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Uit de toeristische trendrapportage van de Provincie Limburg blijkt, dat 

de bestedingen in Zuid-Limburg 2,1 miljard bedragen. De bestedingen 

van buitenlandse verblijfsgasten zijn fors toegenomen, namelijk met 

51%. Buitenlandse toeristen weten Zuid-Limburg dus steeds beter te vinden en geven 

ook meer geld uit in de regio. De zakelijke markt heeft zich eveneens goed ontwikkeld 

in Zuid-Limburg. Met 75% van het Limburgs aanbod op de hotelmarkt blijft Zuid-

Limburg dominant. Qua activiteiten zijn buitenrecreatie en uitgaan in Zuid-Limburg het 

meest populair.  Verder halen winkelen voor plezier en het bezoek aan attracties een 

marktaandeel van meer dan 10%. 

Highlights voor onze organisatie waren onbetwist het winnen van de Tourism for 

Tomorrow Award en onze toetreding tot de Top 100 duurzame bestemmingen 

wereldwijd. In april wonnen we met Parkstad Limburg de hoogste toeristische 

onderscheiding ter wereld, de Tourism for Tomorrow Award 2016. Dit had tot gevolg dat 

we als gebied heel veel positieve aandacht vanuit de hele wereld konden en nog kunnen 

gaan verzilveren in 2017. Een prijs die veel werk voor de hele organisatie met zich 

meebrengt maar die ons gebied een enorme boost  geeft. En in september is onze regio 

Zuid-Limburg gaan behoren tot de Top 100 van ‘Green Destinations’ in de hele wereld 

waarmee onze regio één van de duurzaamste toeristische regio’s ter wereld werd.  

VVV Zuid-Limburg schreef het bidboook voor beide prijzen.

Tijdens het ondernemerscongres dat we in maart organiseerden in het Continium in 

Kerkrade, presenteerden we onze nieuwe Customer Journey (zie afbeelding achterin 

dit jaarverslag) oftewel de klantreis van gasten. Op basis van dit model, worden nieuwe 

marketinginstrumenten in de toekomst gekoppeld aan de aankoopfase van de gast. 

1. TOERISME ZUID-LIMBURG IN 2015/2016 2. TERUGBLIK 2016/2017 

   Tabel 5.9  

Bestedingen in Zuid-Limburg,  

verblijfstoerisme en dagtoerisme        

Segment Bestedingen 
2015

Groei 
Zuid-
Limburg

Over-
nachtingen 
2015

Logiesvorm

Verblijfstoerisme     

Binnenlands € 188,4 miljoen -10%   

Buitenlands € 122,7 miljoen 51%   

Zakelijk € 199,8 miljoen 15% 2.311.821 Hotels

Dagtoerisme   1.732.000 Vakantiewoningen

Binnenlands € 931,8 miljoen -17% 961.321 Kamperen 
(toeristisch)

Buitenlands  
(excl. Vlaams)

€ 637,3 miljoen 28% 41.055 Overig

Totaal Toeristisch € 2.083,8 miljoen 0% 5.046.197

   De werkgelegenheid van het toerisme in Zuid-Limburg is 20.253 banen  

en het aandeel in de werkgelegenheid in de regio is circa 7,5%.
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VVV Zuid-Limburg werkt aan een goed toeristisch product in Zuid-Limburg, verleidt 

gasten tot een bezoek aan de regio en wijst ze ter plaatse de weg. Wij bieden voor 

toeristen, recreanten en inwoners relevante informatie voor hun vrijetijdsbesteding, 

via het medium dat de gast het liefst gebruikt. Voor, tijdens én na hun verblijf, wanneer 

de gast dit wenst. Hiermee fungeren wij als aanjager én verbinder van de lokale 

vrijetijdseconomie bij retail, horeca en de sector zelf. Wij maken daarbij dankbaar gebruik 

van moderne communicatie, van onze historie, netwerk en kennis én van het vertrouwen 

dat ons merk heeft bij de consument. Om toegevoegde waarde te bieden aan onze 

doelgroepen, heeft de VVV de waarden ‘innovatie, kennis, gelukkige medewerkers, 

verantwoordelijke en financieel gezonde organisatie’ hoog in het vaandel staan.

3. WAT DOET VVV ZUID-LIMBURG? 4.  HOE ZIET DE VVV ZUID-LIMBURG  
ORGANISATIE ER UIT?

De VVV heeft drie belangrijke doelgroepen waarvoor zij diensten verleent en die de 

organisatie mede financieren namelijk de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, de bijna 900 

aangesloten ondernemers en de inwoners & gasten. De VVV is een stichting zonder 

winstoogmerk. Het aandeel van de overheid binnen de begroting is momenteel 25% en 

de overige 75% van onze inkomsten, zijn afkomstig van ondernemers en gasten. 

1 
Hoofdkantoor

21 
VVV 

Servicepunten

8 
VVV 

Folderposten

900
Ondernemers1.250 

Relaties

5 
Eigen

Winkels

14 
Bestuursleden

70 
Medewerkers

18 
Gemeentes

Direct 
Direct aangestuurd 

door Algemeen directeur
Direct aangestuurd 

door Adjunct directeur
Direct aangestuurd 

door Adjunct directeur

Regiostimulering Informatie & 
Reserveringen

Retail

Stichtingbestuur
Met adviseurs

Wim Heuts (voorzitter)

Bestuursleden:

Jan Bonten (penningmeester)

Ruud Bessems

Hans Gubbels

Jolanda Hameleers

Gert Veenhuizen

Wynand Vogels

Adviseurs:

Christine van Basten-Boddin 

Richard de Boer

Jos Hessels

Jean-Paul Kompier

Marion Leurs-Mordang

Kelly Regterschot

Jan Vermeer

Directie
Algemeen directeur

Adjunct directeur

Anya Niewierra

Edith Kurris

Direct 
aangestuurd 
door directie

Ondersteunende 
Dienst

ICT / P&O en
 Financiële administratie

Direct 
aangestuurd 
door directie

Corporate

Corporate PR / Beleidsmatige 
ondersteuning directie

aangestuurd 
door Marketing manager

Marketing & 
Evenementen

 Ontwikkelen & uitvoeren 
marketingplan / Acquisitie 

projecten / Internet exploitatie 
& beheer / Evenementenpunt 

/ Marktonderzoek 

Visies schrijven & ontwikkelen /
Accountmanagement / 

Aanjagen & trekken projecten / 
Routepunt / 

Europese projecten

Call center / Reserveringen / 
Rondleidingen / Excursies 

Limburg Winkels / 
Servicepunten / Logistiek / 

Voorraadbeheer 
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5.  ONTWIKKELINGEN RETAIL/HR

HET VVV MERK

Het VVV merk is het meest bekende en hoogst gewaardeerde 

consumentenmerk op het gebied van vakantie en vrije tijd. Persoonlijke, oprechte 

aandacht én kwaliteit zijn de kernwaarden binnen onze service en dienstverlening. De 

winkels zijn de fysieke ontmoetingplek voor gasten en inwoners die geïnspireerd willen 

raken door de bestemming Zuid-Limburg. Wij verstrekken informatie op maat met het 

oog op verhoging van bestedingen bij ondernemers. Ondanks de toename van het aantal 

verschillende bonaanbieders in de markt blijven de VVV Cadeaubonnen sterk binnen  

een concurrerende markt.

