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Eind 2017 kwamen de cijfers binnen over het jaar 2016. In het 

trendrapport 2016-2017 kunnen we lezen dat het toerisme in en naar 

Zuid-Limburg weer is gegroeid. 

Het aantal ‘bedden’ in de Zuid-Limburgse accommodaties daalde daarentegen: 

Bron: Toeristische Trendrapportage Provincie Limburg

Opmerkelijk was dat in 2017 voor het eerst wereldwijd de discussie oplaaide over de 

keerzijde van de groei van het toerisme. In de zomer van 2017 waren er zelfs in meerdere 

Europese steden protestdemonstraties van burgers tégen toeristen en tegen organisaties 

zoals AirBnB. Ook in Zuid-Limburg werd in 2017 voor het eerst op provinciaal niveau 

de vraag gesteld of we op bepaalde plekken niet de grens van de groei naderen. Deze 

discussie leidde onder andere tot een hotelmarktonderzoek dat in 2017 werd opgestart 

en tot het besluit om de inwoners te bevragen over hun visie op het toerisme. 

Accommodaties 2015 – 2016 2016 - 2017

Hotels, B&B’s en pensions 15.651 slaapplaatsen  
290 accommodaties

15.556  slaapplaatsen  
286 accommodaties

Vakantieparken 101 vakantieparken  
10.545 slaapplaatsen

102 vakantieparken  
10.451 slaapplaatsen

Campings 74 campings  
27.184 slaapplaatsen

76 campings  
26.702 slaapplaatsen

Groepsaccommodaties 32 groepsaccommodaties 
1.672 slaapplaatsen 

Geen cijfers beschikbaar

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari 2017 plaatste VVV Zuid-Limburg het 

landschap op de politieke agenda en schetste positieve en negatieve ontwikkelingen. 

De VVV initieerde daarmee dat de LLTB, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en de VVV 

samen op 21 februari een petitie aanboden aan de gedeputeerden Mackus (landschap) 

en Geurts (toerisme). Er werd gepleit voor een integrale visie mét actieplan voor het 

landschap waarin alle actoren samen gaan werken. 

Verder initieerde VVV Zuid-Limburg met financiële steun van de Provincie Limburg en 

LED een onderzoek naar de haalbaarheid van Knopen Lopen in Zuid-Limburg. In de loop 

van 2018 moet duidelijk worden of alle 18 gemeenten een positief besluit zullen nemen 

over de omschakeling van gekleurde paaltjes naar Knopen Lopen.

Ook bijzonder was dat VVV Zuid-Limburg opnieuw partner werd in een groot Europees 

project, namelijk BRANDTour. Dit project ging in mei 2017 in Florence van start en heeft 

een looptijd van drie jaar. Doel is om via kennisuitwisseling tussen grote toeristische 

destinaties in Europa te komen tot een verbeterde toeristische infrastructuur. Het 

betreft een samenwerking tussen Toscane, Kreta, Letland, Oost-Vlaanderen, Balearen en 

Zuid-Limburg.

Het Europese project Spirith Youth liep in diezelfde periode ten einde en werd tijdens 

een afsluitende conferentie in Abdij Rolduc in Kerkrade positief geëvalueerd.   

Ook in 2017 werden er prijzen gewonnen. Valkenburg werd op 20 december 2017 in 

Madrid uitgeroepen tot ‘European City of Christmas’. De VVV schreef het winnende 

bidbook. Én Zuid-Limburg werd voor het tweede jaar op rij opgenomen in de wereldwijde 

Duurzame Top 100 van Green Destinations.  

 

Een vakinhoudelijk hoogtepunt was de start van de innovatieve blogcampagne Limburg 

Lonkt! in augustus 2017. De campagne is samen met Maastricht Marketing ontwikkeld en 

werd een groot succes. 

Maar er was ook een domper. In november 2017 werd duidelijk dat er onvoldoende 

vertrouwen is in de slaagkans van Nature Wonder World op de oostflank van Brunssum.  

1. TOERISME ZUID-LIMBURG IN 2016/2017 2. TERUGBLIK 2017/2018 
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2015-2016 2016-2017 Verschil

Overnachtingen Nederlanders 4,7 miljoen 4,8 miljoen + 3%

Overnachtingen buitenlanders 1,5 miljoen 1,5 miljoen + 6%

Overnachtingen totaal 6,2 miljoen 6,3 miljoen + 3%

Aantal buitenlandse gasten 405.000 537.000 + 25%

Werkgelegenheid 20.253 21.063 + 4%

% van totale werkgelegenheid 7,5% 7,8%

Bestedingen 2,1 miljard 2,2 miljard +5%

Besteding vakantie NLers per dag € 42 per dag € 50 per dag

Bestedingen vakantie NLers  
per vakantie

€ 229 per  
vakantie

€ 241 per  
vakantie

+5%



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. Vóór, tijdens én na hun verblijf, 

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

van de lokale vrijetijdseconomie bij retail, horeca, vervoersbedrijven, attracties 

en verblijfsaccommodaties. 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 medefinancieren 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 30% en 

de overige 70% van onze inkomsten, zijn afkomstig van ondernemers en gasten.  
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5.  ONTWIKKELINGEN RETAIL/HR

HET VVV MERK

Het VVV merk is toonaangevend op het gebied van toerisme & recreatie 

en wat ooit begon in 1885 staat al 132 jaar als een huis. Verspreid over het land zijn er 

138 VVV vestigingen waar gasten en inwoners gastvrij worden ontvangen en verleid om 

op ontdekkingstocht te gaan. Persoonlijke, oprechte aandacht met oog voor kwaliteit 

zijn de kernwaarden die het merk uitdraagt. Ook VVV Zuid-Limburg laat deze waarden 

in haar dienstverlening tot uiting komen. Wij zijn een professionele kennispartner op het 

gebied van toerisme & recreatie voor ondernemers, overheden en andere stakeholders 

en bieden een breed aanbod aan producten en diensten.

VVV NEDERLAND

VVV Nederland is licentiegever van het merk VVV en een kennispartner voor de City- 

en Destinatiemarketing organisaties. VVV Zuid-Limburg is licentienemer van het merk 

VVV. In 2017 is het kennisnetwerk Destinatie Nederland opgezet. Een platform waar 

licentiepartners elkaar ontmoeten om kennis te delen. Er zijn diverse expertteams actief 

op verschillende thema’s o.a. hospitality, binnenland marketing, human resources, digital 

innovation & media, research & analystics. VVV Zuid-Limburg is hierbij actief betrokken.

