www.galloromeinsmuseum.be 

OP STAP IN DE NATUUR

Nationaal Park Hoge Kempen 
99 wandelroutes en een uitgebreid fietsroutenetwerk staan ga-

rant voor urenlang actief genieten in dit 12 000 hectare groot 

natuurparadijs. Stippel een fietstocht uit aan de hand van de vele 

knooppunten of volg één van de uitgestippelde trajecten in dit 

uitgestrekt nationaal park. Enkel met je familie of onder begelei-

ding van een gids of ranger verken je de natuur in al haar glorie. 

Geniet van de uitgestrekte dennenbossen, paarse heidevelden 

en grote waterpartijen. Weet je niet welke route te kiezen? Geen 

nood. Starten kan aan een van de 9 toegangspoorten voorzien 

van infoborden, of een toeristisch onthaalpunt. Op een aantal 

onthaalpunten valt er nog meer te beleven. Zo ontdek je bij de 

Genkse toegangspoort in de Kattevennen Cosmodrome alles over 

de kosmos. Kijk door een supertelescoop en zie de zon in een heel 

nieuw licht. Krijg je maar niet genoeg van al die natuurpracht? 

Blijf gewoon een aantal nachten logeren in een van de B&B’s, 

hotels, vakantieparken of campings rond het Nationaal Park. Nog 

nooit kroop je zo ontspannen onder de wol.

www.nationaalparkhogekempen.be/nl
www.kattevennen.be

Reigerpad-wandelroute, omgeving 
Hechtel-Eksel en Peer
Klaar voor 6 km outdooravontuur met Komoot? De Reiger-

pad-wandelroute loopt door Resterheide, een afwisselend gebied 

met vijvers, naald- en loofbossen en akkers. Ideaal om met de 

hele familie op ontdekking te gaan. Vanop de uitkijktoren spot je 

zeker enkele watervogels! Of neem de avontuurlijke brug over de 

beek. Praktische tip: bij ’t Begijntje vind je tijdens de openingsu-

ren een toilet. 

https://www.komoot.com/nl-nl/tour/627961686

GrensPark Kempen~broek 
Het GrensPark Kempen~Broek is met zijn 25 000 ha een ontzet-

tend gevarieerd en uitgestrekt natuurgebied, dat zich uitstrekt 

over 7 Limburgse gemeenten (Cranendonck, Weert, Nederweert, 

Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik). Wandel– en fietsmogelijk-

heden bij de vleet! Word een echte spoorzoeker, trek op safari 

of kom met de hele familie op adem in de uitgestrekte natuur. 

Hou je van ruige wildernis? Of toch liever een buggyvriendelijk 

parcours? Wel zo handig om eens langs te gaan bij een van de 

onthaalpunten. Lokale gastheren en -vrouwen delen er hun bes-

te tips. Of ga met een Verkenner op stap en boek één van de 6 

originele thema-activiteiten!

www.kempenbroek.eu/nl

De Wijers
De Wijers is een streek in Limburg waar de échte natuurliefheb-

ber thuis is. De vijvers zijn een paradijs voor heel wat zeldzame 

planten en dieren. Het eindeloze wandel- en fietsplezier in dit 

adembenemende decor zal niet snel vervelen. Laat je onderdom-

pelen in het land van 1001 vijvers. Goed voor meer dan 26 000 

ha vijverlandschap én tal van originele picknicklocaties! Proeven 

en genieten op een idyllisch plekje in de open natuur, terwijl de 

kleinsten vrij kunnen ravotten. Hopelijk een heerlijk zonnetje erbij 

… hoe zalig is dat? 

www.dewijers.be

Speelbossen, Voerstreek
De 4 speelbossen in de Voerstreek beloven veel groene pret: op 

schattenjacht, proeven van vers fruit en vele speeltoestellen, 

een takkennest en zelfs een boomhut. Bezoek zeker het bos in 

’s Gravenvoeren, voorzien van allerlei belevingselementen. In het 

bezoekerscentrum kunnen ouders een draagzak lenen voor de 

allerkleinsten.

www.voerstreek.be
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Openluchtmuseum Bokrijk, Genk
Een absolute topper in Limburg! In dit uitgestrekte park ontdek 

je het verleden aan de hand van routes langs historische huizen, 

diersoorten en ambachten. Sluit met de hele familie aan bij een 

workshop pottendraaien of broodjes bakken. Naast het museum 

ligt een gezellig restaurant en een gigantisch grote speeltuin (het 

hele jaar door gratis toegankelijk). 

