
Check voor je bezoek de gedetailleerde info op de website van de attractie of het museum zelf!

Attractie Het paspoort is geldig voor deze activiteiten Provincie

Arboretum Kalmthout elke dag, ook bij toegang evenementen (niet bij activiteiten zoals workshops, 

themawandelingen,...) 

Antwerpen

Begijnhofmuseum Turnhout alle activiteiten Antwerpen

DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver toegang tot de vaste expo DIVA, a Brilliant Story Antwerpen

Hidrodoe bezoek aan Hidrodoe Antwerpen

Kazerne Dossin permanente en tijdelijke tentoonstelling Antwerpen

Mechelen met gids gratis deelname aan geleid bezoek voor individuele bezoekers Antwerpen

Museum Hof van Busleyden bezoek aan de tentoonstellingen in het museum, met uitzondering van 

evenementen

Antwerpen

Nationaal Museum van de Speelkaart alle activiteiten Antwerpen

Pakawi Park inkom park, geldig 1 keer per jaar Antwerpen

Provinciaal Groendomein De Averegten begeleide wandeling door onze domeinwachter (min. 10 en max. 20 personen 

per groep)

Antwerpen

Provinciaal Groendomein Prinsenpark begeleide wandeling door onze domeinwachter (min. 10 en max. 20 personen 

per groep)

Antwerpen

Provinciaal Groendomein Vrijbroek 1-gratis 4-beurtenkaart tennis in het Vrijbroekpark Antwerpen

Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen toegang dagrecreatie Antwerpen

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 1 minigolfbeurt voor 2 personen of een half uurtje gratis waterfietsen Antwerpen

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer dagbezoek Zilvermeer (niet geldig bij betalende evenementen) Antwerpen

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker toegang tot het domein (tijdens betalende toegang), na inloggen kan je code 

aanvragen via 'aanvraag reductie' (onder 'account')

Antwerpen

Provinciale Groendomeinen Rivierenhof minigolf Rivierenhof of sprookjes op zondag (mits reservatie) Antwerpen

Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel minigolf Antwerpen

Sint-Romboutstoren Mechelen gratis toegang Sint-Romboutstoren Antwerpen

Speelgoedmuseum Mechelen toegang tot het museum Antwerpen

Stadsmuseum Lier gratis toegang tot stadsmuseum Antwerpen

Tabloo gratis toegang vaste tentoonstelling Antwerpen

Taxandriamuseum alle activiteiten Antwerpen
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Technopolis geldig 1 keer per jaar voor toegang tot de tentoonstellingsruimte van 

Technopolis (geen buitenexpo)

Antwerpen

Toerisme Geel stadswandeling Antwerpen

Visit Lier gratis toegang tot het stasdsmuseum van Lier Antwerpen

ZOO Antwerpen 1 keer per jaar gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael (excl. 

avondopeningen, evenementen)

Antwerpen

ZOO Planckendael 1 keer per jaar gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael (excl. 

avondopeningen, evenementen)

Antwerpen

Zwembaden en recreatiedomein het Netepark geldig op alle dagtickets Antwerpen

Autoworld alle activiteiten Brussel

Belgisch Museum van de Vrijmetselarij toegang museum Brussel

Betovering.be het Betovering-avontuur (excl. avontuur in de bomen) Brussel

Choco Story Brussels ingang tot het museum (niet voor workshops of VR) Brussel

Hallepoort vrij bezoek aan de permanente verzamelingen (excl. tentoonstellingen) Brussel

KOEZIO 1 keer per jaar missie Agents d'Elite of Lucky Darts (niet geldig op 

zaterdagnamiddag)

Brussel

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis toegang tot het museum Brussel

Museum Kunst & Geschiedenis vrij bezoek aan de permanente verzamelingen (excl. tentoonstellingen) Brussel

Muziekinstrumentenmuseum (mim) vrij bezoek aan de permanente verzamelingen (excl. tentoonstellingen) Brussel

Nationale Basiliek van het Heilig Hart Koekelberg bezoek aan onze gaanderijen en 360° panorama over Brussel en Brabant Brussel

Planetarium Brussel bezoek Planetarium met planetariumfilm in de koepelzaal Brussel

Train World normale toegang tot het museum en lopende tijdelijke tentoonstellingen Brussel

Abdijtoren met Trudopas Trudopas voor 2 personen Limburg

Begijnhofkerk Sint-Truiden Riebedebie-paspoorthouders krijgen een gratis bezoekersgids Limburg