VVV NEDERLAND

VVV Nederland is naast marktleider cadeaubonnen ook de licentiegever van het VVV 

merk én de netwerkorganisatie van de City- en Destinatiemarketing organisaties. Het 

VVV merk is ondersteunend aan het marketingmerk van de bestemming. Eind 2016 liep 

het vigerende licentiecontract tussen VVV Nederland en haar licentienemers af. Er is een 

nieuw licentiemodel ontwikkeld met als kernpunten: vrijheid voor de VVV licentienemers 

om te werken met het merk VVV met de mogelijkheid om binnen de eigen context 

invulling te geven aan de merkbelofte, het aanbieden van een dienstportfolio en het 

bieden van een interactief kennisplatform met mogelijkheid kennis te delen over onder 

andere best practices en digitale innovatie.

DE VVV WINKELS

In het boekjaar 2016 bezochten 226.532 personen onze 5 winkels. Een licht dalende ten-

dens ten opzichte van 2015 is te zien in de bezoekersaantallen en verkopen. Van meer-

waarde blijven ook onze shop in shop locaties en folderposten. Het aantal bezoekers aan 

deze locaties wordt geschat over het miljoen. Sinds de sluiting van de afdeling Infor-

matie & Reserveringen zijn de algemene call- en mailtaken (0900 informatienummer en 

info@vvvzuidlimburg), overgenomen door de winkels. Zo ook groepsreserveringen voor 

eenvoudige arrangementen. In 2017 zullen de VVV winkels transformeren van een win-

kel naar een ‘experience’ waarbij offline en online diensten hand in hand gaan en gasten/ 

inwoners op een interactieve wijze kennis maken met de verlokkingen van onze regio. 

DE VVV CADEAUBONNEN

De topomzet van 2015 werd dit jaar niet geëvenaard, toch zijn we tevreden met het 

behaalde omzetresultaat. VVV Zuid-Limburg haakt in op landelijke acties en speciale 

branchegerelateerde geefmomenten onder andere ‘Dag van de Zorg’. In 2017 zullen 

de VVV Cadeaubon en de VVV Giftcard geïntegreerd worden in een nieuwe VVV 

Cadeaukaart. Deze VVV Cadeaukaart kan zowel in de winkel als online besteed worden. 

HUMAN RESOURCES

Bedrijfseconomisch bleek de afdeling Informatie & Reserveringen niet meer exploitabel 

te zijn, daarom is deze afdeling in Q1 gesloten en is de arbeidsrelatie met drie 

medewerkers ontbonden. Binnen ons HR-beleid stond voor het tweede jaar op rij 

eigenaarschap en talentontwikkeling centraal. Ruimte bieden aan individuele creativiteit 

en de verschillende talenten met elkaar verbinden leverde in 2016/2017 verrassende 

effecten op. Zo ontstonden nieuwe vormen van samenwerking, werd kennis gedeeld 

en vernieuwingskracht bevorderd  zowel op persoonlijk ontwikkelniveau als ook op 

bedrijfsniveau. VVV Zuid-Limburg is aangesloten bij de VVV Werkgeversvereniging, 

deze vereniging ziet toe op het afsluiten van de VVV CAO. Per 1 april 2016 werd er een 

algemene loonaanpassing doorgevoerd van 1,5%, conform CAO. Het ziekteverzuim is 

met 1,77% laag. Landelijk was dit namelijk 3,7%.
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gemiddelde 
bonwaarde € 11,15

95% verkopen VVV 
Cadeaubonnen, 

5% overige cadeaubonnen

verkopen bonnen
zakelijk 81%

verkopen bonnen
particulier 19%



6.  ONTWIKKELINGEN CORPORATE

In 2016 is de samenwerking met de klankbordgroep van ondernemers 

geïntensiveerd. Hieruit  is het provinciebrede ondernemerscongres in 

maart ontstaan. Een dag waarop VVV Zuid-Limburg de lead nam om - in samenwerking 

met de provincie, de samenwerkende VVV’s, Koninklijke Horeca Nederland, Recron en 

Hiswa - een kennis- en netwerkdag aan te kunnen bieden aan relaties. Verder is veel 

aandacht uitgegaan naar het uitventen van het winnen van de Tourism for Tomorrow 

Award en het ontwikkelen van een corporate story over de VVV Zuid-Limburg op basis 

waarvan de B2B communicatie in de toekomst doorontwikkeld kan worden.
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Als VVV Zuid-
Limburg weten 
we het unieke 
DNA van de 
regio te vertalen 
naar informatie 
die onze gasten 
wensen.

We stimuleren 
onze gast om 
aanbevelingen en 
recencies achter 
te laten. Met 
focus op kwaliteit  
en verleiding.

Door een intensieve 
samenwerking 
met ondernemers 
houden we het 
enthousiasme
voor de regio vast 
én stimuleren dit 
met aanbevelingen 
en aanbiedingen.

Als VVV Zuid-
Limburg activeren 
we het schrijven  
van positief 
kritische blogs  
via informatie, 
content-
ondersteuning
en inspiratie.

Samen met 
partners  
ontwikkelen we 
beleid en moderne 
producten.  
We weten hoe we 
onze gast kunnen 
bereiken, raken 
en in beweging 
brengen.

We zetten ons netwerk 
actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-

communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeen-

komsten;
-  individuele en 

collectieve promotie.

We hebben kennis 
van alle relevante 
toeristische en 
bedrijfsmatige 
aspecten en zetten 
dit in voor onze 
partners.