VVV Nederland is tevens marktleider op het gebied van Cadeaukaarten in Nederland.

In 2017 bezochten 187.000 personen onze vijf winkels. De bezoekersaantallen dalen sinds 

2015. Naast onze eigen winkels is de VVV aan te 

treffen als Servicepunt in een shop in shop formule 

en als folderpost. Het aantal bezoekers aan deze 

27 locaties wordt geschat over het miljoen. De VVV 

heeft een hoge dekkingsgraad van informatiepunten 

in de regio Zuid-Limburg. In 2017 zijn wij gestart met 

de ontwikkeling van de VVV Inspiratiesoftware. Van-

uit het ondernemersveld bleek behoefte om binnen 

receptieruimtes digitaal via een touchscreen scherm 

toeristische/recreatieve informatie te ontsluiten 

ter vervanging van folderrekken. De VVV borgt met 

deze ontwikkeling de kwalitatieve informatiever-

strekking op de verschillende locaties.

DE VVV CADEAUBONNEN/CADEAUKAARTEN 

Over 2017 is er weer een mooi omzetresultaat bereikt. De Cadeaubonnen zijn niet meer 

weg te denken uit het assortiment. Particulier alsook zakelijk blijft de bon een gewild 

product. Na 43 jaar is de papieren versie van de 

alom vertrouwde VVV Cadeaubon omgezet naar 

een VVV Cadeaukaart. Die zowel fysiek in de 

winkels als ook online te besteden is. Kort na 

de introductie in november 2017 werd de VVV 

cadeaukaart al uitgeroepen tot Gift card van 

het jaar 2017.  

HUMAN RESOURCES

De koers die enkele jaren geleden is ingezet met talentontwikkeling en eigenaar- 

schap creëren werpt z’n vruchten inmiddels af en zelfstandig werken is niemand vreemd 

binnen de organisatie. Er heeft geen uitstroom plaatsgevonden. Wel heeft er doorstroom 

en instroom plaatsgevonden omdat er nieuwe formatieruimte is toegevoegd bij het 

Evenementenpunt. De afdeling Marketing & Evenementen is eind 2017/begin 2018 

gesplitst in twee aparte units, de unit Marketing en de unit Evenementen. We hebben 

deze bedrijfsdisciplines losgekoppeld van elkaar omdat het verschillende specialismen 

betreft. Zo zal Marketing zich de komende periode nog meer dan nu gaan richten op 

influencer marketing en content marketing. Op het vlak van evenementen ligt de ambitie 

om ons verder te positioneren binnen de markt als deskundige allround partner op het 

gebied van evenementenpromotie, -sales (ticketing) en -support.

Om een verdere invulling te geven aan de strategische lijn ‘een gelukkige organisatie’ 

is in 2017 besloten om voor de komende jaren binnen HR ‘vitaliteit’ op de agenda te 

plaatsen. Dit zal in 2018 verder vorm krijgen. 

De VVV Werkgeversvereniging heeft met steun van haar leden het traject ingezet om tot 

ontbinding van haar vereniging over te gaan. De facto wordt ernaar toegewerkt, dat de 

werkgeversvereniging ultimo maart 2019 definitief ophoudt te bestaan. De huidige CAO 

loopt formeel door tot 1 april 2019 en zal daarna worden opgevolgd door een Algemene 

Arbeidsvoorwaardenregeling.

Het ziekteverzuim was wederom laag met 2,79%.
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6.  ONTWIKKELINGEN CORPORATE

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VVV Zuid-Limburg zetten we 

in 2017 voor het eerst ondernemers en gemeenten in het zonnetje die 

in 2016 een bijzondere prestatie leverden en daarmee bijdroegen aan de promotie 

van Zuid-Limburg. Op deze manier vonden we een vervolg op de organisatie van de 

innovatieprijs en aldus een nieuwe manier om innovatieve ondernemers en gemeentes 

een podium te geven. 

VVV Zuid-Limburg maakt regelmatig gebruik van de expertise van een zogenaamde 

klankbordgroep. Hierin zitten in een wisselende samenstelling ondernemers die zich 

betrokken voelen bij het toerisme en met de VVV willen meedenken over o.a. het 

marketingbeleid. Ook in 2017 heeft de klankbordgroep met ons meegedacht over 

verschillende onderwerpen, zoals BRANDTour  (zie verder pagina 35), de blogsabbatical, 

de VVV inspiratieschermen en andere algemene ontwikkelingen.

Verder organiseerden we op verzoek van Connect Limburg een internationale persreis 

voor journalisten met een speciale interesse in recreatief fietsen. Met een afwisselend 

programma konden we laten zien hoe aantrekkelijk onze Euregio is om te fietsen. 

Ook werkte VVV Zuid-Limburg mee aan de ontwikkeling van de nieuwe restaurantgids 

‘Gastronomisch Heuvelland’ in samenwerking met Gastvrij Magazine. Met als doel om 

meer gasten te trekken en kennis te delen. Goed voor onze horeca ondernemers dus. 

Een volgende gids voor Parkstad staat op stapel.

VVV Zuid-Limburg was verantwoordelijk voor de organisatie van de afsluiting van 

de blogcampagne ‘Limburg Lonkt’ in samenwerking met Maastricht Marketing. In de 

historische gemeentegrot in Valkenburg interviewde Vivian Lataster de blogster en 

alle betrokken ondernemers en gemeenten over de campagne. De aanwezigen konden 

genieten van Zuid-Limburgse streekproducten en Maastricht Marketing en VVV Zuid-

Limburg vierden hun intensieve samenwerking die tot een mediawaarde leidde van 

€ 630.000. 

Ook ondersteunden we vele organisaties op het gebied van persbegeleiding.

Op het gebied van zakelijke communicatie 

maakten we stappen in 2017. De in 2016 

ingezette corporate story werd dit jaar, 

naast de digitale dynamische presentatie 

die al beschikbaar was, uitgebreid met een 

papieren versie. Deze hardcopy is makkelijk 

mee te nemen naar bijeenkomsten en klantgesprekken. Ook hebben we eind 2017 de 

keuze gemaakt om de VVV Zuid-Limburg zakelijker te positioneren in de toekomst. Met 

een minder frivole uitstraling van het logo en met als toevoeging ‘sinds 1885’. Dit om het 

unieke historische karakter van de VVV te tonen in het huidige vluchtige zap-tijdperk. 

