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Waardevol Toerisme. 
Ofwel: de bloeiende 
Eik van Zuid-Limburg 
 

Anya Niewierra, 

Algemeen Directeur  

Visit Zuid-Limburg 

15 januari 2020 

Visit Zuid-Limburg  
bestaat 135 jaar! 

Wij werden op 22 februari 1885 

opgericht in Valkenburg en  

zijn nog steeds de oudste VVV 

van Nederland! 

135 jaar toerisme  
bracht ons: 

• Een waardevolle economie 

• Gerestaureerde monumenten 

• Een onderhouden landschap 

• Behoud voorzieningen in kernen  

• Vreugde aan gasten en inwoners 

Onze inwoners dragen het  
Toerisme op handen! 

72% van de inwoners zegt:  

“Mijn gemeente moet een 

toeristische bestemming 

blijven.”   

67% van de inwoners zegt:  

“Mijn gemeente moet de 

promotie van het toerisme 

blijven ondersteunen.” 

Bron: Onderzoek Provincie Limburg 2018 

In het Oostenrijkse 
Hallstatt is dat  
wel anders. Daar  
worden toeristen  
inmiddels geweerd. 

Welke toekomst  
kiezen wij? 

Sinds 2017 is het nieuwe denken in opkomst:  

 

Toerisme moet niet ‘geld’ brengen,  

maar ‘geluk’ voor de inwoners!  
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Denken in ‘geluk’  
ook in Nederland: 

De Raad voor de Leefomgeving (RLI) 

presenteerde in 2019 de nota ‘Waardevol 

Toerisme’. Hierin is sprake van een 

‘trendbreuk’ t.a.v. het denken over 

toerisme. 

Trendbreuk  
in denken: 

Niet ‘groei’ en ‘economie’ moeten 

volgens het RLI het streven zijn,  

maar een toerisme dat waarde 

toevoegt aan een gebied en haar 

inwoners. 

Vlaanderen was  
voorloper in dit  
nieuwe denken! 
Toerisme Vlaanderen startte al in 2017 in 

Brugge de discussie met haar burgers 

over het toerisme van de toekomst.  

Het leidde tot de innovatieve nota 

‘Reizen naar Morgen’.  

Bezoeker 

Bewoner Ondernemer 

Florerende 
bestemming 

Toerisme Vlaanderen 
presenteerde de metafoor 
van de bloeiende linde als 
symbool voor zijn 
toeristische toekomst!  

In Limburg bezingen we 
onze bronsgroene eik.  
 
Hoe creëren wij een 
gezond toeristisch 
ecosysteem rond  
onze eigen 135 jaar  
oude toeristische eik? 

… door onze  
nieuwe toeristische  
visie uit te voeren! 

Deze is opgesteld door de 

Provincie en de 16 gemeenten.  

Er waren vooraf consultatierondes 

met ondernemers en inwoners.  
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Ook de 9 gemeenten van  
het groene Middengebied 
schreven een 
toekomstvisie mét een 
Uitvoeringsprogramma.  

Nu volgen enkele 
hoofdlijnen  
uit beide visies. Met niet  
de Vlaamse linde, maar  
onze eigen bronsgroene 
Limburgse eik als symbool 
voor onze toeristische 
toekomst. 

1. De wortels: ons landschap 

2. De bodem: onze geologie 

3. De stam: ons erfgoed 

4. De bladeren: onze cultuur 

5. De takken: onze routes 

6. De noten: onze ondernemers 

7. Het mos: onze inwoners 

8. De bijtjes en vogeltjes: onze gasten 

9. De schimmeldraden: onze netwerken 

We gaan in op: 1. Onze toeristische  
eik wortelt diep in  
ons landschap. 

Ons landschap voedt de eeuwenoude 

bronsgroene toeristische eik van  

Zuid-Limburg en is onze belangrijkste 

kernkwaliteit.  

