
GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, t2 maart 2O2O

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Visie Recreatie en Toerisme Midden Limburg
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Geachte leden van de Raad,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken m.b.t. de visie Recreatie en Toerisme
Midden Limburg "Verbinden, Vertellen, Verrijken" die als bijlage is toegevoegd. De visie
is opgesteld in opdracht van het SMl-werkveld Recreatie en Toerisme en onlangs
vastgesteld door uw college.

Aanleiding
In het economisch profiel van de regio Midden Limburg (2016) is de leisure sector geduid
als 1 van de 5 belangrijkste economische pijlers. De sector is tevens een groeisector en
biedt kansen om de regionale én lokale economie en leefbaarheid te versterken.
Om richting te geven aan een kansrijke ontwikkeling van de sector is in het SML
(werkveld Recreatie en Toerisme) besloten een visie hiervoor te laten opstellen.

Inhoud
In de visie worden 3 ambities voor 2030 benoemd:

1. We kunnen ons meten met het beste aanbod en de beste belevingen op 3 sterke
p rod uct-verhaa I I ij nen.
Werken met product-verhaallijnen brengt samenhang in het versnipperde aanbod
en geeft sturing aan nieuwe initiatieven waarbij kwaliteit, aansluiting bij
gewenste doelgroepen en de beleving van de consument de uitgangspunten zijn.

2. De deelsector verblijfsrecreatie is en blijft vitaal.
Vitale verblijfsaccommodaties zijn een cruciaal onderdeel van een gezond
toeristisch klimaat. Sturen op kwaliteit en vÌtaliteit staan centraal. In de regio
worden o.b.v. een afwegingskader afspraken gemaakt als het gaat over de
ontwikkeling van grootschalige nieuwe initiatieven.

3. De toeristische bestedingen groeien met minimaal 2o/o per jaar.

In de visie worden tevens 5 actielijnen voorgesteld (van visie naar actie):
1. Samenwerken o.l.v. een programmamanager.
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2. Realiseren focusprojecten in het kader van de product-verhaallijnen.
3. Regionale afweging van nieuwe initiatieven voor investeringen en uitbreidingcn
4. Vervolg van het programma: Vitalisering verblijfsrecreatie.
5. Intensivering marketing in samenspraak met de provincie.

Proces en status
De visie is een uitwerking van de bestuursafspraken gemaakt in 2016 en 2018 in het
kader van de regionale POl-uitwerkingen. De visie is in het voorjaar van 2019
opgeleverd en inhoudelijk tot stand gekomen middels een interactief proces. Alle
stakeholders met kennis van of actief in regio, ook de gemeente Weert én toeristisch-
recreatieve ondernemers uit Weert, zijn betrokken middels in werksessies en diverse
inspraakrondes op verschillende corìceptversies. In oktober 2019 is de visie vastgesteld
in het bestuurlijk overleg van het werkveld Recreatie en Toerisme SML en eind 2019 door
SML aangeboden aan de colleges van aangesloten gemeenten, Onlangs is de visie door
uw college vastgesteld en wordt hierbij ter informatie aan u aangeboden.

Vervolgstappen
In 2020 wordt de visie uitgewerkt in een regionaal uitvoeringsprogramma door SML in
samenwerking met het toeristisch-recreatieve ondernemers werkveld. Het regionale
uitvoeringsprogramma wordt, zover dit betrekking heeft op de gemeente Weert, te zijner
tijd eerst ter bespreking en later ter besluitvorming aan u voorgelegd.

ln2O2O wordt de visie, o.l.v. de gemeente in samenwerking met het lokale bedrijfsleven,
tevens uitgewerkt in een lokaal plan van aanpak rekening houdend met de ambities en
speerpunten van de gemeente Weert. Het lokale plan van aanpak, inclusief een overzicht
van eventueel benodigde middelen, wordt eerst ter bespreking en uiterlijk medio 2020
ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Zowel het regionale uitvoeringsprogramma als het lokale plan van aanpak worden t.z.t.
ook aan de provincie Limburg aangeboden ter ondersteuning vanuit het provinciale
i nvesteri n gsprog ra m ma.

Tot slot
Indien u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Randy
Habets van de afdeling Ruimte & Economie via r"h.aþet-çLôW-ee.ß.n|.

Met vri groet,
bu wethouders,

ñS, G.l a ls,
ns loco-bu

.J.M.
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SAMENVATTING



SAMENVATTING
Veel te winnen, veel te verliezen. Recreatie en 
Toerisme zijn voor Midden-Limburg van groot 
belang. Voor de economie - bijna 8.000 mensen 
verdienen er hun brood - maar ook voor het 
voorzieningenniveau en voor een goede invulling 
van ons erfgoed. Een goed aanbod van wandel- 
en fietsroutes, winkels en horeca is ook goed 
voor onze eigen inwoners. Er wordt landelijk 
een forse groei in de sector voorspeld. Maar 
een gezonde ontwikkeling van de sector waar 
we als regio optimaal van profiteren gaat niet 
vanzelf. Toeristen en recreanten willen steeds 
meer beleven, waarbij ze op zoek zijn naar 
authenticiteit, verhalen en bijzondere ervaringen. 
Ondernemers willen snel kunnen schakelen. Er 
moet echt wat gebeuren wil Midden-Limburg 
profiteren van de landelijke groei: er is meer 
beleving, kwaliteit en samenhang in het aanbod 
nodig.  

Midden-Limburg heeft een grote potentie voor 
verdere ontwikkeling, dankzij zijn landschappen, 
natuur, water, erfgoed en het grote winkelaanbod 
in Roermond. Dat biedt grote kansen, ook 
om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Maar 
er is nog veel middelmaat in het aanbod, 
of het nu gaat om de beleving van routes, 
verblijfsaccommodaties of erfgoed. Dat is een 
bedreiging in een tijd waarin alles draait om 
topbelevingen en bijzondere ervaringen. Daarom 
hebben we als regio de volgende drie ambities 
voor 2030: 
1. We kunnen ons meten met het beste aanbod 

en de beste belevingen op drie sterke 
product-verhaallijnen; 

2. Onze sector verblijfsrecreatie is en blijft vitaal
3. We groeien met minimaal 2 procent in 

toeristische bestedingen per jaar

Door te werken volgens product-verhaallijnen 
brengen we samenhang aan in het grote 
versnipperde aanbod dat in combinatie veel 
meer is dan de som der delen. De product-
verhaallijnen zijn een uitnodiging aan overheden, 
ondernemers en andere initiatiefnemers om erop 
in te spelen en samen te werken. De beleving 
van de consument is het startpunt en ze bieden 
tevens een basis voor de marketingstrategie. Er 
zijn drie product-verhaallijnen: 

1. Midden door Limburg. Langs routes, erfgoed 
en pleisterplaatsen. We brengen onze rijkdom 
aan erfgoed, landschap en verhalen samen 
in bijzondere gethematiseerde routes en 
arrangementen. 

2. The big Five: Op safari in de Limburgse 
natuurparels. We maken onze rijkdom en 
variatie aan natuurgebieden nog meer 
beleefbaar met duidelijke entrees, iconische 
belevingsplekken en bijzonder verblijf. 

3. Water, fun en winkelen – Onderdompelen in 
vermaak en stijl. We zorgen dat de regio alles 
te bieden heeft op dit gebied, met attracties 
en evenementen voor alle weertypen. 
Daarnaast gebruiken we de kwaliteiten van 
Roermond (waterfront, historische binnenstad 
en Designer Outlet) als motor voor een langer 
verblijf in de regio. 

Het Actieprogramma bestaat uit vijf actielijnen 
die de wijze van aanpak en samenwerking van 
overheden en ondernemers beschrijven: 
1. Samenwerken: hand in hand, ieder vanuit 

zijn eigen rol. Als acht gemeenten werken 
we nauw samen en zijn we, ook gezamenlijk 
aanspreekbaar voor de investerende 
ondernemer. Er komt een gezamenlijk ‘loket’ 
en een programmamanager/coördinator. 
Procedures worden versneld en gemeenten 
gaan zoveel mogelijk in de ‘helpstand’. 

2. Focusprojecten in de product-verhaallijnen. 
Om de product-verhaallijnen vaart te geven is 
per lijn een aantal focusprojecten benoemd: 
projecten waarvoor de partners in de regio 
zich de komende tijd gaan inspannen.  

3. Afwegingskader/Dynamisch voorraadbeheer. 
Nieuwe initiatieven voor investeringen en 
uitbreidingen wegen de regiogemeenten in 
regionaal verband af. Daarbij wordt gekeken 
naar de regionale behoefte, de beste locatie 
en de bijdrage van het initiatief aan de 
ambities van de visie. 

4. Vitalisering Verblijfsrecreatie. Regiogemeenten 
gaan de komende jaren door met het 
programma Vitalisering Verblijfsrecreatie, 
waarmee de sector wordt versterkt en gereed 
gemaakt voor de toekomst. 

5. Intensivering marketing met een heldere 
focus. De partners in de regio intensiveren 
toeristische marketing door aan te sluiten bij 
de nieuwe aanpak van de provincie die in 
2019 van start gaat. 
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RECREATIE EN TOERISME: VAN GROOT BELANG 
VOOR ECONOMIE EN LEEFKWALITEIT 

STILZITTEN IS GEEN OPTIE

1.1

1.2

1
VEEL TE WINNEN, VEEL TE VERLIEZEN



Toerisme en Recreatie is van groot belang voor 
de regionale economie in Midden-Limburg. Bijna 
8.000 mensen verdienen er hun brood1, dat is 
7,5% van alle banen en ruimschoots meer dan 
sectoren als de bouw (4,2%), het openbaar 
bestuur (4,7%), of het onderwijs (5,1%)2. Een 
sector dus om zuinig op te zijn. Waar de banen in 
de meeste sectoren niet meer in aantal toenemen 
of zelfs afnemen3, biedt de toeristische sector 
nog altijd veel groeikansen met perspectief voor 
alle opleidingsklassen. 

In 2016 werd in Midden-Limburg 864 miljoen 
euro besteed in de toeristische sector, waarvan 
15% in het verblijfstoerisme en 85% in het 
dagtoerisme. Die bestedingen zorgen niet alleen 
voor directe banen, maar ook indirecte banen 
doordat ondernemers en personeel bij de lokale 
ondernemers besteden4. Inzetten op toerisme 
en recreatie kan de regio de komende tenminste 
1000 extra directe banen opleveren.

Een gezonde ontwikkeling van toerisme en 
recreatie biedt niet alleen werk en inkomsten, 
maar kan ook een bijdrage leveren aan nieuwe 
invullingen van leegstaand agrarisch vastgoed 
of bijzonder erfgoed (zoals watermolens, kerken 
en kastelen). Toerisme vergroot het draagvlak 
voor voorzieningen in de regio, dat vooral in de 
kleine kernen onder druk staat. Goed aanbod 
in de vorm van attracties, winkels horeca, 
evenementen, wandel- en fietsroutes is niet 
alleen interessant voor bezoekers. Ook de eigen 
inwoners profiteren ervan waardoor de kwaliteit 
van leven en wonen verhoogd wordt. 

1.1 - RECREATIE EN TOERISME: VAN GROOT BELANG 
VOOR ECONOMIE EN LEEFKWALITEIT
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Maar een gezonde ontwikkeling gaat niet 
vanzelf. Zonder extra inspanningen loopt de 
regio kansen mis en ze loopt zelfs het risico 
wat af te glijden. Toeristen en recreanten willen 
steeds meer beleven, waarbij ze op zoek zijn 
naar authenticiteit, verhalen en bijzondere 
ervaringen. Midden-Limburg heeft echter nog 
veel middelmaat, zowel in de verblijfs- als 
dagrecreatie, zo blijkt uit een aantal analyses5. 
Ondernemers moeten steeds sneller schakelen 
om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
in de vraag. Maar zij ervaren op dit moment nog 
traagheid en onduidelijkheid bij de gemeenten die 
hen faciliteren met procedures en vergunningen. 
Midden-Limburg heeft prachtig gelegen 
verblijfsrecreatieparken, maar sommige zijn niet 
meer vitaal waardoor zij hun aantrekkingskracht 
op de recreant kwijtraken. Effectieve toeristische 
marketing moet de juiste doelgroepen op 
het juiste moment (ook buiten het seizoen) 
aantrekken, maar die marketing is nog slechts 
gedeeltelijk op orde. Zo zijn er bijna geen 
campagnes.  Dat vraagt om actie. 

Ondertussen willen we als regio het kostbare 
‘stamkapitaal’ van Midden-Limburg behouden 
en versterken. Onze prachtige natuur, ons 
afwisselende landschap en ons kostbare erfgoed 
moet worden beschermd. Nieuwe investeringen 
proberen we daarom zo goed mogelijk te 
matchen met de belangen van erfgoed, natuur en 
landschap. 

1.2 - STILZITTEN IS GEEN OPTIE

VISIE EN ACTIEPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME MIDDEN-LIMBURG8



NOTEN

1. In absolute zin is het aantal banen in Roermond en Weert het hoogst (resp. 2.380 en 1.850 banen), in relatieve zin in  
Maasgouw (8,7%) en Roerdalen (8,2%). Bron: Economisch Profiel Midde- Limburg, 2016

2. Cijfers CBS, 2016. 
3. Economisch profiel Midden-Limburg, SML, gemeente Weert en gemeente Roermond, 2016. 
4. Bijvoorbeeld bestedingen door het personeel bij de supermarkt en het benzinestation; werkzaamheden van lokale 

bedrijven zoals aannemers en toeleveranciers bij de toeristisch-recreatieve bedrijven.
5. Zie verder hoofdstuk 2: “Hoe staan we ervoor”.
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FEITEN, ONTWIKKELINGEN EN WAT DIT BETEKENT 
VOOR DE VISIE EN DE AMBITIE

MIDDEN-LIMBURG ALS VRIJETIJDSLANDSCHAP

DAGTOERISME

VERBLIJF IN MIDDEN-LIMBURG

ONTWIKKELINGEN EN KANSEN VAN BUITEN 
RECREATIE EN TOERISME

BELEID EN UITVOERING

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2
HOE STAAN WE ERVOOR



In dit hoofdstuk passeert een aantal feiten en 
ontwikkelingen de revue. Stuk voor stuk zijn ze 
van belang om de ambitie te kunnen bepalen 
en ons toekomstbeeld te kunnen schetsen. 
Het betreft vaak niet meer dan samenvattende 
statements1. Wie eerst wil lezen over ambitie, visie 
en actieprogramma slaat dit hoofdstuk over en 
begint bij hoofdstuk 3. De volgende onderwerpen 
vormen de leidraad in dit hoofdstuk:

 > Midden-Limburg als vrijetijdslandschap
 > Dagrecreatie in Midden-Limburg
 > Verblijf in Midden-Limburg
 > Ontwikkelingen en kansen van buiten 

Recreatie en Toerisme
 > Beleid en uitvoering

2.1 - FEITEN, ONTWIKKELINGEN EN WAT DIT 
BETEKENT VOOR DE VISIE EN DE AMBITIE

 > Elke paragraaf is goed voor een of 
meerdere conclusies die medebepalend 
zijn voor de ambitie, visie en/of het 
actieprogramma. Deze zijn te vinden in de 
gekleurde tekstblokken.
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Grensland
Duitsland of België is nooit ver weg en in 
Echt-Susteren zijn ze allebei om de hoek: iets 
waarmee Echt-Susteren zich als ‘het smalste 
stukje Nederland’ op de kaart zet4 en bezoekers 
trekt. Het buitenland is altijd dichtbij, zowel 
voor de Nederlander die er op vakantie gaat, 
als voor de Belg of Duitser uit de Euregio. Er 
zijn bovendien talrijke interessante verhalen te 
vertellen over de wisselende grenzen die zo 
bepalend waren voor dit stukje Limburg. Ook 
bevindt zich op de grens van Midden-Limburg 
het meest westelijke puntje van Duitsland.

 > Grenzen en het nabije buitenland lenen 
zich voor verhalen over de geschiedenis 
en voor themaroutes. De campagne ‘Het 
Smalste Stukje Nederland’ maakt hiervan 
gebruik.

Midden-Limburg bestaat uit (tenminste) 
twee verschillende delen
Midden-Limburg is geen (ruimtelijke) eenheid. De 
regio kent tenminste twee duidelijke subregio’s2:

 > Weert en omgeving, met een landschap 
van agrarisch gebied, bossen en heide en 
oostelijk daarvan een aantal beekdalen (zoals 
het Leudal)

 > De Maasvallei en Maasplassen met 
als centrum Roermond en ten oosten 
daarvan beekdalen, de zijrivier de Roer en 
‘hoogterras’.

Er is sprake van duidelijke landschappelijke 
verschillen. Ook sociaal, en historisch en 
economisch3 gezien gaat het om twee 
verschillende regio’s die niet sterk op elkaar 
georiënteerd zijn.

 > De verschillen in landschappen van 
Midden-Limburg bieden verschillende 
aanknopingspunten voor de ontwikkeling 
van toerisme en recreatie: variërend van 
fietsen en wandelen tot natuurbeleving en 
watersport.

 > De verschillende oriëntaties van de 
deelregio’s maken Midden-Limburg niet 
tot een vanzelfsprekende eenheid voor 
alle samenwerkingsprojecten. Regionale 
samenwerking over de grenzen van 
Midden-Limburg ligt soms meer voor de 
hand. 

2.2 - MIDDEN-LIMBURG ALS VRIJETIJDSLANDSCHAP

Figuur: Midden-Limburg is feitelijk twee gebieden

VISIE EN ACTIEPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME MIDDEN-LIMBURG12



2.2 - MIDDEN-LIMBURG ALS VRIJETIJDSLANDSCHAP

Vijf bijzondere natuurgebieden, meestal 
gedeeld met naburige regio’s
De hoeveelheid en variatie in natuurlijke 
landschappen, met vijf grotere natuurparken, 
waarvan twee nationale parken en talrijke kleinere 
natuurgebieden5 in de regio is bijzonder. De vijf 
parken liggen, op één na, aan de rand van de 
regio en worden gedeeld met een regio buiten 
Midden-Limburg.

 > Nationaal Park De Groote Peel is een 
hoogveengebied op de grens van de 
provincies Limburg en Brabant. Het gebied 
heeft een modern bezoekerscentrum in 
Ospel.

 > Het Nationaal Park de Meinweg kent 
uitgestrekte bos- en heidegebieden 
doorsneden door twee beekdalen. Ook 
aan de Duitse kant van het gebied, in 
Niederrhein, liggen uitgestrekte bosgebieden. 
Het gebied kent een voor Nederland 
uniek terrassenlandschap met drie steile 
overgangen tussen de terrassen. Net over 
de grens is het watersportgebied Effelder 
Waldsee. Het Nationaal Park maakt deel uit  

 
 
van het Grenspark Maas-Swalm-Nette: een 
groot landschapspark tussen Roermond en 
Venlo.

 > Natuurreservaat Leudal ligt middenin 
Midden-Limburg en omvat zo’n 900 ha, 
waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat 
beheerd wordt door Staatsbosbeheer. 
Het gebied is met name bekend vanwege 
zijn beekdalen. Een gebied van 315 ha is 
aangewezen als Natura 2000-gebied.

 > Ten zuiden en westen van Weert ligt het 
Grenspark Kempen-Broek, een groot 
gebied met een ‘mozaïek aan landschappen’ 
met ‘moerassen, beekvalleien, vennen, 
bossen, heide, hooilanden, weilanden, akkers 
en grootschalige landbouwgebieden’6. Het 
Grenspark deelt Midden-Limburg met de 
provincie Belgisch Limburg. Het is 25.000 
hectare groot, ongeveer een kwart van de 
Veluwe.7

 > Rivierpark Maasvallei vormt een uniek 
landschap, gevormd door de rivier en de 
mens (grindwinning, hoogwaterbeveiliging). 

Figuur: de vijf belangrijkste natuurgebieden 
van Midden-Limburg
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Sommige natuurgebieden hebben een mooi 
bezoekerscentrum (bv. Groote Peel), andere 
niet (bv Meinweg dat het moet stellen met een 
informatiepaneel). Soms is de entree van het 
gebied moeilijk vindbaar of niet comfortabel 
ontsloten (te smalle weggetjes, of verstopt achter 
een bedrijventerrein). Niet alle natuurgebieden 
beschikken over voldoende en gevarieerde 
horeca. Er zijn slechts enkele bijzondere 
elementen/infrastructuur om natuur te beleven 
(zoals het Klimbos in Weert of de uitkijktoren over 
de Meinweg in Herkenbosch).

De natuurgebieden van Midden-Limburg kennen 
een grote variatie (droog, nat, veen, bos, heide, 
beken, rivieren) met een groot aantal bijzondere 
en uiterst zeldzame dieren en planten. 
Midden-Limburg onderscheidt zich van andere 
regio’s in Nederland door zijn grote aantal 
natuurgebieden met bijzondere landschappen, 
grote onderlinge verschillen en een unieke variatie 
in planten en dieren, waaronder veel zeldzame 
soorten.

 > De aanwezigheid van 5 bijzondere 
natuurgebieden met grote verschillende 
kwaliteiten biedt mogelijkheden om de 
regio te profileren 

 > De natuur- en landschapsgebieden van 
Midden-Limburg zijn nog niet algemeen 
bekend ondanks hun grote natuur- en 
landschapswaarden. Daardoor worden 
ze mogelijk nog niet altijd op hun waarde 
geschat. Dit impliceert risico’s voor het 
behoud van natuur en landschap, maar 
biedt ook kansen om meer mensen te 
laten genieten en te ontdekken in deze 
natuur.   

 > Ook al is hier de laatste jaren in 
geïnvesteerd; de beleefbaarheid van de 
natuurgebieden en landschapsparken laat 
op sommige onderdelen te wensen over 
(entrees, bezoekersinformatie, bijzondere 
elementen voor beleving)

De Maasplassen, de Maas en de kanalen 
De Maas is de meest recreatief bruikbare 
rivier van Nederland, ook in Midden-Limburg. 
De stroming is in de zomer vaak niet sterk 
en de beroepsvaart zit op het Julianakanaal/
Lateraalkanaal, waardoor de recreatievaart 
er relatief weinig last van heeft. Maas en 
Maasplassen van Midden-Limburg zijn bij 
vooral Duitse bezoekers een geliefd gebied. Het 
gebruik door Nederlanders en zelfs Limburg is 
nog kleiner dan verwacht zou mogen worden8. 
Ook de Zuid-Willemsvaart biedt in Midden-
Limburg steeds meer mogelijkheden voor de 
recreatievaart. Rijkswaterstaat investeert hierin 
en stimuleert tegelijkertijd de beroepsvaart op het 
Julianakanaal opdat beroeps- en recreatievaart 
verder gescheiden worden. 

Het aanbod in Midden-Limburg is over de hele 
linie behoorlijk goed, diverse verouderde havens 
worden opgeknapt en nieuwe havens met goede 
voorzieningen zijn gerealiseerd, waarmee niet 
gezegd is dat alle verouderde havens worden 
vernieuwd. Er zijn nog veel kansen om met 
nieuwe vormen van watergebonden recreatie 
in te spelen op nieuwe behoeftes en nieuwe 
doelgroepen.

 > Varen met sloepen heeft de meeste 
groeipotentie. Varen met sloepen is de laatste 
jaren sterk gegroeid9.

 > Durfsporten groeien in populariteit (zoals 
kitesurfen, wildwaterkano, waterskiën) 

 > De Riviercruisemarkt groeit met 15% per jaar
 > Ontwikkeling van bezit naar huur van boten.