www.bokrijk.be

Plopsa Indoor Hasselt
Deze indoorattractie viel al meermaals in de prijzen als kindvrien-

delijk familiepark. En terecht: een bezoek geeft urenlang speelple-

zier en een totaalbeleving voor kids van 2 tot 10 jaar. Klimmen, 

spelen, dansen, glijden, vliegen,… het kan er allemaal. En hebben 

we de bootjes en botsauto’s al vermeld?

www.plopsaindoorhasselt.be

Teseum, Tongeren 
In het Teseum kan je op elke leeftijd genieten van een hypermo-

derne museumervaring, en dit via interactieve multimediatours met 

animaties, video’s en zelfs een videovloer. De jongsten ondernemen 

een stoere reddingsoperatie in de schatkamer of volgen een verha-

lentour in de archeologische achtergrond. De multimediatours voor 

jongeren spelen in op hun leefwereld door middel van verhalen en 

reflecties. Identiteit, geloof, tijd en stadsontwikkeling zijn enkele the-

ma’s die aan bod komen. Een inspirerende en verrassende ervaring!

www.teseum.be

HET LIMBURGSE MIJNVERLEDEN

Maak kennis met de unieke geschiedenis van de streek, die zich 

grotendeels ondergronds afspeelde.

C-Mine, Genk
Levendige plek in de mijngebouwen van Winterslag. Met de C-mi-

ne expeditie, een indoorkinderspeeltuin en een bioscoop heeft 

deze site alles in huis om er met de hele familie een leuke dag van 

te maken. De C-mine expeditie leidt je doorheen een avontuurlijk 

belevingsparcours dat de diepte ingaat en eindigt bovenop het 

60 m hoge schachtblok. 

www.c-mine.be
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be-MINE, Beringen 
De best bewaarde mijnsite van Vlaanderen beschikt over een 

zwemparadijs en museum. Tijdens het museumspel leren kinde-

ren alles over het mijnwerkersberoep. Ook heel bijzonder op de 

site: het gloednieuwe en indrukwekkende klimcentrum Alpamayo, 

met de. Een bezoekje aan de Avonturenberg mag ook zeker niet 

ontbreken. Wandel samen naar de top en leef je onderweg uit op 

de speelse klim- en klauterconstructies en glijbanen.

www.bemine.be

Het Klankenbos, Pelt 
Een unieke collectie klankkunst in openlucht. Klinkt prettig en dat 

is het ook! Luister goed, scherp je oren en volg het Klankspoor 

van Tandroor. Je trekt op pad met een klankkaart en onderweg 

stuit je op verscholen klankinstallaties. Bij elk van de 7 stops 

hoort een kort spel waarmee je een woord ontfutselt. Lukt het 

jou om alle woorden te verzamelen en ze om te toveren in een 

zin? Vergeet die vooral niet uit volle borst te zingen! Alleen zo kan 

je het geheim van Het Klankenbos helemaal ontrafelen. Een gratis 

kinderactiviteit waar de hele familie van meegeniet (vanaf 5 jaar). 

www.klankenbos.be/nl

De Stroopfabriek, Borgloon
Laat je op deze industriële archeologische site in Borgloon on-

derdompelen in het unieke proces van de stroopbereiding, van 

sappig fruit tot Loonse stroop. Een bezoek met kids? Het fruitbe-

levingscentrum heeft een brochure klaar met speelse opdrach-

ten. Op strooptocht!

www.stroopfabriek.be

Abdijsite Herkenrode
De Abdijsite Herkenrode kent een rijke geschiedenis. Wil je meer 

weten over de vrouwen die 600 jaar lang in de abdij woonden? 

Ontdek dan de vele boeiende verhalen in het belevingscentrum. 

Laat zeker ook de kruiden- en inspiratietuin niet links liggen; je 

ontdekt er 500 verschillende kruiden en kruidachtige planten. 

Benieuwd? Zowel in de tuin als in het belevingscentrum zijn er 

ontdekkingen op kindermaat.

www.abdijsiteherkenrode.be

Discover Bruegel
Kleurrijke schilderijen spotten. Klinkt leuk! Dat maakt dan ook 

van deze 4 km lange lusvormige Bruegelwandeling rond Erper-

heide (Peer) een extra leuke belevenis. Zeker uittesten: de 6 speel-

tuigen die Bruegel afbeeldde op zijn beroemde schilderij ‘De Kin-

derspelen’. Geschikt voor kinderwagens.

www.visitlimburg.be/bruegelkinderspelen

Waterparken
Altijd een succes voor families: een plons in het water. En al zeker 

in een van de zwemparadijzen die Limburg rijk is. Is het puffen 

bij zomerse temperaturen of is er net kans op een spatje regen? 