Onze VVV Zuid-
Limburg website 
vormt de centrale 
plek van relevante 
informatie op alle 
aandachtsgebieden. 
Zowel voor onder-
nemers als gasten.

We inspireren 
gasten om op 
onze website  
door te klikken 
naar de digitale 
omgeving van 
ondernemers.

We bieden 
manieren om de 
gastbeleving  
extra leuk te 
maken door bv. 
iets extra’s  
te bieden.

We stimuleren 
en ondersteunen 
ambassadeurschap 
voor onze regio 
via blogs, vlogs 
en visuele media; 
voor ons krachtige 
instrumenten.

Door de gast te 
inspireren en te 
volgen via alle 
kanalen zoals 
b.v. social media 
willen we de gast 
bewegen om voor de 
bestemming Zuid-
Limburg te kiezen. 

Via de online ticketshop 
Tickli en de VVV Zuid-
Limburg winkels kunnen 
gasten eenvoudig 
tickets boeken voor 
activiteiten, attracties en 
evenementen. Dit kan via 
onze websites tickli.nl of 
vvvzuidlimburg.nl of door 
implementatie van een 
tickli-iframe in uw eigen 
look & feel op uw eigen 
website.

We laten ons zien waar en  
wanneer de klant ons zoekt. Daarna 
worden we optimaal gevonden door 

aanwezigheid op relevante online 
kanalen en zoekmachine optimalisatie.

Via een breed spectrum van 
communicatiekanalen (TV / radio / print 
/ beurzen) zenden we een hedendaags 

beeld van ons aanbod de wereld in.

Als VVV Zuid-Limburg verzamelen 
we alle relevante vrijetijdsinformatie 

en bieden deze - met moderne 
communicatiemiddelen - aan  

op de juiste plek.

Onze organisatie volgt het gedrag 
van gasten digitaal en past hier  

haar aanbod op aan.

We presenteren onze regio en 
uw informatie op vernieuwende 
en originele manieren. Zowel 
fysiek als digitaal zodat we de 
gast op maat aanbieden wat er 
te doen is.

We ontvangen de gasten in de 
sfeer van de regio. Dit doen we met 
vakkundige personele inzet met 
focus op kwaliteit en lang verblijf.

We stimuleren de  
behoefte om regionale  
producten mee naar huis te nemen. 
We creëren als VVV Zuid-Limburg een 
terugkeerbehoefte. Om meer klanten 
te trekken kunnen ondernemers tegen 
aantrekkelijke voorwaarden acceptant 
worden van de VVV Cadeaukaart.

aandacht 
trekken doen we 

primair online

van 
aandacht
naar een 
serieuze 

overweging

de weg naar  
een succesvolle  

reservering

inspiratieplek voor 
gasten en bezoekers 
ter plaatse

de klant is
onze beste

ambassadeur

De inspanningen van de VVV Zuid-Limburg van de afgelopen jaren beginnen vruchten 

af te werpen. In 2009 werden we al verblijd met het winnen van de Eden (European 

Destination of Excellence) award voor ons beleid op het gebied van cultuur historisch 

erfgoed. De jaren daarna volgden deelname aan Etis (Europees MVO programma), 

een lidmaatschap van MVO Nederland, kennisbijeenkomsten voor ondernemers en 

gemeentes, een behoeftenpeiling onder consumenten, het aanreiken van duurzame 

tools voor ondernemers en een bestuurslidmaatschap van Necstour (duurzame Europese 

samenwerking bestemmingen). In 2016 werden we beloond met het winnen van de 

WTTC award voor beste bestemming ter wereld en de opname van Zuid-Limburg in de 

Sustainable Top 100 van Green Destinations. 

In het eerste kwartaal van 2017 vroeg de VVV Zuid-Limburg in haar jaarbijeenkomst 

aandacht voor de kruisbestuiving tussen toerisme en landbouw. Daarna nam de VVV het 

initiatief voor een breed overleg met de provincie, LLTB, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg, 

agrariërs en horeca-ondernemers. Met als doel om in de toekomst de duurzame waarde 

van ons landschap te waarborgen en streekproducten te promoten.

7.  ONTWIKKELINGEN MAATSCHAPPELIJK  
VERANTWOORD ONDERNEMEN 
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Na jaren van voorbereidingen is de Via 

Belgica - de Romeinse weg die van het Franse 

Boulogne sur Mer tot het Duitse Keulen loopt 

en daarbij Zuid-Limburg doorkruist - klaar en 

open voor het grote publiek. Met een totale 

financiële impuls van 300.000 euro hebben 

zeven gemeenten, provincie Limburg en het 

bedrijfsleven de handen ineen geslagen om 

dit vroege staaltje van beschaving letterlijk 

tot leven te brengen. De Via Belgica gold 

- nu al weer zo’n 2000 jaar geleden - als de 

verbindingsweg en de levensader voor het 

reilen en zeilen van de Romeinse manier van 

leven toendertijd. De weg zal inwoners en 

toeristen een fraaie en eenvoudige inkijk geven 

op een periode die voor Zuid-Limburg van groot 

economisch en logistiek belang was en daarmee 

positief bijdragen aan de verdere toeristische 

ontwikkeling van Zuid-Limburg. Daarnaast 

komen in Valkenburg in 2017 het Leeuw Terrein 

-  met een nieuw gastronomisch centrum - en 

hotel Croix de Bologne in het centrum tot 

ontwikkeling.

GENIET VAN HET VERANDERENDE 
LANDSCHAP IN VALKENBURG, 
MEERSSEN EN MAASTRICHT  
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8.  ONTWIKKELINGEN  
VALKENBURG AAN DE GEUL,  
MEERSSEN & MAASTRICHT

Valkenburg, Meerssen en Maastricht maken deel uit van het project 

Buitengoed Geul & Maas. Binnen dit initiatief ontwikkelde de VVV in 

2016 een fietsroute langs de pareltjes in het gebied. Deze route werd zowel op kaart 

als digitaal ontwikkeld. In 2016 werd  in Meerssen de toeristische visie vastgesteld met 

het daarbij behorende uitvoeringsplan. Op diverse onderdelen is de VVV betrokken 

bij de uitvoering. In Valkenburg stond in 2016 de intensivering van de samenwerking 

tussen gemeente, KHN - afdeling Valkenburg, VOC en VVV Zuid-Limburg centraal. Dit 

resulteerde o.a. in een structureel overleg en de organisatie van een nieuw evenement, 

de Valkenburgse Bokkenweken.