Bilzen Mysteries 1 keer per jaar bij Het Verhaal of 1 keer per jaar bij Het Complot Limburg

Bokrijk toegang tot het Openluchtmuseum Bokrijk voor volwassenen van april tot 

november, niet cumuleerbaar met andere promoties

Limburg

C-mine expeditie gratis toegang C-mine expeditie. Limburg

De Paep van Meinecom III rondvaart op de Grensmaas en aangrenzende meren, geldig 1 keer per jaar Limburg

Domein Bovy gratis toegang op de gewone publieke openingsdagen bij betalende 

evenementen

Limburg

GlazenHuis bezoek GlazenHuis Limburg
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Japanse Tuin bezoek van 1 april 2022 t.e.m. 31 oktober 2022 tijdens de openingsuren 10u 

tot 17u

Limburg

Kattevennen - Cosmodrome een ticket tot de Cosmodrome met drie belevingen: expo - 3D show - 

sterrenwacht

Limburg

LABIOMISTA toegang tot LABIOMISTA (excl. specifieke events) Limburg

Landcommanderij Alden Biesen gratis toegang tijdelijke tentoonstellingen Limburg

Mijnmuseum toegang museum (niet tijdens de Mijnzondagen) Limburg

Museum De Mindere bezoek museum Limburg

Nationaal Park Hoge Kempen deelname aan één van de Ranger activiteiten uit het reguliere kalenderaanbod Limburg

National Park Visitor Center - Terhills deelname aan één van de Ranger activiteiten uit het reguliere kalenderaanbod Limburg

Saraland speelparadijs en zwemparadijs Limburg

Toegangspoort Mechelse Heide gratis 1 pakket zoekkaarten van het Nationaal Park Hoge Kempen, af te halen 

bij Visit Maasmechelen, Zetellaan 35 te 3630 Maasmechelen

Limburg

Visit Hasselt zondag- en maandagwandeling: vertrek om 14u aan de infobalie, 

Maastrichterstraat 59 te 3500 Hasselt

Limburg

ZLDR Luchtfabriek gratis toegang op de gewone publieke openingsdagen Limburg

Zoektochten voor kinderen - Sint-Truiden geheime code van Trudo Limburg

Centrum Ronde van Vlaanderen bezoek expo Centrum Ronde van Vlaanderen Oost-Vlaanderen

De Warande enkel geldig voor openluchtzwembad Oost-Vlaanderen

Gent-Watertoerist gegidste rondvaart van 40 minuten in historisch Gent Oost-Vlaanderen

Monumenten en Musea Dendermonde huur van de audioguide voor een bezoek aan de Lakenhalle en de Belforttoren 

van het Stadhuis

Oost-Vlaanderen

MOU Museum bezoek aan het MOU Museum Oost-Vlaanderen

Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote MUST-textielmuseum Ronse Oost-Vlaanderen

Provinciaal Domein De Gavers fietsen, mountainbikes en tandems voor 2u - minigolf - 

tennis/omnisportterrein voor 1u - gocarts voor 15’ (enkel voor kinderen) - 

zwem- en strandzone - Gaverveer - watersport (pedalo 2p., kajak, waterfiets, 

Canadese kano) voor een half uur - zwembad Gaversbad NIET geldig voor 

sauna - lasershoot - muurklimmen - boogschieten - verblijfsrecreatie - zaalhuur 

- WOW Waterpark

Oost-Vlaanderen

Provinciaal Domein De Ster enkel voor inkom Oost-Vlaanderen
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Provinciaal Domein Het Leen gratis tickets voor de uitgestippelde wandelpaden in het domein, voor max. 4 

deelnemers (= 1 materiaaltas)

Oost-Vlaanderen

Provinciaal Domein Nieuwdonk enkel voor inkom Oost-Vlaanderen

Provinciaal Domein Puyenbroeck zwemmen - fietsen - minigolf - petanque, krulbollen - treintje (april-

september) - roeiboten, waterfietsen (april-september) - verkeerspark (juli-

augustus) 

Oost-Vlaanderen

Sint-Martinuskerk Aalst gratis stadswandelbrochure 'tussen de rokken van de ajuinstad' Oost-Vlaanderen

't Gasthuys Aalst gratis stadswandelbrochure 'tussen de rokken van de ajuinstad' Oost-Vlaanderen