Dat houdt de waterpret niet tegen! Voor elke leeftijd vind je ge-

paste activiteiten, van peuterbadjes tot wildwaterbanen. Indoor 

of outdoor, aan jullie de keuze!

www.visitlimburg.be/kikmolen
www.delagekempen.be/nl/recreatie/zwembad
www.dagjehengelhoef.be/zwemparadijs

81

http://www.bemine.be
http://www.klankenbos.be/nl
http://www.stroopfabriek.be
http://www.abdijsiteherkenrode.be
https://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/pieter-bruegelkinderspelen
https://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/kikmolen-maasmechelen
https://www.delagekempen.be/nl/recreatie/zwembad
https://www.dagjehengelhoef.be/zwemparadijs


ETEN EN DRINKEN
Bistro Velinx, Tongeren
Vlakbij de toeristische trekpleisters van Tongeren en pal op het 

fietsroutenetwerk vind je Bistro Velinx. De gezellige brasserie be-

schikt over een ruim zomerterras met uitzicht op de prachtige vij-

vers, speeltuin en minigolf die onderdeel uitmaken van stadspark 

De Motten. Kinderen zijn hier meer dan welkom. De kaart voorziet 

een ruime keuze aan huisbereide kindergerechten. 

www.retrovelinx.be/

Brasserie Theatercafé
Sfeervolle brasserie gelegen aan het Hasseltse Stadspark. De 

kaart voorziet in een aanbod van vis, vlees en pasta’s, alsook ge-

rechten op kindermaat. In de namiddag kan je genieten van een 

koffie met pannenkoeken, wafels of een ijsje. Een zonneterras 

met overkapping en een buitenspeeltuin maakt de ervaring pas 

echt compleet.

www.theatercafe.be

De Luysmolen 
De Luysmolen maalt graan sinds 1515, en doet dat elke tweede en 

vierde zondag van de maand nog steeds. Verder kan je genieten 

van een lekker ontbijt of lunch onder het authentieke gebinte. 

Ideaal om te relaxen na een wandeling of fietstocht in GrensPark 

Kempen~Broek. 

www.facebook.com/DeLuysmolen

De Zwaan, Hasselt 
Wat vroeger een dorpscafé was in het gezellige Godsheide, is nu 

een karaktervolle brasserie. De typische, huiselijke sfeer werd 

behouden, waardoor kinderen er zich direct thuis voelen. Het 

oude gedeelte ademt de charme van een bruine kroeg, terwijl de 

orangerie uitnodigt tot heerlijk tafelen. Op de kaart? Culinaire 

geneugten voor grote en kleine mondjes. 

www.zwaan-hasselt.be

Gasterij de Commanderie, 
Sint-Pieters-Voeren
Knusse brasserie op het prachtige domein Commanderie 7, waar 

van oudsher vis wordt gekweekt. Kinderen genieten mee van de 

lekkerste visgerechten, zoals pannenkoek met forelmousse en ge-

bakken forel met aardappeltjes. Zelf een hengel uitgooien kan in 

de aangrenzende visvijvers. 

www.commanderie7.com

Grillrestaurant Burgemeestershuis, 
Lommel
Dit stijlvolle restaurant is gehuisvest in een schitterende villa uit 

1898. In het meer informele gedeelte schuif je met de hele familie 

aan voor heerlijke vlees- en visgerechten. Van zalmfilet tot een 

knapperig stukje parelhoenfilet: ook kinderen laten zich alles van 

de grill smaken. 

www.hetburgemeestershuis.be

Hoeve Pietersheim
Traiteur Jaco, ruim 20 jaar uitbater, staat garant voor lekker eten 

in een mooie omgeving. Boerderij Pietersheim is de ideale tussen-

stop om te genieten van een overheerlijke maaltijd. De boerderij 

ligt in een rustige omgeving te midden van natuurpark Pieters-

heim in Lanaken. Je kan er uitgebreid tafel maar evengoed ge-

nieten van een snelle snack. Het dierenpark en de speeltuin zijn 

gratis te bezoeken. 

www.traiteurjaco.be

Paal 26, Beringen
Dit Grand-Café met overdekt terras ademt een familievriendelijke 

sfeer. De leuke, veilige speelvoorzieningen binnen vallen meteen 

op en buiten lonkt de speelweide. Niet enkel kinderen, maar ook 

tieners krijgen een eigen menukaart in handen. Ruime keuze uit 

zowel snacks, traditionele Vlaamse gerechten en tapas. 

www.paal26.be
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LOGEREN
Akkermanshof, Bocholt
Ultieme gastvrijheid in dit uniek gastenverblijf met zicht op de 

dieren in de stal. Actief meehelpen op de boerderij door koeien 

te melken, is het hoogtepunt voor kinderen!

