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Rentmeester 
van ’t mooiste

INTERVIEW 
OP WOENSDAG

De kracht van Zuid-Limburg mag 
niet worden onderschat. Het 
toerisme hier staat voor nieuwe 
uitdagingen, weet Anya Niewierra. 
Deze maand viert ze haar 25-jarig 
jubileum bij de VVV.

DOOR
VIKKIE BARTHOLOMEUS

Z e weet het zeker. De tijd
dat toerisme een soort
vervanging was voor
religie is voorbij. De tijd
dat hamburgers en piz-
za’s de ‘nieuwe hosties’

waren, dat we massaal trokken 
naar iconen als de Eiffeltoren, Taj 
Mahal of Colosseum als ‘nieuwe
kerken’. Anya Niewierra is ervan 
overtuigd dat er een einde is geko-
men aan het toerisme dat filosoof
Ruud Welten ooit omschreef als 
„pelgrimage naar het ware leven el-
ders, een utopia, weg van het dage-
lijks leven dat teleurstelt.” Nee, als 
directeur van de VVV Zuid-Lim-
burg heeft Niewierra een andere 
doelgroep voor ogen: de Bildung-
toerist. Een individu dat bewust ei-
gen keuzes maakt en juist buiten de
grote toeristenstroom wil blijven. 
Een toerist die wil ‘leren’, die Bil-
dung en authenticiteit zoekt. „We
moeten op gasten mikken die van
ons DNA houden en niet voor iets 
kiezen dat je op iedere bestemming
kunt krijgen.”
Anya Niewierra (53) voelt haarfijn
aan wat er speelt. „Het toerisme zit
in de frontlinie van alle trends. Dat is
altijd al zo geweest, want in hun vrije
tijd proberen mensen iets uit. Ga
maar na, de sectoren die internet
groot hebben gemaakt zijn porno en
toerisme. Wanneer heb je voor het 
eerst een betaling online gedaan? 
Dat is waarschijnlijk de vlucht van 
een low cost carrier geweest. Wij
hebben in het toerisme een enorme
antenne; we zitten aan de voorkant
van de wind, van het peloton waar 
de trends tegenaan knallen. Neem 
het bezinningstoerisme. Wij zijn 
vijftien jaar geleden al begonnen
met arrangementen met meditatie,
zen, yoga. Wij merkten toen al dat er
geestelijk iets aan het gebeuren is
met mensen; dat ze onder druk
staan en het allemaal niet meer aan-
kunnen. Wij hebben dat al vroeg
aangevoeld.”
Deze maand werkt Anya Niewierra
25 jaar in het toerisme in Zuid-Lim-
burg; een kwart eeuw waarin haar 
branche enorm veranderd is. Ze 
weet nog goed dat een vriendin haar
destijds attendeerde op de vacature
voor directeur van VVV Het Geul-
dal. Haar droombaan. Maar de solli-
citatietermijn was al verstreken. Ze

besloot brutaal bij de bestuursvoor-
zitter thuis aan te bellen. „We had-
den gelijk een klik. We hebben een 
uur in zijn gang staan te praten. La-
ter vertelde hij me dat hij toen met-
een besloten heeft dat ik het moest 
worden. Eigenlijk was de procedure
klaar.” Ze studeerde aan het Neder-
lands Wetenschappelijk Instituut
voor Toerisme, was bij het Neder-
lands Bureau voor Toerisme liaison
voor België en Frankrijk geweest. In
Valkenburg kwam ze in 1993 mid-
den in de economische crisis te-
recht. „Toeristisch lag de zaak aar-
dig op zijn gat. In september kon je 
in de Grotestraat een kanon afschie-
ten zonder een gast te raken.  Je had
toen geen overdekte of verwarmde
terrassen. Wintertoerisme bestond
nog niet. Met kerst stonden er wel
wat kraampjes, maar dat mocht
geen naam hebben. Parkstad be-
stond nog niet, Maastricht was net 
bezig het toerisme op te bouwen.
We waren het zomertoerisme kwijt.
Dat was vrij rap gegaan. We hadden
tot halverwege de jaren tachtig nog
een stevige positie in de zomer.
Maar Europa kwam open te liggen. 
De autoroute du soleil was gebouwd,
de Brennerpas, Franco had Spanje
opengegooid en Joegoslavië werd
toegankelijk. Steeds meer mensen 
kregen een auto, we kregen langer 
vakantie. Een bruine huid was mo-
dern, mensen wilden naar de zon.
Ons soort bestemming, Zuid-Lim-
burg, viel eigenlijk vrij snel in een
gat.”