In de loop van 2018 zullen er meerdere huisstijlmiddelen van de persen rollen, zoals 

nieuw briefpapier en gadgets voor relaties. Het is uiteindelijk de bedoeling dat we een zo 

uniform mogelijke zakelijke uitstraling gaan krijgen, zodat er ook herkenning ontstaat in 

onze communicatie. In de huisstijl naar consumenten/gasten veranderde er niets. 
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Onze inspanningen in het eerste kwartaal van 2017, om samen met de LLTB, IKL-

Limburg, Natuurrijk Limburg, onze klankbordgroep van ondernemers en een aantal 

vertegenwoordigers uit de agrarische sector het belang van toerisme en landbouw hoog 

op de politieke agenda te zetten, legden ons geen windeieren. Voorlopig krijgen de 

agrariërs weer subsidies om het uiterlijk van ons landschap - ons economisch kapitaal - 

te onderhouden en op lange termijn worden nu inspanningen verricht om dit onder te 

brengen in een landschapsfonds. Tegelijkertijd richtten we een gebiedsbureau op samen 

met de LLTB, WML en een aantal natuurorganisaties met ondersteuning van de Provincie 

Limburg, om samen een 21-tal projecten te kunnen oppakken die direct ten goede 

komen aan de toeristische en agrarische economie. 

De VVV Zuid-Limburg gaat onder deze vlag het gebruik van streekproducten 

(communicatief) stimuleren bij de horeca en de gast. Een en ander gericht op de 

toename van (herhalings)bezoek en het bezoek van ‘bewuste’ gasten aan de regio. 

Bovendien past dit uitstekend bij onze eigen culinaire campagne ‘Zoveel lekkers in Zuid-

Limburg’. 

Verder is de regio Zuid-Limburg in 2017 voor de tweede maal op rij een duurzame 

toeristische trekpleister die mondiaal meetelt. Dat blijkt uit de notering in de Top 100 

van Green Destinations die Zuid-Limburg in Portugal officieel kreeg. Zuid-Limburg is 

voor de tweede keer, net als in 2016, de enige niet-kust bestemming in Nederland die in 

deze top 100 staat. De prijs geeft de regio in de toekomst nieuwe communicatiekansen 

richting de toerist en recreant. 

Verder zijn we als VVV Zuid-Limburg gevraagd om aan de pilot SASTDes - Smart 

Assessment Sustainable Tourism Destinations - mee te doen. Het verzoek is gekomen 

van de NHTV Breda, Green Destinations B.V. en er werken ook andere partijen zoals 

TUI, een aantal gemeenten en de Universiteit van Wageningen aan mee. VVV Zuid-

Limburg steekt hier manuren in en krijgt hier een vergoeding voor vanuit het project. De 

onderzoeksvraag die hiervoor door alle partijen is geformuleerd is ‘Op welke manier kan 

een duurzaamheidsassessment effectief en efficiënt bijdragen aan de verduurzaming 

van het aanbod en de duurzame ontwikkeling van toeristische bestemmingen?’. Wij 

doen dit om handvatten te krijgen om de branding en marketing van Zuid-Limburg als 

duurzame bestemming mogelijk te maken. 
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WELKOM IN VALKENBURG, MEERSSEN EN 
MAASTRICHT

Het verbindende parelsnoer Buitengoed Geul & Maas wacht er 

op om ontdekt en uitgebouwd te worden. Met de ambitie om 

van het Buitengoed Geul & Maas een merk te maken. Om tot een 

totale beleving te komen van het gebied moeten alle verhalen 

verteld worden. De gast moet een aanbod krijgen dat stimuleert 

om langer te blijven en mag nooit de indruk krijgen dat hij/zij 

alles al heeft gezien. Er valt altijd nog wat te ontdekken. Met 

een aantal ondernemers hebben de initiatiefnemers inmiddels 

samen doelen en ambities geformuleerd. Andere ondernemers 

is gevraagd om mee te denken en plannen te ontwikkelen op 

korte en lange termijn om uiteindelijk tot een organisatie en 

programmaplan te komen. Kortom ‘Het Buitengoed Geul & Maas’ 

verbindt Valkenburg, Meerssen en Maastricht en zit momenteel 

in een proces van transitie. Zowel Valkenburg, Meerssen en 

Maastricht omarmen de onderlinge samenwerking in hun eigen 

gebied en daarbuiten om het Zuid-Limburgse landschap te 

koesteren en de toeritisch-recreatieve economie te versterken. 
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8.  ONTWIKKELINGEN  
VALKENBURG AAN DE GEUL,  
MEERSSEN & MAASTRICHT

Het jaar 2017 werd succesvol afgesloten met het binnenhalen van de 

prestigieuze prijs “European City of Christmas”, een initiatief van o.a. 

het Europese Parlement. Het harde werken van vele partijen die samen vorm geven aan 

Kerststad Valkenburg werd beloond. Kerststad Valkenburg zette zich definitief op de 

Europese kaart. Kerststad Valkenburg stond ook dit jaar weer in de schijnwerpers bij 

uiteenlopende media zoals radio, TV, magazines, dagbladen, vloggers en bloggers.  

Zo waren wij bij onze oosterburen te zien in het TV programma ‘Volle Kanne’ op de ZDF.

In Meerssen werd een eerste aanzet gegeven om het Charlemagne Preuvefestijn te 

koppelen aan andere partners. Zo zal er vanaf 2018 tijdens dit evenement ook een 

expositie worden gewijd aan Karel de Grote in Huis voor het Erfgoed. Dit alles in het 

kader van storytelling.

Kerststad Valkenburg nam op 20 december in 

Madrid  de prijs “European City of Christmas 

2018” in ontvangst. Kerststad Valkenburg treedt 

hiermee toe tot het European Cities of Christmas 

Network.

Dit is een nieuw netwerk waarin Europese 

‘kerststeden’ gaan samenwerken om elkaar zo 

naar een hoger niveau te helpen. 

VVV Zuid-Limburg schreef het winnende 

bidbook.