 > De veranderingen in het gebruik van 
het water bieden goede kansen voor de 
beleving en het gebruik van de Maas en 
de Maasplassen, daar zijn veel publieke 
en private investeringen mee gemoeid. 
Het actieplan Waterrecreatie van de 
provincie Limburg (2016-2019) zet hier 
al op in, maar ook na de looptijd van dit 
actieplan liggen er nog talrijke kansen om 
te verzilveren.
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Routenetwerken en lange afstandsroutes
Midden-Limburg is goed bedeeld met lange 
afstands- wandel en fietsroutes (zie onderstaande 
afbeelding), waaronder het bekende Pieterpad, 
het Grenslandpad (gedeeld met België) en het 
Pelgrimspad. Rondom Weert ligt het in 2016 
heropende Graaf van Hornepad. Er zijn plannen 
voor de Grenslandroute, een wandelroute via 
de bestaande knooppunten langs de gehele 
Limburgse Grens. Het fietsroutenetwerk van 
Midden-Limburg is fijnmazig en de bordjes 
worden goed beheerd. Het routebureau Midden- 
en Noord-Limburg coördineert fietsen en heeft 
een goede routeplanner. Het netwerk krijgt in 
een landelijk beoordeling van het Fietsplatform 
vier van de vijf sterren voor fietsen, waarbij wordt 
aangegeven dat het netwerk zelf op orde is, maar 
de aansluiting op de omgeving en de rustpunten 
nog verbeterd kunnen worden10. 

Aan de zuidzijde van de regio zijn diverse (veer)
verbindingen over de Maas, maar tussen 
Buggenum en Linnen zijn er vrijwel geen 
aantrekkelijke of comfortabele oversteken voor 
fietsers en wandelaars11. Als we kijken naar 
de kaart van lange afstandsroutes valt op dat 
de landschappelijk fraaie Linker Maasoever 
nog beter in het netwerk zou kunnen worden 
meegenomen. Zo gaat de nieuwe Maasfietsroute 
hier niet langs. Ook het aantrekkelijke Leudal 
leent zich voor een oost-west route, bijvoorbeeld 
tussen Weert en Roermond. Tenslotte zijn 
er twee plaatsen waar bedrijventerreinen de 
beleving van het routenetwerk nogal verstoren: 
de omgeving van de Clauscentrale en het 
bedrijventerrein Roerstreek. 

Figuur: Overzicht van lange 
afstands- fiets- en wandelroutes 
door Midden-Limburg met 
enkele kansen en knelpunten. 
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Fietsen en wandelen blijven groeien
Fietsen en wandelen zijn al decennia de meest 
beoefende vormen van vrijetijdsbesteding in de 
open lucht. Wandelen is de meest ondernomen 
vrijetijdsbesteding in Nederland. Het aantal 
wandelaars in Nederland was nog nooit zo 
hoog. Dit blijkt uit de Nationale Wandelmonitor 
die Stichting Wandelnet in oktober 2016 
publiceerde. Sinds 2010 steeg het aantal 
Nederlanders dat wandelt voor het plezier van 
6,6 naar 10,5 miljoen. Wandelaars wandelen 
gemiddeld zeven kilometer per keer en er wordt 
op jaarbasis 1,7 miljard euro uitgegeven aan deze 
vrijetijdsbesteding.

Het gemiddelde aantal fietskilometers per 
Nederlander neemt vrijwel elk jaar toe, met op dit 
moment ruim duizend fietskilometers per inwoner 
per jaar. Dit is onder andere het gevolg van de 
vergrijzing en het succes van de E-bike, die de 
actieradius van veel fietsers flink vergroot.
Uit een recent tweejaarlijks onderzoek van het 
Routebureau Noord- en Midden-Limburg (2018) 
komt naar voren dat de fietstoerist aan Midden-
Limburg, ten opzichte van voorgaande jaren, 
langere dagtochten plant, meer gebruik maakt 
van digitale informatie en meer geld besteedt 
(39% geeft €10,- of meer uit).

 > Fietsen en Wandelen zijn al groot en 
bieden verder groeiperspectief (ook 
economisch) voor Midden- Limburg met 
zijn landschappen en natuur. Het aanbod 
kan op onderdelen nog worden verbeterd.

Mountainbikeroutes 
Mountainbiken is een populaire sport, Midden-
Limburg heeft een aantal mountainbikeroutes, 
maar deze zijn, in tegenstelling tot routes 
in de omgeving niet erg uitdagend. In 
regionaal verband wordt gewerkt aan een 
aaneengesloten en grensoverschrijdend 
netwerk van mountainbikeroutes met een juiste 
beheersmatige, financiële en juridische inpassing. 
Dankzij de routes worden de mountainbikers 
geconcentreerd op routes waar de natuur minder 
kwetsbaar is en wordt schade aan de natuur 
tegengegaan. Ook hebben ruiters en wandelaars 
dan minder last doordat de MTB’ers hun eigen 
paden hebben. 

Ruiteren en mennen
Midden-Limburg is een belangrijk gebied voor 
ruiteren en mennen. Vrijwel alle gemeenten 
hebben een ruiter- en mennetwerk aangelegd. 
Hierdoor kunnen ruiteraars eenvoudig hun eigen 
route samenstellen. België is te paard makkelijk 
bereikbaar binnen het grensoverschrijdende 
natuurpark Kempen-Broek. Op diverse plekken 
kan worden overnacht met een paard en 
kunnen paarden worden gehuurd. De verbinding 
met het Duitse ruiternetwerk is er nog niet. Er 
zijn verkennende gesprekken met de Duitse 
gemeenten. De regelgeving in Duitsland is 
momenteel strenger dan in Nederland. Er liggen 
nog kansen om het ruiteraanbod te optimaliseren 
door meer uitdagende elementen aan te brengen 
in het landschap, zoals hindernissen. 
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Dagattracties en evenementen: Designer 
Outlet Roermond met afstand aan de top
Midden-Limburg heeft een zeer grote 
dagattractie die bezoekers uit heel Nederland 
en van over de landsgrenzen trekt: de Designer 
Outlet Roermond (DOR). Deze inmiddels grootste 
outlet van Europa verwacht in 2018 tenminste 7 
miljoen bezoekers te kunnen ontvangen waarmee 
de outlet tot de topattracties van Nederland 
behoort. De bezoekers komen niet alleen vanuit 
de regio (Duitsland, Nederland) maar ook vanuit 
andere continenten (Chinezen). Weinig bezoekers 
van verder weg overnachten nu nog in de regio12. 

De grote publieksaantallen die de Designer Outlet 
Roermond genereert bieden veel kansen om 
meer van deze bezoekers langer in de regio vast 
te houden en meer te laten besteden in de regio. 

De andere attracties in Midden-Limburg zijn veel 
kleiner en trekken vakantiegangers en bewoners 
uit de regio. De belangrijkste daarvan zijn het 
Drakenrijk, Funbeach, Klimbos en de IJzeren 
Man, de bezoekerscentra Groote Peel, Leudal 
en Kempen-Broek, het recreatief cluster rond 
de Bandert in Echt en de Effelder Waldsee 
direct aan de Duitse kant van de grens. Dit 
zijn allemaal grotendeels mooi-weerattracties. 
Uit onderzoeken naar de dagattracties in 
Midden-Limburg13 kwam naar voren dat er 
weinig aanbod is in de wintermaanden 
en dat het aanbod vooral gericht is op 
de ‘gezelligheidszoeker’: mensen die 
graag met een groep op pad gaan en 
gezelligheid en vermaak zoeken. 

2.3 - DAGTOERISME

Figuur: de grotere dag- en erfgoedattracties van Midden-Limburg
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De onderzoekers doen suggesties voor nieuwe 
dagattracties (of uitbreiding van bestaand) die 
een passende uitbreiding zouden kunnen zijn. 
Ze suggereren wellness 2.0, een attractie rond 
proeven en streekproducten, indoor waterfun, 
een groot kerstevenement, of een voorziening 
rond entertainment/cultuur. 

 > Uitbreiding met een of meerdere all 
weather attracties kan mogelijk het 
toeristisch seizoen verlengen en 
de aantrekkingskracht van de regio 
vergroten, met alle positieve effecten 
op de bedrijfsvoering van de sector als 
geheel.   

Dat neemt niet weg dat op acceptabele auto-
reisafstand buiten Midden-Limburg wel de nodige 
familie-attracties zijn waar je ook met slecht weer 
terecht kunt. De grootste dichtstbijzijnde attractie 
is attractiepark Toverland. De belangrijkste 
aantrekkelijke binnensteden en familieattracties 
die vanuit Midden-Limburg in ongeveer een uur 
zijn aan te rijden staan op de volgende kaart.

 > Midden-Limburg heeft buiten de eigen 
regio een grote keuze aan bestemmingen 
voor een dagje uit die binnen ruim 
een uur per auto bereikbaar zijn. 
Dit maakt Midden-Limburg tot een 
geschikte verblijfsplek/uitvalsbasis voor 
verblijfstoeristen die een langere vakantie 
vieren.  

Vanuit Midden-Limburg grote keuze aan 
bestemmingen voor dagje uit
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Erfgoed en Musea: kleinschaligheid troef, 
niet altijd vindbaar en toegankelijk
Midden-Limburg heeft een tweetal landelijk 
onderscheidende musea en een toeristisch 
erfgoedstadje:

 > Het Cuypershuis, met een vaste 
tentoonstelling over architect Pierre Cuypers 
en wisselende exposities over architectuur en 
design.

 > Het Museum Jacob van Horne in Weert 
heeft een expositie bestaande uit religieuze 
kunst, de historische collectie van de stad en 
hedendaagse regionale kunst.

 > Thorn, ook wel bekend als het witte stadje, 
kent als bezienswaardigheden de Stiftkerk, 
diverse historische gebouwen en het 
gemeentemuseum Land van Thorn.

Daarnaast heeft de regio een veelheid 
aan versnipperd gelegen kleinschalige 
erfgoedplekken: kerken, kastelen, molens 
en kleine musea. De kastelen in Montfort en 
Horn, de Munsterkerk, Martinuskerk en de 
Amelbergabasiliek, het Binnenvaartmuseum, het 
openluchtmuseum Eynderhoof, het Museum 
Roermond-Historiehuis en het museum 
van de Vrouw. Er zijn karakteristieke kernen 
en historische dorpsgezichten, waaronder 
Stevensweert, Neeritter en Neer. 

Diverse van deze musea, kerken en kastelen zijn 
voor bezoekers niet direct vindbaar en lang niet 
altijd toegankelijk, bijvoorbeeld omdat zij privé 
bewoond worden. Op open monumentendagen 
openen sommigen hun deuren en de 
belangstelling is dan groot.

Thorn heeft als vanouds belangrijke toeristische 
erfgoedtrekker betrekkelijk weinig voorzieningen 
voor toeristen (restaurants, terrassen, winkels, 
evenementen, overnachtingsmogelijkheden). Na 
acht uur ’s avonds is er niet veel meer te beleven.

Evenementen: beperkt aantal met 
bovenregionale betekenis
Midden-Limburg kent jaarlijkse veel 
evenementen, waarvan de meesten vooral 
bezoekers uit de regio trekken. Vooral 
Bospop en de Kermis in Weert en het 
muziek- en theaterfestival Solar aan de 
Maasplassen in Roermond kennen een brede 
naamsbekendheid. Ook trekt Midden-Limburg 
Europese evenementen, zoals in 2018 het 
Europees Schutterstreffen en in 2019 het EK 
Stadstriathlon. Solar staat als enige Midden-
Limburgse evenement op plaats 31 in de top 
50 van de entreeheffende evenementen14. In de 
top 50 van gratis toegankelijke evenementen 
staat de kermis in Weert als enige in Midden-
Limburg, op de 16e plaats. Evenementen die 
qua thema direct aansluiten bij de toeristische 
thema’s van Midden-Limburg (erfgoed, natuur, 
grenzen, water of winkelen) bestaan wel, maar 
zijn relatief kleinschalig (bv het Limburg Festival 
dat bijzondere erfgoedlocaties als speelplek 
gebruikt) of worden niet ieder jaar gehouden, 
zoals het Draaksteken in Beesel15 dat er al 
in 1736 plaatsvond en is uitgegroeid tot een 
spektakel met honderden acteurs en 15.000 
toeschouwers. 

 > Als strooigoed zijn bijzonder erfgoed en 
kleinschalige musea over Midden-Limburg 
verspreid, zonder duidelijke clustering, 
en zonder dat haar onderdelen in een 
samenbindend verhaal gepresenteerd 
worden.  Daarnaast is erfgoed beperkt 
toegankelijk, soms moeilijk vindbaar en 
zijn openingstijden niet goed op elkaar 
afgestemd. Ook is in de erfgoedstadjes en 
-dorpen weinig te beleven.  
Daardoor mist het erfgoed aan 
beleefbaarheid, zeggingskracht en 
aantrekkingskracht.  

 > Evenementen worden in Midden-Limburg 
nog beperkt ingezet om de toeristische 
thema’s van de regio te versterken. Hier 
zou Midden-Limburg meer mee kunnen 
doen
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Meeste capaciteit in vakantieparken en 
campings, relatief weinig hotels
Midden-Limburg had in 2016 naar schatting 
ruim 27.000 slaapplaatsen (CBS 2016; ZKA, 
2017; eigen inventarisatie). Onderstaande figuur 
laat zien hoe deze over de verschillende typen 
accommodaties zijn verdeeld. Veruit de meeste 
capaciteit in Midden-Limburg is beschikbaar 
in vakantiebungalows op huisjesparken, 
en op campings met vaste en toeristische 
staanplaatsen.

Naast de slaapplaatsen in de cirkel mogen ook 
de jachthavens niet onvermeld blijven. Er zijn 
in Midden-Limburg ca 7700 ligplaatsen in de 
jachthavens16. Die zijn niet allemaal toeristisch. 
Naar schatting een kwart van de ligplaatsen is 
van verenigingen17. Omdat wij niet precies weten 
hoeveel slaapplaatsen zij genereren hebben we 
ze niet bij het totaal opgeteld. Uit de analyse 
komt naar voren dat ze gemiddeld een hoge 
bezettingsgraad hebben, ook al zijn er grote 
verschillen.

Vakantieparken. Midden-Limburg kent 
16 vakantieparken18 die in totaal ca. 6.500 
bungalows, vaste of toeristische staanplaatsen19 
voor hun rekening nemen. De parken zijn sterk 
verschillend in omvang, van 22 tot meer dan 
1.400 bungalows of staanplaatsen op een park20. 
De 10 grootste vakantieparken van Midden-
Limburg zijn samen goed voor bijna 60% van 
het aantal bungalows, vaste en toeristische 
staanplaatsen in de verblijfsrecreatie in de regio.

Campings: grootschalig aan de Maas, 
kleinschalig op andere delen van midden-
Limburg. De campings van Midden-Limburg 
hebben in totaal bijna 2.800 plaatsen voor 
tenten of caravans. De helft daarvan bevindt 
zich aan de Maas, de andere helft ligt verspreid 
over de andere delen van Midden-Limburg. Het 
aanbod aan de Maas is vrij grootschalig en kent 
voornamelijk vaste staanplaatsen. Het aanbod 
daarbuiten is meestal juist kleinschaliger, en 
omvat meer boerderij- en minicampings. Hier is 
het aandeel vaste staanplaatsen klein en bestaat 
het aanbod in meerderheid uit plekken voor 
passanten (75%).

Hotels en Bed & Breakfast: Medio 2017 waren 
er in Midden-Limburg 40 hotels met een aanbod 
van 827 kamers, dat is 9 procent van het aantal 
hotelkamers in de provincie21. Een groot deel van 
het hotelaanbod is vrij kleinschalig. Binnen de 
regio is het hotelaanbod sterk geconcentreerd 
in Roermond, waar ongeveer een derde van 
het aantal bedrijven en 42% van de kamers is 
gesitueerd. Hotels zijn in Roermond gemiddeld 
grootschaliger. Naast hotels is er een aanbod van 
90 à 100 Bed & Breakfasts in Midden-Limburg, 
waarvan de meerderheid maximaal twee kamers 
heeft. De B&B’s kennen een vrij gelijkmatige 
spreiding over Midden-Limburg.

2.4 - VERBLIJF IN MIDDEN-LIMBURG

Figuur: Capaciteit verblijfsaccommodaties Midden-
Limburg in aantal slaapplaatsen (ZKA, 2017; CBS, 
2016; eigen inventarisatie)

VISIE EN ACTIEPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME MIDDEN-LIMBURG20



Figuur: Spreiding verblijfsaccommodaties in Midden-Limburg
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Verblijfsrecreatie: Midden-Limburg kent 
relatief veel middelmaat
Het algemene beeld van de vakantieparken in 
Midden-Limburg is middelmaat. Veel parken 
richten zich op dezelfde markt en er zijn relatief 
weinig onderscheidende of luxe concepten. Het 
gemiddelde prijsniveau is lager dan het aanbod in 
een regio als Zuid-Limburg22.

De laatste jaren lijkt hier wat verbetering in 
te komen, met verschillende eigenaren van 
parken die substantiële investeringen hebben 
gedaan of aangekondigd, dan wel actief nieuwe 
doelgroepen aantrekken. Daartegenover 
voldoet zo’n 20 % van het aanbod niet langer 
aan de wensen van de markt23. Een aantal 
van deze parken kent een problematiek van 
huisvesting van arbeidsmigranten en permanente 
bewoning. Diverse gemeenten in de regio zijn 
handhavingstrajecten gestart om dit aan te 
pakken. Ook heeft de provincie samen met een 
aantal gemeenten ervaring opgedaan met een 
aantal pilots bij verschillende kampeerbedrijven 
en bungalowparken in Limburg. Daarbij ging het 
vooral om het ondersteunen van de bedrijven 
door een ‘vitaliteitsmanager’ in hun proces naar 
kwaliteitsverbetering en vitalisering. Na het eerste 
pilotjaar rapporteert de vitaliteitsmanager een 
aantal successen met deze aanpak. 

Midden-Limburg: minder accommodaties en 
overnachtingen dan Zuid- en Noord-Limburg
Midden-Limburg telde in 2016 2,7 miljoen 
overnachtingen, ofwel bijna 20% van het totaal 
van de gehele provincie. Dat is aanzienlijk 
minder dan in Noord-Limburg (5,4 miljoen) en 
Zuid-Limburg (6,3 miljoen), waar ook meer 
accommodaties beschikbaar zijn.

De verblijfssector van de hele provincie 
Limburg (NL) is relatief sterk in vergelijking met 
de provincies Belgisch-Limburg en Liège in 
België, evenals Region Niederrhein in Duitsland, 
waar minder toeristen verblijven terwijl het 
grotere gebieden betreft. Ondertussen timmert 
Belgisch-Limburg aan de weg met nieuwe 
verblijfsrecreatieparken. Nadat er de laatste 
jaren al enkele bij waren gekomen wordt eind 
2019 een groot nieuw park geopend in Dilsen-
Stokkem bij Maasmechelen met zo’n 250 nieuwe 
vakantiewoningen. 

Figuur: Aantal overnachtingen in 2016 in Limburg en omliggende regio’s
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Verblijfsrecreatie: confrontatie aanbod en 
vraag (samenvatting van bijlage 1)
Bungalowparken. Op basis van onze analyse24 
is het reëel om de komende 3 jaren uit te gaan 
van een gemiddelde groei van 3 procent in het 
aantal overnachtingen in vakantiewoningen/ 
chalets op vakantieparken in Midden-Limburg.

De ‘harde planvoorraad’25 voor recreatiewoningen 
in Midden-Limburg is verspreid over 7 plannen 
met de twee grootste in Thorn (Maasresidence) 
en Heel (uitbreiding Boschmolenplas).  De harde 
planvoorraad is momenteel genoeg om 6,5 
jaar te voorzien in de autonome groei. Mede 
gezien een geplande substantiële uitbreiding in 
Maasmechelen, vlak over de grens, lijkt deze 
plancapaciteit voorlopig ruim voldoende. 

In het licht van de trends is er vooral behoefte aan 
bungalows die alles zijn behalve de standaard; 
van tiny houses en ecolodges middenin de 
natuur tot en met luxe verblijven al dan niet 
met aanlegplaats of bungalows in een bosrijke 
prikkelarme omgeving. Met andere woorden: de 
vakantiewoningen moeten een beleving bieden 

toegesneden op de levensstijl van de gasten. Dat 
betekent ook: niet meer van hetzelfde, aangezien 
er nu al vrij veel standaardaanbod is. 

 > Er is de komende jaren voldoende 
plancapaciteit voor nieuwe 
vakantieparken (zie bijlage 1 voor de 
vraag- aanbodanalyse). Daarbij is vooral 
behoefte aan ‘alles behalve de standaard’.

Campings. Diverse rapportages en metingen 
wijzen op een trendbreuk met betrekking tot 
kamperen in Nederland. Na een jarenlange 
daling van het aantal kampeerders en het aantal 
kampeerplaatsen lijkt in Nederland het einde van 
de daling bereikt.

Daarnaast zien we de diversiteit aan 
kampeermogelijkheden in het hele land steeds 
verder toenemen onder invloed van gevarieerde 
consumentenbehoeften, die grotendeels 
voortkomen uit de behoefte aan bijzondere 
belevenissen, comfort, et cetera.  

Figuur: Spreiding vakantieparken en campings in en om Midden-Limburg
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Midden-Limburg is in deze diversificatie deels 
meegegaan, bijvoorbeeld met het ontstaan 
van vele boerencampings, maar ook met 
‘totaalconcepten’ die zich op het luxe kamperen 
richten. Anderzijds zijn er ook nog de nodige 
campings die niet geïnvesteerd hebben in 
nieuwe concepten of domweg in onderhoud van 
voorzieningen. Zij hebben daardoor grote moeite 
voldoende bezoekers te trekken. 

Een snel opgekomen ontwikkeling, zowel 
in Limburg als de rest van Nederland is het 
kamperen met een camper. Uit landelijke cijfers 
blijkt dat het camperkamperen in de periode 
2005-2015 met 73 procent is gestegen. 
Op basis van eigen inventarisatie komen wij 
op een aanbod van 230 camperplaatsen in 
Midden-Limburg. De NKC26 constateert een 
tekort aan camperplaatsen, ook in Limburg. 
Signalen over tekorten kwamen ook van een 
aantal ondernemers in de sector Er lijkt dan ook 
marktruimte voor substantiële uitbreiding van het 
aantal camperplaatsen27. 

 > Het aantal kampeerplaatsen in de regio is 
de laatste jaren zeer sterk gedaald. Veel 
daarvan is omgezet in vakantiewoningen. 
Er zijn momenteel geen plannen, noch 
harde plancapaciteit voor nieuwe 
campings. De daling van de vraag naar 
kamperen lijkt tot stilstand lijkt te zijn 
gekomen.

 > Daar komt een nader te kwantificeren 
groeiende behoefte aan camperplaatsen 
bij. Een deel van deze behoefte 
kan mogelijk worden ingevuld op 
campingterreinen. 

De groepsaccommodaties vormen een 
klein maar relatief stabiel segment onder de 
verblijfsaccommodaties (3 procent van het totale 
aantal bedden), met lichte schommelingen in het 
aanbod en een geleidelijke groei van de vraag. Er 
lijkt geen sprake van overaanbod in de plannen of 
de plancapaciteit. 

Hotels en Bed & Breakfasts: aanbod en 
vraag28

Medio 2017 waren er in Midden-Limburg 40 
hotels met een aanbod van 827 kamers. Een 
groot deel van het hotelaanbod is vrij kleinschalig. 
Het aanbod is verspreid over verschillende 
segmenten, met in meerderheid 3 sterren- (22%) 
en 4 sterrenhotels (63%); er ontbreken hotels in 
het topsegment. Qua verdeling over segmenten 
is dit vergelijkbaar met de rest van de provincie 
Limburg. Circa de helft van de hotelbedrijven in 
Midden-Limburg met in totaal 210 kamers wordt 
gerekend tot het ‘minder vitale aanbod’.
In 2016 telde Midden-Limburg 177.000 
kamernachten in hotels. Midden-Limburg had 
daarmee een relatief beperkt deel van het 
Limburgs totaal van 2,2 miljoen kamernachten. 
Ondanks het relatief beperkt aantal kamers was 
de kamerbezetting in Midden-Limburg in 2016 
op jaarbasis iets onder het Limburgs gemiddelde 
(59%, versus 63%). 