Citaat uit ‘Bestemming 
Zuid-Limburg 2030’ 

“We zetten in op de bescherming en verbetering 

van de landschappelijke kwaliteiten (…) waaronder 

de rust in ons landschap, ons erfgoed en onze natuur.  

 

Het landschap is de belangrijkste drager voor  

onze vrijetijdseconomie.” 

In 2018 werd al het belang 
van het landschap erkend  
en verwoord in de nota: 
‘Programma Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg: 
Landschap in het hart van  
de samenleving’.  
 
Projecten zijn al in uitvoering. 
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De waardevolle 
vergezichten  
rond onze eik 

Onze ongeschonden 
heuvels brengen 
geluk en inkomen.  

Aantasting van onze maagdelijke 

heuvels leidt tot verlies van onze 

toeristische economie.  

Gasten komen niét voor een 

industrielandschap. 

Maar hoe houden we ons 
landschap ongeschonden in 
tijden van klimaattransitie? 

Door innovatief te denken en door 

nadrukkelijk te kiezen vóór dat landschap. 

De 9 gemeenten in het Middengebied kiezen 

daarom voor energie opwekking die onze 

heuvels spaart.  

Citaat uit het uitvoeringsprogramma 
Middengebied inzake klimaattransitie:  

“Als Middengebied willen we laten zien dat er ook veel te 

bereiken valt met kleinschalige projecten en innovatieve 

concepten die niet of nauwelijks inbreuk doen op de 

landschappelijke kwaliteit."  

 

Onze eik staat 
tussen de koeien 
van de boeren 

Citaat uit het uitvoeringsprogramma 
Middengebied inzake landbouw:  

“De agrarische sector onderhoudt 60% van ons 

landschap. De agrarische sector neemt af en het  

spook van schaalvergroting doemt op.  

 

Wij willen een transitie binnen de landbouw 

realiseren.” 
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Kleinschalig 

Streek- 

producten 

Solidariteits- 

landbouw 

Coöperatie 

Verbreding 

naar 

landschaps- 

beheer 

Natuur- 

inclusieve 

landbouw Duurzaam 

Toekomst- 

bestendig  

Kringloop- 

landbouw 

Short food 

supply 

Experimenteer- 

regio voor 

voedsel- 

productie 

Vitaliteits- 

manager 

Een transitie binnen de landbouw is 
aanstaande. De trefwoorden zijn: 

Citaat uit het uitvoeringsprogramma 
Middengebied inzake landbouw:  

“We brengen de mogelijkheden van een regionaal 

distributiecentrum voor streekproducten in beeld en 

onderzoeken mogelijke locaties." 

 

Waardevol project:  

de Reus van  
Schimmert 

NLZL en NALI lanceren deze zomer een 

crowdfunding voor inwoners en bezoekers 

om € 50 te doneren voor 100 m2 akkerrand. 

Lancering in Eijsden-Margraten.  

Start met 7,5 ha, waarna uitrol. Dit is een 

charmeoffensief met alleen winnaars… ☺  

Waardevol project:  

Limburg bloeit op! 

Waardevol project:  

de Mergelland- 
schapen 

De Mergellandschapen zijn 
de winterse sierraden in 
ons landschap. 

Ze geven leven en schoonheid 

aan onze heuvels tijdens een 

kale periode en brengen ons 

daarmee vreugde én economie. 

Maar, het kost geld om ze te 

behouden... 
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2. Uit onze bodem  
haalt onze eik  
zijn kracht. 

Uit de wondere wereld onder 

onze heuvels halen we een 

uniek en iconisch verhaal 

over Zuid-Limburg.  

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’ 

“De ondergrond van Zuid-Limburg herbergt 

schatten en verrassingen en heeft de regio 

gemaakt tot wat ze nu is.  

 

(…) We gaan deze iconische verhaallijn 

programmatisch ontwikkelen en ontsluiten.“ 

Dit IBA-project krijgt nu vorm.  