The Outsider Aalst de activiteiten binnen het avonturenpark (max. 2 activiteiten op één dag) Oost-Vlaanderen

The Outsider Vlaamse Ardennen 1 keer per jaar gratis toegang tot alle activiteiten van avonturenpark The 7 

Summits & The Outsider Cablepark (max. 2 activiteiten op één dag)

Oost-Vlaanderen

Visit Aalst gratis stadswandelbrochure 'tussen de rokken van de ajuinstad' Oost-Vlaanderen

Visit Gent Gravensteen en Sint-Pietersabdij, niet voor het Lam Gods Oost-Vlaanderen

AfricaMuseum bezoek aan de permanente tentoonstelling Vlaams-Brabant

Begijnhof Diest bezoek aan het begijnhof Vlaams-Brabant

Belevingscentrum '14-'18 Tildonk bezoek belevingscentrum Vlaams-Brabant

Belevingscentrum Rufferdinge gratis deelname aan het spel 'Sabotage in de Molen' Vlaams-Brabant

Bezoekerscentrum Tervuren gratis toegang Vlaams-Brabant

Damiaanmuseum bezoek permanente tentoonstelling Vlaams-Brabant

Dru!f, huis van de tafeldruif gratis toegang tot het museum en activiteiten (wandelingen en fietstochten), 

vooraf inschrijven via www.overijse.be/bezoekerscentrum

Vlaams-Brabant

Fort van Breendonk gratis toegang Vlaams-Brabant

het MOT toegang tot de tentoonstellingen in de 3 afdelingen van het museum Vlaams-Brabant

Het Park van Tervuren, het Arboretum en het Zoniënwoud vrije toegang Vlaams-Brabant

Het Toreke gratis toegang Vlaams-Brabant

Kasteel van Beersel gratis toegang Vlaams-Brabant

Plantentuin Meise gratis toegang Vlaams-Brabant

Provinciedomein Halve Maan toegang tot het betalende zwemgedeelte van het domein Vlaams-Brabant

Provinciedomein Huizingen enkel ingang domein (niet geldig voor attracties en zwembad) Vlaams-Brabant

Provinciedomein Kessel-Lo gratis gebruik van alle betalende attracties (roeiboten, ploeterbad, mini-golf, 

trapbootjes, verkeerspark)

Vlaams-Brabant

Rotstuin Bloemendal bezoek aan de beschermde alpiene rotstuin "Bloemendal" Vlaams-Brabant

Sportimonium bezoek aan het Sportimonium Vlaams-Brabant
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Stadhuis Leuven bezoek stadhuis Vlaams-Brabant

Stadsmuseum De Hofstadt toegang tot de vaste collectie van het stadsmuseum en tijdelijke 

tentoonstellingen

Vlaams-Brabant

Stedelijk Museum Aarschot bezoek museum en tijdelijke tentoonstellingen Vlaams-Brabant

Sven Nys Cycling Center bezoek belevingscentrum Vlaams-Brabant

Visit Diest gratis pocketwandelbrochure Vlaams-Brabant

Volkssterrenwacht MIRA individueel bezoek aan Volkssterrenwacht MIRA op woensdag of zondag in de 

namiddag of bezoek Astroclub, elke tweede en laatste vrijdag van de maand 

(behalve op feestdagen en in juli en augustus)

Vlaams-Brabant

Abdijmuseum Ten Duinen museumbezoek, uitgezonderd Virtual Reality West-Vlaanderen

Atlantikwall Raversyde gratis toegang West-Vlaanderen

Bakkerijmuseum Veurne geldig voor een museumbezoek, niet geldig voor workshops of andere 

activiteiten

West-Vlaanderen

Belevingscentrum HEY gratis toegang West-Vlaanderen

Belgium Pier Blankenberge dagschotel in Pier Brasserie voor 2 personen (excl. dranken), enkel op 

reservatie van maandag tot vrijdag en slechts 1 keer per jaar

West-Vlaanderen

Bellewaerde Aquapark geldig 1 keer per jaar volgens de reguliere openingskalender van het park 

(excl. dagen waarop het park uitverkocht is) - via www.tickets-for-parks.be

West-Vlaanderen

Bellewaerde Park geldig 1 keer per jaar volgens de reguliere openingskalender van het park 