Minder dan 50% van de hotelgasten in Midden-
Limburg is afkomstig uit Nederland. Meer dan 
de helft komt uit andere Europese landen, 
vooral Duitsland, België en Groot-Brittannië. 
De Designer Outlet Roermond vormt voor deze 
groep gasten waarschijnlijk een belangrijke 
trekker. 
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Het hotelmarktonderzoek bevat een berekening 
van de verwachting van de groei van het 
toekomstige aantal kamernachten en de 
mogelijke groei van het aanbod die hier bij past. 
Dit leidt tot een geschatte ontwikkelruimte tot 
2022 die zeer beperkt is (tussen de -25 en 40 
kamers). Aldus genoemde studie zou deze ruimte 
bij voorkeur moeten worden ingevuld met een 
nieuw type aanbod (bijv. een 5-sterrenhotel) of 
hotels met eigen specifieke voorzieningen zoals 
wellness. De hotelkamers die in 2017 en begin 
2018 in aanbouw waren, voorzien volgens ZKA 
al in de verwachte behoefte. Daar bovenop is er 
nog een aanbod in ‘harde’ bestemmingsplannen 
opgenomen (ca. 400 kamers). Voor deze kamers 
is geen bestaande marktruimte. 

Over de bezetting van de kleinere Bed & 
Breakfasts zijn geen cijfers, evenmin van de 
omvang van de verhuur van particuliere kamers 
of woningen (tijdens de vakantie) via websites als 
Airbnb.com. De gemeente Roermond kondigt 
over dit onderwerp nader onderzoek aan.  

 > Voor een aantal geplande grotere 
hotelontwikkelingen in Roermond, Weert 
en Echt is op dit moment, aldus het 
hotelmarktonderzoek uit 2018, geen 
marktruimte. Tegelijkertijd geven de 
onderzoekers aan dat een aanzienlijk 
deel van het aanbod verouderd is ‘en het 
contact met de markt dreigt te verliezen’. 
Idealiter zou, aldus de onderzoekers, een 
deel van dit ‘minder vitale aanbod’ moeten 
verdwijnen bij realisatie van de geplande 
ontwikkelingen.
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Hoogwaterbescherming en ontwikkeling van 
natuur en recreatie: Deltaprogramma Maas
Het Deltaprogramma Maas bevat een aantal 
maatregelen om de Maas en zijn omgeving 
geschikt te maken voor de afvoer van 
grotere hoeveelheden water of juist voor 
lage waterstanden. Bij de uitvoering van dit 
programma wordt nadrukkelijk gekeken naar 
kansen voor recreatie en toerisme, zoals fiets, 
wandel- en vaarroutes. Het Deltaprogramma 
Maas vraagt met name in het traject Buggenum-
Venlo om extra maatregelen. 

In het Deltaprogramma Maas wordt 
samengewerkt door veel verschillende partijen. 
De provincie speelt hierbij een belangrijke rol en 
betrekt ruimtelijk-economische ontwikkelingen in 
de Maasvallei bij de hoogwateropgave. 

 > Het Deltaprogramma Maas biedt 
mogelijkheden voor investeringen in 
recreatie en toerisme, met name waar zij 
onderdeel zijn van maatregelen voor de 
hoogwaterbescherming.

Verkeer en vervoer: Snelle fietsverbindingen
In de regio is een plan voor een 
grensoverschrijdend regionaal 
snelfietsroutenetwerk ontwikkeld. De realisatie 
van de daaruit volgende projecten is voorzien 
tot aan 2020. Het gaat onder meer om 
haalbaarheidsstudies naar de snelfietsroute 
Sittard-Roermond-Venlo en Hamont (B)-Weert 
en Weert-Eindhoven. Daarnaast wordt de 
haalbaarheid van een oost-west route van 
Industriepark Meinweg via station Roermond naar 
Buggenum/Haelen (met een nieuwe brug over de 
Maas) onderzocht. 

 > Snelfietsroutes bieden kansen om 
ontbrekende schakels in het recreatieve 
routenetwerk op te lossen, met name 
in Oost-West richting over de Maas en 
barrières van snelwegen en spoorlijnen. 

Vrijkomend agrarisch vastgoed benutten
Veel agrarische ondernemers verdienen te weinig 
om te kunnen investeren. De transitie van het 
buitengebied is al in volle gang. Dit uit zich onder 
meer in een groot aantal bedrijven dat stopt of 
moet omschakelen naar een andere activiteit29. 
Volgens recente schattingen zullen er in Midden-
Limburg tot 2035 nog zo’n 600 agrarische 
bedrijven stoppen. Dat betekent een hausse aan 
vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. 

Provincie Limburg schrijft hierover: “We streven 
ernaar dat vrijkomende agrarische bebouwing 
zoveel mogelijk wordt hergebruikt door de 
land- en tuinbouw, ter voorkoming van verdere 
verstening in het buitengebied. Als dat niet lukt is 
mogelijk benutting voor alternatieve economische 
activiteiten aan de orde. Als daar tenminste, 
gelet op de leegstand in de betreffende 
sectoren behoefte aan is, en de functie geen 
belemmeringen voor bestaande functies met 
zich meebrengt. Dit zal leiden tot hergebruik 
van een deel van de vrijkomende agrarische 
bebouwing. Zeker hergebruik van monumentale 
en beeldbepalende objecten is van belang. 
Maar het is zeker niet te verwachten dat alle 
leegstand zo kan worden opgelost. In dat geval 
is sloop (bijvoorbeeld van verouderde stallen, 
loodsen en overige voorzieningen) gewenst, om 
leegstand, verval en mogelijk ook illegaal gebruik 
te voorkomen. De aanpak voor leegstand en 
hergebruik dient te worden uitgewerkt in de 
regionale visie. Afstemming over sectoren heen 
is noodzakelijk en vormt tevens kans om te leren 
van elkaar30.”

2.5 - ONTWIKKELINGEN EN KANSEN VAN BUITEN 
RECREATIE EN TOERISME

Figuur uit: Regionaal Programma Landbouw en Natuur, 
SML, 2017
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Er komen ook nieuwe vormen van landbouw bij 
(biologisch, livar, kipstar) en ook de verbreding 
van activiteiten van boeren blijft zich ontwikkelen 
(verhuur, kamperen, zorgboerderij, recreatieve 
dagactiviteiten, et cetera).

 > Sommige van de grote hoeveelheid 
vrijkomende agrarische gebouwen, met 
name de monumentale en beeldbepalende 
objecten in een aantrekkelijke omgeving 
bieden mogelijk ruimte voor nieuwe 
invullingen vanuit de sector Recreatie en 
Toerisme. 

 > Daarnaast bieden nieuwe vormen van 
landbouw mogelijk perspectief voor 
recreatie en toerisme, zoals zichtstallen 
bij biologische boeren en recreatieve 
activiteiten op het erf. 

Hergebruik en bescherming Erfgoed
De provincie schrijft: “Van belang is dat 
ons monumentaal erfgoed zoveel mogelijk 
(her-)gebruikt wordt, met aandacht voor 
landschappelijke inbedding”. De provincie biedt 
ondersteuning en advies bij eigenaren van 
vrijkomende monumenten om een passende 
invulling te vinden. Daar komt bij dat de provincie 
niet graag wil meewerken aan nieuwbouw voor 
functies waarvan niet is onderzocht of ze niet in 
een monument passen31. 

 > Leegstaande monumenten bieden 
mogelijk ruimte voor nieuwe en passende 
invullingen vanuit de sector Recreatie en 
Toerisme. 

Energietransitie: verduurzaming vastgoed 
en bedrijfsvoering
De toerisme- en recreatiesector moet, net als, 
andere bedrijven en woningen, zijn vastgoed en 
bedrijfsvoering verder verduurzamen, maar dit 
wordt nog niet overal goed opgepakt. Gedacht 
kan worden aan besparingsmaatregelen, 
zonnepanelen, warmtepompen, et cetera. 
Er zijn op dit vlak geen speciale subsidie- of 
investeringsregelingen voor de toeristische 
sector32. 

Energietransitie: nieuwe claims op het 
landschap
Energietransitie brengt ook nieuwe claims op 
de grond met zich mee, zoals windmolens en 
zonne-akkers. Deze kunnen conflicteren met 
de beleving van het landschap voor fietsers en 
wandelaars, zeker als de schaal waarop dit wordt 
toegepast, toeneemt. 
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Regionaal beleid: nog in ontwikkeling
De samenwerkende gemeenten in Midden-
Limburg hebben in 2013 een visie Toerisme 
en Recreatie, met een afwegingskader en een 
projectenprogramma33 vastgesteld. De visie 
diende als afwegingskader voor de cofinanciering 
van projecten uit een provinciaal fonds van 2 
miljoen euro van een aantal toeristisch-recreatieve 
projecten in de regio (het ‘leisurefonds’). Dit 
fonds is inmiddels uitgeput, de projecten uit dit 
fonds zijn zo goed als gerealiseerd en de visie is 
verouderd. De regio is toe aan een nieuwe visie/
actieprogramma.    

De Strategische investeringsagenda Midden-
Limburg (2017) is opgesteld door de 
samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg, 
op basis van een regioprofiel. De SIA is een 
flexibele / dynamische agenda waar zaken aan 
toe gevoegd kunnen worden of van verdwijnen. 
De SIA bevat eind 2018 geen concrete projecten 
of investeringsimpulsen op het gebied van 
Toerisme en Recreatie. In het document

 > …wordt gepleit voor een integrale aanpak en 
impulsen om de verblijfsrecreatiebedrijven te 
versterken en om niet-toeristische bewoning 
tegen te gaan. 

 > …wordt ingezet op versterking van de regio 
met dagattracties of – voorzieningen die ook 
bij slecht weer bezocht kunnen worden (dit 
kan ook bij bestaande attracties plaatsvinden)

 > …wordt ingezet op versterking van 
routenetwerken, in het bijzonder nieuwe 
mountainbikeroutes. 

 > …wordt ingezet op promotie met 
inzet op specifieke doelgroepen of 
thema’s, aansluitend bij de provinciale 
marketingstrategie en belegd bij de VVV. 

December 2017 zijn er tussen de 7 gemeenten 
van de Samenwerking Midden-Limburg (SML) 
bestuurlijke afspraken gemaakt om, mede 
op basis van de aandachtspunten uit de 
Strategische Investeringsagenda, “een nieuwe 
regionale visie te maken welke sturend is voor 
nieuwe ontwikkelingen en de aanpak van 
problemen in de sector”. De gemeente Beesel 
heeft zich hierbij aangesloten. Het rapport dat u 
nu leest is het resultaat van deze afspraken. 

 > Op regionaal niveau is het beleid voor 
Toerisme en Recreatie verouderd en 
er wordt nog weinig samengewerkt 
en afgestemd tussen de gemeenten, 
waardoor kansen om het gebied samen 
op de kaart te zetten nog onbenut blijven.  
Met deze visie en dit 
uitvoeringsprogramma committeren 
de gemeenten zich aan verdere 
samenwerking. 

Provinciaal beleid: 
stimuleren en reguleren
Het provinciaal Investeringsprogramma 
Toerisme & Recreatie 2016 – 2019 ‘In 
Limburg beleven we meer’34 bevat drie 
investeringslijnen (samen 12 miljoen 
euro) met een directe impact op 
de ontwikkeling van toerisme en 
recreatie in Midden-Limburg. De 
belangrijkste onderwerpen voor 
Midden-Limburg: 
1. Versterken van 

ondernemerschap. 
Onderdeel hiervan is een pilot 
Vitalisering Vakantieparken 
met een ‘vitaliteitsmanager’ die 
zich ook in Midden-Limburg heeft 
ingezet35. Een ander onderdeel is een 
subsidieregeling ‘versterking toeristisch 
aanbod’ voor ondernemers die samen 
een plan indienen voor een zogenaamde 
ProductMarktPartnerCombinatie (PMPC). 
Daarnaast is er een subsidieregeling 
Toekomstgericht investeren door toeristische 
ondernemers die ondernemers coacht 
en ondersteunt met hun bedrijf en hun 
toekomstplannen. 

2.6 - BELEID EN UITVOERING 
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2. Versterken van de Limburgse kracht 
en infrastructuur. Onderdeel van deze 
investeringslijn is het Actieprogramma 
Waterrecreatie Noord- en Midden-Limburg 
waarmee dankzij een investering die als 
hefboom werkte voor private investeringen, 
diverse publiek-private investeringen in 
de aantrekkelijkheid van de Maas en de 
Maasplassen konden worden gerealiseerd 
(onder andere aanlegsteigers, verhuur, 
ontwikkeling funsporten, et cetera). 

3. Versterken van één Limburg: innovatie in 
de toeristische marketing & promotie. 
Dit plan is in ontwikkeling; er zijn keuzes 
gemaakt voor de inhoudelijke thema’s; 
een concreet actieplan is in de maak. 
Er wordt nauw samengewerkt met de 
samenwerkende VVV’s, ook in Midden-
Limburg. Op 30 oktober 2018 heeft het 
College van Gedeputeerde Staten ingestemd 
met een nieuwe provinciale toeristische 
marketingstrategie36. De marketing van 
toeristisch Limburg is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en inspanning van 
het bedrijfsleven, de VVV’s, de gemeenten 
en de Provincie Limburg. Het College van 
GS stelt voor in te zetten op een kleine 
‘dedicated organisatie’, bestaande uit de 
VVV’s en Provincie Limburg, die in co-creatie 
de vermarkting van toeristisch Limburg als 
‘één Limburg’ (werktitel) op zich nemen. De 
Provincie hoopt, samen met de regionale 
VVV’s in het voorjaar van 2019 met een 
uitgewerkt uitvoeringsplan te komen. De 
verhaallijnen/’bestemmingstroeven’ die 
samen met de klankbordgroep en VVV’s zijn 
samengesteld zijn:

 > Stedelijk (shopping), erfgoed & cultuur
 > Actief en outdoor
 > Natuur, rust en bezinning
 > Food & gastronomie
 > Fietsen & wielrennen

 > Midden-Limburg heeft buiten de eigen 
regio een grote keuze aan bestemmingen 
voor een dagje uit die binnen ruim 
een uur per auto bereikbaar zijn. 
Dit maakt Midden-Limburg tot een 
geschikte verblijfsplek/uitvalsbasis voor 
verblijfstoeristen die een langere vakantie 
vieren.  

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg37 
(POL 2014) zet sterk in op het behoud en de 
versterking van de landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteiten maar ook van het erfgoed van 
Limburg. Een van de instrumenten die daarbij 
worden ingezet is het maken van regionale 
afspraken tussen de gemeenten en de provincie 
in een regionale visie. “Uitbreiding van het aanbod 
is alleen mogelijk als het kwalitatief echt goed 
is en extra vraag genereert. Meer van hetzelfde 
leidt tot verdringing en leegstand. Initiatieven die 
niet het gewenste kwaliteitsniveau hebben of die 
een bedreiging vormen voor landschappelijke 
kwaliteiten of natuurlijke kwaliteiten worden niet 
ondersteund. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt 
bij voorkeur gebruikgemaakt van leegstaande 
beeldbepalende objecten en monumenten”. 

Het POL ziet daarbij dynamisch voorraadbeheer38 

als een belangrijk instrument bij de afweging 
rond investeringen in ‘vrijetijdsparken’, maar 
ook bij andere vormen van verblijfsrecreatie. 
Met dynamisch voorraadbeheer doelt de 
provincie op “gezamenlijke programmering, 
soms zelfs voor gezamenlijk beheren van de 
voorraad”. De provincie wil partijen inspireren 
en uitnodigen: gemeenten, maar ook de 
belangrijkste marktpartijen en stakeholders. Zo is 
de gedachte dat als er sprake is van beperking 
van de uitbreidingsruimte, de betreffende partijen 
sneller worden geprikkeld om op bestaande 
vakantieparken te investeren en te vernieuwen39. 
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De provincie geeft aan dat het “een voortdurende 
opgave (is) om de voorzieningen af te 
stemmen op de veranderende vraag van de 
consument en nieuwe doelgroepen aan te 
trekken. Er is een noodzaak tot verbetering 
van aanbod, toegankelijkheid en beleving van 
cultuurhistorie, slechtweervoorzieningen, nieuwe 
leisure concepten, attracties, evenementen, 
overnachtingsmogelijkheden, horeca en fiets- en 
wandelroutes”. 

 > De provincie vraagt nadrukkelijk aandacht 
voor het zoveel mogelijk benutten en 
transformeren van bestaande locaties en 
panden, erfgoed, et cetera. Het is zaak 
hierover met elkaar (provincie, gemeenten 
en stakeholders) afspraken te maken en 
spelregels te bepalen (afwegingskader en 
dynamisch voorraadbeheer).   

Gastheerschap, marketing en promotie
Deze toeristische visie en actieprogramma kan 
niet succesvol zijn zonder goed gastheerschap, 
marketing en promotie. Gastheerschap begint 
met goede informatie. Consumenten verwachten 
steeds meer van de informatie die zij krijgen 
over de mogelijkheden in een gebied. De 
informatie (en inspiratie) wordt steeds minder 
gevonden op fysieke plaatsen (VVV-kantoren, 
hotelbalies, supermarkten) en steeds meer 
op smartphones en computers. De meest 
gebruikte en gesponsorde kanalen komen in de 
zoekresultaten bovenaan te staan.

 > De consument stelt steeds hogere eisen 
aan goede, volledige, toegankelijke en up 
to date informatie. Hoe minder databases 
en apart van elkaar functionerende 
websites, hoe beter het is. Dat betekent 
blijvende samenwerking op regionaal 
niveau in de marketing en communicatie.



De promotie van Midden-Limburg wordt verzorgd 
door Limburg Marketing40. Zij werkt met een 
indeling van bezoekers naar leefstijlen en prijst 
vanuit iedere leefstijl het aanbod aan. 

Midden-Limburg wordt niet als merk gepromoot. 
Er is dus geen sprake van ‘branding’ van 
Midden-Limburg. Dit lijkt ook geen goed idee, 
gezien het feit dat Midden-Limburg geen eenheid 
is, en ook gezien het feit dat Midden-Limburg niet 
wordt herkend als een afgebakende toeristische 
streek, in tegenstelling tot de Veluwe, Zuid-
Limburg of Texel41. 

Wel is er sprake van een veelheid aan merken en 
stijlen voor attracties, routes en bestemmingen. 
Er zijn een aantal VVV-balies en digitale 
informatiezuilen met weergave van de site van de 
VVV. 

Versterking van gastheerschap is een belangrijk 
onderwerp voor het Ondernemersnetwerk 
Toeristisch Midden-Limburg. Binnen hun initiatief 
‘Leisure Academy’ krijgt dit een belangrijke 
plaats.

De afgelopen jaren was er geen sprake van 
Limburg-brede marketing en ook niet van 
promotie van het merk Limburg. De nieuwe 
aanpak voor Limburg-brede marketing waarin de 
provincie het voortouw neemt moet hier vanaf 
2019 verandering in brengen. 

 > Het ligt voor de hand om bij de promotie 
gebruik te maken van het merk Limburg 
en daarbij aan te sluiten bij het provinciale 
marketingplan dat in ontwikkeling is 

Midden-Limburg nu vooral gericht op 
‘verbindindingszoekers’, ‘plezier- en 
harmoniezoekers’. 
Uit het marketingplan Midden-Limburg komt 
naar voren dat vooral de groepen ‘uitbundig geel’ 
(‘samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’) en 
‘gezellig lime’ (‘even lekker weg met elkaar’) goed 
vertegenwoordigd zijn in de regio en dat ook een 
belangrijk deel van het aanbod inspeelt op deze 
groepen42. In 2018 heeft deze leefstijlindeling 
een update gekregen in de ‘Leefstijlvinder’43 en 
spreken wij van ‘verbindingszoekers’, ‘plezier-, 
en harmoniezoekers’ Zij vormen nu de dominante 
groepen toeristen en recreanten in Midden-
Limburg (zie bijlage 3 voor een korte beschrijving 
van de verschillende leefstijlen). 
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Thema’s die Midden-Limburg op de kaart zetten 
zoals de bijzondere natuur, het erfgoed en city 
trips/winkelen hebben de potentie om, naast de 
genoemde drie leefstijlen, ook andere leefstijlen 
aan te trekken. Daarbij liggen de volgende 
leefstijlen voor de hand: 

 > ‘stijlzoeker’ (17 % van de Nederlandse 
bevolking) (bij een city trip), 

 > ‘inzichtzoeker’ (13% van de Nederlandse 
bevolking) (erfgoed, verhalen en routes) 

 > Midden-Limburg heeft potentie om 
niet alleen de ‘verbindindingszoekers’, 
‘plezier- en harmoniezoekers’ goed of 
beter te bedienen, maar ook andere 
leefstijlgroepen. Niet alleen in de promotie, 
maar ook met de ontwikkeling van 
horeca, verblijf en mogelijkheden voor 
dagrecreatie.

Ondernemers en samenwerking
Er is de afgelopen jaren voor miljoenen 
geïnvesteerd door diverse ondernemers, klein 
en groot. In vakantieparken, in dagattracties 
in havens en steigers, in horeca. Ook voor de 
komende jaren is bij veel ondernemers het 
vertrouwen in de toekomst groot en zijn de 
ambities om verder te investeren hoog. 
Het Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-
Limburg is een netwerk voor de hele regio en 
vertegenwoordigt het toeristisch-recreatieve 
bedrijfsleven. Veel kleine en alle grotere 
bedrijven, vakantieparken en attracties in de 
regio zijn bij het netwerk aangesloten. Ook de 
brancheorganisaties Recron, Hiswa en Koninklijke 
Horeca Nederland zijn aangesloten. Het netwerk 
kent een bestuur en adviesraad die ook actief 
betrokken is bij deze visie en actieprogramma. 

In haar Manifest (2017) geeft het 
ondernemersnetwerk aan dat zij niet tevreden is 
over het ondernemersklimaat voor wat betreft de 
rol van de gemeentelijke overheden en ze pleit 
voor een aantal veranderingen en verbeteringen, 
juist ook in het kader van de voorliggende visie 
en actieprogramma.

 > Diverse ondernemers willen investeren, 
maar zij ervaren traagheid (procedures, 
vergunningen); daardoor komen investeringen 
niet of laat van de grond en gaan gepaard 
met ergernis en verloren energie. Dit moet 
volgens hen anders. Mogelijk biedt een 
‘versnellings-ambtenaar’ uitkomst die 
(toeristische) ondernemers met plannen bij de 
hand neemt en snel langs alle loketten binnen 
de gemeente loodst.

 > Ondernemers ervaren versnippering van 
het beleid door grote verschillen tussen 
lokale overheden (bv. toeristenbelasting) en 
zouden graag zien dat de samenwerkende 
gemeenten als één gemeente met overal 
hetzelfde beleid zouden opereren. 

 > Het ondernemersnetwerk stelt voor om 
de opbrengst van de toeristenbelasting te 
investeren in de versterking van toerisme 
en recreatie in samenspraak met de 
ondernemers. 

