
Wat betekent TERHILLS nu concreet voor Dilsen-Stokkem?? 

 

Met de komst van het vakantiepark Terhills zal het toerisme en de bijbehorende tewerkstelling een 

enorme boost krijgen. Als schepen van toerisme ben ik dan ook zeer verheugd met de komst. Wat 

dit exact betekent voor Dilsen - Stokkem leest u hieronder. 

De huidige cijfers 

In 2015 verbleven in 14.524 toeristen in Dilsen-Stokkem. Zij waren samen goed voor 45.715 

overnachtingen. Zij vonden een onderkomen in jeugdlogies, bed & breakfast, vakantiewoningen en 

een aantal kleinere hotels. 

Het merendeel van deze vakantiegangers kwam om te fietsen. De gemiddelde besteding per logies 

per nacht bedroeg 69 euro. Dit betekent dat we voor onze stad en omgeving van een toeristisch 

omzetcijfer mogen spreken van 3.154.335 euro. 

Behalve de logies zijn er uiteraard ook nog de vele dagjestoeristen die geld spenderen. 

 

De impact van het vakantiepark TERHILLS. 

Met de komst van het vakantiepark TERHILLS zullen de toeristische cijfers van Dilsen-Stokkem er in 

de toekomst heel anders uitzien. De 250 vakantiewoningen die verhuurd worden zullen op termijn bij 

een gemiddelde bezettingsgraad alleen al goed zijn voor 400 000 overnachtingen, hetgeen een 

toeristisch omzetcijfer van bijna 30.000.000 euro zou betekenen voor de directe omgeving. 

Een onmiddellijk gevolg van de komst van Terhills zal ook sterk toenemende tewerkstelling zijn in de 

toeristische sector en dit los van de tewerkstelling gekoppeld aan de bouw van het vakantiepark. 

Voor inwoners van Dilsen-Stokkem welke een tewerkstelling in de toeristische sector ambiëren 

kunnen we niet genoeg wijzen op de noodzaak van talenkennis. Duits, Engels en Frans lijken een 

must. 

 

De TERHILLS-gast  kan kennis maken met onze toeristische troeven 

Onze stad gelooft reeds geruime tijd in toerisme als een economische hefboom. We beschikken 

vandaag reeds over een aantal sterke toeristische producten. 

Een groot deel van het Nationaal Park Hoge Kempen bevindt zich op ons grondgebied en bovendien 

vormen we met het Maascentrum “De Wissen” de toegangspoort tot het rivierpark “Maasvallei”. 

Voor “ De Wissen” voorziet de stad in 2017 een bedrag van 60.000 euro aan studiekosten om vanaf 

2018 over te gaan tot de herinrichting van het Maascentrum. 

De gasten van het TERHILLS-resort zullen aangetrokken worden door de natuur van de 

Maasuiterwaarden. Op dit ogenblik zijn er reeds 265 000 fietsers die Dilsen-Stokkem passeren. Met 

meer dan 150.000 fietsers alleen al voor de Maasdijk  behoren onze fietsroutes tot de mooiste en 

meest bereden routes van Limburg. Volgend jaar zal ook de fietsroute Hoeveweg  van As via Terhills, 

de fietsbrug en Tivoli een verbinding met de Maas vormen. Ook de zomerse smokkelmarkten zijn 

opnieuw een “thing to do”. 



Vanaf 1 januari start op VRT de zondagavondreeks “Beau Sejour”. Deze reeks speelt zich af rond het 

gelijknamige hotel aan de oude kanaalarm te Lanklaar en de vaak vergeten toeristische site TIVOLI. 

De kijker zal tevens in de serie kunnen kennis maken met de Maas en haar uiterwaarden. Het effect 

van televisie mochten we nog dit jaar ervaren, toen Tom Waes en Philippe Geubels , voor het 

programma “Weg zijn wij” een nachtje kwamen doorbrengen op de Stokkemse kampeervlotten. 

 

Terhills zal meer buitenlandse toeristen aantrekken 

Daar waar we met 8,6 % overnachtingen uit Nederland nu reeds boven het Limburgs gemiddelde 

uitsteken, wat niet onlogisch is door de ligging, zal de komst van TERHILLS zeker zorgen voor een 

toename van buitenlandse toeristen. 

De Limburgse vakantieparken zijn op dit ogenblik goed voor bijna de helft aan Limburgse logies. 

Duitsers en Nederlanders vormen een belangrijke doelgroep.  

Terhills moet voor Dilsen-Stokkem de toeristische hefboom worden die alle door de stad in het 

verleden gedane inspanningen extra valoriseert en tegelijkertijd nieuwe economische kansen biedt.  

Zo vlak voor Kerstmis kunnen we ons geen mooier geschenk voorstellen dan de concrete indiening 

van de plannen van Terhills. We hebben er lang op moeten wachten en vele waters werden 

doorzwommen. Van onze kant zal ik, als schepen van toerisme en ruimtelijke ordening, twee 

bevoegdheden die uiteraard in dit dossier een belangrijke rol spelen er alles aan doen om het verhaal 

van Centerparcs en Terhills zo snel mogelijk te laten uitgroeien tot een succesverhaal. 
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