Zowel in 2017 alsook in 2018 organiseerden we ambassadeursdagen waarbij 

accommodatiehouders door dagattracties werden uitgenodigd voor een speciaal 

programma met een kijkje achter de schermen. Onze accommodatiehouders 

waren o.a. te gast bij het Openluchttheater, De Kluis en Thermae 2OOO. Deze 

pareltjes hebben hiermee een hoop ambassadeurs geworven. Doel is dat 

verblijfsaccommodaties hun gasten uit eigen ervaring mooie verhalen vertellen over 

zaken die er te doen zijn in Zuid-Limburg. Hierdoor stijgt het bezoek bij de attracties 

en is de gast tevredener over de mooie invulling van zijn verblijf en komt mogelijk 

terug voor een volgende vakantie. Daarnaast stellen de ambassadeursdagen ons in 

de gelegenheid om ook de minder bekende attracties van Zuid-Limburg onder de 

aandacht te brengen. Deze ranken immers vaak laag bij de grote reviewsites, zoals 

Tripadvisor, omdat ze minder reviews genereren dan de bekende trekkers. 

AMBASSADEURSDAGEN

In samenwerking met Rabobank Valkenburg, VOC,  

KHN en VVV Zuid-Limburg vond in 2017 de eerste 

Business Boost plaats. Er was veel animo voor  

de sprekers waaronder Rino Soeters en  Anya  

Niewierra. De tweede editie van de Business Boost 

zal plaatsvinden in 2018 en zal voor een groot deel 

in het teken staan van BIZ Valkenburg .

Als vervolg op  het uitvoeringsprogramma van 

de gemeente Meerssen opende VVV Zuid-Lim-

burg in januari 2017 een nieuw servicepunt 

bij Bloemenhuis de Zonnestraal in Meerssen. 

Daarnaast werd de Stadswandeling Meerssen 

gelanceerd en werkten we hard aan de nieuwe 

toeristische website van Meerssen waarvan de 

lancering  in 2018 gaat plaatsvinden.

STADSWANDELING MEERSSEN

RABOBANK BUSINESS BOOST

KERSTSTAD VALKENBURG



Parkstad 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 

Parkstad Limburg aantrekkelijker geworden 

voor zowel 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 

langs een snelweg 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 

de Leisurelane, een autoluw fietspad dat langs 

de groene zones van Parkstad gaat en de regio 

verbindt met Aken (Vennbahn) en de Westelijke 

Mijnstreek.

WELKOM IN PARKSTAD   
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9. ONTWIKKELINGEN PARKSTAD
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Ergens rond 2003 lanceerde Moniek Daniëls de ‘baliemedewerkersdag’. Het idee was, om 

met deze dag, de medewerkers van de front office van de accommodaties kennis te laten 

maken met alle nieuwe toeristische attracties in Parkstad. De front office mensen worden 

namelijk vaak door gasten bevraagd over de leuke dingen die ze niet mogen missen in 

Parkstad. Inmiddels zijn we vele edities verder en is deze dag niet alleen leuk maar vooral 

ook leerzaam. Op 13 maart viel de eer te beurt aan het Museumplein Limburg (Columbus, 

Cube en Continium) in combinatie met GaiaZOO Kerkrade. De opkomst was groot; 60 per-

sonen meldden zich aan. Aan de positieve reacties te merken werd de wisselwerking en het 

contact tussen verblijfsaccommodaties en dagattracties wederom versterkt.  

Een jaar na het winnen van de Tourism for Tomorrow Award op 7 april 2017, herdachten 

en vierden we dit met de organisatie van de ‘Dit Is Parkstad Nacht’. Een nacht die zorgde 

voor een verrassend aanbod van de diverse attracties in Parkstad op een tijdstip dat verre 

van normaal was. Het toegestroomde publiek had veel belangstelling voor de Murals-rond-

leiding  in het centrum van Heerlen en voor de bezichtiging van het Maankwartier in het 

donker. Daarnaast organiseerde VVV Zuid-Limburg een goed bezochte influencer persreis. 

De free publicity die dit opleverde was enorm. Daarbij werden influencers zo getroffen 

door het gebied dat ze tot op de dag van vandaag Parkstad bezoeken en hierover  

communiceren met hun achterban.

Diverse gemeenten in Parkstad wilden graag een website om hun toeristisch aanbod te 

profileren. Daar waar men in het verleden koos voor een standalone website, is er bij het 

overgrote deel van de convenantpartners van VVV Zuid-Limburg een gemeentelijke website 

ontwikkeld vanuit de content van VVV Zuid-Limburg. Uiteraard in overleg met en op maat 

gemaakt voor de betreffende gemeente. Het grote voordeel hiervan is dat de site altijd 

up-to-date is en weinig onderhoud behoeft, alle informatie is namelijk direct gekoppeld met  

www.vvvzuidlimburg.nl. Evenementen, downloadbare routes, attracties en overnachtings-

mogelijkheden van Parkstad zijn inmiddels 1 op 1 terug te vinden op de websites van onder 

andere:  www.vvvheerlen.nl, www.toerismelandgraaf.nl,  www.toerismevoerendaal.nl.

TOERISTISCHE WEBSITES VOOR GEMEENTEN

AMBASSADEURSDAG

DIT IS PARKSTAD NACHT EN PERSREIS

In 2016/2017 besteedden we de nodige aandacht aan het bevorderen van het fietstoerisme 

in Parkstad Limburg. In opdracht van de Regio Parkstad maakte VVV Zuid-Limburg en het 

Routepunt 4 gethematiseerde fietsroutes. Inmiddels bezorgen wij al de 3e druk naar gasten 

en recreanten. Verder organiseerde Moniek Daniëls, regiomanager van Parkstad Limburg, 

als vervolg op het succesvolle fietsevent van 2016/2017 - in samenwerking met de ANWB - 

een fietsevent vanaf de Schinveldse Bossen. De Groenroute en de Mijnfietsroute in Parkstad 

en de Grensmaasvallei stonden in de spotlight. Voor de toekomst staat  de IBA Leisure Lane 

centraal op fietsgebied waarbij VVV Zuid-Limburg en het Routepunt nauw betrokken zijn.

