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Al vanaf het ontstaan van de eventbranche was survivallen in de Arden-
nen een begrip. De bakermat van de teambuildingsconcepten is nog altijd 
de thuisbasis voor honderden teambuildingstripjes per jaar, maar we doen 
een complete regio te kort door ons louter op de outdoor-mogelijkheden 
te focussen. ‘Als je alleen al kijkt naar het culinaire aanbod in Wallonië, met 
obers die er echt voor geboren zijn, authentieke en charmante restau-
rants…dan zijn we echt veel meer dan een tokkelbaan’, lacht Jeroen Hen-
neke, marketing manager Wallonië België Toerisme in Nederland, de eerste 
drempel weg. ‘Aan de andere kant, als je dan toch op zoek bent naar out-
door teambuilding, hier is het echt een groot outdoor-terrein. Maar we zijn 
wel veel meer dan alleen maar heuvels.’

De diversiteit in aanbod, in natuur, in bijzondere eigenschappen, maar ook 
in prijssegmenten zorgt ervoor dat Wallonië ieder jaar met een ander thema 
zichzelf op de zakelijke kaart kan zetten. Waterrijk Wallonië was voor 2019 de 
kapstok. ‘De Maas, watersporten, meertjes, watervallen, prachtige wandelpa-

den en dat allemaal binnen 3 uur rijden. Net de grens 
over kom je meteen in een totaal ander land. Het is 
niet voor niets dat Nederland qua boekingen op 1 
staat in deze Franstalige regio. Mocht daar trouwens 
een drempel zitten? Steeds meer bedrijven beschik-
ken over Nederlandstalige eigenaren en medewer-
kers (zie kader). Bovendien zijn wij er, Wallonië België 
Toerisme: vanuit Amsterdam vormen wij een ideale 
spil tussen vraag en aanbod. Als je bijvoorbeeld naar 
de outdoor activiteiten kijkt, dan weten opdrachtge-
vers in ieder geval dat de bedrijven op onze websites 
erkend zijn.’ Ter inspiratie bedachten we een fictief 
evenement, waarbij groen en duurzaam de boven-
toon voeren onder het motto ‘Meet in Green’ (zie 
kader). Het past perfect in het jaarthema van 2020, 
waarin Wallonië de natuur centraal stelt.

Wallonië: 
verrassend veelzijdig, 

verrassend dichtbij
Events, meetings of incentives in het buitenland, het geeft een gouden gevoel bij jouw gasten. 

Maar ga er maar aan staan: met een groep in het vliegtuig, lange reisdagen en enorme budgetten. 

Het is de andere kant van de medaille van het heerlijke zakelijke vakantiegevoel. We hebben 

de oplossing gevonden. Bereisbaar, bereikbaar en toch een100% buitenlandgevoel. Wallonië: 

overweldigende natuur, Bourgondisch, authentiek, groen zakelijk en charmant.

TYPISCH WALLONIË (I)
CENTER PARCS LES ARDENNES
Wanneer je jouw seminaries en events organiseert 

samen met Center Parcs Les Ardennes, weet je zeker 
dat het een uniek event op maat wordt. Al onze 

ruimten bieden zowel overnachtingsmogelijkheden 
en vergaderzalen als catering en sportactiviteiten. Zo 

kun je onbeperkt genieten van alle faciliteiten.
Van de intieme omgeving van een seminarie tot 

een spectaculair event: met een à-la-carte-aanpak 
voor uw evenementen kunnen we aan al uw eisen 
tegemoetkomen. Onze expertise: seminarie, verga-
dering, congres, conferentie, colloquium, algemene 
vergadering, raad van bestuur, productvoorstelling, 
incentive/ teambuilding, uitkoop van het park, gala-

avond …

Het Kasteel van Center Parcs les Ardennes beschikt 
over alle faciliteiten om van uw teambuilding, semi-
narie, huwelijk of communie een succes te maken! 