De Valkenburgse 

Bokkenweken genoten 

een groot draagvlak bij de 

horeca-ondernemers in 

Valkenburg. 19 restaurants 

presenteerden zich 

bijvoorbeeld met een 

speciaal ‘Bok op je Bord’ 

menu en 30 horecazaken 

participeerden in het 

‘bokbierenpaspoort’. 

Sociale cohesie vond plaats 

via de vele verenigingen 

die deelnamen aan het 

vuurkorventreffen en het 

kerkdorpje Sibbe was de 

eerste winnaar van de 

dorpskernenbattle.

Meerssen 
ontdekken!

Wijngaardsberg

Waterval
Proosdijpark

Baseliek Synagoge Kasteel Vliek

Maasvallei Erfgoedhuis St Martinuskerk

3  Proosdijpark

Wijngaardsberg

Waterval
Proosdijpark

Baseliek Synagoge Kasteel Vliek

Maasvallei Erfgoedhuis St Martinuskerk

2  Erfgoedhuis

Wijngaardsberg

Waterval
Proosdijpark

Baseliek Synagoge Kasteel Vliek

Maasvallei Erfgoedhuis St Martinuskerk

1  Basiliek

Wijngaardsberg

Waterval
Proosdijpark

Baseliek Synagoge Kasteel Vliek

Maasvallei Erfgoedhuis St Martinuskerk

4  Synagoge
In de Basiliek, hét pronkstuk van de 
Maasgothiek, bevinden zich o.a. prachtige 
gebrandschilderde ramen van de beroem-
de Meerssense kunstenaar Charles Eyck. 
Zie ook: www.basiliekmeerssen.nl

Het Erfgoedhuis staat in open verbinding 
met het gemeentehuis. In het Erfgoedhuis 
zijn wisselende exposities met uiteenlo-
pende thema’s gratis te bezichtigen. 
Zie ook: www.nhmmeerssen.nl

Midden in het historische Proosdijpark  
van Meerssen bevindt zich de Gloriëtte, 
een voormalige theehuisje uit 1895. 
Zie ook: www.vvvzuidlimburg.nl en
www.ontdekmeerssen.nl

De synagoge werd tussen 1851 en 1853 
gebouwd. Regelmatig vinden er culturele 
evenementen en lezingen plaats. 
Zie ook: www.synagogemeerssen.nl

Bezienswaardigheden
Basiliek van het Heilige Sacrament, 
Markt 17 Meerssen

Huis voor Natuur, Cultuur en 
Erfgoed (Erfgoedhuis), 
Markt 50 Meerssen

Proosdijpark, te bereiken via  
Stationstraat en Markt Meerssen

Synagoge, 
Kuileneindestraat 22a Meerssen

1

2

3

4

MARIAN_Scheurblok_plaategrind versie 1. met copywright symbool indd.indd   1 30-01-17   14:09

Als opvolging van het uitvoe-

ringsprogramma van de ge-

meente opende de VVV begin 

2017 een nieuw servicepunt bij 

Bloemenhuis de Zonnestraal. 

Daarnaast werd er een scheur-

blok - met plattegrond & de 

highlights van Meerssen -  

ontwikkeld. Nu wordt er 

gewerkt aan een toeristische 

website en wandelroute.

Kerststad Valkenburg mocht zich 

dit jaar opnieuw verheugen op 

media aandacht in binnen- en 

buitenland. De persbewerking 

van de VVV resulteerde in een 

miljoenenbereik waaronder de 

TV-uitzending ‘Wunderschön’van 

de WDR, paginagroot in ‘de Zon-

dag’ in België (oplage 688.000) 

en in ‘China Times Taiwan’.

Gemeente Meerssen  maakt met 

Geulle aan de Maas deel uit van 

het Rivierpark Maasvallei. Binnen 

dit project is in 2016 een start 

gemaakt met de ontwikkeling 

van de storytelling route “Rondje 

Geulle”. Deze route zal in 2017 

gelanceerd worden.

KERSTSTAD VALKENBURG

RIVIERPARK MAASVALLEI

MEERSSEN



Parkstad Limburg is het enige voorbeeld in 

Nederland van de transitie van een voormalig 

mijngebied naar een toeristische bestemming. 

Het project bewijst dat een lelijke regio mooi 

kan worden op haar eigen manier met accenten 

op de juiste plekken. Doordat alle stakeholders 

in het gebied jarenlang vastberaden en intensief 

samenwerkten, is het gebied aantrekkelijker 

geworden voor de toerist en recreant en is 

het korte bestemmingstoerisme naar Zuid-

Limburg toegenomen. Parkstad Limburg blijft 

innoveren met diverse nieuwe projecten 

waaronder de Buitenring die IBA wil ombouwen 

tot ‘LeisureRing’ waar innovatieve communicatie 

een rol bij gaat spelen. Ook wil IBA graag de 

‘Oloïde’ op de Wilhelminaberg als icoon aan 

Parkstad toevoegen. En Parkstad blijft qua 

natuur ook niet achter met de ontwikkeling 

van het thema Kunradersteen, de Schinveldse 

Bossen, het Gebrookerbos en Nature Wonder 

World. 

GENIET VAN HET VERANDERENDE 
LANDSCHAP IN PARKSTAD LIMBURG  
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7 april 2016 werd een memorabele dag voor het toerisme in Parkstad 

Limburg. Komende vanuit een zware tijd, waarin mijnen gesloten 

werden en de werkloosheid hoog was, stond de bevolking van Parkstad 

Limburg met een intense koempelmentaliteit aan de lat voor transitie. Inwoners, 

gemeenten, de VVV, ondernemers en velen zetten hun schouders onder het toerisme 

en werkten vooral SAMEN. De WTTC prijs viel dit gebied dan ook zeer verdiend ten deel. 

Een ander ‘2016’ project dat onder het hoofdstuk ‘Routepunt’ verder in dit jaarverslag 

aan bod komt, is de ontwikkeling van het (fiets)toerisme in Parkstad.

De prijs gaf Parkstad vleugels en de VVV organiseerde een intensief 

persbewerkingstraject waaronder een persreis voor Europese journalisten en een 

blogger- en vloggerreis tijdens de ‘Dit is Parkstad Nacht’.

9. ONTWIKKELINGEN PARKSTAD

PAGINA 17PAGINA 16

Door een samenwerking van 

de gemeente, ondernemers en 

de VVV ontstond in 3 maanden 

tijd de ‘Beleefbus Kerkrade’, 

een nieuwe formule van de 

gemeente. Alle highlights van 

Kerkrade kunnen gasten nu 

eenvoudig en op belevende 

wijze bezoeken.