BEVORDEREN FIETSTOERISME

Nog net voor de aanvang van de officiële lente sloten Natuurmonumenten en VVV 

Zuid-Limburg een samenwerking. Anya Niewierra en Eduard Habets van Natuurmo-

numenten vierden met hun medewerkers de geboorte van een speciale samenwer-

king. Dit gaat tot uitdrukking komen in het: delen van elkaars informatie, promoten 

van elkaar waar mogelijk, delen van elkaars social media én meer.

SAMENWERKING MET NATUURPARTNER 
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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 zoekt Echt-

Susteren op het smalste stukje van Nederland steeds meer de samenwerking met 

de Belgische en Duitse grensgemeentes. Aan Duitse zijde, in Selfkant, is de nieuw 

ingerichte Erlebnisraum Westzipfel in 2017 een markante plek geworden. Deze 

Westzipfel is het meest Westelijke punt van Duitsland. 

WELKOM IN DE GRENSMAASVALLEI



De Grensmaasvallei is volop in ontwikkeling. Waar men aan de 

westzijde steeds meer geniet van het RivierPark Maasvallei, werkt men 

in het oosten hard aan het Geleenbeekdal. De Grensmaasvallei investeert in toerisme 

& recreatie en de positieve effecten daarvan zijn steeds beter zichtbaar - getuige de 

groei van het aantal overnachtingen. In het afgelopen jaar bracht VVV Zuid-Limburg het 

gebied via diverse kanalen onder de aandacht. 

10.  ONTWIKKELINGEN  
GRENSMAASVALLEI

In 2017 is de succesvolle campagne ‘Stein 

stil. Genieten.’ voortgezet. Zo zijn er deelvi-

deo’s, een magazine en een social influencer 

campagne ingezet. Verder ontwikkelde VVV 

Zuid-Limburg een toeristische visie die de 

gemeente Stein omarmde en in een uitvoe-

ringsplan voor de komende jaren plaatst.

Om het toeristisch aanbod van Schin-

nen een grotere online zichtbaarheid 

te geven, is in 2017 de toeristische 

website www.schitterendschinnen.

nl ontwikkeld. Verder startten we 

met een hap & trap tocht binnen het 

Bokkenrijders thema.

VVV Zuid-Limburg zorgde 

ook het afgelopen jaar voor 

promotionele ondersteuning 

van vele evenementen zoals 

het Geheime Tuinen Festival, 

Wéntjerdruim, activiteiten 

van Centrummanagement 

en andere Sittardse 

werkgroepen. Om er 

voor te zorgen dat meer 

bezoekers de historische 

stad wandelend kunnen 

bezoeken, is er een 

gratis scheurblok met 

stadswandeling ontwikkeld.

In het Smalste stukje Nederland werd 

met succes voor de tweede maal de 

Beleef Fietsdag georganiseerd. Om 

de samenwerking met, de eveneens 

tot Cittaslow benoemde Belgische 

buurgemeente Maaseik te intensi-

veren, zullen er speciale bustochten 

plaatsvinden om elkaars gemeente en 

ondernemers te leren kennen. 

In Beek vond de eerste Beleef Beek 

dag plaats. Een dag voor bezoekers om 

Beek te ontdekken, maar zeker ook voor 

inwoners om het te herontdekken. Om 

de wandelroutes tijdens de Beleefdag 

onder de aandacht te brengen is een 

nieuwe wandelkaart ontwikkeld.
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SITTARD-GELEEN

STEIN STIL GENIETEN

SCHITTEREND SCHINNEN

SMALSTE STUKJE 
NEDERLAND

BEEK

De gemeenten in de Grensmaasvallei hebben allen veel te bieden op het gebied van toeris-

me en recreatie. Om de hoeveelheid aan informatie te koppelen bouwde VVV Zuid-Limburg 

in opdracht van de gemeenten meerdere toeristische webomgevingen, te weten www.vvv-

sittardgeleen.nl, www.vvvbeek.bl, www.steinstilgenieten.nl en www.schitterendschinnen.nl. 

Op deze manier vindt de bezoeker direct alle juiste informatie. 

TOERISTISCHE WEBSITES VOOR GEMEENTEN
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Uit onderzoek blijkt, dat 59% van onze 

overnachtingsgasten graag naar Limburg 

terugkomt vanwege onze natuur en ons 

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 

ca. 63% in het landelijk gebied plaatsvindt. 

Het nationaal landschap is daarmee ook een 

belangrijkste leverancier van gasten voor 

attracties en winkeldomeinen in de steden rond 

het heuvelland. Ook staan in het heuvelland 

verschillende gebiedsontwikkelingen op stapel. 

In Margraten zijn er concrete plannen voor een 

Visitor Center en in Gulpen werkt men hard 

aan de omvorming van de markante Gulperberg 

tot een prachtig natuur- en recreatiegebied.  

Verder zijn er plannen voor de realisatie van 

een autoluwe Trambaanfietsroute, waarbij het 

traject van de historische trambaan die liep van 

Maastricht naar Vaals als ontwikkelmogelijkheid 

wordt bekeken. 

WELKOM IN 
HET HEUVELLAND  



Het Heuvelland; traditie in transitie!

De meest zuidelijke Heuvelland gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-

Wittem en Vaals vonden elkaar in 2017  in de bestuurlijke Lijn-50-

samenwerking, vernoemd naar de voormalige buslijn 50 die de gemeenten 

verbindt. Alle drie hechten ze waarde aan hun kleinschaligheid maar tegelijkertijd zijn er 

voldoende identieke opgaven om krachten te bundelen. Ze hebben een gezamenlijke ambitie 

om het toerisme verder vorm te geven. Als VVV Zuid-Limburg hebben wij binnen deze 

samenwerking onze visie gedeeld over hoe dit gebied naar een volgende, succesvolle en 

duurzame, toeristische levensfase kan worden begeleid. Rekening houdend met de intrinsieke 

kracht van de regio en zijn inwoners. Eveneens is een en ander uitgewerkt naar projectmatige 

acties die PR-kracht hebben en direct zichtbaarheid kunnen geven. In 2018 is een eerste start 

gemaakt binnen de stuurgroep en projectgroep Lijn-50 om speerpunten te benoemen.  