 > Ondernemers willen investeren in 
toerisme; zien kansen en hebben 
vertrouwen in de toekomst en willen de 
visie samen met de overheden uitvoeren.
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NOTEN
1. Wie meer wil weten kan onder andere terecht bij talrijke achterliggende onderzoeken en rapporten die staan vermeld in voetnoten 

en in de literatuurlijst. 
2. Zie bijvoorbeeld het landschapskader Noord- en Midden-Limburg van de provincie Limburg.
3. Ook uit pendelstromenonderzoek komt de tweedeling naar voren. De subregio Weert is sterk georiënteerd op de Brainportregio/

Helmond, terwijl de Roermondse regio meer relaties heeft met het gebied van Venlo tot Sittard (Economisch Profiel Midden-
Limburg, pagina 7). 

4. Zie www.Hetsmalstestukjenederland.nl  
5. Zoals IJzerenbos, ‘t Hout, en De Krang
6. https://www.kempenbroek.eu/nl
7. De officiële grenzen van het Grenspark Kempen-Broek zijn anders dan in het bijgevoegde kaartje. Zo is heel Weert officieel 

onderdeel van het Grenspark dat natuur en landschap omvat. In het kaartje ligt het accent op de natuurgebieden, waardoor niet 
het hele Grenspark op de kaart staat.

8. Bron: Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden-Limburg, 2016.
9. Zie bijvoorbeeld het verslag van de HISWA in de Volkskrant van 11 maart 2018.
10. Ook in een recente enquête onder gebruikers van het fietsknooppuntennetwerk (2018) van het Routebureau Noord- en Midden-

Limburg komt naar voren dat sommige gebruikers een gebrek aan rustpunten ervaren.
11. Bij Linnen is er een passage voor voetgangers en fietsers over het sluizencomplex en de stuw. Bij Ool is er het veer ‘Biej Ool Euver’ 

dat verbinding legt tussen Ool (Roermond) en het schiereiland Oolderhuuske, maar niet verder het Lateraalkanaal over. 
12. Mede gezien het beperkt aantal hotelkamers in stad en regio. 
13. Midden-Limburg jaarrond aantrekkelijk voor toerisme. Elkweervoorzieningen en winterevenementen als instrument voor 

seizoensverlenging. ZKA Consultants, december 2015. 
14. Evenementenmonitor 2018.  Respons, 2018.
15. Inmiddels behoort het Draaksteken tot de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
16. Zo blijkt uit de analyse in het Actieplan Waterrecreatie, 2016 van de Provincie Limburg. 
17. Een percentage voor Noord- en Midden-Limburg samen.
18. Op basis van het CVR (Centraal Vastgoedregister) Limburg, gecheckt en gecorrigeerd. Overigens is de grens tussen bungalowpark 

en camping niet altijd even duidelijk te trekken, aangezien er veel sprake is van gemengde bedrijven met zowel kampeerplaatsen 
als bungalows. Volgens inventarisatie CBS zijn er bijvoorbeeld 19 parken.

19. Toeristische slaapplaatsen zijn plaatsen voor passanten die hun tent of caravan bij zich hebben. 
20. De getallen zijn op basis van verschillende bronnen, aangevuld door inventarisatie via afzonderlijke gemeenten
21. Hotelmarktonderzoek, ZKA i.o.v. Provincie LImburg, 2018.
22. Zo blijkt uit een prijs- en aanbodvergelijking van een aantal bungalowparken in Midden- en Zuid-Limburg. 
23. Volgens het rapport ‘Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg’ uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg (ZKA e.a., 2015).
24. Bijlage 1 bevat een verdere analyse en onderzoeksverantwoording van vraag en aanbod in de verblijfsrecreatiesector 

(vakantieparken, campings en groepsaccommodaties)
25. Harde planruimte bestaat uit niet gerealiseerde recreatiewoningen die nu (eind 2018) binnen bestaand bestemmingsplan gebouwd 

mogen worden. 
26. Nederlandse Kampeerauto Club; de grootste service- en belangenorganisatie voor de Nederlandse Camperaars
27. Er zijn helaas geen betrouwbare cijfers van de exacte behoefte aan camperplaatsen in Midden-Limburg. 
28. Deze paragraaf is volledig gebaseerd op informatie uit de studie ‘Hotelmarktonderzoek Provincie Limburg, ZKA, in opdracht van de 

provincie Limburg, 2018’.
29. Regionaal Programma Landbouw en Natuur, Midden-Limburg, Samenwerking Midden-Limburg, januari 2017
30. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014). 
31. POL 2014, blz. 172.
32. Er is wel een initiatief in voorbereiding om samen met de regio Noord-Limburg en Niederrhein Tourismus een Euregionaal project 

op te zetten. 
33. Toerisme- en Recreatievisie Midden-Limburg; Afwegingskader en Projectenprogramma; Regio Midden-Limburg; Arcadis, juli 2013. 
34. Provincie Limburg, maart 2016. 
35. Zie ook: ‘Onderweg naar nóg beter. Tussenbalans Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie Provincie Limburg 2016-2019’. 
36. Businessplan Toeristische Marketingstrategie Limburg. Sherpa’s Stories in opdracht van Provincie Limburg. 
37. POL 2014 ‘Voor de kwaliteit van Limburg’; Provinciale Staten van Limburg, 12 december 2014
38. In het POL gedefinieerd als: “een (overheids)interventie bedoeld om in de huidige situatie van falende marktwerking de markt te 

prikkelen om kwaliteit te realiseren zonder dat dit per saldo leidt tot toename van de voorraad”. 
39. Het benutten van bestaande bebouwing is verankerd in de nationale wetgeving (Bro 3.1.6.). De provincie onderschrijft en herhaalt 

die uitgangspunten.
40. Limburg Marketing is onderdeel van de Stichting VVV Midden-Limburg.
41. Zo blijkt uit het merkenonderzoek van Hendrik Beerda. https://www.hendrikbeerda.nl/steden-streken. 
42. De gemeten leefstijlen zijn van de ‘huidige dagrecreanten in de regio’s https://vvvmiddenlimburg.nl/sites/default/files/pdf_flipbook/

netwerkmarketing_dagtoerisme.pdf. In een breed opgezet onderzoek met 2800 consumenten in Nederland (de provincie Limburg), 
Duitsland (Niederrhein en een omliggend gebied met een straal van 50km) en België (Vlaanderen) is gekeken naar de wensen en 
het feitelijk gedrag op het gebied van recreatie en dagtoerisme.

43. www.leefstijlvinder.nl
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STAMKAPITAAL OM TE KOESTEREN MAAR OOK 
BETER TE BENUTTEN

AMBITIE 1: BELEVING EN KWALITEIT OP HET 
HOOGSTE NIVEAU AANWEZIG

AMBITIE 2: STERKE EN VITALE VERBLIJFSRECREATIE 
MET EEN GROTE AANBODVARIATIE

AMBITIE 3: GROEI TOERISTISCHE BESTEDINGEN 
MET MINIMAAL 2 PROCENT PER JAAR

3.1

3.2

3.3

3.4

3
DE AMBITIE



Natuur, landschap, erfgoed, bruisende steden en 
prachtig beleefbaar water, vlak bij elkaar. Centraal 
gelegen op een uur rijden met auto of trein in 
een groot aantal attracties en mooie steden. 
Dat is het toeristisch-recreatieve stamkapitaal 
van Midden-Limburg: onze kip die zorgt voor 
de gouden eieren. Het stamkapitaal is de basis 
van een bloeiende sector die we duurzaam 
willen ontwikkelen. Voor onze eigen inwoners, 
voor onze bezoekers en onze bedrijven. Maar 
ook iets om zuinig op te zijn zodat we er nog 
lang van kunnen genieten. Daarom zorgen 
we waar mogelijk voor nieuwe invullingen van 
karakteristiek erfgoed en doen we, waar dat 
kan, aan herontwikkeling voordat we landschap 
‘aansnijden’ voor nieuwe ontwikkelingen. 

Midden-Limburg kan in de segmenten 
Natuurbeleving, Erfgoed, Waterrecreatie en 
‘Stijlvolle winkelstad’ meedoen in de hoogste 
divisie met beeldbepalend aanbod dat nationaal en 
internationaal aanspreekt en Midden-Limburg tot 
een jaarrond bestemming maakt.

Op alle relevante onderwerpen: routes, 
erfgoed, waterrecreatie, shoppen, binnenstad 
beleven, verblijfsrecreatie halen wij ergens 
een topbeoordeling. Zo streven we met onze 
routes langs erfgoed en landschap naar een 
vijfsterrenstatus van Wandelnet. Dat betekent 
niet alleen dat het routenetwerk zelf perfect is 

We hebben drie ambities: In onze drie product- 
en verhaallijnen kunnen we ons meten met 
het beste aanbod en de beste belevingen. We 
houden onze verblijfsrecreatiesector vitaal. We 
hebben ook een kwantitatieve ambitie, uitgedrukt 
in groei van bestedingen en arbeidsplaatsen.

(ook digitaal), maar ook dat het landschap 
en het water met het erfgoed prima kunnen 
worden beleefd, de verhalen verteld en met 
voldoende pleisterplaatsen. Met grote regelmaat 
zetten kerken kastelen en watermolens hun 
deuren open in afstemming met de horeca. In de 
natuurgebieden zijn natuurbezoekerscentra en 
observatieposten, uitkijktorens die behoren tot de 
hoogste klasse van wat Nederland op dit gebied 
te bieden heeft. In Roermond, de toeristische 
hoofdstad van Midden-Limburg, zijn het water, 
binnenstad en shoppen perfect met elkaar 
verbonden waardoor de city-tripper er alles van 
zijn/haar gading vindt

3.1 - STAMKAPITAAL OM TE KOESTEREN MAAR 
OOK BETER TE BENUTTEN

3.2 - AMBITIE 1: BELEVING EN KWALITEIT 
OP HET HOOGSTE NIVEAU AANWEZIG
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De verblijfsrecreatieparken bevinden zich op 
korte afstand van al dat moois en vormen een 
ideale uitvalsbasis om dit te gaan ontdekken 
en beleven. Toerisme en recreatie in Midden-
Limburg halen grote omzetten dankzij de 
verblijfsrecreatie. Deze sector is goed voor 24 
van de 27 duizend slaapplaatsen in de regio. 
Ook in 2030 is de verblijfsrecreatie nog altijd zeer 
sterk in Midden-Limburg. De sector heeft dan 
een gevarieerd aanbod met voor de belangrijkste 
doelgroepen eigen sfeer en beleving. Het aanbod 
is gevarieerder dan ooit, met boomhutten, 

Wij streven naar een verdere groei van de 
toeristische bestedingen, met gemiddeld 
minimaal 2 procent per jaar, exclusief inflatie. Dat 
betekent minimaal 22 procent groei in 10 jaar 
tijd, exclusief inflatie1. In 2016 (de meest recente 
cijfers) was er in Midden-Limburg sprake van € 
668 miljoen aan bestedingen in de sector. Als we 
de ambitie halen zijn de jaarlijkse bestedingen in 
2030 gegroeid met meer dan 150 miljoen euro. 
Dit heeft vanzelfsprekend een positief effect op 
de arbeidsmarkt doordat er bij deze ambitie 
minimaal 1000 banen in deze sector in Midden-
Limburg bij komen. Hoewel er nu sprake is van 
personeelsschaarste zal er op termijn meer 
aanbod zijn, vanwege het feit dat er in andere 
sectoren van de economie minder werk zal 
zijn. Twee procent is een gemiddelde en een 
minimum. Er zullen daardoor ook bedrijven zijn 
die veel sneller groeien dan twee procent per jaar.  

We richten ons op meer kwaliteit en een langer 
verblijf, waardoor de bestedingen per bezoeker 
stijgen. We streven ook naar spreiding over het 
seizoen: dat betekent meer bezoekers in de 
periode van november tot en met maart. Het 
aantal bezoekers zal volgens de ambitie dus 

hooibergslapen, ecolodges, luxe verblijven in 
full service, luxe groepswoningen met sauna 
en jacuzzi, en nieuwe vormen die we nu 
nog niet eens kennen: alles is mogelijk. Het 
vitaliteitsprogramma heeft in 2030 zijn vruchten 
afgeworpen.  De verblijfsmogelijkheden in 
Midden-Limburg zijn in 2030 verder uitgebreid 
met kleinschalige voorzieningen die aansluiten 
bij de beleving van water, erfgoed en natuur, met 
drijvende lodges, tiny house middenin de natuur. 
Maar ook met erfgoed- en designhotels. 

minder snel groeien dan de bestedingen en zich 
meer spreiden over het jaar. De bezoekers zullen 
zich, net als nu, ongelijk spreiden over de regio, 
waardoor er nog altijd drukke, minder drukke en 
buitengewoon rustige gebieden zullen zijn.

We richten ons binnen deze ambitie ook op een 
verbreding van de doelgroepen. Midden-Limburg 
trekt traditioneel veel ‘verbindingszoekers’ 
en ‘harmoniezoekers’, de mensen die van 
gezelligheid houden (even lekker weg met elkaar; 
samen genieten). De komende jaren richten we 
ons ook op de stijlzoeker, op zoek naar luxe 
en stijlvolle beleving; de inzichtzoeker (dingen 
leren en ervaren, in de natuur en met culturele 
activiteiten) en de plezierzoeker (bijvoorbeeld op 
festivals en evenementen). Daardoor vergroten 
we onze markt, maar het stelt ook eisen aan de 
beleving en de kwaliteit van het aanbod.

Deze groeicijfers zijn haalbaar als de regio 
meeprofiteert van de algemene groeicijfers in het 
toerisme in Noord-West Europa en Nederland en 
van de groeiende bestedingen in de sector door 
Nederlanders, maar vooral ook van bezoekers uit 
het buitenland.

3.3 - AMBITIE 2: STERKE EN VITALE VERBLIJFS-
RECREATIE MET EEN GROTE AANBODVARIATIE 

3.4 - AMBITIE 3: GROEI TOERISTISCHE 
BESTEDINGEN MET MINIMAAL 2 PROCENT PER JAAR
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NOTEN

1. Ter vergelijking: in Noord-Limburg, streeft men in 10 jaar tijd naar een groei van 200 miljoen euro in de bestedingen, 
dat is een kwart erbij ten opzichte van de meest recente cijfers uit 2016. (Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-
Limburg 2018-2025 (van de samenwerkende gemeenten in Noord Limburg).
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WAAROM PRODUCT-VERHAALLIJNEN?

MIDDEN DOOR LIMBURG: 
LANGS ROUTES, ERFGOED EN PLEISTERPLAATSEN

THE BIG FIVE: 
OP SAFARI IN DE LIMBURGSE NATUURPARELS

WATER, FUN EN WINKELEN:
ONDERDOMPELEN IN VERMAAK EN STIJL 

4.1

4.2

4.3

4.4

4
DRIE PRODUCT-VERHAALLIJNEN



Toeristisch-Recreatief Midden-Limburg is 
niet in één verhaal te vatten. Maar wel in drie 
overzichtelijke en samenhangende verhaal- en 
productlijnen.

 > Midden door Limburg – routes, erfgoed en 
pleisterplaatsen

 > The big five; op safari in de Limburgse 
natuurparels

 > Water, Fun en winkelen – onderdompelen 
in vermaak en stijl 

Het zijn verhalen die richting geven aan de 
ontwikkeling en investeringen en die kansen 
bieden aan ondernemers. Deze verhalen zijn 
gemaakt in samenwerking met de recreatieve 
organisaties en ondernemers in de regio. Uitgaan 
van eigen kracht en bewezen kwaliteit (DNA) 
is essentieel. Midden-Limburg is ook rijk aan 
water, in de vorm van beken en riviertjes, de 
kanalen, de Maas en de Maasplassen. Dit biedt 
verschillende kansen voor recreatie. In elk van 
de drie verhaallijnen speelt water een rol, maar 
het is niet als aparte verhaallijn uitgewerkt, zodat 
het overal op eigen kracht kan terugkomen: als 
natuurelement, als route-element of voor puur 
plezier. 

Deze drie product-verhaallijnen creëren 
structuur in het aanbod en geven richting aan de 
ontwikkelingen en de benodigde investeringen, 
behorend bij een gedegen actieprogramma. De 
drie product-verhaallijnen blijven niet beperkt tot 
de administratieve grenzen van de regio, maar 
volgen natuurlijke grenzen, van een natuurgebied, 
een rivier of een streek. De verhalen zijn geen 
uitgewerkte marketingteksten en niet primair 
bedoeld als marketingstrategie. Maar zij sluiten 
wel aan bij verschillende consumentengroepen 
met hun eigen behoeften. 

Het is geen probleem om de verhaallijnen met 
eigen sferen en doelgroepen naast elkaar te laten 
bestaan. De tijd van één folder en één medium 
om over een gebied te communiceren is voorbij. 
Bezoekers en gebruikers van het toeristisch 
aanbod hebben, al naar gelang hun voorkeuren 
en leefstijlen, eigen (sociale) media, kanalen en 
websites waarlangs zij hun informatie verkrijgen. 
Dat betekent dat er meerdere complete en 
samenhangende verhalen/producten naast 
elkaar kunnen bestaan. Als ze ieder maar zorgen 
voor een belevenis op hoog niveau.

De product-verhaallijnen…
 > Zijn een startpunt van gerichte 

investeringen voor markt en overheid
 > Maken gebruik van onbenutte 

kansen die Midden-Limburg biedt 
(zie de conclusies uit hoofdstuk 
2)

 > Zorgen dat Midden-Limburg 
mee kan blijven doen als 
toeristische regio en zelfs 
nog groeien.

 > Sluiten aan bij 
consumententrends en 
-behoeften.

 > Stellen ondernemers in staat om 
erop in te spelen en samen te werken

 > Koesteren de aangename contrasten.  
Lekker druk maar ook heel rustig; puur 
natuur maar ook pure stadsbeleving; 
heerlijk onthaasten maar ook 1000 indrukken 
op een dag. 

 > Zorgen voor overzicht in het diverse aanbod 
en geven richting in de verdere ontwikkeling

4.1 - WAAROM PRODUCT-VERHAALLIJNEN?
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De beleving in 2030
Zwerf door het Limburgse landschap langs 
bossen en vennen, beken en de Maasvallei. 
Leer verhalen kennen van vroeger en ervaar 
verrassende luxe. Ontdek het verleden met 
virtual reality op archeologische vindplaatsen. 
Kies je dag-etappe uit. Met de fiets, 
mountainbike, te voet, te paard, in een kano, 
sloep of rondvaartboot, of een combinatie. Ga 
bijvoorbeeld van Weert naar Roermond, van 
Thorn naar Neer en via Susteren en de 

grensstreek terug naar de Maasoevers via het 
Smalste Stukje Nederland. Op weg naar een 
uitzichtplek of hoogtepunt. Halverwege strijk 
je neer op een gastvrij terras en je overnacht 
je in een stijlvolle B&B. De wind door je haren, 
iets nieuws zien, gezelligheid en je verdiepen in 
het gebied en ondertussen de nodige gezonde 
beweging opdoen.

4.2 - MIDDEN DOOR LIMBURG:
LANGS ROUTES, ERFGOED EN PLEISTERPLAATSEN

Van Naar Hoe
Grote versnipperde hoeveelheid 
erfgoed, die moeilijk vindbaar is of 
waarvan de informatie ontbreekt.

Erfgoed Verbonden. Door verhalen, 
routes, arrangementen. Verhalen 
over grenzen en oorlogen, 
over kastelen en abdijen, over 
binnenvaart en draken. Bijzondere 
vormen van digitalisering (VR, AR)

Gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en Limburg Marketing 
werken samen aan deze 
verbindingen, verhalen en routes

Routenetwerk is misschien wel op 
orde, maar routes niet altijd even 
boeiend of comfortabel en er zijn 
ontbrekende schakels.

Een landschappelijk boeiend 
netwerk, met meer vrijliggende 
paden en 5 sterrenstatus 
(Classificatie van het Landelijk 
Fietsplatform), goed verbonden. 
Focus op 1 themaroute (special).
Bijzondere vormen van beleving 
toegevoegd.

Evaluatie van routenetwerk, check 
op interessante en veilige routes, 
mogelijke verlegging of uitbreiding 
met ontbrekende schakels of 
interessantere routes met meer 
beleving.
Toevoeging van een ‘special’ à la 
‘fietsen door het water’

Ongecoördineerde openings- en 
sluitingstijden van horeca en 
erfgoed. Ook tijdens evenementen 
komen bezoekers voor gesloten 
deur

Vaste en gecoördineerde 
openingstijden van kerken, kastelen 
en horeca (wekelijks in het seizoen, 
maandelijks erbuiten). 

Landschap en erfgoed beleven-
kalender met (evenementen) dagen 
waarop de attracties open zijn

Geïnvesteerd in steigers maar nog 
relatief weinig huurmogelijkheden 
van fiets en boot en vaak niet in 
samenhang met elkaar.

Diverse aanbiedingen en 
arrangementen waarbij je ook kunt 
overstappen van fiets op sloep of 
rondvaartboot.

Ondernemers zoeken elkaar 
op, werken samen, en maken 
meer gebruik van provinciale 
stimuleringssubsidie voor 
samenwerkingsprojecten

Erfgoedstadjes en - dorpen die 
weinig beleving bieden en waar de 
horeca na 8 uur ’s avonds sluit.

Eigentijdse horeca, ook ‘s avonds, 
aansprekende cultuurproducties, 
exposities en evenementen

Vitaliseringsplan erfgoedplaats 
Thorn en mogelijke ook kleinere als 
Stevensweert. 

Beleving van het landschap 
onder druk door zonne-akkers en 
windmolens

Zorgvuldige zonering van zonne-
akkers en windmolens waardoor 
de beleving van de mooiste 
landschappen niet in gevaar komt

Garanties voor het recreatieve 
landschap in ruimtelijke plannen. 
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Waarom deze product-verhaallijn?
Als we niet zorgen dat het aanbod in Midden-
Limburg voldoet aan de groeiende verwachtingen 
van beleving en comfort, missen we de boot; en 
nemen andere regio’s het hogere segment van 
de markt voor hun rekening. Dit zal ook negatief 
werken op de verblijfsrecreatieparken die het juist 
steeds meer moeten hebben van de kwaliteit 
en de mogelijkheden van de omgeving waarin 
ze liggen. Veel van het fraaie erfgoed is nu niet 
of maar zelden toegankelijk voor bezoekers. We 
spelen in op het nu al zeer grote en groeiende 
aantal fietsers en wandelaars dat geniet van het 
buiten zijn, en dat interesse heeft in de verhalen 
van Midden-Limburg.

Special: themaroute Graaf van Horne
Extra energie, tijd en geld is gestoken in de 
special: Een speciale erfgoedroute met de 
highlights van kastelen, abdijen, watermolens. 
Eén themaroute, meerdere etappes, in het spoor 
van de legendarische Graaf van Horne. 

Eventueel kan er ook een ander thema voor de 
‘special’ gekozen worden, afhankelijk van de inzet 
en energie van de stakeholders.

Recreatieve accenten
Abdijen, kastelen en watererfgoed, 
kanalenviersprong, beken, musea en 
bezoekerscentra, marktpleinen.

Evenementen en Cultuur
Limburg Festival, speciale producties 
rond lokale geschiedenis en bijzondere 
plekken vgl. Pauperparadijs); open 
monumentendagen; sportieve 
rondritten, oldtimers, kasteelfairs. 
Rondleidingen door gesloten locaties. 
Culturele producties op bijzondere 
plekken

Verblijfsrecreatie
De ‘klassieke’ verblijfsrecreatieparken, 
kleine hotel-restaurants in het 
landschap, campings bij de boer. 
Erfgoed-B&B’s in agrarisch erfgoed, 
Boerderij-spa’s, watermolens, et 
cetera.