De gemeente Onderbanken gaf ons in september de opdracht om een uitgebreide cam-

pagne te voeren voor de nog onbekende Schinveldse Bossen, het grootste aaneengesloten 

bosgebied van het Nationaal landschap Zuid-Limburg. Voor deze campagne bedachten we 

een plan waaronder een 5 sterren route, een brochure met kortingcoupons voor horeca 

ondernemers in het gebied en een promotiefilm. De campagne werd promotioneel onder-

steund door gelden slim in te zetten, zowel met print als met digitale communicatie. Begin 

2017 was de route al 6.000 keer gedownload en was de tweede herdruk van de hard copy 

route een feit. De ondernemers in het gebied zien een duidelijke toename van bezoekers. 

In het najaar van 2016 gaf Stichting KUNO de 

VVV opdracht om een (digitale) wandelroute 

- met tussenstops - te ontwikkelen tussen 

Voerendaal, Simpelveld en Aken, gebaseerd 

op de legende van Ridder Kuno. De lancering, 

persbewerking en het ondersteunend 

reclamemateriaal zorgden voor veel aandacht.

BRANDING SCHINVELDSE BOSSEN

RIDDER KUNO ROUTE 
VOERENDAAL-AKEN

BELEEFBUS KERKADE
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Langs de Maas vragen het Grensmaas project 

en het Rivierpark Maasvallei aandacht. Met 

daarnaast de ambitie van de Gemeente Stein om 

een fietsbrug te realiseren naar Maasmechelen. 

Ook de Maasfietsroute gaat Nederland, 

Frankrijk en België in de toekomst met elkaar 

verbinden. Meer landinwaarts is het project 

‘Corio Glana’ eveneens nog in volle opbouw 

rondom de Geleenbeek. Verder zijn in Echt-

Susteren extra voorzieningen getroffen aan de 

Nederlandse kant van de Duitse Westzipfel. 

GENIET VAN HET  
VERANDERENDE LANDSCHAP  
IN DE GRENSMAASVALLEI



Ook in 2016 is er in de Grensmaasvallei weer veel gebeurd. Zo werd in 

de gemeente Sittard-Geleen de 100ste geboortedag gevierd van de 

Sittardse icoon en Nederlands bekendste clown Toon Hermans. In de gemeente Echt-

Susteren, het Smalste stukje Nederland, werd de eerste Beleef fietsdag georganiseerd. 

De gemeente Schinnen maakte de eerste storytelling wandelkaart op en in de 

gemeente Stein werd gestart met de voorbereidingen van een nieuwe campagne ‘Stein 

stil genieten’. Ook in de gemeente Beek werden de eerste stappen gezet naar een 

toeristische campagne.

10.  ONTWIKKELINGEN  
GRENSMAASVALLEI

Op de fiets genieten van prachtige natuur en pittoreske dorpjes in Het Smalste Stukje Nederland? Dat kan op zondag 
9 oktober van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de Beleeffietsdag. Voor deze gezellige fietstocht zijn drie routes van 50 km, 
30 km en 20 km uitgestippeld die u naar de mooiste plekjes in onze regio brengen. Inschrijven is niet nodig en deel-
name is gratis.  Op diverse locaties op de route valt iets te beleven. Zo is het mogelijk een kort bezoek te brengen aan 
de Basiliek in Susteren, Abdij Lilbosch of kunt u  meer te weten komen over de ontwikkelingen rond de Grensmaas.

Kom en beleef Het Smalste Stukje Nederland! 
Praktisch
 Er zijn drie routes: 50 km, 30 km en 20 km.
 Er zijn 4 startlocaties, verspreid over Het Smalste Stukje Nederland: HR De Roosterhoeve, Café-Zaal In de Keet,
 Café Boszicht en Wijngaard de Deelgaarderberg
 Op de startlocatie ontvangt iedere deelnemer een flyer met de routes en het programma met tijdstippen. 
 De fietsroute loopt grotendeels over fietsknooppunten, bewegwijzering is aanwezig op locaties waar van de
 knooppunten wordt afgeweken. 
 De fietsroute kan in beide richtingen worden gefietst.
 Starten kan tussen 10.00 en 16.00 uur.
 Op diverse locaties is er iets te doen en te beleven. In het programma staan de locaties en tijdstippen vermeld.
 Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.
 Iedere starter ontvangt een rugtasje van Het Smalste Stukje Nederland! (op is op)
 Maak kans op een mooi prijzenpakket met prijzen uit Het Smalste Stukje Nederland.
 Neem de ingevulde flyer mee of vul de flyer in op één van de startlocaties.

BELEEFFIETSDAG 2016
ZONDAG 9 OKTOBER VAN 10.00-16.00 UUR

       facebook.com/hetsmalstestukjenederland    |    www.hetsmalstestukjenederland.nl

Café-Zaal-Terras 1

In Schitterend Schinnen is het 

heerlijk vertoeven op de wan-

delschoenen. Om wandelaars 

nog sneller te overtuigen werd 

in Schinnen de eerste story-

telling wandelkaart ontwikkeld. 

Middels icoontjes wordt de 

bezoeker op bijzondere wijze 

geënthousiasmeerd om de ge-

meente Schinnen te ontdekken.

Stein is voor velen nog een 

onontdekte parel. In 2016 

zijn we daarom gestart 

met het opzetten van de 

crossmediale campagne 

‘Stein stil genieten’. Het plan 

kreeg al vorm door de start 

van de opnames van een 

uniek promotiefilmpje.

In Echt-Susteren vond de eer-

ste Beleef Fietsdag plaats. 

Tijdens deze fietstocht kon 

men onderweg deelnemen 

aan meerdere activiteiten 

zoals een rondleiding door 

Abdij Lilbosch. Met 600 

enthousiaste fietsende 

deelnemers was deze eerste 

versie zeer succesvol.

In Beek kunnen mensen weer genieten van een mooi stuk cultuur historisch erfgoed, 

nadat de door Stichting Limburgs Landschap verbouwde Oude Pastorie in 2016 zijn 

deuren weer opende.  De Oude Pastorie is nu een ideale plek voor het starten van 

wandel- & fietsroutes en het genieten van een op streekproducten gebaseerde kaart. 