11. ONTWIKKELINGEN HEUVELLAND

In 2017 ontwikkelden we nieuwe wandelproducten en daar 

waar nodig kwamen er een aantal in de herdruk. Een mooi 

voorbeeld is de uitbreiding van de serie “wandelommetjes” in 

opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten met de wandel-

brochure Mesch-Moerslag-Mesch. En in opdracht van IVN - in 

samenwerking met de Provincie Limburg, gemeente Vaals en 

het Nationaal Landschap Zuid-Limburg - werd de wandelbro-

chure “Geologische schatten in het Geuldal” ontwikkeld.         

Als VVV Zuid-Limburg waren wij in 2017 een belangrijke promotionele partner en project-

coördinator voor de 1ste “Beleefweek Nationaal Landschap Zuid-Limburg”. Doelstelling; 

een breder publiek het Nationaal Landschap en haar unieke kenmerken laten beleven. 

Door deelnemers het gebied te laten ervaren, worden zij zich bewust van de kernkwali-

teiten van het gebied. Dit vergroot de waardering van bewoners en recreanten voor het 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg en daarmee het draagvlak voor het gebied. Daarnaast 

is het een middel voor gastheren en landschapsgidsen om zich te profileren en gezamen-

lijk aan concrete activiteiten te werken, zodat de betrokkenheid behouden blijft en er 

verbondenheid ontstaat. Vanwege deze succesvolle editie zal in 2018 de “Beleefweek” 

provinciale uitbreiding krijgen door meerdere natuurgebieden open te stellen.

In 2017 kreeg de regio Heuvelland weer veel 

waardevolle persaandacht! Zo deden meer 

dan 1.600.000 lezers inspiratie en kennis op 

middels prachtige, sfeervolle artikelen in 

diverse “special interest” bladen en promi-

nente magazines zoals; LINDA Magazine, 

de Wandelkrant, TROUW Zomertijd, 

ROOTS Magazine en RTL Nieuws maga-

zine. Dit alles met de intentie een (herhaal) bezoek aan de 

regio Heuvelland te stimuleren. In 2018 komt er meer nadruk te liggen op het 

inzetten van digitale perscampagnes met bloggers en vloggers.          

In 2017 hadden aangesloten onderne-

mers op uitnodiging en organisatie van 

VVV Zuid-Limburg de gelegenheid om 

deel te nemen aan 4 ambassadeursda-

gen. Doelstelling was samenwerking en 

kruisbestuiving te initiëren, netwerken 

op te bouwen en kennis te nemen van het 

aanbod binnen de regio Heuvelland om 

zodoende gasten beter te kunnen informeren en enthousiasmeren een bezoek te bren-

gen aan deze partners. Circa 70 ondernemers ervaarden de CityTour Aken en brachten 

een bezoek aan Zwemparadijs Mosaqua Gulpen, de Vuursteenmijn Rijckholt en Buiten-

plaats Kasteel Wijlre. Zeer succesvolle dagen die ook in 2018 vervolg gaan krijgen.           

Binnen de regio Heuvelland worden de belangen behartigd van circa 250 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 2017 zagen wij een toename van circa 10% aan acquisitiege-

sprekken met nieuwe leden waardoor het ledenbestand stabiel bleef.   

PAGINA 27PAGINA 26

ACCOUNTMANAGEMENT

PROJECTMANAGEMENT

PRODUCTONTWIKKELING

PERS- EN MARKETING- 
ACTIVITEITEN

AMBASSADEURSDAGEN 



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

Marketing gedurende het afgelopen jaar mee met de totstandkoming 

van de promotiecampagnes met Stichting Samenwerkende VVV’s in 

Limburg. Daarnaast ontwikkelde de afdeling gethematiseerde campagnes, namelijk: 

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

Limburg’, ‘Kerst in Zuid-Limburg’ en Limburg Lonkt (samen met Maastricht Marketing). 

Er werden vooral digitale communicatiemiddelen ingezet, zoals de website, social media, 

SEO, SEA, blogs, vlogs en websites van partners. Maar ook via de Limburg Winkels, het 

winnen van prijzen en free publicity werd het gebied ‘verkocht’. Een belangrijke sponsor 

was opnieuw het Holland Casino, dat dit jaar wederom als partner is gecontracteerd.

@VISITZUIDLIMBURG 

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

onze regio te binden. Dagelijks delen wij inspirerende content over Zuid-Limburg via ons 

Instagram en Facebook kanaal @visitzuidlimburg en met #visitzuidlimburg. Onze social 

media kanalen zijn groeiende. Deze groei realiseerde de VVV doordat we in 2017 zijn 

begonnen met het actief inzetten van webcare. Door middel van een online monitoring 

tool, kunnen we nu alle social media kanalen monitoren en creëren we meer interactie, 

loyaliteit en betrokkenheid.

FACEBOOK 

(31 dec 2017): 

50.800 (+41%) 

TWITTER 

(31 dec 2017): 

3950 (+5%)

INSTAGRAM

(31 DEC 2017): 

2300 (+77%)

PERS/MARKTBEWERKING

In 2017 zette VVV Zuid-

Limburg in op groeps- en 

individuele pers- en 

influencerreizen naar Zuid-

Limburg. Bijzonder trots 

zijn we op de influencer 

campagne ‘Limburg lonkt’. 

In 2017 organiseerden VVV 

Zuid-Limburg en Maastricht 

Marketing als allereerste 

regio in Nederland een 

‘blogsabbatical’. Blogger Naomi 

bracht tijdens deze sabbatical 

10 weken door in Zuid-Limburg. 

De campagne ‘Limburg lonkt’ overtrof de verwachtingen, versterkte samenwerkingen, 

creëerde nieuwe verhalen voor websites van ondernemers, en behaalde onder andere 

een mediawaarde van ruim € 630.000,-. 

Nadat in 2016 de website compleet vernieuwd is, borduurde VVV Zuid-Limburg in 

2017 verder op het doorontwikkelen van de website op het gebied van zoekmachine 

optimalisatie (SEO) en nieuwe functies. Zo digitaliseerden we meer dan 400 routes en 

maakten we deze toegankelijk via onze website. Zoals hiervoor reeds is aangestipt, 

bouwden we ook voor verschillende gemeenten een toeristische site zodat ze kunnen 

meeprofiteren van het bereik, de database en het websitebeheer van VVV Zuid-Limburg. 