www.akkermanshof.be

Botel Ophoven, Kinrooi
Wie altijd al eens wou overnachten op het water is welkom aan 

boord van Botel Ophoven. Zeeziek word je niet, want de B&B 

heeft een vaste ligplaats aan de Maasplas. Naast varen met een 

elektrisch bootje, kan je in de omgeving naar hartenlust wande-

len en fietsen. De ‘Maxi Cabin’ beschikt over een eigen wasruimte 

en biedt plaats aan 2 extra matrozen. Schippers ahoy!

www.botelophoven.be

Caelus VII, Tongeren
Rustig en klassevol hotel in hartje Tongeren. Centraler kun je niet 

zitten om alle bezienswaardigheden te bezoeken. Kinderen tot 

12 jaar hebben de mogelijkheid om in een aparte aangrenzende 

kamer te verblijven, met eigen tv. 

www.caelus.be

Holiday Inn, Hasselt
Gerenoveerd viersterrenhotel in het centrum van Hasselt. De ruime 

familiekamers bieden alle comfort voor een vlekkeloze gezinsvakan-

tie. Gratis overnachting én maaltijden voor kinderen tot en met 12 

jaar. Het hotel beschikt over een overdekt binnenzwembad. Plopsa 

Indoor Hasselt en Bokrijk liggen op slechts enkele kilometers. 

www.hihasselt.com

Camping Goolderheide, Bocholt
Het recreatiemeer met zandstrand, klimmuur, glijbaan, speeltoe-

stellen en 3 zwembaden maken van Camping Goolderheide een 

schitterend familiepark.Overnachten in een Coco tent of hob-

bithuisje? Het klinkt allemaal bijzonder verleidelijk voor de jong-

sten (accommodaties tot 6 personen). 

www.goolderheide.be/

Camping Jocomo, Lanaken 
Camping Jocomo vormt een ideale uitvalsbasis om het Natio-

naal Park Hoge Kempen te verkennen. De familiecamping verrast 

bovendien met de leukste kidsproof-activiteiten: buitenfitness, 

speeltuin, (roei)vijver en openluchtzwembad. In de trekkershutten 

is basiscomfort aanwezig voor maximum 4 personen. 

www.jocomo.be
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Bungalowpark Landal Mooi Zutendaal
Prachtig vakantiepark. Speelgoed, een speciale slaaphut, zelfs 

kinderservies en een klein toilet: de kinderbungalows zijn van alle 

gemakken voorzien en uitermate familievriendelijk. Met zwem-

bad, speeltuinen en avonturenbos buiten.

www.landal.be/parken/mooi-zutendaal 

Warredal, Maaseik 
In het domein Warredal voelen kinderen en jongeren zich de ko-

ning te rijk. Buitenavonturen waren nog nooit zo leuk. Stoeien in 

het klimbos, zoeven met de zipline, lasergamen, boogschieten, … 

’s Avonds kruip je onder de wol in een comfortabele boomhut 

midden in de Limburgse bossen. Back-to-nature: dat is het prin-

cipe van de cabins in het Forest Camp. Een totaalbeleving op een 

boogscheut van het Nationaal Park Hoge Kempen. 

www.warredal.be

Center Parcs, Erperheide 
Zeer familievriendelijk vakantiepark met comfortabele cottages 

om ’s nachts de batterijen op te laden, na een dag vol topactivi-

teiten, zoals zwemmen, duiken, spelen, op safari gaan of vissen. 

www.centerparcs.be/erperheide

Center Parcs, Vossemeren 
Rust, ruimte en 2 indrukwekkende meren waar watersporters hun 

borst nat maken. Het subtropisch zwemparadijs en de enorme 

speelwereld Discovery Bay beloven uren speelplezier. Keuze uit 

cottages of verblijf in het hotel met al het gemak dat erbij hoort. 

www.centerparcs.be/vossemeren

Molenheide
Familievriendelijk bungalowpark, ideaal voor een zorgeloze va-

kantie. Zeer geschikt als uitvalsbasis voor de pretparken en de 

fietsnetwerken in de nabije omgeving.

www.molenheide.be

Terhills Resort, Dilsen Stokkem
Een luxeresort pal naast het Nationaal Park Hoge Kempen. Hier 

beleef je de natuur vanuit stijlvolle cottages aan een uitgestrekt 

meer waar je ook kan suppen of bootje varen. Het kleinschalige 

subtropisch zwembad nodigt uit tot meer waterpret. In dit fami-

liepark geniet je met al je zintuigen! Verblijven kan in cottages 

van 4 tot 12 personen.