Het VVV Routepunt fietsknooppunten systeem is inmiddels aangepast om de Oude 

Pastorie beter bereikbaar te maken. Verder werd in Beek gestart met het formuleren 

van een marketing activiteitenplan waar toerisme onderdeel van uitmaakt. Een onder-

deel hiervan is het maken van een eigen toeristische website via VVV Zuid-Limburg.

VVV Zuid-Limburg heeft 

o.a. een speciale thema 

website ontwikkeld en de 

Toon Hermans wandel-

route geactualiseerd. Ook 

met blogs en vlogs is extra 

aandacht gegenereerd. Via 

het ticketsysteem Tickli zijn 

bovendien tickets verkocht 

voor de Toon Hermans Expo.
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STEIN STIL GENIETEN

100 JAAR TOON HERMANS WANDELKAART SCHINNEN

BELEEF FIETSDAG 2016 

BEEK
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Uit onderzoek blijkt, dat 59% van de Limburgse 

gast als belangrijkste motivatie heeft om terug 

te komen voor de natuur en het landschap. En 

qua imago, staan natuur en de heuvels bovenaan 

als het gaat om spontane associaties met 

Limburg. Van het aantal overnachtingen in Zuid-

Limburg, blijkt dat 2,8 miljoen (63% van alle 

overnachtingen) daarvan in het landelijk gebied 

plaatsvindt. Het nationaal landschap is daarmee 

de belangrijkste leverancier van gasten voor de 

attracties, accommodaties en winkeldomeinen 

zowel in de landelijke als stedelijke gebieden. 

Ook staan in het gebied verschillende 

gebiedsontwikkelingen op stapel. In Margraten 

zijn plannen voor een Memorial Center en 

in Gulpen gaat de markante Gulperberg 

omgevormd worden tot natuurgebied.

GENIET VAN HET VERANDERENDE 
LANDSCHAP IN HET HEUVELLAND  



Hartverwarmend heuvelland; grenzeloos genieten van rijke 

tradities, prachtige natuurgebieden, pittoreske dorpjes met volop 

mogelijkheden voor de recreant om kennis te maken met het diverse aanbod aan eet-, 

drink- en slaapgelegenheden. Nog steeds blijkt uit onderzoek dat de gast kiest voor Zuid-

Limburg vanwege dit ‘On-Nederlands’ mooie afwisselende landschap; het fruitige hart 

van de Euregio. Veel aandacht gaat uit naar het ‘toekomst-proof’ maken en het creëren 

van bewustwording binnen het ondernemersveld dat het noodzakelijk is in te zetten op 

vitaliteit, kwaliteit en vernieuwende conceptontwikkeling. Een regio in transitie waar 

ook de eerste aanzet is gegeven tot bestuurlijke samenwerking om te komen tot een 

gezamenlijke ambitie.

11. ONTWIKKELINGEN HEUVELLAND

In 2016 werden nieuwe wandel-

producten ontwikkeld en daar 

waar nodig kwamen een aantal 

daarvan in herdruk. Mooi  

voorbeeld is de uitbreiding  

van de serie gratis ‘wandel- 

ommetjes’ in opdracht van de 

gemeente Eijsden-Margraten; 

Ommetje D’n Driej en Ommetje 

Se Gietere.       

Uitwisselen van kennis en nieuwe 

initiatieven binnen de drie Heu-

velland gemeenten vereist het 

bundelen van ambtelijke- als ook 

ondernemersoverlegstructuren. De 

regiomanager fungeert als initiator 

en aanjager en is aanwezig bij vele 

klankbord- en brainstormsessies, 

netwerkevents en bestuurlijke 

ondernemerscollectieven.          

In 2016 hebben meer dan 

1.500.000 lezers inspiratie en 

kennis opgedaan over het heu-

velland. Door de VVV persbe-

werking ontstonden artikelen in 

diverse ‘special interest’ bladen 

zoals het Magazine BuitenLeven, 

Hollands Glorie en Villa d’Arte 

met als doel (herhaal) bezoek te 

stimuleren.        

Binnen de regio Heuvelland worden de belangen behartigd van circa 300 zeer diver-

se actieve ondernemers waarbij de nadruk ligt op kennis- en adviesgesprekken. Met 

als thema innovatieve, kwalitatief hoogwaardige conceptontwikkeling en ondersteu-

ning bij marketing- en promotieactiviteiten ter verhoging van hun vindbaarheid door 

potentiële gasten! In 2016 zagen wij een toename van circa 15% aan acquisitie-

gesprekken met nieuwe leden.   

In 2016 werd CITTASLOW een belangrijk thema richting gasten en ondernemers 

om initiatieven zichtbaar te maken in de gemeente Vaals en Eijsden-Margraten, dit 

resulteerde in www.vvvzuidlimburg.nl/omgeving/citta-slow-zuid-limburg. Eveneens 

ondersteunden wij promotioneel de campagne ‘Dichtbij het Leven’ van Eijsden-Mar-

graten en de culturele erfgoedcampagne ‘Natuurlijk Vakwerk’ van Gulpen-Wittem.  

Prominent werd ook aandacht besteed aan de ‘Liberation Route Europe’ met als 

onderdeel het inhoudelijk beter zichtbaar maken van de Amerikaanse Begraafplaats. 
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RELATIEBEHEER /  
PROJECTMANAGEMENT

ACCOUNTMANAGEMENT

PROJECTCOÖRDINATIE

PRODUCTONTWIKKELING

PERS- EN MARKETING- 
ACTIVITEITEN



Om het toerisme naar Zuid-Limburg te bevorderen, werkte de afdeling 

Marketing & Evenementen in 2016 mee aan de totstandkoming van de 

promotiecampagnes buiten onze regio met Stichting Samenwerkende VVV’s in Limburg. 

Daarnaast ontwikkelde de afdeling themacampagnes voor de eigen regio, namelijk: 

‘Wellness & onthaasten’, ‘Wandelen & fietsen’, ‘Familie-uitjes’, ‘Zoveel lekkers in Zuid-

Limburg’ en ‘Kerst in Zuid-Limburg’. De communicatiemiddelen die hiervoor werden 

ingezet waren hoofdzakelijk digitaal van aard: de website, social media, websites van 

partners, de VVV Zuid-Limburg app, de Limburg Winkels en free publicity. Om dit te 

bekostigen heeft de VVV o.a. Holland Casino dit jaar als partner gecontracteerd.

SOCIAL MEDIA 

Al jaren zijn we actief op social media om mensen naar Zuid-Limburg te krijgen en aan 

onze regio te binden. Elke dag delen wij inspirerende content over Zuid-Limburg, zoals de 

Win een Ticket-dag en Route van de week. Elke dag groeit ons social media bereik.