Een balzaal, twee vergaderzalen, een lounge- en kof-
fiehoek, WiFi , projector, geluidsinstallatie. Het Center 
Parcs Les Ardennes beschikt ook over twee ruimten 

die volledig afgeschermd kunnen worden: het 
Cabane Café, een halfopen ruimte in een tropisch 
thema, en het Factory Café en zijn terras met een 

schitterend uitzicht over de vallei van de Salm! In de 
350 cottages van het park kunnen tot 18 personen 

overnachten. Ze werden volledig gerenoveerd om u 
een maximaal comfort te bieden in een rustgevende 

en groene omgeving.

Center Parcs Les Ardennes 
Rue de la Grotte 12 

6690 VIELSALM
Tel.: 080 21 57 76

www.centerparcs.be - ar.office@groupepvcp.com

VOORBEELD CASE: MEET IN GREEN 2.0(2.0)
Het vervoer: kies voor een samenwerking met bijv. Toyota, Tesla of 

Jaguar en rij in groepjes elektrisch naar de Ardennen. 
Overnachten: verblijf in een accommodatie waar duurzaamheid hoog 

in het vaandel staat, bijv. een locatie met het internationale ecolabel 
‘Green Key’. 

Vergaderen: stappen zetten in een rustgevende groene omgeving 
Teambuilding: creëer verbinding en nieuwe energie, de Ardennen 

zijn een perfect decor voor activiteiten. 
Gastronomie: proef van lokale specialiteiten, met passie bereid in de 

veelgeprezen Belgische keuken.
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TYPISCH WALLONIE (II)
AZUR EN ARDENNE

 Een moderne infrastructuur in Durbuy omgeven 
door de uitzonderlijke groene Belgische Ardennen!

De perfecte locatie voor uw seminars, meetings, 
teambuildings en andere business evenementen.  

4 multifunctionele zalen bieden plaats tot 180 pers.

Ruime, gratis parkeergelegenheid, Wellness, restau-
rant, bar, groot terras en zeer veel ruimte voor al 

uw outdoor activiteiten. ‘Azur en Ardenne’ biedt 54 
elegante hotelkamers en 14 huisjes voor residentiële 

evenementen.

OP ZOEK NAAR EEN BUITENGEWONE,  
NATUURLIJKE LOCATIE VOOR UW VERGADERING, 

TEAMBUILDING OF ANDER EVENEMENT?

Wat mooier dan onze uitgebreide infrastructuur in 
de gemeente Durbuy in het hart van de prachtige 

Belgische Ardennen met diverse zalen geheel inge-
richt voor uw conferenties, zakelijke bijeenkomsten 
en andere professionele evenementen. Het domein 

Azur en Ardenne biedt u de oplossingen waar u naar 
zoekt: een vergadercentrum met 3 multifunctionele 
zalen in Azur-blauwe kleuren met een overdaad aan 
daglicht en uitzichten. De zalen bieden u hoogwaar-
dig audiovisueel materiaal en gratis high speed Wi-Fi 

internet. Een 4e multifunctionele zaal en biedt de 
mogelijkheid tot het organiseren van maaltijden, 

cocktails en/of feestavonden. Ook voor exposities, 
meetings en vele andere evenementen kan u deze 

zaal gebruiken. 

Er is volop ruimte ter plaatse voor de organisatie 
van al uw outdoor activiteiten en het parkeren en 

eventueel opladen van uw auto. Het restaurant, de 
Wellness, de bar en het terras vullen de rest van uw 

planning!

www.azurenardenne.be
seminaires@azurenardenne.be

WALLONIË:  
ZAKELIJK TOERISME +10%

Steeds meer organisatoren van evenementen ontdekken 
de veelzijdigheid van Wallonië en de Belgische Arden-
nen. Historische steden en dorpen, een internationaal 

befaamde keuken, uiteenlopende speciale bieren en een 
natuurlijke omgeving die niet alleen rust en inspiratie 

biedt, maar ook tal van buitensportmogelijkheden voor 
teambuilding. Bijzondere locaties beschikken over alle 
voorzieningen om een geslaagde meeting of event te 

organiseren. Een dichtbij bestemming, maar totaal anders 
dan Nederland.