Doelgroepen
Leefstijlvinder: inzichtzoekers, 
avontuurzoekers, verbindingszoekers, 
rustzoekers

Denkbare partners van provincie en 
gemeenten
ANWB, Waterschap Limburg, 
RWE, particuliere erfgoedeigenaren, 
erfgoedorganisaties, Limburgs 
Landschap, Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland vzw, Grenspark 
Maas-Swalm-Nette; agrariërs en 
ondernemers, sportorganisaties, 
zorgverzekeraars, bedrijven.
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De beleving in 2030
Ssssssst … ga met de boswachter op pad en 
spot een bever, das of kraanvogel. In de vijf 
pronkjuwelen van Midden-Limburg: Kempen-
Broek, Nationaal Park De Groote Peel, Nationaal 
Park De Meinweg, Rivierpark Maasvallei en 
Leudal. De bezoekerscentra vertellen je alles over 
het gebied en zijn bewoners en brengen je met 
films en webcams dicht bij de meest kwetsbare 
en ontoegankelijke plekken. Er zijn demonstraties 
met adders en andere slangen die in het gebied 

leven. Klim hoog tussen de bomen. Geniet van 
de exclusieve ecolodges op stille plekken in het 
landschap, volg een cursus natuurfotografie, daal 
af in de oude mijnschacht op de Meinweg of 
bezoek een wildobservatiepost.

4.3 - THE BIG FIVE: 
OP SAFARI IN DE LIMBURGSE NATUURPARELS

Van Naar Hoe
Soms moeilijk vindbare en 
onduidelijke entrees

Mooie en duidelijke entrees,  
Natuurpoorten maar ook 
kleinschalig onthaal bij horeca, 
met een aantrekkelijke en gastvrije 
ontvangst. 

Waar nodig investeren 
gebiedsbeheerders met hulp 
van fondsen in hun entrees en 
bezoekerscentra, en gastheerschap 
van het landschap in de horeca. 

Ongedifferentieerde natuurgebieden Een zonering in levendige, minder 
drukke en extreem stille en goed 
beschermde gebieden.  Status 
Unesco Mens en Biosfeer gebied 
voor Grenspark Kempen-Broek 

Zoneringsplannen. 
Toewerken naar de Unesco-eisen in 
Kempen-Broek. 

Veelal weinig betaalde 
mogelijkheden om op een 
bijzondere manier van de natuur te 
genieten.  Tekorten op beheer en 
toezicht.

Divers horeca-aanbod, 
merchandising, exclusieve 
ecolodges, exclusieve tours met de 
boswachter.
Gezonde financiële exploitatie van 
de natuurgebieden.

Mogelijkheden verkennen voor 
verblijfsrecreatie en horeca in 
minder kwetsbaar landschap vlakbij 
de grote natuurgebieden. Nieuwe 
verdienmodellen voor natuurbeheer.

Vijf natuurgebieden die op zichzelf 
staan met eigen status en soms 
geringe bekendheid

De vijf natuurparken van Midden-
Limburg werken nauw samen, 
zijn duurzaam beschermd, 
gerenommeerd en erkend.

Bekendheid vergroten, hun 
verhalen vertellen. Parken gaan 
meer intensief samenwerken.

Betrekkelijk weinig bijzondere 
elementen die de beleving van de 
natuur dichterbij brengen.

In of bij ieder park is in de 
gebieden die geschikt zijn 
voor intensiever bezoek een 
aantrekkelijk bezoekerscentrum, 
een uitkijktoren, of een ander 
belevingselement dat over de 
natuur vertelt en doet ervaren. De 
parken vormen een complementair 
aanbod, van avontuurlijke 
natuurrecreatie bij de een tot 
stiltebeleving bij de ander. 

De terreinbeherende instanties, 
ondernemers en overheden maken 
samen een complementair palet 
aan belevenissen, gebruik makend 
van wat er al is. Ondernemers 
worden eventueel betrokken in de 
exploitatie. 

VISIE EN ACTIEPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME MIDDEN-LIMBURG46



Waarom deze product-verhaallijn?
De natuurgebieden en landschapsparken zijn een 
unique selling point voor Limburg en al helemaal 
voor Midden-Limburg. Mooie natuur is bovendien 
een basis voor florerende verblijfsrecreatie. Maar 
zonder goede bescherming, maar ook zonder 
goede beleving, komt dit in gevaar. Bescherming 
van de bijzondere natuurwaarden en bijzondere 
biotopen is essentieel; beleving door het verhaal 
van die kostbare natuur te vertellen, te laten 
voelen en ruiken ook. Zonder beleving zullen 
huidige en toekomstige generaties er de waarde 
niet van blijven inzien. Door te zorgen voor 
zonering in drukke, minder drukke en absoluut 
stille plekken wordt de natuur beter beleefbaar en 
blijven de kwetsbare gedeelten beter beschermd. 

Special: iconische natuurbelevingsplekken
Bij elk van de vijf natuurgebieden komt een 
iconische belevingsplek: zoals een uitzichttoren, 
een ‘Mozesbrug’ door het water, een 
‘boomkroonpad’, een oude mijnschacht, een 
balkon op de Maas.

Evenementen en cultuur
Op stap met de boswachter; safari’s, 
Beleefweek Limburg, muziek- en 
theaterfestival à la ‘into the great wide 
open’. Programma’s met scholieren.

Verblijfsrecreatie
Natuurcampings, nieuwe 
hoogwaardige ecologische 
verblijfsrecreatie. Luxe kamperen, 
glamping, tiny houses, tipitenten, 
joerts. Veel verblijfsrecreatieparken 
en campings spelen hier op eigen 
terrein op in, maar er zijn ook 
kleinschalige mogelijkheden buiten 
de recreatieparken. Ook kan natuur 
op of nabij recreatiebedrijven beter 
toegankelijk of beleefbaar worden 
gemaakt. Door het recreatieve (mede)
gebruik op en om recreatiebedrijven te 
concentreren, wordt kwetsbare natuur 
ontzien en kunnen recreatiebedrijven 
optimaal gebruik maken van de natuur. 

Doelgroepen
Leefstijlvinder: inzichtzoekers, 
avontuurzoekers, verbindingszoekers, 
rustzoekers

Denkbare partners van provincie en 
gemeenten
IVN, SBB, Natuurmonumenten, 
Limburgs Landschap, Waterschap 
Limburg, Rijkswaterstaat, Nationaal 
Park De Groote Peel, Nationaal Park 
De Meinweg, Bezoekerscentrum 
Leudal, Regionaal Landschap Kempen 
en Maasland vzw, Grenspark Maas-
Swalm-Nette; ondernemers en 
agrariërs.

Recreatieve accenten
Beleving creëren rond de Limburgse 
natuur. Verhalen, apps, routes, bij 
de hellingen, panorama’s, beken, 
en de flora en fauna, de Maas; 
avontuurlijke elementen als klimbos, 
boomkronenpad, uitkijktoren of 
zintuigenpark. 
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de Groote peel

Leudal

De MEinweg
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De beleving in 2030
Midden-Limburg staat ook voor vermaak en 
stijl. Lekker aan het water zitten, zwemmen, 
een rondje waterskiën of wildwaterkanoën. Op 
pad met het gezin, vrienden en vriendinnen of 
collega’s naar een evenement, een bezoek aan 
een attractiepark of een city trip. Daarvoor biedt 
de regio overal mogelijkheden. 

In Roermond draait alles om smaak en stijl en 
overal is reuring. Dompel je onder in de enorme 
keuze aan mode en alles daaromtrent. 

Combineer de prachtige oude stad met zijn 
vele boetieks met winkelen in de outlet. Beleef 
de musea en culturele festivals, evenals 
watersportevents. Geniet van topmenu’s op 
stijlvolle locaties in de oude binnenstad of ervaar 
de ruimte aan de nieuwe Maaspromenade; 
alles op loopafstand. Overnacht in de Designer 
Outlet tussen wereldmerken, in de oude stad 
of in de regio. Maar ook buiten Roermond zijn 
verschillende mogelijkheden voor een dagje 
vermaak of cultuur, of het nu mooi weer is of niet. 

4.4 - WATER, FUN EN WINKELEN:
ONDERDOMPELEN IN VERMAAK EN STIJL 

Van Naar Hoe
Relatief weinig dagattracties voor bij 
slecht weer

4 seizoenen en all weather aanbod 
in dagattracties.

Actieve acquisitie

Een outlet als stand alone 
voorziening

Outlet als onderdeel van een 
weekeind Stijlvol Roermond of 
Midden-Limburg beleven

Samenwerking met de Designer 
Outlet Roermond

Stad waar je het water van de Roer 
en de Maas bijna niet ervaart

Stad aan de Maas verbonden met 
een Maaspromenade en verbonden 
met de naburige Maasplassen, door 
middel van aanlegsteigers, watertaxi 
en fiets/voetbrug.   

Realiseren rivierpromenade, 
voetgangersverbindingen met oude 
stad.

Shoppers die op de dag van hun 
komst weer verder trekken

Meerdaags verblijf in hotels, 
Bed&Breakfasts in Roermond en 
regio

Arrangementen met de regio

Een beperkt gevulde 
evenementenkalender waarbij 
het voortbestaan van sommige 
evenementen soms niet zeker is

Een afgestemde en geborgde 
evenementenkalender rond 
thema’s stijl en smaak, water en 
(vernieuwende) cultuur.

Versterkt evenementenbeleid
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Waarom deze product-verhaallijn?
De Designer Outlet trekt miljoenen bezoekers 
per jaar en is een motor voor de economie 
van Midden-Limburg. Deze motor moet 
krachtig blijven. Steeds meer bezoekers willen 
een complete dagbesteding in plaats van 
alleen de brandstores. Als we de bezoeker 
langer vasthouden komt hij/zij ook op andere 
plekken in Midden-Limburg, besteedt meer, 
met alle positieve gevolgen van dien voor de 
werkgelegenheid. De directe ligging aan de Maas 
en de Maasplassen biedt unieke kansen om de 
stad aantrekkelijker te maken en te profileren als 
centrumstad aan het water.

Midden-Limburg kent betrekkelijk weinig 
attracties waar je met slecht weer naar toe 
kan. Meer aanbod bij slecht weer zorgt voor 
een betere spreiding van het bezoek en een 
aantrekkelijker vrijetijdsproduct. 

Special: Maaspromenade  
De oude binnenstad van Roermond, maar ook 
de Designer Outlet Roermond (DOR) wordt 
steeds beter verbonden met de Maas en de 
Maasplassen erachter. Vanaf de promenade 
kun je de plassen aan de overkant bereiken met 
een watertaxi, een pontje of een zelf gehuurde 
sloep. Misschien zelfs met een kabelbaan. Op de 
Noorderplas kun je terecht voor allerlei fun- en 
durfsporten en aan de Zuiderplas is een stijlvolle 
marina met verblijfsmogelijkheden.  

Evenementen en cultuur
Solar festival, Bospop, Limburg festival

Recreatieve accenten
De Outlet 2030, de oevers van 
de Maasplassen en vertier in het 
Middeleeuwse stadsdecor.

Verblijfsrecreatie
Designhotels, B&B, recreatieparken in 
de omgeving

Doelgroepen
Leefstijlvinder: Plezierzoekers, 
Harmoniezoekers, Stijlzoekers

Partners van provincie en 
gemeenten
Recreatieondernemers; 
McArthurGlenn Designer Outlet 
Roermond, Ondernemersverenigingen, 
buurtorganisaties, Rijkswaterstaat, 
Waterschap Limburg, 
Evenementenorganisatoren, 
Hulpdiensten.
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SAMENWERKEN MET VERHOOGDE INZET: 
VIJF ACTIELIJNEN

ACTIELIJN 1: SAMENWERKEN: HAND IN HAND, 
IEDER VANUIT ZIJN EIGEN ROL

ACTIELIJN 4: VITALISERING VERBLIJFSRECREATIE

ACTIELIJN 2: FOCUSPROJECTEN BINNEN DE 
PRODUCT-VERHAALLIJNEN

ACTIELIJN 5: INTENSIVERING MARKETING MET EEN 
HELDERE FOCUS

ACTIELIJN 3: TOEPASSING AFWEGINGSKADER 
EN DYNAMISCH VOORRAADBEHEER

DE PROJECTEN PER ACTIELIJN

5.1

5.2

5.5

5.3

5.6

5.4

5.7

5
ACTIEPROGRAMMA



Om te zorgen dat ambitie realiteit wordt moet 
er veel gebeuren. Ondernemers en overheden 
moeten de handschoen samen oppakken en 
werken aan (een aantal projecten uit) de product-
verhaallijnen. Hand in hand, ieder vanuit zijn 
eigen rol. Een regionaal programmamanager die 
de voortgang in de regio aanjaagt en bewaakt 
is een vereiste om de vaart erin te houden. Hij 
of zij is tevens loket voor nieuwe initiatieven. 
Als overheden initiatieven en investeringen van 
private partners optimaal faciliteren kunnen deze 
partijen tijdig inspelen op de marktbehoefte 
en kansen benutten. Als iets niets kan moet 
dat ook snel duidelijk zijn. Samenwerken 
doen gemeenten onder elkaar en zij zoeken 
de samenwerking met de provincie. Ook 
marktpartijen onderling werken samen. Door 
samen arrangementen op te zetten en een route 
of een gebied te ontwikkelen (Actielijn 1). 

De product-verhaallijnen zijn een uitnodiging aan 
marktpartijen, vrijwilligers en overheden om met 
initiatieven te komen die de verhaallijn versterken. 
Vooral initiatieven die gaan voor belevingen op 
hoog niveau worden met open armen ontvangen. 
Daarnaast werken partijen samen aan een aantal 
focusprojecten binnen de product-verhaallijnen: 
nieuwe projecten die de verhaallijn moeten gaan 
dragen. (Actielijn 2). 

Een specifieke vorm van samenwerking is 
het in regionaal verband afwegen van nieuwe 
initiatieven met een nieuw afwegingskader. Voor 
vakantieparken en hotels geldt daarbij bovendien 
‘dynamisch voorraadbeheer’ (Actielijn 3). 

De vitalisering van de verblijfsrecreatie moet 
hoog op de agenda blijven staan. Daarbij kijken 
we niet alleen naar de parken die afglijden 
naar permanente bewoning, maar ook naar 
de parken die voorop willen lopen met nieuwe 
verblijfsvormen, nieuwe belevingen en 
arrangementen met de omgeving (Actielijn 4).

Last but not least, zetten we als regio 
versterkt in op de toeristische marketing 
van Midden-Limburg, in nauwe 
samenwerking met de omliggende 
regio’s en de provincie. Daarbij is 
Midden-Limburg niet het merk 
dat we gaan promoten. Dat is 
Limburg (Actielijn 5). 

5.1 - SAMENWERKEN MET VERHOOGDE INZET: 
VIJF ACTIELIJNEN
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Gemeenten opereren als één gebied en 
experimenteren met een ‘loket’
Deze Visie en Actieprogramma van de acht 
Midden-Limburgse gemeenten is een belangrijke 
mijlpaal in een gezamenlijk traject waarin 
de gemeenten steeds meer als één gebied 
opereren met één gezicht naar de ondernemers. 
Gemeenten verwijzen private partijen naar elkaar 
door en gemeenten besluiten in gezamenlijkheid 
over het laten landen van grotere initiatieven. Een 
investering in de ene gemeente leidt nu eenmaal 
ook tot extra overnachtingen en bestedingen in 
de andere gemeente. Thematische routes en 
arrangementen die door meerdere gemeenten 
gaan worden gezamenlijk opgepakt. Voorlopig 
zullen initiatiefnemers in de regio nog wel te 
maken krijgen met per gemeente verschillende 
regels, belastingen en vergunningen. Het streven 
is om daarin steeds meer harmonisatie te 
creëren. De gemeenten gaan experimenteren 
met een gezamenlijk regionaal gemeentelijk 
‘loket’ voor vrijetijdsondernemers met een nieuw 
initiatief of plan. 

Een regionaal programmamanager/ 
coördinator voor 1,5 dagen in de week
Gemeenten en ondernemers borgen voor 
de komende 3 jaar de voortgang van het 
programma en zetten zich in voor de aanstelling 
van een (onafhankelijke) stimulator en coördinator 
van netwerkbijeenkomsten, intakes en 
communicatie. Haar/zijn belangrijkste rol is om 
kansrijke ideeën en initiatieven te identificeren, er 
partijen bij te zoeken en ingangen te vinden.  We 
stellen een actieve netwerker aan die tenminste 
1,5 dag in de week energie kan steken in het 
programma. Het kunnen er ook twee zijn die de 
taken verdelen.  

Nieuwe projecten en samenwerking tussen 
ondernemers onderling of tussen ondernemers 
en gemeenten ontstaat niet vanzelf. Het blijkt 
dat veel initiatiefnemers een prikkel van buiten 
nodig hebben om actief samen te werken. 
Er moet energie gestoken worden in het 
organiseren van bijeenkomsten, het houden van 
keukentafelgesprekken et cetera. 

Onafhankelijkheid is daarbij een pré. 
Gemeenten kunnen beter hun rol invullen 
wanneer een onafhankelijke trekker die tussen 
de partijen staat. Daarnaast onderzoekt het 
Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden 
Limburg de haalbaarheid van een ‘Leisure 
House Limburg’, geschoeid op het Brabantse 
House of Leisure: een netwerkorganisatie van 
ondernemers, adviseurs, onderwijs en overheden 
met als doel de versterking en de verduurzaming 
van de sector.

Gemeenten activeren de ‘helpstand’: 
procedures worden versneld
Ondernemers geven aan dat zij bij gemeenten 
traagheid en onduidelijkheid ervaren bij 
investeringsplannen. Zonder gemeenten 
de schuld te geven kan het nooit kwaad 
om te zien of de gemeente voldoende in de 
‘helpstand’ staat. Daarom wordt met ambtelijke 
contactpersonen vanuit de gemeenten: 
(types netwerker, strateeg, beleidsexpert, 
communicatie) afgesproken hoe om te gaan met 
initiatiefnemers, wat de ‘helpstand’ concreet 
inhoudt en wat er kan worden verbeterd. 
Bijvoorbeeld dat in een gesprek met de 
initiatiefnemer wordt geïnventariseerd welk beleid 
en regelgeving van toepassing is en hoe dit zo 
soepel mogelijk kan worden benut om een stap 
verder te komen. Het bewust omgaan met de 
‘helpstand’ vraagt om een brede betrokkenheid 
en kennis binnen de gemeentelijke organisatie. 
Gemeenten zijn daarnaast transparant in de 
termijnen waarop ze reageren en ze proberen zo 
concreet mogelijk te zijn in hun toezeggingen. 
Vergunningen- en bestemmingsplanprocedures 
kunnen mogelijk korter, ook al is het van tevoren 
niet altijd aan te geven welke beren er tijdens een 
traject op de weg verschijnen.  

5.2 - ACTIELIJN 1: SAMENWERKEN: HAND IN HAND, 
IEDER VANUIT ZIJN EIGEN ROL
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Monitoring en bespreking van de voortgang; 
kennis- en netwerkbijeenkomsten
Twee keer per jaar wordt de voortgang van het 
programma besproken. Dit wordt ambtelijk en 
daarna bestuurlijk besproken. Bij de bespreking 
van de voortgang wordt een delegatie van 
het ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-
Limburg uitgenodigd bij het Bestuurlijk Overleg 
Recreatie en Toerisme. Successen worden 
gevierd, knelpunten besproken, afspraken en 
toezeggingen worden gedaan en nagekomen. 
De programmamanager/coördinator bereidt dit 
overleg voor. 

Er wordt minimaal twee keer per jaar een 
kennisbijeenkomst of excursie georganiseerd 
waar de nieuwste cijfers en trends worden 
gepresenteerd, waar inspirerende sprekers 
vertellen over de ontwikkelingen elders, 
voorbeelden van inspirerende projecten 
uit andere regio’s, et cetera. De Leisure 
Academy – een startend initiatief van het 
Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-
Limburg - zou dergelijke bijeenkomsten kunnen 
organiseren.  

De product-verhaallijnen schetsen een rijk 
toekomstbeeld met ideeën en inspiratie. Ze 
vormen een uitnodiging aan ondernemers 
en initiatiefnemers om binnen de verhaallijn 
samenwerkingen aan te gaan, initiatieven te 
nemen en plannen te maken. 

Vernieuwende investeringen en initiatieven, 
passend in de verhaallijnen krijgen de ruimte, 
vooral als ze gaan voor kwaliteit en beleving op 
hoog niveau. Soms hoeft de overheid alleen te 
faciliteren. Soms is er een bijdrage nodig, als 

cofinanciering of voor de infrastructuur. De regio 
kijkt ook nadrukkelijk naar nieuwe partijen die 
mogelijk willen investeren, zoals private fondsen. 
Hieronder staan de belangrijkste concrete 
regionale projecten per product-verhaallijn 
waarmee we als partners actief aan de slag 
gaan en tastbare resultaten willen boeken. Dit 
programma wordt in de eerste helft van 2019 
verder uitgewerkt, waarbij er bijvoorbeeld 
gezocht wordt naar trekkers en financiële 
middelen (fondsen). 

5.3 - ACTIELIJN 2: FOCUSPROJECTEN BINNEN DE 
PRODUCT-VERHAALLIJNEN
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Product-
verhaallijn Focusproject Trekkers Gereed

Routes en 
pleisterplaatsen

1 nieuwe thematische 
fietsroute

Routebureau, Limburg 
Marketing

2020

Groot erfgoedevenement 
rond een thema of verhaal

Coöperatie Erfgoed 
Limburg, Limburg 
Marketing

2020

Vitaliseringsplan  Thorn Gemeente Maasgouw 2021
Beleefbaarheid en 
openingsuren bijzonder 
erfgoed

Gemeente Beesel
Gemeente Leudal ? 

2 nieuwe route-
arrangementen met boot 
en fiets

Gemeente en 
Ondernemers Weert-
Nederweert en Maasgouw

2020

Eerste 3 nieuwe 
Mountainbikeroutes

Ons WCL en Bosgroep
2021

Aanleg snelfietsroutes die 
recreatieve netwerken 
versterken (bv met 
bruggen over Maas of 
andere barrières). 

betreffende gemeenten 
in samenwerking met 
provincie 2021

Op safari in 
de Limburgse 
natuurparels

Drie iconische 
belevingsplekken erbij 

Grenspark Kempen-Broek
Bezoekerscentrum Leudal

2021-
2023

Kleinschalige 
verblijfsmogelijkheden

diverse ondernemers 
en initiatiefnemers, 
ondersteund door overheid

Samenwerkingsprojecten 
tussen de parken, 
kinderen, theater, et cetera

de gezamenlijke 
natuurparken

Water, fun en 
winkelen

Vervolg Actieplan 
Waterrecreatie

Gemeente Beesel, Leudal, 
Roermond, Maasgouw

2022

Arrangementen verblijf en 
winkelen

Designer Outlet in 
samenwerking met 
centrumondernemers

2020

Planontwikkeling 
Waterfront

Gemeente Roermond

Acquisitie Dagattractie Samenwerkende 
regiogemeenten

Nieuw regionaal 
evenement buiten het 
toeristenseizoen

Ondernemersnetwerk en 
gemeenten
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Nieuwe investeringen en plannen goed 
afwegen en optimaal inzetten
In de bestuursafspraken van december 2017 
hebben de acht deelnemende gemeenten 
in de regio afgesproken dat zij een regionaal 
afwegingskader gaan gebruiken bij nieuwe 
investeringen en nieuwe plannen. Dat gebeurt 
met plannen voor verblijfsvoorzieningen 
(hotels, verblijfsrecreatie), maar ook bij grotere 
investeringen in het vrijetijdslandschap en in 
de dagrecreatie. Het afwegingskader is een 
hulpmiddel om plannen inhoudelijk beter te 
maken en misschien ook de locatiekeuze te 
optimaliseren. Het is ook een mogelijkheid om 
plannen ‘on hold’ te zetten of niet te realiseren als 
er geen marktruimte is of als ze onvoldoende aan 
de overige criteria voldoen. 
 