FACEBOOK 

(dec 2016): 

35.920 

(+35.5%) 

TWITTER 

(dec 2016): 

3750 

(+4%) 

INSTAGRAM

NIEUW:  

> 1300 

VOLGERS

PERS/MARKTBEWERKING

In 2016 hebben we ingezet op groeps- en individuele persreizen rondom onder andere 

de Tourism for Tomorrow award en 5 thematische campagnes waaronder ‘wandelen & 

fietsen’, ‘Zoveel lekkers’ én ‘Kerst in Zuid-Limburg’. Maar ook hebben we campagne met 

diverse partners gevoerd rondom bijvoorbeeld de Schinveldse Bossen en hebben we 

nieuwe producten zoals de Mergelland route ontwikkeld. 

In maart 2016 lanceerden we de vernieuwde website. Bij de restyling lag de nadruk op 

een nieuwe look-and-feel, ‘responsiveness’, zoekstructuur, een nieuw CMS-systeem 

(MXMS), online ticketing en zoekmachine optimalisatie. Zodat de website nu dé 

inspiratieplek is waar bezoekers Zuid-Limburg (al) kunnen beleven. Dit resulteerde in 

een nieuwe manier van contentcreatie, met belevende en nieuwe teksten,  foto- en 

videomateriaal en ruimte voor lokale bloggers.

12.  ONTWIKKELINGEN  
MARKETING & EVENEMENTEN
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RESTYLING VVVZUIDLIMBURG.NL 1.619.664 
unieke bezoekers 

(+6.5% t.o.v. 2015)

Aantal gepubliceerde 
blogs: 101 blogs van  

11 bloggers

742.119 click-outs 
naar ondernemers

Bereik blogs: 
629.248

988  webshop-
bestellingen

5.067.728
pageviews

                         



EVENEMENTEN

In 2016 ondersteunden we promotioneel 1.748 evenementen in Zuid-Limburg,  

waaronder 15 evenementen die met extra aandacht, advies en promotie op het  

netvlies van de gast en de inwoner gezet zijn. 

EVENEMENTENPAKKETTEN 

Met de overzichtelijke (gratis) Basis, Bronzen, Zilveren en Gouden pakketten hebben eve-

nementen sindskort de mogelijkheid om binnen hun eigen budgetten en mogelijkheden 

gebruik te maken van de promotionele diensten van VVV Zuid-Limburg. 

TICKLI – TICKETSHOP LIMBURG 

Voor ruim 85 evenementen & activiteiten 

zijn bijna 71.000 tickets verkocht in 2016. 

Na twee jaar wordt Tickli flink onder 

handen genomen om een nog 

betere service te verlenen. 

Er komt een nieuwe release 

met uitbreidingen in 2017. 
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Groot bereik 
voor uw evenement

• 1,5 miljoen unieke bezoekers

op vvvzuidlimburg.nl (in 2015)

• > 33.000 volgers op Facebook

• Database Zuid-Limburg geïnteresseerden 

(ca. 15.000 adressen)

Social Media

• Vermelding Facebook ( > 33.000 volgers)

• Vermelding via Twitter (diverse accounts)

• Mogelijkheid tot promoten berichten 

tegen ieder gewenst budget

• Deelname ‘Win een ticket’-dag

• Instagram

• Youtube

Promotie via 
VVV infopunten

• Flyer en posterverspreiding

• Ca. 32 infopunten (Limburg winkels, servicepun-

ten en folderposten verspreid door Zuid-Limburg)

• Informatieverstrekking door 

frontoffice medewerkers

• Informatie via 0900-nummer

Vermelding in agenda’s

• Vermelding website VVV Zuid-Limburg 

(incl. tekst, foto en weblink) 

• Vermelding app VVV Zuid-Limburg

• Vermelding website VVV Nederland

• Vermelding app VVV Nederland

• Input naar div. RSS-feeds, evenementenkalenders 

(Uit in Zuid-Limburg) en vakantiekranten

Promotionele 
diensten voor 
evenementen

Prioritaire vermeldingen

• Topper op website vvvzuidlimburg.nl

• Banner op website vvvzuidlimburg.nl Pers & publiciteit

• Uitgebreid persbestand (lokaal, regionaal, landelijk)

• Duits en Belgisch persbestand

• Organisatie & begeleiding op maat gemaakte 

persreis / persbijeenkomst

Vermeldingen in uitingen 
van VVV Zuid-Limburg

• Opname Noviteiten naar relatiebestand 

• Opname Tips van de Week naar 

verblijfaccommodaties

• Item in nieuwsbrief Zuid-Limburg 

geïnteresseerden (ca 15.000 adressen)

Online Ticketshop Limburg

• Eerlijke prijzen

• Gebruiksvriendelijk voor zowel 

organisator en bezoeker

• Supportafdeling

• Vele verkoopkanalen (online en fysiek)

• (Extra) promotie 

via VVV Zuid-Limburg

Overige diensten

• Film bij vermelding 

(eigen film of filmmaker via VVV Zuid-Limburg)

• Opzetten Quiz/Prijsvraag

• Vertalen teksten naar Duits ( € 0,14 per woord)

• Item in blog/vlog VVV Zuid-Limburg

• Adviesgesprek evenementen coördinator

PARADE BRUNSSUM



In beginsel is het Routepunt natuurlijk in het leven geroepen voor de coör-

dinatie van het onderhoud van de Zuid-Limburgse routestructuren. Echter 

ook projectmanagement, marketingactiviteiten en productontwikkeling 

behoren tot het takenpakket van het Routepunt. In 2016 timmerde het Routepunt letterlijk 

en figuurlijk aan de weg, met diverse projecten zoals de digitalisering van alle gemeentelijke 

Zuid-Limburgse routes die nu te vinden zijn op 

Routeyou.com voor zowel wandelen, fietsen, paard-

rijden, hardlopen en autorijden. Ook werd draagvlak gezocht en gevonden voor een nieuw te 

ontwikkelen wandelnetwerk van 2700 km in Zuid-Limburg. Verder is een nieuw wandelteam 

gecreëerd die op vrijwillige basis de 300 wandelroutes controleren voor het Routepunt.

13. ONTWIKKELINGEN ROUTEPUNT

Op verzoek van het Routepunt 

werd, tegen de landelijke tendens 

in, de Auto Mergellandroute van de 

ANWB in ere hersteld. De herstel-

werkzaamheden werden onder 

andere betaald uit de verkoop van 

de nieuwe Mergellandroutekaart. 