Voerendaal start bovendien een 

onderzoek naar het beleefbaar 

maken van de kalkovens in 

Ubachsberg.   

Waardevol project:  

‘Land van Kalk’ 
in Voerendaal  
en Simpelveld 

Overigens 
  
Onze ondergrond is meer dan  
vuursteenmijnen, mergelgroeves,  
kalkovens en kolenwinning.  
Wij hebben ook unieke ‘kelders’!  

Waardevolle ‘kelder’:  

de Schatkamer van  
de Basiliek Susteren  
in een Koude Oorlog  
Bunker 

Waardevolle ‘kelder’:  

Fort Sanderbout 
Sittard 
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Onze bodem is  
UNESCO waardig! 

De status van een UNESCO Geopark  

biedt vele voordelen. De belangrijkste is 

misschien wel dat zowel onze gasten als 

onze inwoners bewust raken van de unieke 

geologische waarde van ons landschap.   

3. De robuuste stam 
van onze eik toont 
ons rijke verleden. 

Onze creatieve verhalen gaan van 

de krassende Bandkeramiekers in 

Stein tot de graffitispuiters in 

Heerlen.  

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’ 

“We moeten onze onontdekte parels en erfgoedlocaties vaker en 

meer toegankelijk maken. (…) Bijvoorbeeld door het herbestemmen 

van monumenten en het aanleggen van recreatieve paden. (…)  

 

Het internationale Zuid-Limburg als Bron van Europa is een  

Groot en Iconisch Verhaal.”  

Dit grote en  
iconische verhaal  
van Zuid-Limburg  
start bij de Mosasaurus 
uit de Krijttijd en  
loopt tot aan de 
opening van het 
Maankwartier in 
Heerlen in 2020.  

Waardevol project:  

Nieuw Ehrenstein  
in de Anstelvalei  
in Kerkrade 

Waardevol project:  

Visitor Centre  
Amerikaanse  
Begraafplaats  
Margraten 
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4. De bladeren 
van onze eik zijn 
onze cultuur en 
onze tradities.  

Onze bronsgroene culturele  

bladeren geven kleur en geur  

aan Zuid-Limburg.  

Citaat uit ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ 

“Op goed bereikbare plaatsen ontwikkelen zich vernieuwende 

evenementen (…). 

(…) We richten ons op rustige dagen. De ambitie is het verblijf 

te verlengen en gasten vaker terug te laten komen en ze méér 

van de regio te laten ervaren.”  

Concreet dus inzet op: 

• Evenementen die passen bij ons DNA en 

die draagvlak genieten bij onze inwoners 

• Evenementen in stille maanden 

• Het verbreden van icoonevenementen 

naar héél Zuid-Limburg.  

Dit gebruiken we als promotionele 

kapstok voor héél Zuid-Limburg. 

Waardevolle verbreding:  

Het icoon- 
evenement 
‘Kerststad 
Valkenburg’ 

Het beroemde brandwonder van 

Meerssen uit 1465 wordt 555 jaar 

na dato herdacht met muziek en 

een lichtshow.  

Waardevol evenement:  

‘Basilica on Fire’ 
12 september  
2020 
  

5. De takken  
van onze eik 
zijn onze vele 
routes 

Onze routes vertakken zich 

door Zuid-Limburg en daar-

buiten en zorgen voor ons 

sportieve en vitale profiel.  
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In 2020/21 komen 
belangrijke lange afstand 
fietsroutes gereed en 
maken we internationale 
verbindingen.  
 
Denk aan  
de Beekdaelenroute  
en de LeisureLane. 

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’ 

“Wij zetten onze routes in om bezoekers te zoneren 

(bijv. in relatie tot natuurwaarden) en ook om gasten 

te verleiden andere gebieden te bezoeken. (…) Een 

voorbeeld is Knopen Lopen.”  

Knopen Lopen 

Onderzoek is afgerond.  

 

In 2020 besluitvorming bij  

Provincie en gemeenten  

over financiering.  

