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kan verbinden
toerisme
Hoe

Vanaf het terras van de Gerardushoeve in Eperheide kijkt 
Anya Niewierra uit over het Geuldal. Geboren en getogen 
in het zuiden is de directeur van VVV Zuid-Limburg trots op 
het vijfsterren landschap. “Dit landschap is onze fabriekshal, 
onze inkomstenbron en dat moet beschermd worden.” Een 
gesprek over de mogelijkheden en de valkuilen van toerisme 
in het zuidelijkste puntje van Nederland.
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l 150 jaar toerisme in Zuid-
Limburg. Heeft u in uw 25 jaar 
als directeur het toerisme zien 
veranderen? 
Zeker. Toen ik begon als directeur 
bij VVV Zuid-Limburg bestond 

Parkstad niet als toeristische 
bestemming, was Maastricht net in opkomst 
en Valkenburg sterk afhankelijk van de zomer. 
Nu lokt Kerststad Valkenburg duizenden 
toeristen en trekt het als vestingstad met 
prachtige evenementen hoog bestedende 
gasten. De transformatie van Parkstad naar 
toerisme is uniek in de wereld en niet voor 
niets beloond met de Tourism for Tomorrow 
Award. Toeristische innovatie zit – zeker in 
Europa – vooral in Limburg.

Hoe is dat innovatieve klimaat 
ontstaan? 
We hebben leren waarderen wat we hebben 
en er is een consequent beleid gevoerd. Zuid-
Limburg is uniek door de grote veelzijdigheid 
op een kleine oppervlakte en het grensover-
schrijdende karakter. Wat ze ook verzinnen in 
Drenthe of de Eiffel, onze internationale regio 
is uniek. Die verscheidenheid is gekoesterd 
en er is een totaalregio ontstaan met comple-
mentaire bestemmingen die elkaar versterken. 
Voorheen vonden mensen natuur, streek-
producten en bezinning in het Heuvelland, 
maar geen attracties voor gezinnen. Parkstad 
had daar wel ruimte voor en is nu zelf een 
belangrijke toeristische trekpleister. Het is 
de kunst om de verschillende krachten te 
zien en daarop een strategie te bouwen. Een 
gebied verandert niet in twee jaar, dat duurt 

tien of zelfs vijftien jaar. In 150 jaar tijd is er 
in Zuid-Limburg een zeer sterke en stabiele 
toeristische bestemming ontstaan. Wij zijn nu 
de grootste economie van Zuid-Limburg.

Volharding is de sleutel?
Maar ook aanpassingsvermogen binnen het 
DNA van je omgeving. Voorheen richtten we 
ons op babyboomers, nu op de millenials. 
Zij hebben verre reizen gemaakt en zoeken 
als jonge gezinnen diezelfde combinatie van 
natuur, bezinning en stad. Dat vinden ze hier 
dichtbij huis, waardoor de toerist al aansluit 
op het gebied. Ik ben er voorstander van 
om in te zetten op Limburg als een short 
break bestemming voor de toerist die bele-
ving zoekt. In Nordrhein Westfalen alleen al 
wonen negentien miljoen mensen. Een markt 
met meer dan genoeg groeipotentieel. Teveel 

richten op toeristen van ver weg lijkt me 
dan ook niet wenselijk. Een Chinees die in 
Roermond komt om te shoppen, heeft niet per 
se de wandelschoenen in zijn koffer zitten. 

Bent u niet bang dat Zuid-Limburg 
aan zijn eigen groei ten onder gaat?
Niet als je het goed aanpakt. Goed toerisme 
is duurzaam en versterkt het DNA van een 
gebied. In ons veld zie je dat mensen snel achter 
hypes aanlopen, waardoor een self destructing 
industry kan ontstaan die aasgieren aantrekt. 
Als bestuurslid van adviesorgaan NECSTouR 
neem ik namens  Zuid-Limburg plaats tussen 
grote Europese bestemmingen als Catalonië 
en Istrië. Daar zie ik wat er mis kan gaan als 
toerisme níet goed wordt gemanaged en te hard 
groeit. Zoals in Barcelona, waar de inwoners 
‘overspoeld’ worden. 

