
G
elderland neemt al enkele jaren de 
hoogste plaats in voor de binnenlandse 
vakanties en overnachtingen in. Maar 

Limburg blijft steeds trouw de tweede plaats 
bezetten met bijna 2,4 miljoen vakanties en 
ruim 10,4 miljoen overnachtingen. Wat betreft 
de hoogste bestedingen tijdens toeristische 
vakanties van Nederlanders per provincie, 
staat Limburg wel op de hoogste plek op het 
erepodium. Dit geldt zowel voor de totale be-
stedingen als voor de bestedingen per persoon 
per dag. Deze liggen in Limburg met € 36,30 
ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 
€ 30,90.

Kastelen

Naast het toerisme weet ook de zakelijke markt 
deze provincie te vinden. Het enige minpunt 
aan een bezoek aan Limburg is kiezen uit de 
verschillende streken en vele locaties die er 
te vinden zijn. Zo tref je in de regio Noord-
Limburg veel locaties aan die hun ligging aan 
de Maas optimaal uitbuiten. Een voorbeeld 
hiervan is het Maashotel. Het restaurant van 

dit hotel in Broekhuijzen biedt een prachtig 
uitzicht op het water en de groene oevers. Ook 
vanuit de vergaderzaal en de hotelkamers kan 
je het verkeer op het water volgen. Naast vele 
locaties aan de Maas zijn er in Noord-Limburg 
ook veel monumentale panden en kastelen 
te vinden die zijn omgetoverd tot prachtige 
hotels. In Baarlo liggen er alleen al vier, waar 
Château De Raay er een van is. Het oorspron-
kelijke kasteel uit 1256 wordt door middel van 
een glazen koepel waarin het restaurant zich 
bevindt, verbonden met de voormalige kapel 
en bijgebouwen. Door het gehele complex 
heen zijn naast historische elementen ook een 
omvangrijke verzameling van hedendaagse 
kunst te vinden. De vijftig luxe hotelkamers 
zijn allemaal verschillend van karakter en 
voorzien van kunst. 

Dagrecreatie

Wat betreft leisure-activiteiten is er in Noord-
Limburg meer dan genoeg te doen. De regio 
kent van heel Limburg het grootste aandeel 
bezoekers in de dagrecreatiesector. Wandelen, 
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fi etsen en andere sportieve activiteiten kunnen hier volop 
worden ondernomen, onder andere in Nationaal Park De 
Maasduinen. Ook de steden en dorpen in Noord-Limburg 
zijn het bezoeken waard. Interessante theatervoorstellingen 
zijn te vinden in de Schouwburg in Venray en Theater de 
Maaspoort in Venlo, die beide ook voor zakelijke bijeenkom-
sten kunnen worden ingezet. Laatstgenoemde theater ligt 
aan de Maasboulevard waar de afgelopen jaren fl ink ver-
bouwd is. Het resultaat is een modern winkelgebied aan de 
Maas met diverse horecagelegenheden. Waar de tijd juist stil 
lijkt te hebben gestaan, is het kloosterdorp Steyl onder Venlo. 
In dit pittoreske kloosterdorp aan de Maas liggen diverse 
kloostercomplexen en kloostertuinen, een missiemuseum en 
Botanische Tuin Jochumhof. Bezinnen en tot rust komen kan 
ook aan de andere kant van Venlo in het dorpje Arcen door 
een bezoek te brengen aan de Kasteeltuinen of lekker naar 
het Thermaalbad te gaan.

Rijksmuseum in Roermond

De regio Midden-Limburg timmert de laatste jaren fl ink 
aan de weg op het gebied van toerisme. Tussen 2011 en 
2012 kende Midden-Limburg een stijging van het aantal 
vakanties van 6,6% tot 471.000 en steeg het aantal over-

nachtingen met 13,4% tot 2.253.000. Voor de bezoekers 
in deze regio is er voor ieder wat wils te vinden. Wie graag 
de natuur opzoekt kan terecht in maar liefst twee nationale 
parken. Ook de Maasplassen, die met een oppervlakte van 
ruim 3.000 hectare het grootste aaneengesloten watersport-
gebied van de Benelux vormen, zijn het bezoeken waard. 
Aan de Maasplassen liggen diverse locaties en havens waar 
het zowel zakelijk als privé heerlijk toeven is. Liefhebbers 
van een culturele omgeving, maar ook shopaholics kunnen 
terecht in Roermond. Deze stad is natuurlijk gastheer van 
het bekende Outletcenter, maar ook het centrum is zeker het 
bezoeken waard. In deze stad domineren een aantal bouw-
werken van de bekende architect Pierre Cuypers. In zijn 
voormalige woonhuis en werkplaats is nu het Cuypershuis 
gevestigd, een museum dat geheel in het teken staan van zijn 
privéleven en zijn omvangrijke oeuvre. In het kader van de 
heropening van het Rijksmuseum is er in juni de tentoon-
stelling ‘Cuypers en het Rijksmuseum’ geopend, dat door 
deze architect werd ontworpen. In een nagebouwde erega-
lerij wordt het complete bouwproces, van het verkrijgen van 
de opdracht, de diverse ontwerpen tot en met realisatie van 
het Rijksmuseum door middel van bouwtekeningen, foto’s 
en krantenartikelen verteld. 
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Logeren in de cel