Bad ValkenburgBad Valkenburg
Het was een periode waarin nie-
mand goed wist wat aan te vangen
met het toerisme. Zuid-Limburg 
telde tal van piepkleine VVV’s met 
beperkte knowhow die vaak niet
verder kwamen dan folders ver-
spreiden. Niewierra herinnert zich 
dat op de eerste raadsvergadering 
in Valkenburg waar ze present was
een fikse korting van de subsidie 
voor de VVV op de agenda stond.
„Ik hoorde daar tot mijn verbazing:
toerisme is toch helemaal niet zo be-
langrijk hier?” De volgende raads-
vergadering had ze cijfers paraat.
„Ze vielen van hun stoel af.”
Vrij snel werden zaken in gang ge-
zet. Een actieplan seizoensverleng-
ing. De kerstmarkt. De acquisitie

voor de Amstel Gold Race en het
WK wielrennen. Er werd ingezet op
het kuren; Valkenburg werd Bad 
Valkenburg met Thermae 2000 en 
een nieuw casino boven op de Cau-
berg. Na Amsterdam was de VVV in
Valkenburg in 1995 de eerste met 
een website. De eerste VVV ook met
een retailformule: de Limburg Win-
kel. En al snel volgde - onder druk
van de provincie - een fusie van alle
miniatuur VVV’s in het Heuvelland.
Inmiddels runt Niewierra een orga-
nisatie met 70 medewerkers waar 
jaarlijks 6 miljoen euro in omgaat. 
900 bedrijven en 18 gemeenten zijn
aangesloten. De samenwerking met
de VVV Maastricht is goed; stad en
Heuvelland blijven verschillende
grootheden, met wederzijds res-
pect. Ze is content over de staat van
het toerisme nu. „Het is een hele 
sterke, grote, veelzijdige sector. We
hebben op allerlei niveaus kwali-
teitsslagen gemaakt, maar we moe-
ten nu opletten dat we niet naar de 
andere kant doorslaan. We moeten 
aan crowdmanagement gaan doen. 

Goed nadenken over ons kernkapi-
taal. We staan nu voor heel andere 
uitdagingen. Vroeger hadden we als
dogma meer meer meer, groei groei
groei. Nu ligt de uitdaging in dat we
in het kleine groot moeten zijn.”

Heuvelland
Het afketsen van Nature Wonder Het afketsen van Nature Wonder 
World is „jammer”. „Maar ook 
daarin ben ik pragmatisch. We heb-
ben er voor gevochten en de strijd 
verloren. Mijn vader zei dan: kink, 
effe d’r kop sjudde en durch jon.” Ze 
kijkt nauwelijks televisie, probeert 
sociale media te doseren. „Ik wil
niet meegezogen worden in die col-
lectieve gekte en ik wil mijn obser-
vatievermogen scherp houden, om-
dat dat voor mijn beroep essentieel
is. Ik wil een ‘eigen mens’ blijven.” 
Zeker, ze heeft wel eens aanbiedin-
gen gehad voor andere banen. Gro-
ter. Meer. Maar ze wil niet. Ze voelt
oprechte liefde voor haar Heuvel-
land. „Ik zie mezelf als rentmeester
van het mooiste gebied van Neder-
land. Een tussenpaus voor dit cultu-

reel erfgoed en dit landschap.” Ze
vindt dat de kracht van Zuid-Lim-
burg wordt onderschat. „Niemand 
geloofde dat Parkstad de Tourism 
for Tomorrow Award zou winnen. 
En toen we hem wonnen vond men 
dat belachelijk! Dat heeft te maken 
met het enge perspectief van waar-
uit gekeken wordt. Beschränkte
Geister die Limburg zien als het aan-
hangsel van de grachtengordel en
die niet erkennen hoe groot we zijn.
Toeristisch zijn we echt vooruit-
strevend, vernieuwend.”
De aanvraag voor de Unesco erf-
goedstatus voor het Heuvelland is 
ambitieus maar realistisch, vindt
ze. Is die status niet aan inflatie on-
derhevig? „Nee. Het is feitelijk het 
hoogste beoordelingscriterium ter 
wereld. Als een paar kleurige huis-
jes op Curaçao op die lijst kunnen 
komen met als belangrijkste presta-
tie dat ze goed zijn geweest in het 
slavernijverleden, dan kan Zuid-
Limburg er zeker op komen. We zijn
veel sterker, groter en beter dan we
zelf denken. En ik vertel dat.”

Beschränkte 
Geister die 
Limburg zien als 
het aanhangsel 
van de grachten-
gordel en die niet 
erkennen hoe 
groot we zijn.

Anya Niewierra

Toeristisch lag de 
zaak aardig op 
zijn gat. In 
september kon je 
in de Grotestraat 
een kanon 
afschieten zonder 
een gast te raken. 

Anya Niewierra

Anya Niewierra; „We staan nu voor heel andere uitdagingen. We moeten in het kleine groot zijn.” FOTO BAS QUAEDVLIEG