In 2017 realiseerden we voor de gemeenten Beek, Heerlen, Landgraaf, Schinnen, 

Sittard-Geleen, Stein en Voerendaal een eigen website binnen de webomgeving van 

vvvzuidlimburg.nl en zijn Brunssum, Gulpen-Wittem, Kerkrade en Meerssen in ontwikkeling.  

Daarnaast is VVV Zuid-Limburg continue bezig met het maken van leuke content zodat 

onze website hét inspiratiepunt is waar bezoekers Zuid-Limburg (al) kunnen beleven.

12.  ONTWIKKELINGEN MARKETING
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VVVZUIDLIMBURG.NL 2.073.185  
bezoekers  

(+23% t.o.v. 2016)

Aantal gepubliceerde blogs:  
106 blogs van 13 bloggers

(excl. Limburg lonkt)

877.881 click-outs naar onder-
nemers (+18% t.o.v. 2016)

Bereik blogs: >882.202 
(excl. Limburg lonkt)

763  webshop-
bestellingen

6.261.547 pageviews
(+21% t.o.v. 2016)

                         



In 2017 vertoonden we 2.573 evenementen in de agenda op www.

vvvzuidlimburg.nl. Dat is een toename van ruim 750 evenementen 

ten opzichte van 2016. Meer dan 90 evenementen hebben gebruik 

gemaakt van een uitgebreid promotiepakket waarbij ze gebruik kunnen maken van de 

verschillende promotionele diensten die VVV Zuid-Limburg biedt. Hieronder 15 eve-

nementen die met extra aandacht, advies en promotie op het netvlies van de gast en 

inwoner gezet zijn. 

Een van de grote evenementen die promotioneel ondersteund zijn, is het Oud Limburgs 

Schuttersfeest op 2 juli 2017 in Merkelbeek. De ondersteuning bestond o.a. uit: 

•  Uitgebreide informatie en pagina op de website www.vvvzuidlimburg.nl

•  Groot bereik op social media (facebook, twitter, instagram)

•  Ondersteuning in de persbewerking

•   Vermelding in de nieuwsbrieven en nieuwsverstrekking naar relaties, ondernemers, 

gasten en inwoners van Zuid-Limburg

•  Online en fysieke ticketverkoop van de diverse festiviteiten die georganiseerd werden.

TICKLI – TICKETSHOP LIMBURG 
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OLS

In 2017 is Tickli - Ticketshop 
Limburg - fl ink onder handen 
genomen en volledig gerestyled. 
Het systeem is vanaf de basis 
opnieuw ontwikkeld.

 Mobile fi rst 

 Eenvoudige bestelprocedure

 Met en zonder account

 Winkelen onder meerdere 

 activiteiten mogelijk

 Combinaties van tickets, maar 

 ook van activiteiten mogelijk

 Meerdere mogelijkheden om te 

 scannen (laptop / mobiel)

 Ticketverkoop in 4 verschillende talen

 Lage ticketfee, de enige kosten zijn 

 de kosten per ticket

 Zeer uitgebreide en overzichtelijke 

 managementrapportages

 Alle soorten tickets mogelijk

13.  ONTWIKKELINGEN EVENEMENTEN



Het Routepunt is in 2006 in opdracht van de gemeenten bij de VVV ingericht 

om de coördinatie te verzorgen van het onderhoud van alle bewegwijzerde 

wandel-, fiets-, MTB- en ruiterroutes in Zuid-Limburg. Echter ook project-

management, marketingactiviteiten en productontwikkeling behoren inmiddels tot het 

takenpakket van het Routepunt. In 2017 timmerde het Routepunt letterlijk en figuurlijk aan 

de weg, met diverse projecten zoals de uitrol van de Maasfietsroute. Na de opening van deze 

internationale fietsroute, werd deze meteen genomineerd voor ‘fietsroute van het jaar’ op 

de wandel- en fietsbeurs in Utrecht. De werkzaamheden voor de Buitenring zorgden voor 

heel veel extra werk aan het fietsknooppuntennetwerk. Op maar liefst 11 locaties in Parkstad 

moesten er routes meervoudig aangepast worden. 

Ondertussen is de Buitenring nog niet open, maar het fietsnetwerk is wel weer fietsbaar. 

Ook op het gebied van de digitalisering van routes maakten we een flinke slag. Waar in 2016 

slechts enkele routes te vinden waren op onze Zuid-Limburg-pagina op RouteYou zijn inmid-

dels 400 digitale routes geplaatst. Deze en de fietsrouteplanner zijn nu ook te benaderen via 

onze eigen VVV-website. Hier zijn ze gratis te downloaden voor de verschillende navigatiesys-

temen of de smartphone. 

In het Buitengoed Geul & Maas werden eveneens verschillende 

knooppunten aangepast. Tevens verschenen er enkele nieuwe 

knooppunten in het veld. Dit prachtige fietsgebied is nu 

ideaal te ontdekken per fiets.  

Net zuidelijk van Maastricht ontstond op de 

Sint Pietersberg één van de beste en meest 

technische M(oun)T(ain)B(ike)-routes 

van het land. Uiteraard werkte het 

Routepunt hier ook aan mee. 

Onze Routeyou-pagina werd ove-

rigens 570.000 keer bekeken. Dit is 

meer dan een verdubbeling ten opzichte 

van 2016. De wandel- en fietskaarten gaven 

we uit in een totaal nieuwe look and feel wat te 

merken was aan de kaartverkoop. 

14. ONTWIKKELINGEN ROUTEPUNT
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VVV Zuid-Limburg heeft in 2010 besloten om meer op Europees niveau 

te gaan samenwerken. Het doel hierachter was meerledig. Allereerst 

ligt Zuid-Limburg in het centrum van Europa met grote inwonersagglo-

meraties binnen een straal van één tot twee uur. Via een internationale 

profilering ontstaan er kansen om deze internationale gasten mogelijk voor Zuid-Lim-

burg te interesseren. Daarnaast is gebleken dat via contacten in Brussel marketingmid-

delen beschikbaar kunnen komen. Het project BRANDTour (zie hierna) is hier een mooi 

voorbeeld van. Verder leidt samenwerken binnen Europees verband tot kennisverbre-

ding binnen de eigen organisatie. Denk maar aan de know how die wij via ons lidmaat-

schap van NECSTOUR verwierven op het vlak van Duurzaam Toerisme. Tot slot bouwen 

we met de internationale samenwerkingsverbanden interessante netwerken op en 

worden we getipt over subsidie- én promotiekansen. Zo werden wij tijdens een congres 

in Montenegro (toen VVV Zuid-Limburg een lezing gaf over de transitie van Zwart naar 

Groen van Parkstad) opgeroepen om deze unieke transformatie in te dienen voor de 

WTTC Tourism for Tomorrow Award. 