Waarom dit afwegingskader? De regio gaat 
zorgvuldig om met haar ‘stamkapitaal’. Daarom 
mag er geen overbodige leegstand ontstaan, 
en zal er op bestaande parken, op bestaande 
locaties en in bestaand vastgoed eerst zoveel 
mogelijk worden geïnvesteerd en vernieuwd 
voordat er nieuwe locaties in het landschap 
worden ‘aangesneden’.1  

Een tweede reden is dat investeringen in de 
sector zoveel mogelijk bijdragen aan de doelen 
en ambities van deze visie; dus dat ze de 
product-verhaallijnen versterken, dat ze bijdragen 
aan een beleving op topniveau, dat ze bijdragen 
aan de vitalisering van de verblijfsrecreatie en 
dat ze zorgen voor hogere bestedingen/meer 
arbeidsplaatsen. 

Het afwegingskader is bedoeld als hulpmiddel 
voor samenwerkende gemeenten die bereid 
zijn het regionaal belang voorop te stellen. Het 
is geen dichtgetimmerd juridisch document 
bedoeld voor arbitrage tussen gemeenten met 
strijdige belangen in een bepaalde zaak. 

Een afwegingskader mag evenmin functioneren 
als een beoordelingsrapport voor een ondernemer 
of investeerder die zijn plan ziet goedgekeurd of 
afgekeurd door een strenge jury. Het is eerder 
bedoeld als transparant overzicht 

dat op voorhand laat zien waaraan plannen 
moeten voldoen en dat ondernemers uitdaagt 
met goede plannen te komen die passen in 
het afwegingskader en dus naast het directe 
ondernemersbelang ook de gemeenschappelijke 
doelen dienen. Daarnaast is het afwegingskader 
een middel om in gesprek te gaan met de 
ondernemer en te bekijken of plannen haalbaar 
zijn en kunnen worden geoptimaliseerd, qua 
invulling en qua locatie. 

Het afwegingskader is niet van toepassing 
op initiatieven die via onherroepelijke 
bestemmingsplannen al zijn toegestaan. Kleinere 
initiatieven met een capaciteit van minder dan 
30 personen, hoeven vanwege hun omvang 
niet op regionaal niveau te worden getoetst op 
marktbehoefte (stap 1, zie volgende alinea). 
Wel worden zij door de betreffende gemeente 
getoetst op lokale marktbehoefte en op de 
bijdrage die ze leveren aan de visie en ambitie. 
Ook op kleinere schaal zijn de principes immers 
hetzelfde en is het afwegingskader mogelijk een 
goed instrument. De gemeentelijke partners in 
de regio worden van nieuwe initiatieven op de 
hoogte gesteld. Ook kunnen kleinere initiatieven 
die onder de regionale grens liggen, natuurlijk 
altijd in de regionale afweging worden ingebracht, 
bijvoorbeeld als er in de eigen gemeente geen 
optimale locatie is en ergens anders in de regio 
mogelijk wel. 

Alleen robuuste plannen. We gaan ervan uit dat 
het initiatief dat in het afwegingskader terecht 
komt, robuust is. Er moet sprake zijn van een 
robuust bedrijfsplan met een aantoonbare 
financiële basis, en een exploitant met voldoende 
ervaring. Indien sprake is van uitponding, moet 
er een koop-en aannemingsovereenkomst 
met ketenbeding zijn waarin zaken als 
kwaliteitsborging, verhuurverplichting, 
toekomstige herinrichting, verbod op permanent 
wonen, financiën en het nakomen van 
afspraken zijn geregeld. Niet-robuuste plannen 
worden niet afgewogen en komen dus niet in 
aanmerking voor een eventuele wijziging van het 
bestemmingsplan. 

5.4 - ACTIELIJN 3: TOEPASSING AFWEGINGSKADER 
EN DYNAMISCH VOORRAADBEHEER 
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Daarnaast is er nog de ruimtelijke 
onderbouwing; zoals een ruimtelijk inpassing, 
archeologisch onderzoek, natuur en milieu, 
externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid, 
verkeer en parkeren.  Als deze zaken in orde 
zijn, of als er voldoende zicht is dat deze zaken 
zullen worden geregeld2, komt een initiatief in 
aanmerking voor afweging in het afwegingskader. 

Afwegingskader in 3 stappen
Het afwegingskader Initiatieven Recreatie en 
Toerisme Midden-Limburg bestaat uit 3 stappen, 
waarvan stap 1 eerst en vervolgens stap 2 en 3 
in onderlinge wisselwerking plaatsvinden. 

In stap 1 wordt de behoefte aan het initiatief 
aangetoond. Het is feitelijk de eerste stap die 
moet worden gezet in de ‘Ladder voor Duurzame 
verstedelijking’ waarin wettelijk is vastgelegd 
dat er geen sprake mag zijn van uitbreiding als 
de regionale behoefte aan het initiatief niet is 
aangetoond. Dat moet gebeuren door middel 
van een confrontatie van vraag en aanbod, 
waarbij ook kwalitatieve aspecten nadrukkelijk 
een rol spelen. Marktverruiming, doordat er 
nieuwe marktsegmenten worden aangeboord 
die een uitbreiding plausibel maken, behoort dus 
tot de mogelijkheden, ook als er voor andere 
segmenten nog voldoende ruimte is. Ook kan het 
zijn dat de regio waarbinnen de behoefte wordt 
bepaald een andere is dan Midden-Limburg. De 
‘Handreiking Ladder’ schrijft hierover: “De aard 
en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor 
het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet 
worden afgewogen. (...) Dat moet van geval tot 
geval worden bekeken en kan sterk verschillen 
per functie”. In een regio als Midden-Limburg, die 
landschappelijk, maar ook economisch in tweeën 
te verdelen is, kan het verzorgingsgebied kleiner, 
groter of anders dan Midden-Limburg zijn. 

Voor de vakantieparken en de hotels wordt in dit 
verband ‘dynamisch voorraadbeheer’ toegepast: 
De actuele voorraad aan vakantiewoningen, de 
‘harde’ planvoorraad en de ‘zachte’ plannen 
van alle gemeenten worden met grote regelmaat 
bijgehouden en afgezet tegen de behoefte. De 
regiogemeenten houden dus vraag naar en 

aanbod van recreatiebungalows en hotelkamers 
bij en bekijken gezamenlijk of en waar er nog 
ruimte is voor uitbreiding. Voorstel is om dit 
jaarlijks op de agenda te zetten en met elkaar 
te bespreken. Ook hierbij is nadrukkelijk 
aandacht voor verschillende marktsegmenten. 
De ene hotelkamer is de andere niet en de 
ene verblijfsrecreatiegast is de andere niet. 
De voorraad wordt continu bijgehouden; 
de vraag, in de vorm van bezoekerscijfers; 
bezoekersvoorkeuren en bezettingsgraden, 
iedere 2 à 3 jaar. 

In stap 2 wordt gekeken naar de locatie met het 
oog op ons stamkapitaal: natuur, cultuurhistorisch 
erfgoed, mooi agrarisch landschap en water, 
historische binnensteden. Aan de ene kant 
mag het initiatief geen aantasting vormen van 
dit stamkapitaal; aan de andere kant kan het 
initiatief mogelijk een goede invulling zijn van 
een erfgoedobject of vrijkomend of leegstaand 
markant agrarisch vastgoed met toeristische 
potentie.  

In onderling overleg tussen de gemeenten wordt 
bekeken of een initiatief vanuit dit perspectief 
in aanmerking komt voor een locatie met 
leegstaand of vrijkomend erfgoed of markant 
agrarisch pand met toeristische potentie. 
Als het initiatief nog geen locatie heeft wordt 
bekeken of er nog locaties/ panden bekend zijn 
waar het goed zou passen. Een leegstaande 
locatie heeft in principe altijd de voorkeur. 
Het vinden van een locatie is overigens niet 
de verantwoordelijkheid van de gemeenten, 
maar meedenken wel. Een gemeente kan een 
initiatiefnemer vanzelfsprekend niet dwingen om 
een andere locatie te zoeken. De initiatiefnemer 
moet bovendien rekening houden met een 
aantal andere aspecten van de locatie in zijn/
haar programma van eisen, zoals de grootte, 
indeling en prijs van het object, bereikbaarheid, 
exploitatiemogelijkheden, parkeermogelijkheden, 
et cetera. 

VISIE EN ACTIEPROGRAMMA RECREATIE EN TOERISME MIDDEN-LIMBURG60



In stap 3 wordt geprobeerd de bijdrage van het 
initiatief aan de ambities van deze visie te scoren 
en te maximaliseren. We spreken dan over een zo 
groot mogelijke bijdrage aan: 

 > Versterking van de drie product-verhaallijnen;
 > Hoog niveau van beleving, bijdrage aan 

variatie, niet meer van hetzelfde;
 > Vitalisering Verblijfsrecreatie;
 > Kansen om investeringen vanuit andere 

sectoren en belangen te koppelen (zoals 
utilitair fietsen, duurzaamheidsmaatregelen, 
waterveiligheid, natuurontwikkeling, 
klimaatbestendigheid);

 > Toename bestedingen en arbeidsplaatsen.

De beoordeling vindt plaats door een ambtelijke 
werkgroep die onderling beslist wanneer welke 
keuzes worden voorgelegd aan het bestuurlijk 
overleg. Op basis van de ervaringen wordt de 
werkwijze van de gemeenten voor beoordeling 
en afstemming gaandeweg duidelijker en 
aangepast. 

Bijlage 2 bevat een uitwerking van de criteria in 
stap 1, 2 en 3. 

Onderzoek en monitoring: meten is weten
Bij de toepassing van dynamisch 
voorraadbeheer, zoals beschreven bij stap 1, 
zijn accurate cijfers nodig. Gemeenten en de 
provincie zouden daarom iedere twee à drie 
jaar een onderzoek moeten laten doen naar de 

bezoekcijfers en de behoeften van de bezoekers 
aan verblijfsrecreatie en hotels in de regio, 
maar ook naar landelijke ontwikkelingen en 
ontwikkelingen in direct aangrenzende regio’s 
zodat er een beeld ontstaat van de kwantitatieve 
behoeften, en van de groei/ afname van het 
bezoek. Het is van belang om ook betrouwbaar 
inzicht te hebben in bezettingscijfers op het 
niveau van Midden-Limburg. Medewerking van 
de sector door bezoek- en bezettingscijfers 
beschikbaar te stellen voor anonieme verwerking 
is daarbij van belang. Het is daarbij zaak om 
langdurig te kiezen voor dezelfde methode van 
inventariseren. Als er een andere methode wordt 
gekozen dan de keer ervoor is het erg lastig of 
onmogelijk inzicht te krijgen in de ontwikkelingen 
door de jaren heen. 

Daarnaast is het belangrijk dat de 
regiogemeenten in samenwerking met de 
provincie een goede registratie van het aanbod 
aan voorzieningen en van de planvoorraad3 
bijhouden.
  
Ook andere cijfers en ontwikkelingen rondom 
recreatie en toerisme (bestedingen, bezoek, 
herkomst, activiteiten, waardering) zijn belangrijk 
om beleid te kunnen voeren, plannen te maken 
en bij te kunnen stellen. Ook hier geldt weer 
dat zij langdurig en op dezelfde manier worden 
verzameld. 

STAP 1

BEHOEFTE

LOCATIE

BIJDRAGE AAN

STAP 2
STAP 3

Is er (nieuwe) markruimte ?
Kan de behoefte worden 
aangetoond?
Kan er marktruimte worden 
gecreëerd door elders 
planvoorraad weg te 
nemen? 

Ja: door naar 2
Nee: Stop 

‘Stamkapitaal’ niet 
aangetast
‘Stamkapitaal’ benut

Indien al bekend:
Is dit de beste locatie?
Zijn er betere locaties?

Indien nog niet bekend: 
Welke goede locaties zijn 
beschikbaar

Product-Verhaallijnen 
versterkt?
Niet meer van hetzelfde? 
Beleving?
Vitalisering 
Verblijfsrecreatie?
Toename bestedingen en 
arbeidsplaatsen
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De sector verblijfsrecreatie vormt misschien 
wel de belangrijkste economische ruggengraat 
van Recreatie en Toerisme in onze regio. Het is 
daarom van groot belang dat deze sector vitaal 
blijft en kan blijven vernieuwen. 

Zoals vastgelegd in de regionale afspraken 
zetten de regiogemeenten in Midden-Limburg 
de komende jaren verder in op de vitalisering 
van de verblijfsrecreatie. Mede op basis van 
onze eigen ervaringen en de ervaringen die zijn 
opgedaan in het provinciale programma ‘pilot 
Vitalisering Vakantieparken’4,maar ook in de rest 
van Nederland5 geven zij het vervolg vorm. Er 
wordt een regionale werkgroep opgericht die 
hiermee aan de slag gaat. De aanpak bestaat 
onder andere uit: 

 > Begeleiding en ondersteuning van 
ondernemers die moeten investeren en 
vernieuwen op hun parken; 

 > Meer en betere instrumenten te ontwikkelen 
en koppelingen maken met andere 
beleidsvelden, zoals wonen, huisvesting 
arbeidsmigranten of natuurbeleid. Daarbij 
leren van ervaringen elders om meer en 
betere instrumenten te ontwikkelen om 
de sector te vitaliseren (Zeeland, Drenthe, 
Gelderland). 

 > Parken die voorop lopen ondersteunen en 
stimuleren met innovaties

 > Regionaal opzetten van handhavingstrajecten 

Onderdeel is dat de parken nauwkeurig in kaart 
worden gebracht door middel van bedrijfsbezoek 
en bedrijfsanalyse en het maken van een 
toekomst/bedrijfsplan voor ieder park. 

5.5 - ACTIELIJN 4: VITALISERING 
VERBLIJFSRECREATIE
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Toeristische marketing van een regio is een 
belangrijke sleutel tot het verkrijgen van meer 
bezoek en vooral ook het gewenste bezoek. 
Marketing moet ervoor zorgen dat de gewenste 
doelgroepen worden verleid naar de regio 
te komen en dat hun verwachtingen worden 
overtroffen. Marketingcommunicatie is geen 
wondermiddel om bezoek te vergroten. Zonder 
passend aanbod voor de doelgroep kan het zelfs 
averechts werken als bezoekers niet aantreffen 
wat ze verwachten of voor een gesloten deur 
staan. Niettemin is effectieve toeristische 
marketing een onmisbare schakel bij de realisatie 
van de ambitie van onze visie.

Om te kunnen concurreren met andere regio’s, 
maar ook om de groeiende internationale 
doelgroepen succesvol aan te kunnen trekken is 
een intensivering van de marketinginspanningen 
nodig. Daarnaast is meer focus (herkenbare 
thema’s) en bundeling (tegengaan van 
versnippering), essentieel. Voorkomen moet 
worden dat de potentiële bezoeker de weg 
kwijtraakt in een woud van folders en websites.

De gemeenten van Midden-Limburg zijn blij 
dat de provincie het voortouw neemt voor een 
marketingplan voor heel Limburg uitgaande van 
het merk Limburg. We constateerden het zelf al: 

Midden-Limburg is geen merk. Limburg is dat 
wel. De drie inhoudelijke product-verhaallijnen 
uit deze visie lijken goed aan te sluiten bij een 
aantal verhaallijnen/’bestemmingstroeven’ uit 
de provinciale voorstellen. In de uitwerking 
van de campagne is het belangrijk rekening 
te houden met de regionale eigenheid en 
mogelijke accenten op andere leefstijlgroepen. 
Alleen samen met de provincie kunnen we 
Midden-Limburg en zijn karakteristiek aanbod 
goed in de markt zetten. Veel succesvolle 
marketingcampagnes in Nederland krijgen 
steun van ‘hun’ provincie. Daarom hopen de 
gemeenten van Midden-Limburg dat ook het 
nieuwe college van GS dat in 2019 aantreedt, 
deze visie deelt en hen hierin steunt.  

Het lokaal gastheerschap blijft goed of wordt, 
waar nodig, verbeterd. Met andere woorden: 
recreanten die al aanwezig zijn in de regio 
worden gastvrij ontvangen en krijgen informatie 
over wat er allemaal te doen is in de omgeving, 
aansluitend bij hun behoeften en interesses. 
Gemeente- en regiogrenzen spelen daarbij 
geen rol. Het Ondernemersnetwerk Toeristisch 
Midden-Limburg wil hierin nadrukkelijk investeren 
via een het komend jaar op te richten Leisure 
Academy. Het gaat erom dat de consument een 
onvergetelijke ervaring wordt geboden. 

5.6 - ACTIELIJN 5: INTENSIVERING MARKETING 
MET EEN HELDERE FOCUS

OOSTERMAN VRIJETIJDSZAKEN - MUSKENS ADVIES - BVR ADVISEURS  MAART 2019 63



5.7 - DE PROJECTEN PER ACTIELIJN

Actielijn Project Trekkers Gereed

Samenwerken, 
hand in hand ieder 

vanuit zijn eigen 
rol

Regionaal 
programmamanager 
Recreatie en toerisme en 
vrijetijdsloket

Onafhankelijk

2019

Gemeenten activeren ‘de 
Helpstand’

Ondernemersnetwerk 
2020

Halfjaarlijks 
voortgangsgesprek 
bestuurders - 
ondernemers

-

Actualisatie Visie en 
Actieprogramma

Begin 
2021

Focusprojecten 
binnen de 

verhaallijnen

Projecten ‘Routes en 
Pleisterplaatsen’

Zie tabel 5.3

Projecten ‘Op safari in de 
Limburgse Natuurparels’

Zie tabel 5.3

Projecten Water, fun en 
winkelen

Zie tabel 5.3

Afwegingskader 
en Dynamisch 

Voorraadbeheer

Afwegingskader dat 
operationeel is

Gemeenten 2019

Dynamisch 
voorraadbeheer voor 
vakantieparken en hotels

Gemeenten 2019

Monitoring systematiek 
van vraag en aanbod op 
orde

Gemeenten 2019

Vitalisering 
Verblijfsrecreatie

Begeleiding en 
ondersteuning van 
ondernemers
Instrumentarium
Stimulering innovatie
Handhavingstrajecten 
regionaal afstemmen

Intensivering 
Marketing met een 

heldere focus

Actualisering plan van 
aanpak in afstemming met 
de Provincie

Limburg Marketing 2019

Lokaal gastheerschap op 
orde

Limburg Marketing 2019
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NOTEN
1. Deze praktijk heeft een wettelijke basis. Volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, artikel 3.1.6) moet bij nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen (wonen, kantoren, bedrijven, winkels maar ook vrijetijdsfuncties) worden aangetoond dat een eventuele uitbreiding 
voorziet in een regionale behoefte en als dat zo is, moet eerst gekeken worden naar bestaande locaties en gebouwen voordat er 
nieuw mag worden gebouwd.

2. Zie ook www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/bedrijven/onderbouwing. In een aantal gevallen zullen deze zaken tegelijkertijd 
met de regionale afweging worden uitgezocht. Als er nog geen locatie is zullen zij onderdeel uitmaken van het vinden van een 
goede locatie.

3. Hierbij is het belangrijk dezelfde definities aan te houden, met speciale aandacht voor de definitie van Bed & Breakfast. 
4. Zie ‘Eindrapportage pilotjaar Vitalisering Verblijfsrecreatie’, provincie Limburg, 2018
5. Zie ook ‘Actie-agenda Vitale Vakantieparken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en anderen. Den Haag 

2018’.
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 > Actie-agenda Vitale Vakantieparken, 2018. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en anderen. Den Haag, 2018.

 > Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden-Limburg, Projectbureau Vrolijks in opdracht van 
de Provincie Limburg, Breda, 2016.

 > Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2018-2025. Denken als koploper, spelen 
als team. Regio Venlo en samenwerkende gemeenten Noord-Limburg, 2018.

 > Bestuursovereenkomst Regionale Afspraken Midden-Limburg over de thema’s wonen, 
werklocaties, energie, landbouw en vrijetijdseconomie. Zeven Midden-Limburgse gemeenten en 
Provincie Limburg. Midden-Limburg, december 2017.

 > Businessplan Toeristische Marketingstrategie Limburg. Sherpa’s Stories, in opdracht van Provincie 
Limburg, 2018.

 > Deltaprogramma Maas, Deltacommissaris. Den Haag, 2018.
 > Economisch Profiel Midden-Limburg. Samenwerking Midden-Limburg, werkveld Economie. 

Weert, 2016
 > Een toekomstperspectief voor het Grensland; Eine Zukunftsperspektive für das Grenzland. 

Vincent Pijnenburg, i.s.m Fontys Crossing Borders en Euregio. Venlo, 2017.  
 > Eindrapportage pilotjaar Vitalisering Verblijfsrecreatie’, Provincie Limburg, 2018.
 > Evenementenmonitor 2018.  Respons, 2018.
 > Hotelmarktonderzoek Provincie Limburg.  ZKA Leisure consultants, in opdracht van de 

provincie Limburg, 2018
 > Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030. Arcadis in opdracht van 5 gemeenten. 2013.
 > Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie Provincie Limburg ‘In Limburg beleven we 

meer’, inclusief Tussenbalans ‘Onderweg naar nog beter’. Provincie Limburg, Maastricht, 
2016 en 2017.

 > Landschapskader Noord- en Midden-Limburg. Provincie Limburg, Maastricht, 2009.
 > Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd. SAMR Marktvinders, 2018
 > Manifest Midden-Limburg wil excelleren in toerisme. Ondernemersnetwerk Midden-Limburg 

2018.
 > Midden-Limburg jaarrond aantrekkelijk voor toerisme. Elkweervoorzieningen en 

winterevenementen als instrument voor seizoensverlenging. ZKA Consultants, Waalwijk, december 
2015.

 > Natuurvisie Limburg. Samen bereiken we natuurlijk meer. Provincie Limburg. Maastricht, 
2017.

 > Netwerkmarketing Dagtoerisme, recreanten, leefstijlen en doelgroepen voor het gebied van de 
Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Viersen mbH; Viersen, 2014.

 > Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014. Voor de kwaliteit van Limburg. Provincie 
Limburg. Maastricht, 2014.

SCHRIFTELIJKE BRONNEN
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BESTUURLIJK
 > Gemeente Beesel   mevr. D. (Debbie) Heesakkers
 > Gemeente Echt-Susteren     hr. J.W.M.M.J (Jos) Hessels
 > Gemeente Leudal    hr. A. (Arno) Walraven
 > Gemeente Maasgouw  hr. J.A.L. (Johan) Lalieu
 > Gemeente Nederweert  hr. F.D.J. (Frank) Voss
 > Gemeente Roerdalen   hr. J.G.A.M. (Jan) den Teuling
 > Gemeente Roermond   mevr. A. (Angelique) Waajen-Crins
 > Gemeente Weert   mevr. T.E.C. (Tessa) Geelen

AMBTELIJKE BEGELEIDINGSGROEP
 > Ons WCL    Paul Kant (coördinator)
 > Gemeente Beesel   Geert Julicher 
 > Gemeente Echt-Susteren     Paul Elshout
 > Gemeente Leudal    Loes Peters en Hugo van Heesewijk
 > Gemeente Maasgouw  Simone Janissen
 > Gemeente Nederweert  Rianne Bongers
 > Gemeente Roerdalen   Silvia de Rooi
 > Gemeente Roermond   Mark Forschelen en Maurice Maessen
 > Gemeente Weert   Lizette Koopmans
 > Provincie Limburg   Janneke Meulenbeld en Helma Brunenberg 
 > Limburg Marketing   Giel Polman
 > Regio SML    Peter Blasić

GERAADPLEEGDE STAKEHOLDERS 
 > Adviesraad  Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-Limburg, waaronder vertegenwoordigers 

van Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland en Limburg Marketing 
 > Een selectie van ongeveer 40 vertegenwoordigers van (familie)attracties, horeca, verblijfsrecreatie, 

evenementen, retail, jachthavens, bed & breakfast, hotels, natuurbeheerorganisaties, erfgoed 
en cultuur. Met hen is in 2018 twee keer een plenaire stakeholderssessie gehouden. Daarnaast 
hebben diverse interviews en gesprekken met vertegenwoordigers van de sector in kleiner 
verband plaatsgevonden.