Inmiddels is de eerste herdruk van 

de kaart een feit.

MERGELLANDROUTE
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Een complete campagne met 

4 nieuwe fietsroutes, nieuwe 

fietstrajecten en verschillende 

promotietools werd gereali-

seerd. De eerste druk van 40.000 

gedrukte routes is al op,  er heeft 

inmiddels een herdruk plaatsge-

vonden. Verder werd samen met 

de ANWB het Parkstad Fiets Event 

georganiseerd met een grote 

promotiecampagne. 

 FIETSEN IN PARKSTAD

Parkstad Fiets Event landelijk de meest 
succesvolle fietsdag aldus de ANWB

bijna 400 online routes zorgden voor bijna 
385.000 extra views voor Zuid-Limburg

De internationale ligging van Zuid-Limburg heeft de VVV al eerder  

doen besluiten dit unieke gegeven verder toeristisch te accentueren:  

wij zijn de Gateway to Europe. Buitenlandse gasten zijn onmisbaar voor 

onze regio. Daarom zetten wij in op nieuwe internationale projecten.  

Hiertoe participeren wij in internationale overleg structuren binnen een relatienetwerk 

van ondernemers, overheden en intermediaire organisaties. Het blijven zoeken naar Eu-

ropese subsidie mogelijkheden is hierbij essentieel. Dit jaar stonden spiritueel toerisme 

en ‘Hart van Europa’ daarbij centraal.

14. EUROPESE ONTWIKKELINGEN

Via NECSTouR (Network of European Regions for  Competitive and Sustainable 

Tourism) werkte  VVV Zuid-Limburg - samen met 7 internationale partners - mee aan 

het project Spirit Youth. Met als doel een seizoensverlengend toeristisch product 

in de markt te zetten voor jonge afgestudeerden rondom ‘Spiritueel Toerisme’.  

Dit leidde tot een hechte samenwerking tussen ondernemers in Zuid-Limburg en 

de andere partners op het gebied van duurzaamheid, cultuur,  erfgoed, natuur en 

geschiedenis. Via www.itinari.com en www.vvvzuidlimburg.nl kunnen reizigers 

hun eigen route bepalen en vastleggen. Hierbij haakt de VVV aan op dit groeiende 

segment van (inter)nationaal toerisme: in 2015 bezochten 330 miljoen toeristen de 

belangrijkste religieuze bestemmingen wereldwijd (UNWTO). 

SPIRIT YOUTH: FREE YOUR MIND

In dit euregionale project werkt 

de VVV samen met Toerisme 

Limburg (Hasselt), FTPL (Luik) 

en Städteregion Aachen (Aken). 

Het doel is elkaars activiteiten en 

evenementen euregionaal te ver-

markten en samen in euregionale 

initiatieven op te trekken zoals in 

de Kerstcampagne.

HART VAN EUROPA 



Basis Aandacht Overweging Boeking Reis Aanbeveling

Storytelling PR

SEO/SEA

Content Curation

Review Sites

Joint promotions

Kennisverbreding Outdoor vvvzuidlimburg.nl Tickli Augmented reality Apps Nieuwsbrieven

Mobiel VVVzl.nl

Community Building Radio/TV/Print Mobiel VVVzl.nl
Corporate Beurzen Films, beelden Call & Mailcenter VVV inspiratiepunten Sociale netwerken

Eventpunt Social Adds Rondleidingen Bloggers inspireren

Routepunt
Gaming VVVZL Online ZL shop

Braggie plekken 1-op-1 aanbiedingen

Data monitoring

ZL Blogs
Zl Vlogs Stoy producten

DM Email

Product ontwikkeling Infographics Pop up VVV store

Zuid-Limburg is sterk in beweging. Vooral het landschap verandert door grootschalige in-

vesteringen. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond de Grensmaas,  het Buitengoed 

Geul & Maas en de Buitenring Parkstad.  In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg  is er 

zorg om de toekomst van de boeren en daarmee om het onderhoud van de karakteris-

tieke elementen in het landschap.  Een ander punt van aandacht zijn de ontwikkelingen 

binnen de online travel agents, de collobarative economy en de review sites die het func-

tioneren van ondernemers erg raken. De rol van de VVV Zuid-Limburg verandert mee. 

Onze organisatie zal zich meer en meer gaan richten op de onderstaande taken.

CONVENANTEN 2017-2020

In 2016 werden de gesprekken over de nieuwe 4-jaarlijkse convenanten met de  

18 gemeenten afgerond en werden de nieuwe contracten voor een periode van  

4 jaar afgesloten.  2017 is het eerste jaar van een nieuwe convenantperiode. 

15. VOORUITBLIK 2017/2018

  Faciliteren en stimuleren van innovatie van duurzaamheid  
(vooral binnen het ondernemerschap) en trends zichtbaar maken.

 Verzameling, bewerking en distributie van originele content.

 Moderator van de gesprekken over de toekomst van de regio.

 Stimuleren en uitbouw van de authenticiteit en identiteit van de regio.

  Netwerken onderhouden en opbouwen zowel binnen Zuid-Limburg  
als daarbuiten. 

  Op een originele wijze gasten ontvangen en inspireren, zowel in  
Zuid-Limburg zelf als in de virtuele wereld.

CUSTOMER JOURNEY

Volgend jaar staat de ‘Customer Journey’ wederom centraal bij het ontwikkelen van  

nieuwe producten/diensten die de VVV gaat inzetten naar (nieuwe) gasten. Door be-

staande gasten aan ons te binden en buitenlandse en zakelijke markten te bewerken, 

ontstaat er groeipotentie in de bestedingen van het verblijfs- en dagtoerisme. Concrete 

projecten zoals ‘In  the city Valkenburg’ (om data van gasten in te zetten voor promotie), 

China marketing, de bloggerssabbatical, de nieuwe inrichting van de VVV Limburg  

Winkels naar inspiratiepunten, het ontwikkelen van digitale informatie bij ondernemers 

en Virtual Reality films ondersteunen daarbij. Uiteraard blijven we ook inzetten op socia-

le netwerken, influencers, free publicity, zoekmachine optimalisatie en online conversie.
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Stichting VVV Zuid-Limburg
Walramplein 6
Postbus 820
6300 AV  Valkenburg aan de Geul

Directie / secretariaat
043 609 8500

info@vvvzuidlimburg.nl
www.vvvzuidlimburg.nl