Een ander uniek kernmerk van Roermond is het aanbod 
van zakelijke locaties. Zo is het hotel Het Arresthuis een 
voormalig huis van bewaring,  kan je tijdens een verblijf 
in TheaterHotel De Oranjerie ook heel makkelijk naar het 
theater dat zich in het hotel bevindt en is in het industrie-
complex van de voormalige Electro Chemische Industrie, nu 
de ECI Cultuurfabriek, onder andere een theater, poppo-
dium, twee fi lmzalen, een foyer, een café, diverse cursuszalen 
en een dependance van het Bonnefantenmuseum gevestigd. 
Ook zijn er diverse zalen te huur. In de voormalige energie-
centrale van de fabriek is restaurant One gevestigd dat is 
gekroond met een Michelinster. 
Naast Roermond is ook Weert een bezoekje waard. 
Vorig jaar werd deze nog uitgeroepen tot Groenste Stad 
van Nederland. De lanen met monumentale bomen, de 
vele bloemenperken maar ook de natuurgebieden zoals 
Kempen~Broek, De IJzeren Man, Bosoverheide en de 
diverse bosgebieden maakt dat je hier heerlijk van de natuur 
kan genieten. Cultuur snuiven kan in de diverse cafés en 
restaurants maar ook in het Munttheater. Een stapje terug 
in de tijd ga je met een bezoek aan het voormalig minia-
tuurvorstendom Thorn. Dit dorp heeft als bijnaam het Witte 

Stadje vanwege de witte huisjes in het centrum.  Ook het 
vestingplaatsje Stevensweert dat nog steeds een zevenhoekige 
omtrek en geometrische stratenpatroon heeft, is een pittoresk 
plaatje. 

Rondleiding door de mijnen

Ook in het zuiden van Limburg is veel natuurgebied te 
vinden. Maar het heuvelachtige landschap is, zoals de naam 
het al zegt, wel een iets grotere uitdaging voor de recreatieve 
sportievelingen. Midden in het groen liggen diverse boerde-
rijen, kastelen en watermolens. Minder goed zichtbaar maar 
zeker zo interessant zijn de mijnschachten die her en der nog 
in het landschap verborgen liggen. Deze herinneren aan de 
vroegere kolenmijnen die lange tijd een belangrijke vorm 
van werkgelegenheid waren. Diverse musea in de regio zijn 
aan dit onderwerp gewijd. Ook kom je meer te weten over 
de mijngeschiedenis in de Steenkolenmijn, waar je afdaalt 
in de mijn en wordt rondgeleid door ex-mijnwerkers die ook 
demonstraties geven met mijnbouwmachines. 
Ook de bekendere mergelgrotten, die te bereiken zijn via 
ondergrondse gangenstelsels die soms in totaal wel honder-
den kilometers lang zijn, blijven een leuke leisure-attractie. 
Mergelgrotten zijn te vinden in de Cannerberg, de Sint 



Pietersberg en in de omgeving van Geulhem en Valkenburg. 
Een aantal van deze grotten is eveneens te bezichtigen door 
middel van een rondleiding.

Wijn en speciaal bier

Cultuur snuiven kan in de diverse steden. Heerlen beschikt 
bijvoorbeeld over het Parkstad Limburg Theater, het histo-
rische Kasteel Hoensbroek , het Thermenmuseum en het 
Nederlands Mijnmuseum. Liefhebbers van kastelen kun-
nen hun hart ophalen in Voerendaal waar maar liefst vijf 
kastelen te vinden zijn. Abdij Rolduc, het oudste behou-
den kloostercomplex van Nederland, tref je in Kerkrade. 
Liefhebbers van bier kunnen een bezoekje brengen aan de 
Brand Bier Brouwerij in Wijlre, de Gulpener Bierbrouwerij 
in Gulpen of Brouwerij De Fontein in Stein waar speci-
aal bieren worden gebrouwen. Wijn kan worden geproefd 
in de vele wijngaarden en wijndomeinen, maar je kan ook 
doorreizen naar Thiessen in Maastricht, de oudste wijnhuis 
van Nederland. Wanneer je daar klaar bent, maken de vele 

winkels, de terrassen op de grote markt of het Vrijthof, de 
diverse musea en theaters en de vele restaurants en hotels het 
verblijf in de provinciehoofdstad compleet. Wat betreft zake-
lijk bijeenkomen is er in Zuid-Limburg net zoveel keuze voor 
handen als in de andere delen van Limburg. De vele kaste-
len, waaronder Château Neercanne in Maastricht, Kasteel 
Terworm in Heerlen en Kasteel Wittem in Wittem bieden 
voor de liefhebber van historische locaties een uniek decor. 
Een modernere inrichting tref je onder andere aan bij het 
Bonnefantenmuseum, Maastricht School of Management, 
Apart Hotel Randwyck, Hotel Beaumont en Designhotel 
Maastricht. Zoals er eerder werd vermeld, heb je meer dan 
genoeg keuze uit steden en streken met diverse locaties en 
leisure-activiteiten. Makkelijker kan redactie de keuze helaas 
niet maken, wel leuker! 

www.liefdevoorlimburg.nl - www.vvvmiddenlimburg.nl 

www.vvvzuidlimburg.nl - www.maastrichtcongresbureau.nl
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