BEGELEIDING
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COLOFON

Deze rapportage is gemaakt in opdracht van 
de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond 
en Weert en met een financiële bijdrage van 
Provincie Limburg. 

Met dank aan alle informanten, (kritische) 
meelezers en meedenkers. 

Verantwoording illustraties en beelden
 > Limburg Marketing: omslag, p.28, 31 en p.12 

van de bijlage
 > Petra Lenssen: p. 35, 39, en 68
 > Gemeente Beesel: omslag en p.4
 > Recreatiepark de Leistert: p.64
 > VVV Stevensweert: blz.36
 > BVR en Jan Oosterman: alle overige beelden 

en illustraties
Gebruik van deze foto’s is niet toegestaan zonder 
toestemming van de betreffende organisatie of 
persoon. 

Oosterman Vrijetijdszaken
Jan Oosterman (projectleider) 

BVR Adviseurs 
Bernadette Janssen
Bart Bomas
Bas Mol

Muskens Advies
Bart Muskens

Bentincklaan 67-D, 3039KK Rotterdam
06-52018641 
Info@Vrijetijdszaken.nl
www.vrijetijdszaken.nl
KvK 60518332
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Bijlage 1: Verblijfsrecreatie: vraag en aanbod 
Aanbod en vraag geconfronteerd 
In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie in Midden‐Limburg. Hoe is 
het aanbod? Hoe ontwikkelt de vraag zich en wat zien we als we die twee met elkaar confronteren? Dit doen 
we voor bungalowparken/recreatiebungalows (§ 6.2), kampeerterreinen/kampeerplekken (§ 6.3) en 
groepsaccommodaties (§ 6.4). Voor elk van deze typen accommodatie komen aan de orde: 

1. Het aanbod ofwel de capaciteit in aantal staanplaatsen, slaapplaatsen en kamers, inclusief de ruimte om 
verdere uitbreiding te realiseren; 

2. De vraag, ofwel het aantal overnachtingen dat is gerealiseerd; 
3. De vraag geconfronteerd met het aanbod; 
4. Welke ruimte er is in het licht van verwachte toekomstige ontwikkelingen. 

In deze bijlage wordt gebruik gemaakt van wat er aan bruikbare cijfers beschikbaar is, waarbij de toeristische 
trendrapportages van de provincie Limburg de belangrijkste bron zijn. Maar ook CBS, het Centraal 
Vastgoedregister Limburg, inventarisaties bij gemeenten, diverse landelijke trendrapportages, websites, et 
cetera waren relevante bronnen. In een aantal gevallen is de beschikbare informatie minder gedetailleerd dan 
we zouden wensen en heeft dit consequenties voor het niveau van de uitspraken; dit wordt in de tekst 
aangegeven. 

De markt voor verblijfsrecreatieparken in Nederland en ook in Limburg, is sterk in beweging. Aan de ene kant 
zien we dat parken die niet meer investeren en kampen met een middelmatig of verouderd aanbod, grote 
moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Doordat zij niet (kunnen) investeren en vernieuwen 
blijven toeristische bezoekers weg. Sommige parken hebben, mede daardoor, te maken gekregen met (semi‐) 
permanente bewoning van arbeidsmigranten en woningzoekenden. Aan de andere kant zien we parken die wel 
investeren en vernieuwen, die in staat zijn een echte beleving te bieden, die inspelen op bezoekerstrends, die 
gemakkelijk digitaal te boeken en te vinden zijn en er wel in slagen om voldoende bezoekers te trekken, hun 
seizoen te verlengen en in een hogere prijsklasse te opereren. 

   

Bungalowparken 
Aanbod: capaciteit van bungalowparken 
Het aantal slaapplaatsen op bungalowparken1 in Midden‐Limburg is in de periode 2012 – 2017 met 25% 
gegroeid tot ruim 11.000, terwijl het aanbod elders in de provincie Limburg is gestabiliseerd of gekrompen 
(onderstaande figuur). De groei in het voorgaande decennium (2003‐2012) was nog sterker, destijds vond in 
Midden‐Limburg ruimschoots een verdubbeling van het aanbod plaats. De figuur toont een tamelijk 
dynamische markt, waarbij elk jaar sprake is van krimp of groei in het aanbod, waarbij CBS in 2017 uitgaat van 
19 locaties in Midden‐Limburg. 

 

                                                            
1Het CBS spreekt van ‘huisjesterreinen’. 
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) 
Figuur: Capaciteit van bungalowparken (slaapplaatsen) in Limburg voor de periode 2012‐2017 (CBS 

 

Midden‐Limburg heeft in de periode van 2012 tot 2017 sterkere relatieve groeicijfers van de capaciteit laten 
zien dan Limburg en Nederland als geheel. In Midden‐Limburg groeide het aanbod met 25%, in Nederland met 
14% en in Limburg als geheel met 4% (bron: CBS).  

Aanbod: zorgen over kwaliteit, maar ook substantiële investeringen in de kwaliteit 
In 2015 heeft de provincie Limburg een zogenaamde vitaliteitsscan laten maken van de verblijfsrecreatiesector 
in Limburg. Daaruit is gebleken dat de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de provincie Limburg over het geheel 
genomen achteruitgaat. Het aanbod in de verblijfsrecreatiesector komt niet meer overal overeen met de door 
de consumenten gevraagde kwaliteit. Dit speelt vooral op campings en bungalowparken, die deels kleinschalig 
en verouderd van opzet zijn. Een deel van het aanbod ging volgens de onderzoekers het ‘contact met de 
toeristische recreatieve markt verliezen’, waarbij voor Midden‐Limburg werd gesproken van 20% van het 
aanbod (ZKA, 2015). De belangrijkste issues op verouderde parken zijn illegale permanente bewoning en 
huisvesting van arbeidsmigranten. Een aantal gemeenten werkt aan handhavingstrajecten om onrechtmatig 
gebruik tegen te gaan. Daarnaast heeft de provincie Limburg een vitaliteitsmanager aangesteld die een aantal 
recreatieparken begeleidt bij een opwaardering en vitalisering van hun aanbod. 

De bungalowparken in Midden‐Limburg richten zich grotendeels op het middensegment met een laag tot 
gemiddeld prijsniveau. Er is ook een aantal parken actief in het aanbieden van bijzondere of luxe 
verblijfsmogelijkheden, maar dit aanbod is relatief klein in omvang. Veel parken investeren bovendien 
substantieel in de vernieuwing van hun aanbod om zo beter aan te sluiten bij de veranderende 
consumentenwensen. 

Harde en zachte plannen voor uitbreiding van bungalowparken 
Op het moment van analyse (1 juli 2018) zijn er diverse projecten bekend voor een uitbreiding van het aanbod 
van verblijfsrecreatie1. Voor wat betreft bungalowparken is het grootste project Maasresidence Thorn, ten 
oosten van Thorn aan de Maas. Op deze locatie zijn de realisatie van een vakantiepark met maximaal 360 
bungalows, een hotel van 100 kamers, een jachthaven en diverse voorzieningen gepland. Daarnaast zijn er in 
Midden‐Limburg diverse uitbreidingen van bestaande parken gepland, waaronder de Boschmolenplas in Heel, 
Porta Isola in Stevensweert, de uitbreiding van Buitenhof de Leistert bij Roggel en een aantal kleinere 
projecten2. Een inventarisatie onder de gemeenten in de regio laat zien dat er in totaal ruim 700 bungalows zijn 
opgenomen in vastgestelde bestemmingsplannen (‘harde’ capaciteit) en nog eens ruim 100 in ‘zachte’ plannen 
en initiatieven. 

                                                            
1Op basis van een inventarisatie bij de 8 gemeenten in Midden‐Limburg, dus inclusief Beesel. 
2De inventarisatie betreft alleen bungalowparken. Buiten bungalowparken zal mogelijk ook hier en daar een 
recreatiewoning worden bestemd, maar het gaat om relatief kleine aantallen. Op campings zijn zover bekend 
geen plannen voor realisatie van meer dan 5 bungalows. 
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Figuur: Bungalows in plannen in Midden‐Limburg (eigen inventarisatie, oa. bij gemeenten, 2018) 
 

● Onder ‘vastgesteld bestemmingsplan’ verstaan wij alle plannen waar een onherroepelijk bestemmingsplan 
onder ligt, al dan niet met een bouwvergunning.   

● Onder ‘zachte plannen’ verstaan wij alle plannen die in de planvorming‐ en ideefase verkeren, al dan niet 
met een politiek‐bestuurlijk besluit. Er is bij deze plannen (nog) geen sprake van een onherroepelijk 
bestemmingsplan. 

Het is vanzelfsprekend niet zeker of alle uitbreidingsplannen met een vastgesteld bestemmingsplan 
daadwerkelijk doorgang zullen vinden, maar deze plannen gelden wel als plancapaciteit die bij het aanbod 
wordt meegerekend. 

De ontwikkeling van de vraag: het aantal overnachtingen in bungalowparken 
Het bezoek aan vakantieparken in Limburg als geheel is gestegen van 5,67 miljoen naar 6,15 miljoen in de 
periode 2012 ‐ 2017, een stijging van ruim 8% (onderstaande grafiek). In diezelfde periode is het aanbod van 
slaapplaatsen op de bungalowparken gestegen van 40.900 naar 42.400, een krappe 4%. Het aanbod is minder 
snel gegroeid dan de vraag. Dit duidt dus op een lichte stijging van de bezettingsgraad voor Limburg als geheel. 

 

Aantal overnachtingen op bungalowparken in provincie Limburg 2012‐2017 (in miljoenen;) (CBS) 
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In Midden‐Limburg waren er in 2016 ca. 1,67 miljoen overnachtingen in vakantiewoningen: een stijging van 
3.4% ten opzichte van 2015 (1,61 miljoen overnachtingen). Wat verder terugkijkend waren er bijna 850.000 
overnachtingen in 2008 (ZKA,2017), wat betekent dat in 8 jaar bijna een verdubbeling heeft plaatsgevonden 
(gemiddelde jaarlijkse groei 8,9%). Voor de tussenliggende jaren zijn voor Midden‐Limburg helaas geen cijfers 
bekend, maar zeer waarschijnlijk vond in de periode 2008‐2012 een sterke groei plaats, waarna er sprake was 
van stagnatie tijdens de economische crisis (2012‐2014)1. Sinds 2015 groeit het aantal overnachtingen op 
bungalowparken in Midden‐Limburg weer, volgens een ruwe schatting met zo’n 3 procent per jaar2. 

Vraag geconfronteerd met het aanbod: al met al een gezonde bezettingsgraad 
De bezettingsgraad laat de verhouding zien tussen het aantal overnachtingen (vraag) en het aantal nachten dat 
de accommodaties beschikbaar waren (aanbod). Dit geeft dus inzicht in het gebruik van de Midden‐Limburgse 
bungalowparken. In Midden‐Limburg was de bezettingsgraad 61% in 2016, een en 49% in 20153. Ter 
vergelijking: in 2008 was de bezettingsgraad eveneens ca. 61% (ZKA, 2017; ZKA, 2018). Voor een gezonde 
exploitatie van een bungalowpark wordt doorgaans uitgegaan van een benodigde bezettingsgraad van ca. 60‐
65% van de woningen (dus niet de bedden). Al met al lijkt daarmee grosso modo sprake te zijn van een 
gezonde markt qua bezetting, waarbij echter opgemerkt wordt dat zorgen bestaan over de kwaliteit van 
ongeveer 20 procent van de accommodaties (aldus de vitaliteitsscan). Daarnaast roept dit de vraag op welk 
deel van de bezetting kan worden toegerekend aan toeristen en vakantiegangers en welk deel aan niet 
toeristische‐bewoning. Hier is, ook bij gebrek aan gegevens, de aanname gedaan dat er bij niet‐toeristische 
bewoning sprake is van dezelfde bezettingsgraden als bij toeristische bewoning: zo’n 61%. Bij gebrek aan 
recentere informatie over het aandeel van de niet‐vitale vakantieparken wordt 20 procent aangehouden, zoals 
naar voren kwam uit de vitaliteitsscan van ZKA uit 2015. 

Toekomstige vraagprognose recreatiewoningen 
Hoe zit het met de toekomstige vraag naar recreatiewoningen in Midden‐Limburg? Zal deze zich verder 
ontwikkelen en zo ja, hoe snel? In navolging van de vraagprognose bij de hotelmarkt die voor Midden‐Limburg 
is verricht, wordt gekeken naar drie indicatoren, op basis waarvan de prognose van de vraagontwikkeling tot 
stand komt. 
 
De eerste indicator is het doortrekken van de historische ontwikkeling van het aanbod. Het aantal 
slaapplaatsen op bungalowparken in Midden‐Limburg is in de periode 2012‐2017 gegroeid met 4,5 procent per 
jaar, naar 11.238 in 2017, waarbij de groei het laatste jaar zo’n 7 procent bedroeg. 
De tweede indicator is het doortrekken van de historische ontwikkeling van de vraag. Het aantal 
overnachtingen in 2008 bedroeg 842.000 en in 2015 1,61 miljoen (met een verdubbeling in 4 jaar tijd, waarna 
een stagnatie in 2013 en 2014 zo blijkt uit indexcijfers). Vanaf 2015 is er weer groei in de vraag naar 
overnachtingen. In 2016 waren er in Midden‐Limburg 1,67 miljoen overnachtingen; een groei van 3,5 procent 
ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel wij nog niet beschikken over de cijfers van 2017 voor Midden‐
Limburg, wijzen algemene cijfers in Nederland op een verder doorgezette groei van de overnachtingen op 
vakantieparken. Zo berekende CBS landelijk een groei in 2017 van 7 procent van de overnachtingen op de 
vakantieparken ten opzichte van 2016. In Limburg was dit overigens 2 procent. De groei wordt vooral 
veroorzaakt door een groei van het aantal buitenlandse gasten (CBS). 
Een derde indicator is het doortrekken van de jaarlijkse verwachte groei van het aantal overnachtingen in 
Nederland. De groei van het inkomend toerisme wordt voorspeld door het NBTC, op basis van binnenlands en 

                                                            
1Deze trend zien wij ook in de Vitaliteitsscan van ZKA, waar tussen 2008 en 2012 ruwweg een verviervoudiging 
van het aantal binnenlandse overnachtingen in Midden‐Limburg zichtbaar is (index bladzijde 16 van de 
vitaliteitsscan). ZKA waarschuwt echter voor mogelijk kleine steekproeven die ervoor zorgen dat de cijfers met 
een ruime marge moeten worden genomen. 
2Daarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers vanwege geringe steekproeven met een ruime marge moeten 
worden genomen. 
3Bron: trendrapportages Provincie Limburg. Het betreft hier cijfers op basis van huisjesbezetting en niet, zoals 
door het CBS gerapporteerd, slaapplaatsbezetting. Ofwel: als er twee personen vakantie vieren in een huisje 
met 4 slaapplaatsen, dan wordt dit gerekend als 100% bezetting in deze cijfers, terwijl het CBS zou uitgaan van 
50%. Alle hier genoemde cijfers zijn op basis van huisjesbezetting, zoals gerapporteerd door ZKA. 
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buitenlands toerisme. Het NBTC voorspelt voor 2018 een groei van 9 procent van het inkomend toerisme ten 
opzichte van 2017. Als wordt uitgegaan van eenzelfde verdeling van de groei over het land als in 2017, zou heel 
Limburg opnieuw uitkomen op ongeveer 2 procent van de bezetting voor de bungalowparken. Waarschijnlijk 
vallen de bezettingen in 2018 vanwege een warme en droge zomer incidenteel nog hoger uit, maar dit effect 
nemen we niet mee in de voorspelling van de groei. De ontwikkelingen in het binnenlands toerisme worden 
niet voorspeld doch slechts bijgehouden en deze zijn verwerkt in indicator 1 en 2. 
 
De drie indicatoren gezamenlijk in beschouwing nemend, lijkt het reëel om de komende 3 jaren uit te gaan van 
een gemiddelde groei van 3 procent in het aantal overnachtingen in bungalowparken in Midden‐Limburg. 
 
Ontwikkeling van vraag en aanbod over de grens van Midden‐Limburg 
Omdat Midden‐Limburg geen eiland is, en de aantrekkelijke landschappen eveneens doorlopen over de 
grenzen van de regio is het van belang te kijken naar de ontwikkeling van het aanbod net buiten de regio. In de 
buurt van Maasmechelen (Belgisch Limburg) is een vakantiepark met 250 woningen in aanbouw in een 
vernieuwend concept met wat luxere woningen en een aantal voorzieningen.  Het aantal verblijfsgasten in de 
logiessector in Belgisch Limburg is in 2015 sterk gestegen en sindsdien is het al 3 jaar constant en schommelt 
rond de 1,3 miljoen1. Cijfers van de regio Maasland of Belgisch Noord‐Limburg zijn helaas niet beschikbaar.  
Ook zijn er geen cijfers van de bezettingsgraden in Belgisch Limburg. Al met al zal het nieuwe park van Center 
Parcs in Maasmechelen dat naar verwachting in 2019 zijn deuren opent enige invloed hebben op de markt in 
Midden‐Limburg.   

Over de grens in Duitsland is sprake van een jarenlange gestage doch beperkte groei in het aantal 
overnachtingen, zowel in de deelstaat Nordrhein‐Westfalen in het algemeen als in de aangrenzende regio 
Niederrhein2 (ongeveer 2% per jaar). Aan de Duitse zijde is slechts sprake van een enkele uitbreiding van 
verblijfsrecreatie (Effelder Waldsee). Op de lange termijn zullen de drie bruinkoolgroeven ten zuiden van de 
A46 na gebruik als groeve worden gevuld met water. Er ontstaat dan een aantal enorme meren die men wil 
gaan ontwikkelen als woon‐ en recreatiegebied, met onder andere verblijfsvoorzieningen aan op de terrassen 
van het meer.  Voorlopig zijn de bruinkoolgroeven echter nog in gebruik.  

In de grensgebieden met  Noord‐ en Zuid‐Limburg zijn evenmin harde plannen voor substantiële uitbreidingen 
van vakantieparken bekend.  

Ruimte in het licht van ontwikkelingen 
Uitgaand van een gezonde bezettingsgraad anno 2016 en 2017 kan worden vastgesteld dat er momenteel geen 
structurele overcapaciteit is in de bungalowparken, wat betekent dat structurele groei van het aantal 
overnachtingen ook structurele groei van de capaciteit met zich mee kan brengen3. 

De totale capaciteit aan slaapplaatsen op bungalowparken in Midden‐Limburg bedraagt momenteel 11.000. 3 
Procent daarvan zou een uitbreiding betekenen van 330 slaapplaatsen in bungalows per jaar. Als we uitgaan 
van gemiddeld aantal bedden van 5 en een gemiddelde bezettingsgraad van 60 procent van een woning dan 
zou er dus jaarlijks marktruimte zijn voor toevoeging van 110 recreatiebungalows. 

De harde planruimte voor recreatiewoningen bedraagt 717 recreatiewoningen (niet gerealiseerde woningen 
die nu (eind 2018) binnen bestaand bestemmingsplan gebouwd mogen worden). Als we bovenstaande 

                                                            
1 Bron:  
https://limburg.incijfers.be/%2fdashboard%2fDashboard‐2%2f‐toerisme%2fverblijfsgasten‐in‐de‐logiessector‐‐
367%2f .  
2 Tourismus in Nordrhein‐Westfalen; Zahlen, Daten und Fakten 2017, maart 2018.  
3Dit laat overigens onverlet dat een aantal parken verouderd is en dat hier idealiter een vernieuwing van het 
aanbod in gang wordt gezet. Als dit betekent dat niet‐toeristisch gebruikte capaciteit, na een vernieuwing, 
weer wordt ingezet voor toeristische capaciteit, betekent dit eveneens groei van de totale (toeristische) 
capaciteit. Andersom kan natuurlijk ook: als toeristische capaciteit wordt onttrokken doordat zij feitelijk wordt 
gebruikt voor niet‐toeristische bewoning, neemt de totale capaciteit af. Wij hebben, bij gebrek aan gegevens, 
deze effecten niet meegenomen. 
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aannames gebruiken dan is de harde planvoorraad genoeg om 6,5 jaar te voorzien in de autonome groei. In het 
licht van de trends is er vooral behoefte aan bungalows die alles zijn behalve de standaard; van tiny houses en 
ecolodges middenin de natuur tot en met luxe verblijven al dan niet met aanlegplaats of bungalows in een 
bosrijke prikkelarme omgeving. Met andere woorden: de vakantiewoningen moeten een beleving bieden 
toegesneden op de levensstijl van de gasten. 

Mede gezien de geplande substantiële uitbreiding in Maasmechelen, vlak over de grens, is er de komende jaren 
geen marktruimte voor verdere uitbreidingen, tenzij elders harde plancapaciteit verdwijnt of 
vakantiewoningen/chalets verdwijnen.  

 

Kampeerterreinen 
Aanbod: capaciteit van kampeerplekken 
In 2017 waren er in Midden‐Limburg 14.350 slaapplaatsen op de campings, dat is ca. 22% van de Limburgse 
kampeerslaapplaatsen (CBS)1. Het aantal plaatsen daalde de afgelopen 5 jaren met ruim 20%. In 2012 waren 
het er nog 18.044. Tot 2012 steeg het aantal slaapplaatsen juist vrij sterk; tussen 2003 en 2012 kwamen er 20% 
slaapplaatsen bij. Hoewel exacte cijfers ontbreken hebben wij de indruk dat het aantal minicampings de laatste 
jaren niet is afgenomen, of zelfs iets toegenomen, waarbij we ons baseren op landelijke trends en het grote 
aanbod van mini‐campings in Midden‐Limburg. 

In de periode 2012‐2017 was zowel voor de andere regio’s van Limburg als geheel Nederland de gemiddelde 
daling van het aantal slaapplaatsen op campings een stuk kleiner dan in Midden‐Limburg. De onderstaande 
figuur, waarin de situatie in 2012 ‘op 100 is gezet’, laat dit zien.  
 

 
 
 
Aanbod: ontwikkeling van de capaciteit van kampeerplaatsen voor diverse gebieden, 
geïndexeerd op 100 in 2012 
 
 
Een belangrijke tendens die we ook in de trendrapportages van de provincie Limburg tegenkomen is de 
omzetting van campings naar bungalowparken en de omzet van kampeerplaatsen naar vakantiewoningen die 
op veel campings heeft plaatsgevonden en die we hier mogelijk terugzien in de cijfers.   

                                                            
1Het CBS neemt alle campings mee met 5 of meer standplaatsen. 
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Vraag: het aantal overnachtingen op kampeerterreinen 
Het aantal Nederlandse kampeerders is de laatste jaren afgenomen; in de periode 2012‐2017 met 4% in 
Limburg en zelfs met 15% in heel Nederland. Het aantal buitenlandse kampeerders dat naar Nederland kwam is 
echter in dezelfde periode stevig gegroeid. Dit zorgt ervoor dat het aantal overnachtingen op kampeerplekken 
slechts met 4% is gedaald in heel Nederland, en zelfs met ruim 1% is gegroeid in de provincie Limburg (zie 
onderstaande figuur). 