Er zijn mensen die het – met name in 
het Heuvelland – nu al erg druk vinden.
Het toerisme in het Heuvelland is kwalitatief, 
niet kwantitatief gegroeid. Er wordt dus meer 
geld uitgegeven zonder dat het aantal toeristen 
is toegenomen. Daar leent het Heuvelland zich 
ook niet voor. Het landschap is onze ‘produc-
tiehal’. Daar moet je goed voor zorgen. 

Toch is het op vaak filerijden tussen de 
heuvels. 
Dat zijn geen verblijfsgasten, maar veelal 
dagjesmensen uit de omliggende steden. 
Zuid-Limburg is een van de dichtstbevolkte 
gebieden van Nederland en iedereen wil 
recreëren. Met cabrio’s, motoren of in onaan-
gepaste groepen fietsers.  Als in het weekend 
de zon schijnt is er na het ontbijt een invasie 
en in de avond hoor je enkel nog de vogeltjes. 

Wat vindt u ervan als mensen drukte 
ervaren?
Ongunstig, want de bevolking denkt dat het 
verblijfsgasten zijn waardoor het draagvlak 
voor toerisme afneemt. Er is nog veel draag-
vlak, zo bleek ook uit een recent onderzoek, 
maar de verkeersdruk is wel een reële bedrei-
ging voor het DNA van het Heuvelland en 
het toerisme. Er wordt geprobeerd mensen 
uit de auto te krijgen door groene stad-land-
zones te creëren. Stedelingen hoeven dan niet 
meer een industrieel gebied te doorkruisen om 
groen te bereiken, maar kunnen direct op de 
fiets stappen. Ook spreiding van recreanten 
is een optie, naar bijvoorbeeld Parkstad of 
de nieuwe gemeente Beekdaelen, zodat het 
Heuvellandschap behouden blijft.

“Wat ze ook verzinnen 
in Drenthe of de Eiffel, 
Limburg is uniek”
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“De juiste actie op het 
juiste moment kan heel 
veel teweeg brengen”

Uitkijken voor te veel verandering dus?
Ik woon hier ook en wil niet dat de leefomgeving 
van mijn gezin kapot gaat. Ik voel een enorme 
verantwoordelijkheid jegens mijn thuis en ben 
niet bezig met snel scoren en aantallen in het 
toerisme opkrikken, maar geloof dat we onze 
omgeving zowel moeten koesteren als benutten. 
We mogen trots zijn op wat we hebben.

Zijn Limburgers niet trots genoeg?
We zijn onterecht bescheiden. Limburg is 
zowel geografisch als cultuur-historisch heel 
bijzonder. Door de ogen van de toerist zien we 
hoe speciaal we zijn. Het gebruik van mergel in 
Valkenburg bijvoorbeeld heeft mede geleid tot 
een herwaardering voor het kalklandschap en 
het overwegen van een aanvraag bij UNESCO. 
Toerisme kan helpen om het unieke van een 
gebied te bewaren en fungeren als het nieuwe 
cement van de samenleving. De staat financiert 
steeds minder. Een kunstevenement als ‘De 
Poorten van Reijmerstok’ drijft op bezoekers 
van buiten Limburg en de opbrengst ervan gaat 
naar de lokale verenigingen. 

Ziet u toerisme als een ‘hoeder’ van 
natuur en cultuur?
Toerisme is afhankelijk van allerlei sectoren en 
verbindt daardoor. Ziet het hele plaatje. Als 
er een windmolenpark wordt aangelegd in dit 
landschap, verstoort dat het uitzicht en heeft 
dat invloed op de belevenis. Dan blijven onze 
verblijfsgasten weg en stort de economie in. 
De plannen van de Walen om een zinkmijn te 
openen net over de grens in Bleiberg baren me 
echt zorgen. Als dat gebeurt kunnen we wel 
inpakken als toeristische regio. Sterker nog, 
als leefbare regio. 

Maar kunnen we daar wel iets 
aan doen? Ligt dat niet buiten ons 
machtsveld?
De juiste actie op het juiste moment kan een heel 
grote beweging teweeg brengen. Blijven lobbyen 
en praten dus. Hopen dat mensen inzien hoe 
funest zo’n open mijn kan zijn. Er zijn zoveel 
oplossingen, maar dan moeten we denken in 
mogelijkheden, niet onmogelijkheden. Zodat 
nog vele generaties kunnen genieten van dit 
vijfsterren landschap. n