Realisatie hopelijk in 2021.  Onze ondernemers geven onze  

eik dat unieke Bourgondische,  

gastvrije én veelzijdige profiel. 

6. De noten van onze 
eik zijn de vruchten 
die onze ondernemers 
plukken. 

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’ 

“Duurzaamheid, waarbij toerisme en recreatie 

met respect voor mens en omgeving worden 

ontwikkeld, is een voorwaarde om als sector op 

de lange termijn levensvatbaar te blijven.” 
Samenwerken  

met boeren en 

 verenigingen 

Minimale 

milieu- 

belasting 
Gastheren  

van het  

landschap 

Storytelling 

over streek 

Toegankelijk  

voor gasten met 

beperking 

Limburgse  

streek- 

gerechten 
0 km 

voedsel 

Energie 

neutraal 
Oplaadpalen 

Amper CO2 

uitstoot 

Duurzaam ondernemen = 
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Waardevol voorbeeld:  

de zonnepanelen  
op het dak van 
Snowworld 
Landgraaf 

Waardevol voorbeeld:  

de unieke expositie 
‘Nature’ in het 
Design Museum 
Cube. 
Nog te bezoeken t/m  

zondag 19 januari 2020! 

Citaat uit het Uitvoeringsprogramma 
Middengebied: 

“Wij streven naar kwaliteitsvolle en vitale verblijfs-

accommodaties, van camping tot camperplaats en 

bungalowpark, van B&B tot hotel (…).  

 

Wij bieden daarvoor ondersteuning en advies aan 

ondernemers door inzet van de vitaliteitsmanager (…).” 

Waardevol voorbeeld:  

Vitalpina Hotels  
in Südtirol 

7. Onze inwoners 
zijn het zachte 
groene mos dat 
onze eik omzoomt. 

Onze inwoners zien de waarde  

van onze toeristische eik en  

zijn onze ambassadeurs! 

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’: 

“Uit onderzoek blijkt dat een impactvolle beleving vooral tot 

stand komt door direct contact met een gids, een begeleider 

of de bevolking. In de belevingen van onze gasten heeft het 

persoonlijke verhaal een belangrijke rol. (…)  

We willen dat bewoners een positieve balans ervaren (…).” 
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4 van de 11 cittaslow gemeenten in Nederland 

liggen in Zuid-Limburg: Echt-Susteren,  

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.  

 

De Cittaslow beweging = balans!  

Cittaslow sluit naadloos aan op het nieuwe denken 

rond ‘Waardevol Toerisme’. 

Waardevolle balans:  

Cittaslow 
Onze inwoners zijn een 
bron van inspiratie 

Dat bleek ook tijdens de brainstorm over: 

• de toeristische visie Stein 

• de Heerlen/Parkstad Experience  

• de stadspromotie Vaals  

 

En nog deze maand gaan we brainstormen  

met inwoners en ondernemers uit Beek.   

Wat de bussen met Aziaten zijn 
voor het Oostenrijkse Hallstatt, 
zijn scooters op benzine, motoren 
zonder dempers en autorally’s 
voor ons: een bedreiging voor de 
toekomst van het toerisme.  

Waarom? Zowel onze inwoners als onze 

verblijfsgasten ervaren overlast en de 

weerstand groeit. 

Actie is aanstaande. 
Want dit probleem 
wordt uitgebreid 
besproken in beide 
visies! 

Citaat uit ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’  
én uit het Uitvoeringsprogramma Middengebied: 

“De recreatieve druk kunnen we verminderen door 

gemotoriseerd (recreatie)verkeer te ontmoedigen in 

het buitengebied, bijvoorbeeld door het afsluiten van 

wegen door kwetsbare gebieden (…).   

We ontwikkelen een Masterplan toeristische mobiliteit 

(…).” 