Onze Europese focus resulteerde onder 

andere in het winnen van de titel Val-

kenburg Christmas City of Europe 2018, 

opname binnen de European Federation 

St. James’ Way en tot een vermelding bin-

nen de Top 100 Green Destinations 2017 

(Green Leaf, Torres Verdas Portugal). 

Ook leerden we via onze contacten in 

Brussel over de positieve effecten van Werelderfgoed (UNESCO) voor oude toeristische 

bestemmingen, wat ertoe leidde dat wij de heuvelland gemeenten in 2017 adviseerden 

om de kansen van UNESCO voor Zuid-Limburg te verkennen. Ons advies werd overge-

nomen. Daarnaast werden wij tijdens het EU-China Year of Tourism 2018 via ‘Brussel’ 

uitgebreid geïnformeerd over onze mogelijkheden op de Chinese markt. Wij brachten 

onze kennis in tijdens de visievorming van Provincie Limburg over de kansen van Limburg 

op de Chinese markt.   

15. EUROPESE ONTWIKKELINGEN



Zoals hiervoor al gemeld, werd het Europese project rond bezinningstoerisme voor jon-

geren in 2017 afgesloten in Abdij Rolduc met een International Final Conference Spirith 

Youth.

Andere overlegstructuren met een Europese signatuur waarin we particeerden waren 

de Liberation Route (in 2019 75 jaar bevrijding), het geven van presentaties over Euro-

pees samenwerken aan de NHTV Breda, de Marketing Club Limburg en het Charlemagne 

College. 

Verder participeerde Anya Niewierra binnen het bestuur van de Europese organisatie 

NECSTOUR. NECSTOUR is een samenwerkingsverband van 33 grote toeristische regio’s 

in Europa en een informeel adviesorgaan van de Europese Commissie. Via NECSTOUR 

wordt VVV Zuid-Limburg regelmatig getipt over Europese subsidiemogelijkheden.

Dichter bij huis, in de Euregio, werkten de VVV’s van Provincie Luik (FTPL) en Provincie 

Belgisch Limburg (Toerisme Limburg) en de Staedteregion Aachen (D) wederom samen 

binnen de Stichting Hart van Europa. Er werden meerdere projecten binnen deze samen-

werking uitgevoerd, zoals Ardennes Incoming, waarbij enkele Zuid-Limburgse attracties 

meegenomen worden in de zakelijke marktbewerking van Luik, social media acties of de 

jaarlijkse Kerstcampagne.

BRANDTour

VVV Zuid-Limburg is van januari 2017 tot en met december 2021 aangesloten bij het 

Interreg Europe project ‘BRANDTour’. Op dit project werden we geattendeerd via ons 

bestuurslidmaatschap van NECSTOUR. BRANDTour is een samenwerking van 6 andere 

bekende en minder bekende Europese toeristische regio’s. BRANDTour helpt de DMO’s 

in de toeristische sector meer competitief te worden, tegemoet te komen aan de behoef-

ten van opkomende toeristische doelgroepen en de inkomende stromen naar de Europe-

se Unie te bevorderen door: (1) het verbeteren van de (online) promotie en marketing, 

(2) het ondersteunen van innovatie en (3) diversificatie. 

BRANDTOUR
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2018 is het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed. Zowel in Nederland als in Europa zal 

er veel aandacht zijn voor de rol van erfgoed binnen het toerisme. Binnen VVV Zuid-Lim-

burg wordt het veelzijdige materiële en immateriële erfgoed van Zuid-Limburg gezien als 

een belangrijk element om de zogenaamde Bildung-gast te werven, ofwel toeristen die 

komen voor het culturele en landschappelijke DNA van een gebied. 

Met het oog hierop wil VVV Zuid-Limburg de komende jaren ook meer aandacht geven 

aan het concept Bron van Europa dat in 2015 op basis van onderzoek als dé onderschei-

dende kracht van Zuid-Limburg is betiteld. Het thema Bron van Europa zal daarom ook 

doorvertaald worden naar de eerste virtual reality film die in de loop van 2018 gestalte 

krijgt en waar al in 2017 een conceptuele start mee is gemaakt.

Daarnaast heeft VVV Zuid-Limburg in 2017 het idee gelanceerd om te onderzoeken of 

(een deel van) Zuid-Limburg in aanmerking kan komen voor de UNESCO status. Deze 

status zou heel erg helpen bij het positioneren van de regio bij deze internationale 

Bildung-gast. De Heuvellandgemeenten willen in 2018 de kansen van UNESCO verder 

verkennen. 

Het prachtige landschap en het culturele DNA van Zuid-Limburg zullen bovendien 

centraal komen te staan in de nieuwe communicatie uitingen, zoals bijvoorbeeld in het 

eerste Heuvelland Magazine dat in 2017 qua storyline is ontwikkeld en in 2018 zal ver-

schijnen (zowel in print als online).   

Verder zal VVV Zuid-Limburg actief blijven op het domein van Duurzaam Toerisme. Met 

het oog op de groeiende discussie in Europa over ‘over-tourism’ wil de VVV haar regio 

sensibiliseren om hierop in te spelen en zo negatieve ontwikkelingen voor te blijven. 

Tot slot zal in 2018 duidelijkheid komen over de ambities van de Provincie Limburg over 

de Limburg marketing en de rol van de VVV’s en de Stichting Samenwerkende VVV’s 

daarbinnen. 

De rol van de VVV en de taken van de organisatie blijven ongewijzigd ten opzichte van 

het jaar 2016-2017: 

CONVENANTEN 2017-2020

In 2016 werden de gesprekken over de nieuwe 4-jaarlijkse convenanten met de 18 ge-

meenten afgerond en werden de nieuwe contracten voor een periode van 4 jaar afgeslo-

ten.  2018 is het tweede jaar van een nieuwe convenantperiode. 

16. VOORUITBLIK 2018/2019

  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.
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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