 

 
Aantal overnachtingen op kampeerterreinen in provincie Limburg (in miljoenen) (CBS) 
 
Beschikbare cijfers van het aantal overnachtingen op kampeerterreinen In Midden‐Limburg zijn voor wat 
betreft Nederlandse bezoekers gebaseerd op het Continu Vakantie Onderzoek, maar de steekproeven zijn klein 
en we moeten dus rekening houden met grote marges. In de jaren 2015 en 2016 zijn er 527.000 respectievelijk 
714.000 overnachtingen op campings in Midden‐Limburg geweest. In 2008, waren er ruim 140.000 
overnachtingen (ZKA, 2017), wat betekent dat het aantal overnachtingen in 8 jaar in ieder geval zeer sterk is 
gegroeid. Uit indexgrafieken van ZKA blijkt dat deze groei grotendeels plaatsvond aan het begin van de periode 
2008‐2012, toen ook het aantal kampeerplekken nog toenam, waarna stabilisatie optrad in 2012‐2014. Al met 
al ontbreekt voor Midden‐Limburg het exacte inzicht in de ontwikkeling van het aantal kampeerovernachtingen 
voor de laatste tien jaren, maar is wel duidelijk sprake geweest van sterke groei. 

 
De vraag geconfronteerd met het aanbod: onvoldoende beeld 
Evenals bij bungalowparken is de gemiddelde bezettingsgraad een belangrijke indicator om te zien of vraag en 
aanbod in balans zijn. De bezettingsgraad is de verhouding tussen het aantal verhuurde nachten (vraag) en het 
aantal nachten, gemiddeld genomen over het aantal kampeerplekken. De bezettingsgraad is bij campings veel 
lager dan bij bungalowparken, gezien het kortere zomerseizoen waarin vrijwel alle bezoekers kamperen. 
Bovendien fluctueert het cijfer sterker dan bij vakantiebungalows onder invloed van de toestand van het 
zomerweer. 

In Midden‐Limburg was de bezettingsgraad 16% in 2016, en 14.9% in 20151 (ZKA, 2017; ZKA, 2018)2. In 2008 
was de bezettingsgraad lager dan nu: 12%. In 2008 werd het aantal kampeerplekken nog uitgebreid, ondanks 
de relatief lagere bezetting dan nu. De relatief wat hogere bezettingsgraden anno 2015 en 2016 hebben 

                                                            
1De cijfers moeten met grote marges worden genomen, gezien de geringe steekproef van CVO op het niveau 
van Midden‐Limburg. 
2Alle hier genoemde cijfers zijn op basis van staanplaatsbezetting (is de plek op de camping bezet) en niet, 
(zoals door het CBS gerapporteerd), slaapplaatsbezetting (in termen van de capaciteit in personen). . 
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waarschijnlijk veel te maken met de sterke afname van het aantal kampeerplaatsen in Midden‐Limburg sinds 
2012: het aantal plaatsen nam af, terwijl het aantal overnachtingen gelijk bleek of zelfs iets is gestegen. 

Al met al ontstaat er geen duidelijk beeld van de verhouding en de ontwikkeling tussen vraag en aanbod van 
kampeerplaatsen in Midden‐Limburg: 

● door het ontbreken van cijfers over de jaren 2008 – 2014 en 2017, 
● gecombineerd met het feit dat CVO‐cijfers op het niveau van de regio met grote marges genomen 

moeten worden, 
● gecombineerd met de afwijkende ontwikkeling van het aantal kampeerplekken in Midden‐Limburg ten 

opzichte van ontwikkelingen in heel Limburg en landelijk. 

Op dit moment is er, op basis van eigen inventarisatie onder de gemeenten in de regio, geen harde 
plancapaciteit in bestemmingsplannen voor nieuwe kampeerterreinen en zijn er ook geen overige plannen 
voor nieuwe kampeerterreinen bekend. Wel wordt een aantal terreinen (kleinschalig) uitgebreid en staat een 
aantal verouderde kampeerterreinen te koop. 

Ruimte voor kamperen in het licht van de ontwikkelingen. 
Diverse rapportages en metingen wijzen op een trendbreuk met betrekking tot kamperen in Nederland. Na een 
jarenlange daling van het aantal kampeerders en het aantal kampeerplaatsen lijkt het einde van de daling 
bereikt. Het CBS meldt een groei van het kamperen in de eerste helft van 2018, welke mogelijk ook te maken 
had met het droge en warme weer, waardoor nog niet met zekerheid te zeggen is dat het kamperen weer echt 
‘in de lift’ zit. In Limburg was in de eerste helft van 2018 overigens geen sprake van groei. De jarenlange daling 
lijkt echter gestopt. 

Daarnaast zien we de diversiteit aan kampeermogelijkheden in het hele land steeds verder toenemen onder 
invloed van gevarieerde consumentenbehoeften, die grotendeels voortkomen uit de behoefte aan bijzondere 
belevenissen, comfort, et cetera.  Het aanbod gaat van glamping (luxe klaarstaande tenten met voorzieningen), 
staanplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen bij de staanplaats en ‘totaalconcepten’: gemengde 
recreatieterreinen met bungalows, kamperen en allerlei voorzieningen, tot kamperen in grote tipi’s en joerts, 
kamperen bij de boer en kleinschalig natuurkamperen zonder enige voorziening. Midden‐Limburg is hierin 
deels meegegaan, bijvoorbeeld met het ontstaan van vele boerencampings, maar ook met ‘totaalconcepten’ 
die zich op het luxekamperen richten. Anderzijds zijn er ook nog de nodige campings die niet geïnvesteerd 
hebben in nieuwe concepten of domweg in onderhoud van voorzieningen. Zij hebben daardoor moeite 
voldoende bezoekers te trekken. 

De opmars van de Camper 
Een snel opgekomen ontwikkeling, zowel in Limburg als de rest van Nederland is het kamperen met een 
camper. Uit landelijke cijfers blijkt dat het camperkamperen in de periode 2005‐2015 met 73 procent is 
gestegen, terwijl alle andere kampeervormen in populariteit zijn gedaald1. Inmiddels beslaan campervakanties 
zo’n 10 procent van het aantal binnenlandse kampeervakanties.  Sommige camperaars willen een minimum 
aan voorzieningen op een eenvoudige camperplaats (elektriciteit, water); anderen wensen het comfort, de 
veiligheid en/of rust van een camperplaats op een camping. 

Er zijn geen cijfers op nationaal niveau of regionaal niveau die exact inzicht geven in een eventueel tekort aan 
camperplaatsen. Uit onze eigen inventarisatie komen wij op een aanbod van 230 camperplaatsen in Midden‐
Limburg, dit aantal omvat zowel voor een klein deel gemeentelijke plekken op openbaar terrein en in 
meerderheid plaatsen bij campings of bungalowparken. Het aanbod kent een goede spreiding over de regio. De 
NKC2 constateert een tekort aan camperplaatsen, ook in Limburg. Dit signaal kregen wij ook van diverse 
ondernemers in de sector die geconfronteerd worden met camperaars die zij niet (meer) kunnen 

                                                            
1Presentatie Stan Stolwerk (NKC) via NRIT Kennisbank. 
2Nederlandse Kampeerauto Club; de grootste service‐ en belangenorganisatie voor de Nederlandse 
Camperaars. Helaas zijn er geen betrouwbare cijfers van de behoefte aan camperplaatsen in Midden‐Limburg.  
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onderbrengen. Er lijkt ruimte voor een substantiële uitbreiding van het aantal camperplaatsen, waarbij het 
voor de hand ligt hierbij eerst te kijken naar mogelijkheden op bestaande campingterreinen. 

 

Groepsaccommodaties 
 
Aanbod: capaciteit van groepsaccommodaties 
Het aantal slaapplekken in groepsaccommodaties in Midden‐Limburg is in de periode 2012‐2017 licht 
gekrompen van 857 naar 802 slaapplekken in 2017. In 2014 bereikte het aantal slaapplaatsen zijn hoogste 
punt, met 887 slaapplaatsen. In Nederland als geheel nam het aantal slaapplaatsen in groepsaccommodaties 
tussen 2012 en 2017 licht toe, van 54.500 naar 55.000. In Limburg was het aanbod in deze periode stabiel met 
ruim 4500 slaapplaatsen. 

De ontwikkeling van de vraag 
De vraagcijfers van Midden‐Limburg zijn in de periode tussen 2008 en 2015 verdubbeld, van ca 30.000 
overnachtingen naar ca 61.000 overnachtingen. Helaas zijn er geen cijfers van na 2015 in de trendrapportages 
opgenomen en moeten de cijfers voor het Nederlandse deel van de overnachtingen, gebaseerd op CVO, 
vanwege een kleine steekproef, met grote marges worden genomen. 

Vraag geconfronteerd met het aanbod 
De groepsaccommodaties vormen een klein maar relatief stabiel segment onder de accommodaties (3 procent 
van het totaal aantal bedden), met lichte schommelingen in het aanbod en een geleidelijke groei van de vraag. 
Er lijkt op dit moment geen sprake van overaanbod.  
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Bijlage 2: Uitwerking stappen Afwegingskader 
Inleiding 
Actielijn 3 beschrijft de hoofdlijnen van het Afwegingskader en Dynamisch Voorraadbeheer in drie stappen. 
Stap 1 is het aantonen van de behoefte volgens de ladder van de duurzame verstedelijking. Als er sprake is van 
een aantoonbare behoefte wordt overgegaan naar stap 2 en 3 van het afwegingskader. Deze stappen gaan 
over de afweging van de locatie en de benutting van het stamkapitaal. Voorgesteld wordt om te werken met 
een score van 1 tot 5 per onderwerp. Hoe de scores leiden tot een totaalbeoordeling is goed voor verdere 
uitwerking. Dat kan ook blijken tijdens het werken met het afwegingskader.  

 

Stap 1: Behoefte 
Totdat er betere en actuele cijfers zijn hanteren wij de volgende uitgangspunten per sector op basis 
van eerder onderzoek naar vraag en aanbod.  

Vakantieparken 
Er is de komende jaren alleen marktruimte voor nieuwe plancapaciteit als elders harde plancapaciteit verdwijnt 
of verouderde vakantiewoningen/chalets verdwijnen.  

Hotels 
Midden‐Limburg heeft met 827 hotelkamers, waarvan ook nog eens een deel ‘het contact met de markt dreigt 
te verliezen’ relatief weinig hotelcapaciteit; zeker gezien de aanwezigheid van de Designer Outlet die veel 
buitenlandse bezoekers trekt. Toch is er, volgens het recente hotelmarktonderzoek van ZKA, in Midden‐
Limburg geen bestaande marktruimte voor uitbreiding. Dat betekent dat bij plannen voor nieuwe hotels moet 
worden aangetoond dat zij de markt verruimen, inspelen op een bezoekersmarkt die nu niet worden bediend. 

Campings 
Omdat er, zonder aanvullend onderzoek, geen accuraat beeld kan worden gevormd van de vraag naar 
kampeerterreinen, kan de marktruimte of het markttekort voor kampeerterreinen niet inzichtelijk worden 
gemaakt. 

Gezien het feit dat de jarenlange daling van het kamperen in Nederland tot stilstand lijkt te zijn gekomen en 
het feit dat het aantal kampeerplaatsen in Midden‐Limburg de laatste 5 jaar zo sterk is gedaald lijkt het 
verstandig terughoudend om te gaan met de omzetting van kampeerplaatsen in bungalows (verstening). De 
omzetting van kampeerplekken naar chalets of vakantiewoningen is in principe onomkeerbaar en kan in de 
toekomst leiden tot een tekort aan kampeerplekken. Bovendien is er in de regio voldoende plancapaciteit voor 
vakantiewoningen. Wanneer de vraag naar kamperen in de komende jaren blijft groeien, dan zou de inzet als 
eerste gericht moeten zijn op (her)ontwikkeling van aantrekkelijke kampeermogelijkheden, rekening houdend 
met de hiervoor genoemde consumentenbehoeften.  

Camperplaatsen 
Er is op dit moment een substantieel tekort aan camperplaatsen, zo blijkt uit de sterk toegenomen populariteit 
en de ervaringen van ondernemers. Daarbij is vooral het type camperplaats favoriet dat tegen een lage 
overnachtingsprijs een minimum aan voorzieningen biedt. Mogelijk kunnen bestaande kampeerterreinen 
hiervoor meer ruimte bieden. Daarnaast werkt de regio graag mee aan de uitbreiding van (commercieel 
geëxploiteerde) camperplaatsen nadat de behoefte door de initiatiefnemer is aangetoond.  

 

Stap 2: Locatie en Stamkapitaal  
In deze stap wordt gekeken naar natuur, cultuurhistorisch erfgoed, toeristisch interessant agrarisch landschap 
en water, historische binnensteden. Het initiatief mag geen aantasting vormen van dit stamkapitaal. Daarnaast 
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kan het initiatief mogelijk een goede invulling zijn van een erfgoedobject of vrijkomend of leegstaand 
karakteristiek agrarisch vastgoed in een toeristisch interessant gebied.  

Aantasting 
Over het algemeen is de bescherming van kostbaar erfgoed, landschap en natuur al geregeld in visies, regels en 
besluiten die behoren tot het (ruimtelijk) kader van de omgevingsvisies. Toch kijkt stap 2 van het 
afwegingskader ook nog een keer met deze bril naar het initiatief. In hoeverre tast het initiatief (de beleving 
van) ons stamkapitaal aan? Zijn er in dit verband bijstellingen mogelijk? 

Op dit onderdeel ‘aantasting’ worden in het afwegingskader geen punten gescoord. De gedachte is dat ander 
wettelijk instrumentarium het ‘stamkapitaal’ voldoende beschermt en dat het initiatief dus geen doorgang kan 
vinden als er sprake is van een (te zware) aantasting.  

Versterking  
1. Is het initiatief een invulling van een leegstaand of vrijkomend erfgoedobject of bijzonder beeldbepalend 

element, zoals een monumentale kerk, watermolen of kasteel?  

2. Is het initiatief een invulling of gedeeltelijke invulling van vrijkomend of vrijgekomen beeldbepalend 
agrarisch vastgoed met voldoende kwaliteit en in een interessante omgeving?  

Als het antwoord ‘Ja’ is, dan krijgt het initiatief, van de mate en de schaal waarop het initiatief een oplossing 
biedt voor leegstand krijgt het een score tussen 1 (geringe bijdrage, ook andere alternatieve invullingen 
mogelijk) en 5 (zeer grote bijdrage, schot in de roos, groot probleem opgelost).  

Als het antwoord ‘Nee’ is, dan wordt bekeken of er mogelijk ergens in de buurt dergelijke objecten zijn die zich 
misschien lenen voor de invulling. Ook de initiatiefnemer wordt gevraagd aan te geven of hij/zij mogelijkheden 
ziet en zo nee, waarom niet. Als er sprake is van vrijkomend agrarisch erfgoed dat onvoldoende kwaliteit heeft, 
of waarvan de omgeving onvoldoende kwaliteit heeft dan wordt niet meegewerkt aan een toeristisch‐
recreatieve of verblijfsbestemming.  

Stap 3: bijdrage aan de product‐verhaallijnen en de ambities van de Visie 
In deze stap wordt het initiatief gescoord op basis van de ambities van deze visie te scoren en te 
maximaliseren. We spreken dan over een zo groot mogelijke bijdrage aan:  

● Versterking van de product‐verhaallijnen 
● Kwaliteit, hoog niveau van beleving, bijdrage aan variatie, niet meer van hetzelfde 
● Kansen om investeringen vanuit andere sectoren en belangen te koppelen (zoals utilitair fietsen, 

duurzaamheidsmaatregelen, waterveiligheid, natuurontwikkeling en klimaatbestendigheid)  
● Vitalisering Verblijfsrecreatie 
● Toename bestedingen en arbeidsplaatsen 

Versterking van de product‐verhaallijnen 
● Ligt het initiatief aan of nabij een lange‐afstands‐recreatieve fiets‐ of wandelroute? ‘Nabijheid’ betekent 

maximaal 10 minuten afwijken van de route. (Bij fietsroutes max 3 km, bij wandelen max 750 meter)  
● Versterkt het initiatief de beleving van een erfgoedobject of erfgoed stad? (Daarbij kan gedacht worden 

aan een verblijfsaccommodatie in een erfgoedstad), openstelling van een erfgoedobject, et cetera. 
● Ligt het initiatief niet ver van een entree van een natuurgebied en speelt het met zijn concept in op 

natuurbeleving?  
● Draagt het initiatief financieel bij aan de exploitatie, beheer, onderhoud en toezicht van het natuurpark en 

zijn routes, waarbij of waarin het gelegen is?  
● Brengt het initiatief beleving van natuur en landschap voor zijn gasten dichterbij? (routes, 

informatiepaneel, observatieposten)  
● Is het initiatief gericht op (water)fun? 
● Is het initiatief gericht op stijlvolle stadsbeleving? 
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Als het antwoord ‘Ja’ is, dan, afhankelijk van de mate en de schaal waarop het initiatief een bijdrage levert aan 
de verhaallijn krijgt het een score tussen 1 (geringe bijdrage) en 5 (zeer grote bijdrage, schot in de roos).  

Als het antwoord ‘Nee’ is, dan wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de score te verhogen. Ook de 
initiatiefnemer wordt gevraagd aan te geven of hij/zij mogelijkheden ziet en zo nee, waarom niet.  

 

Hoog niveau van beleving, bijdrage aan variatie (niet meer van hetzelfde) 
● Draagt het initiatief bij aan een hoog niveau van beleving? (authenticiteit, bijzonder, gethematiseerd, 

passend in een verhaal, et cetera)  
● Zorgt het initiatief voor meer variatie in het aanbod die bovendien aansluit bij nieuwe trends?  

Als het antwoord ‘Ja’ is, dan, afhankelijk van de mate en de schaal waarop het initiatief een bijdrage levert aan 
de verhaallijn krijgt het een score tussen 1 (geringe bijdrage) en 5 (zeer grote bijdrage, schot in de roos).  

Als het antwoord ‘Nee’ is, dan wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de score te verhogen. Ook de 
initiatiefnemer wordt gevraagd aan te geven of hij/zij mogelijkheden ziet en zo nee, waarom niet.  

 

Vitalisering Verblijfsrecreatie 
● Is er sprake van vernieuwing/investering van verouderde accommodaties zodat deze weer geschikt zijn 

voor de toeristische verhuur, aansluitend bij hedendaagse behoeften?  
● Spin‐off vrijetijdsvoorzieningen in omgeving; zijn in de directe omgeving van het initiatief 

vrijetijdsvoorzieningen die kunnen profiteren van de komst van het initiatief en vice versa? Het gaat hier 
om voorzieningen als een restaurant, bar, casino, fitness, wellness, bioscoop, theater, museum, 
hoogwaardige routestructuur et cetera in de directe nabijheid of binnen 500 meter lopen. 

● Bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van een bestaand recreatieterrein; 
● Spin‐off vrijetijdsvoorzieningen in omgeving; 

Als het antwoord ‘Ja’ is, dan, afhankelijk van de mate en de schaal waarop het initiatief een bijdrage levert aan 
de verhaallijn krijgt het een score tussen 1 (geringe bijdrage) en 5 (zeer grote bijdrage, schot in de roos).  

Als het antwoord ‘Nee’ is, dan wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om de score te verhogen. Ook de 
initiatiefnemer wordt gevraagd aan te geven of hij/zij mogelijkheden ziet en zo nee, waarom niet.  
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Bijlage 3: Beschrijving van de gebruikte leefstijlgroepen 
De Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd kent zeven doelgroepen, op basis van uitgebreid onderzoek onder 
consumenten. Het onderzoek is in opdracht van acht provincies uitgevoerd door SAMR Marktvinders. 
Hieronder een korte beschrijving van iedere leefstijlgroep zoals beschreven op de website, waar ook (veel) 
meer informatie staat: www.leefstijlvinder.nl.  

  Percentage van 
de bevolking 

Korte kenschets 

  NL  Limburg   

Avontuurzoekers 

Moderne kunst? 
Graag. Andere 
culturen? 
Interessant. Slapen 
op een vulkaan? 
Doen. 

11.2 %
   

8.8 %
   

Deze avontuurlijke en creatieve recreanten zijn voor veel in, zolang 
het een nieuwe ervaring is of bijdraagt aan hun zelfontwikkeling. Ze 
willen het ‘echte’ leven ervaren, in alle rijkheid. Bijvoorbeeld in een 
museum, in de natuur of in een cursus waarin ze nieuwe dingen 
opsteken. Authentieke ervaringen zien zij als een grote verrijking van 
hun bestaan. 

Inzichtzoekers 

 

‘Kunst, cultuur en 
wandelingen houden 
je fit!’ 

12.1 %
   

14.6 %
   

Dingen leren en ervaren willen ze, in de natuur en met culturele 
activiteiten. Het liefst alleen of in klein gezelschap. 

Museumbezoek en bezienswaardige gebouwen; daar liggen de 
interesses. Actief de natuur in kan ook: het liefst wandelend of 
fietsend. 

Overnachten doen ze graag op een plek waar de praktische 
voorzieningen goed geregeld zijn. Ze zijn dan ook best bereid iets 
meer te betalen. 

Harmoniezoekers 

 

‘Hè, gezellig!’ 

 

11.2 %
   

9.8 %
   

Vrije tijd met hun gezin, familie of vrienden. En ze zijn pas echt blij, als 
iedereen in het gezelschap tevreden is. Lekker winkelen, een pretpark 
bezoeken of juist ontspannen in de sauna; de combinatie van 
gezelligheid en rustig aan doen past perfect bij deze groep.  

Geen wonder dat ze graag een huisje huren op een park met veel 
voorzieningen. Een familiecamping mag ook. 

Rustzoekers 

 

‘Dichtbij huis is 
genoeg moois te 
zien’ 

18.8 %
   

15.9 %
   

Eigenlijk vinden ze het leven ’t prettigst als ze lekker rondom huis hun 
eigen gang kunnen gaan, beetje tuinieren, wellicht een rondje fietsen 
of wandelen.  

Maar natuurlijk gaan ze er ook wel eens op uit. En dan vinden ze het 
fijn om van tevoren zoveel mogelijk te regelen. Geen verrassingen, 
geen drukte.  Privacy en rust zijn belangrijk. 

Plezierzoekers 

 

‘Lang leve de lol!’ 

17.2 %
   

17.7 %
   

Van attractiepark tot festivals; plezier hebben, dat is recreëren voor 
deze groep. Je ziet ze veel op festivals en evenementen, maar ze 
pakken ook graag samen een filmpje.  

Op vakantie gaat de plezierzoeker graag op pad met familie en 
vrienden. Bijvoorbeeld op een zon‐ en strandvakantie, op een 
feestvakantie of op een avontuurlijke vakantie. 
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Stijlzoekers 

‘Work hard, play 
hard’ 

17.3 %
   

16.4 %
   

Wellnesscenters, een sportwedstrijd bezoeken of slapen in een mooi 
hotel; dat is de wereld van deze groep. 

Hun actieve en strevende levensstijl komt ook duidelijk naar voren 
in hun vrije tijd en vakantie. Verwend worden en genieten van 
exclusiviteit past voor hen bij vakantie.  

Verbindingszoekers 

 

‘Gewoon, samen 
even lekker 
ontspannen.’ 

12.3 %  16.9 %  In hun vrije tijd zetten zij zich graag in voor anderen, met 
vrijwilligerswerk of in een vereniging. 

Ze genieten graag van de natuur, op de fiets of al wandelend. Maar 
ook een bezoek aan museum of theater vinden ze fijn. 

De interesse in anderen en de wereld vind je ook terug in hun 
reisgedrag: rondtrekken vinden ze leuk. Dan verblijven ze graag op 
een camping met goede faciliteiten, of in een bekende hotelketen.  

 

   