8. Hoe verleiden 
we vogels en 
bijtjes om op 
onze eik neer  
te strijken 

Ofwel, op welke bezoekers mikken 

we? En welke verhalen vertellen we? 
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“We willen gasten laten zien dat Zuid-Limburg over de gehele 

breedte veel moois te bieden heeft (…). Gasten verleiden we 

daarmee om langer in onze regio te verblijven en vaker terug te 

komen.  

 

Ook willen we gasten verleiden om Zuid-Limburg te bezoeken 

op rustige tijden van het jaar en door de week: 365-dagen 

toerisme.” 

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’ 

We willen niet de sprinkhanen van 

Hallstatt. We willen gasten met wie we 

een band kunnen opbouwen.  

We kiezen voor de groene Bildung-

toerist en niet voor de self(ie)-branding 

toerist. 

 

We kiezen voor gasten 
die bij ons passen.   

Wij richten ons daarom op 
NL, B en D (NRWF), want hier 
vinden we gasten die bij ons 
passen en die wellicht vaker 
komen of ons aanbevelen.  
Op deze afstand zijn immers 
ook midweeks en off season 
bezoeken kansrijk. 

Welke verhalen  
vertellen we over 
Zuid-Limburg?  
En hoe gaan we 
die verhalen 
ontwikkelen? 

“Onze iconische verhalen zijn: 

• Het internationale Zuid-Limburg – De Bron van Europa 

• Het ondergrondse Zuid-Limburg  

• Het grensland Zuid-Limburg  

• Het uitdagende en vruchtbare landschap van Zuid-Limburg (…).” 

Citaat uit ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ 

“Per verhaallijn wordt: 

• Een verhaal en concept uitgewerkt 

• Een samenwerkingsverband opgezet 

• Een themajaar gepland (indien mogelijk) 

• Geïnvesteerd in fysieke bezienswaardigheden 

• Multimedia content ontwikkeld (foto’s, film, teksten) 

• Ondersteunende producten ontwikkeld  

(streekproducten, routes, merchandise)” 

Citaat uit ‘Bestemming Zuid-Limburg 2030’ 
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Waardevol verhaal:  

Route des Vins 

Promotie / publiciteitsmiddelen 

• Infoborden in het landschap 

• Vouwfolder met álle info bij elkaar 

9. De schimmeldraden  
vormen de netwerken die   
onze eik voeden of doden.  

Onze toeristische eik is een onderdeel van het grotere 

economische en sociale ecosysteem van Limburg, 

Nederland, de Euregio en Europa.  

Besluiten die op dat niveau worden genomen, 

beïnvloeden onze eik.  

Citaat uit ‘Bestemming  
Zuid-Limburg 2030’ 

“We zetten in op het goed meewegen van het belang 

van de vrijetijdseconomie in belangrijke keuzes over 

bijvoorbeeld de luchthaven, duurzame 

energieopwekking en infrastructuur.  

Ontwikkelingen in andere beleidsvelden kunnen de 

kernkwaliteiten van Zuid-Limburg en de rust om daarvan 

te genieten, beïnvloeden.” 

Samenwerking 
is essentieel 

Allemaal, zoals we hier vandaag samen  

zijn, vervullen we een rol in het  

voortbestaan van onze toeristische 

eik.  

En alleen als we samenwerken, óók met  

andere sectoren, overwinnen we de 

vele bedreigingen die nog gaan komen.    

https://www.visitzuidlimburg.nl/eten-drinken/zuid-limburgse-wijn-van-plukken-tot-proeven/wijngaarden-in-zuid-limburg/
https://www.visitzuidlimburg.nl/eten-drinken/zuid-limburgse-wijn-van-plukken-tot-proeven/wijngaarden-in-zuid-limburg/
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“Een boom kan  
altijd maar zo goed  
zijn als het bos  
om hem heen.” 

Citaat van Peter Wohlleben in: 

‘Het verborgen leven van bomen.’  

Bedankt voor 
uw aandacht! 
 

www.visitzuidlimburg.nl 