(excl. dagen waarop het park uitverkocht is) - via www.tickets-for-parks.be

West-Vlaanderen

Bezoekerscentrum en Provinciedomein Bulskampveld geldig voor alle activiteiten tot en met 18 euro deelnamekosten (d.i. begeleide 

wandelingen, kruidenworkshops, gezinsactiviteiten, enzovoort)

West-Vlaanderen

Bezoekerscentrum Heuvelland bezoek Bayernwald West-Vlaanderen

Boudewijn Seapark gratis toegang 1 keer per jaar West-Vlaanderen

Bruges Beer Experience toegangsticket Biermuseum West-Vlaanderen

CC De Brouwerij Koekelare toegang CC De Brouwerij Koekelare (met Käthe Kollwitz Museum, 

Fransmansmuseum en tankkelder)

West-Vlaanderen

Choco-Story Brugge gratis toegang West-Vlaanderen

Cozmix - Volkssterrenwacht Beisbroek toegang tot de vaste planetariumvoorstellingen (geen nocturnes, 

familienocturnes of evenementen)

West-Vlaanderen

Dodengang gratis toegang West-Vlaanderen

Eperon d'Or gratis toegang West-Vlaanderen

For Freedom Museum bezoek museum West-Vlaanderen
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Het Frietmuseum gratis toegang West-Vlaanderen

Historium 1 keer per jaar gratis toegang, ticket Historium Story (incl. audioguide) West-Vlaanderen

Hopmuseum Poperinge toegang museum West-Vlaanderen

In Flanders Fields Museum bezoek aan de permanente en tijdelijke tentoonstellingen West-Vlaanderen

KOERS. Museum van de Wielersport toegang museum West-Vlaanderen

Koninginnehof alle activiteiten, behalve de fluisterbootjes West-Vlaanderen

Kortrijk 1302 Kortrijk 1302 heropent op een nieuwe locatie op 11 juli 2022 West-Vlaanderen

Memorial Museum Passchendaele 1917 museumbezoek West-Vlaanderen

Mu.ZEE vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen West-Vlaanderen

Musea Brugge locaties Musea Brugge West-Vlaanderen

Museum aan de IJzer bezoek museum West-Vlaanderen

Nationaal Tabaksmuseum geldig voor bezoek aan de vaste en tijdelijke tentoonstelling, niet voor 

betalende activiteiten/workshops

West-Vlaanderen

NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum museumbezoek West-Vlaanderen

Peter Benoit Huis gratis toegang West-Vlaanderen

Provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart gratis deelname speurtocht 'Vermist in de Blankaart' West-Vlaanderen

Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne bezoek aan de expo Sea Change voor de paspoorthouder en een persoon naar 

keuze

West-Vlaanderen

Provinciedomein Palingbeek gratis deelname speelste verhalentocht 'Rhea is mama kwijt' of 'Marie en Tatti 

in het Toverbos'

West-Vlaanderen

Recreatiepark Klein Strand gratis toegang West-Vlaanderen

SEA LIFE Blankenberge bezoek SEA LIFE Blankeberg 1 keer per jaar, niet geldig voor eventuele 

premium experiences

West-Vlaanderen

Sint-Elisabethbegijnhof Kortrijk gratis audiogids West-Vlaanderen

Talbot House museumbezoek met gratis thee en koffie West-Vlaanderen

Texture, museum van vlas en textiel bezoek aan zowel de permanente opstelling als de tijdelijke tentoonstellingen West-Vlaanderen

Toerisme Menen erfgoedwandeling "De vestingen voorbij" West-Vlaanderen

Uilenspiegelmuseum bezoek aan het Uilenspiegelmuseum West-Vlaanderen

Verhalenschat Diksmuide gratis toegang tot de Verhalenschat, incl. een routekaart van 3 euro 

(Stadslinkwandelroute of Boterlandfietsroute) naar keuze om na het gratis 

bezoek aan de verhalenschat de historische stad of de omgeving te verkennen

West-Vlaanderen

Pagina 6 van 7



Check voor je bezoek de gedetailleerde info op de website van de attractie of het museum zelf!

Vrij Vaderland @ Stad- en Landshuis bezoek Vrij Vaderland West-Vlaanderen

Westfront Nieuwpoort het volledige bezoek van de permanente tentoonstelling en het panorama op 

de top van het Koning Albert I monument, inclusief eventuele tijdelijke 

tentoonstellingen

West-Vlaanderen

Yper Museum permanente en tijdelijke tentoonstellingen West-Vlaanderen
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