www.terhills.be

Vakantiecentrum De Lage Kempen, 
Hechtel-Eksel
Een veelzijdig vakantiecentrum in het prachtige Bosland. Verschil-

lende vormen van accommodatie en recreatie in een groene, rus-

tige omgeving. Kids favoriet: het verwarmd openluchtzwembad 

met spectaculaire glijbanen. 

www.delagekempen.be
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NAAR EN DWARS 
DOOR LIMBURG

  AUTO, BUS, TREIN 
De weidse natuurdomeinen in Limburg zijn 
gemakkelijk met de auto bereikbaar en je kunt er 
vaak gratis parkeren. Daarnaast zijn verschillende 
steden en dorpen in Limburg vlot bereikbaar met de 
trein en/of met bussen van De Lijn. 
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DMC’S EN INCOMINGS
Deze organisaties bieden pakketten aan op maat  
van families. Op onderstaande websites kan je hun  
contactgegevens terugvinden

www.admire.be
www.aab-allaboutbelgium.be
www.brilliantbelgium.be
www.focusflanders.com
www.eccolaluna.be
www.get-to-belgium.be
www.vostravel.be

Nog meer inspiratie over familievriendelijke uit-
stappen vind je op

www.riebedebie.be
www.herita.be
www.komoot.nl

COLOFON
Met dank aan:
Copy Taste – Els Goethals

Verantwoordelijke uitgever
Peter de Wilde.
Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Wettelijk depot
D/2023/5635/01 

Contact
Bernadette Baele
Bernadette.baele@toerismevlaanderen.be
Familievriendelijk toerisme

Copyrights
Stad Gent-Dienst Toerisme, Martin Corlazzoli, Bas 
Bogaerts, David Samyn, Tim Bilman,  Jan Darthet, Marco 
Mertens, Christophe Vander Eecke, Planckendael, Jonas 
Verhulst, Piet De Kersgieter, Visit Brussels - Eric Danhier, 
Westtoer, Thomas Switn Sweertvaegher, Sofie Coreynen, 
Kris Jacobs, Leuven Leisure, Mie De Backer voor Toerisme 
Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen, Toerisme 
Koksijde, Westtoer, Karl Bruninx, Frederik Beyens, Dries 
Lievens, Koen Pattyn, Kris Jacobs, Museum Passchendaele, 
Eddy Daniels, Plantentuin Meise, Jo Mockers, Toerisme 
Tongeren, Warredal, KarlBruninx.be, Visit Dilsen-Stokkem, 
Sigrid Spinnox.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voor-
afgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto’s: Milo Profi, Westtoer, VisitMechelen (Aikon, Layla aerts), Toerisme 
Vlaanderen, www.comicsstation.be, ZOO Antwerpen, Victoriano Moreno, PAKT Antwerpen, Thomas Switn Sweertvaeghen, Jan 
D’Hondt, TTRex, www.atomium.be - SOFAM 2018, Luc Daelemans, Sophie Nuytten, provincie West-Vlaanderen, Gravensteen Gent, 
Stefan Jacobs, Eugène Hertoghe, Technopolis, ZOO Plankendael, Toerisme Leuven, Marco Mertens, Karl Bruninx, Rudi Van Beek, 
KempenCampings, Bokrijk, Sarah Bauwens, Historium, Toerisme Oostende, Kris Jacobs, Sea Life, VisitMol, Toerisme Wenduine/De 
Haan, Sofie Coreynen, Melissa Millis, Tom Palmaers, Toerisme Gent, Antwerpen Toerisme en Congres, Toerismedatabank
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http://www.aab-allaboutbelgium.be
http://www.brilliantbelgium.be
http://www.focusflanders.com
http://www.eccolaluna.be
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AZIË
Nathalie Mertens
nathalie.mertens@toerismevlaanderen.be

DUITSLAND – OOSTENRIJK – ZWITSERLAND 
Britta Weidemann
britta.weidemann@flandern.com
Alex Raab-Frostl
alexandra.raabfrostl@visitflanders.com

FRANKRIJK
Issam Khayati
issam.khayati@visitflanders.com

ITALIË
Mayra Caroppo Venturini
mayra.caroppo@visitflanders.com

NEDERLAND
Ingrid Nederhof
ingrid.nederhof@toerismevlaanderen.nl

NOORD-AMERIKA
Marco Franck
marco.frank@visitflanders.com

SCANDINAVIË
Marijke Van Damme
marijke.vandamme@toerismevlaanderen.be

SPANJE
Judit Sala
judit.sala@visitflanders.com

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND
Lisa Thomas
lisa.thomas@visitflanders.com
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