Spiksplinternieuw en Eeuwenoud
Midden in de bossen, op een heuvel met een fenomenaal 

uitzicht of vlakbij een levendig stadscentrum: er is een 
ruime keuze aan Bourgondische MICE locaties in Wallonië. 

Van spiksplinternieuwe hotels tot eeuwenoude kastelen en 
van karakteristieke familiehotels tot moderne conferentie-
centra of een nachtje op een prachtcamping. In culinaire 

restaurants maken de chef-koks gerechten klaar met 
Belgische specialiteiten.

De ideale stedentrip
Verspreid over Wallonië liggen bijzondere steden met 

musea, attracties en historische gebouwen. Luik, Namen, 
Charleroi, Mons en Tournai ontvangen steeds meer 

zakelijke reizigers. Maar ook kleinere steden en dorpen, 
zoals Durbuy, Spa, Bouillon, Dinant, La Roche, Bastogne 

en Waterloo zijn niet alleen geschikt als vakantiebestem-
ming. De combinatie van cultuur, historie en natuur biedt 

uitstekende mogelijkheden om invulling te geven aan een 
bedrijfsevent.

Outdoor in de natuur
De Ardennen zijn bij uitstek geschikt voor uiteenlopende 

buitensporten. Kayakken, klimmen, mountainbiken en 
abseilen zijn slechts voorbeelden. Professionele buiten-
sportbedrijven bieden daarnaast ook programma’s aan 

met activiteiten, waarbij samenwerking centraal staat. Sur-
vivallen in de Ardennen is niet voor niets een veel gekozen 

bedrijfsuitje. 
Inspiratie opdoen: www.walloniebelgietoerisme.nl en 

www.meetinwallonia.com

Ardennen kan eigenlijk altijd, is de slogan van de bekend-
ste streek in Wallonië. ‘Met z’n tweetjes weg, met het gezin 
of zakelijk? Veel bereikbaarder en bereisbaarder vind je het 
‘buitenland’ niet. In de zoektocht naar een buitenlands be-
stemming, zou je een passer in Utrecht of Amsterdam kun-
nen zetten met 3 uur reisafstand en dan weet ik zeker dat je 
geen gebied vindt dat qua natuur, culinair, outdoor, charme 
en zakelijke mogelijkheden de strijd aan kan met Wallonië’, 
weet Henneke. ‘Het zakelijke buitenland-gevoel, dichtbij.’
Wallonie staat qua MICE (Meetings, Incentives, Congressen 
en Events) bekend om de natuur, maar wie goed kijkt, ziet 
vooral het complete pakket. Met name de mogelijkheid om 
vanuit de alles overweldigende natuur van kasteel, naar stad 
en van klein restaurant naar modern congrescentrum terei-
zen, is zeer aangenaam. Binnen die diversiteit is er voor ieder 
budget wat wils. ‘En daag ons maar uit. In de natuur verga-
deren, een activiteit er achteraan en een stad als Luik om ge-
zellig te borrelen en heerlijk te eten? Het kan allemaal van 
eenvoudig tot luxe.’

In deze editie van EventBranche Magazine staan de trends 
en ontwikkelingen centraal. Eén van de trends die we echt 
enorm op zien komen is de zoektocht naar locaties die volle-
dig onconventioneel zijn. De keus voor Wallonie is dat al snel, 
zeker bij de keus voor bijvoorbeeld de Grotten van Han (zie 
foto op pagina 42), de locatie die onlangs goud won bij de 
Best Event Location Awards. Als er daarnaast één zekerheid is 
in die voorspellingen, dan is het wel de hang naar duurzaam 
en groen. Bedrijven hebben het in hun missie en zelfs in hun 
producten verweven. We namen de proef op de som en ko-
zen voor een willekeurig merk in het nieuws, waar we een 
fictief evenement voor bedachten:
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