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Nieuw toeristisch magazine vertelt de Grote Verhalen:  
Zuid-Limburg Lonkt… 
 
Gisteren lanceerden de Zuid-Limburgse gemeenten de campagne ‘De Grote Verhalen van Zuid-
Limburg’. Ze deden dit via de lancering van het nieuwe toeristisch magazine ‘Zuid-Limburg lonkt…’. 
Dit magazine met de daaraan gekoppelde multimediale campagne is een concrete uitwerking van 
de toeristische visie Bestemming Zuid-Limburg 2030 die in 2020 door alle 16 gemeenten is 
vastgesteld. Voorafgaand aan de lancering presenteerden afgevaardigden van de 16 gemeenten 
voorbeelden van deze veertien Grote Verhalen. Dit gebeurde tijdens een online talkshow in het 
gemeentehuis van Echt-Susteren.  
 
Visie Bestemming Zuid-Limburg 2030 
Onder leiding van wethouder Pieter Meekels van Gemeente Sittard-Geleen - destijds voorzitter van 
het bestuurlijk overleg economie van Zuid-Limburg - kwam de toeristische visie Bestemming Zuid-
Limburg 2030 tot stand. ‘Wij constateerden dat het toerisme het laatste decennium met problemen 
kampte waaronder de drukte in het heuvelland, de verschraling van het landschap en een gebrek aan 
innovatie bij ondernemers. We moesten meer sturing geven. Temeer omdat de sector met een 
directe omzet van € 2,2 miljard euro een essentiële motor is voor de Zuid-Limburgse economie. De 
visie kwam tot stand in nauwe samenwerking met vele partners.’ De regio koos er vervolgens voor 
om in te zetten op duurzaam toerisme. Ofwel, er werd gekozen voor het concept van een GREEN 
Destination.  
 
GREEN Destination 
Het concept van een GREEN Destination is ontwikkeld door de Global Sustainable Tourism Council en 
gaat uit van een type toerisme dat past bij de identiteit van een gebied, dat energieneutraal is, dat de 
natuur niet aantast en dat geen negatieve gevolgen heeft voor de inwoners. ‘We willen streven naar 
een toerisme waarbij zowel de natuur, de mens als de economie met elkaar in balans zijn. Dat 
betekent dat wij gasten zoeken die bij ons DNA passen, die respect hebben voor onze cultuur en ons 
landschap en die een connectie willen maken met de essentie van onze streek en om die reden ook 
naar ons terug komen’ aldus Anya Niewierra, algemeen directeur Visit Zuid-Limburg.  
 
DNA thema’s 
Binnen het concept van een GREEN Destination blijft een gebied dus dicht bij zichzelf en draagt die 
thema’s uit die aansluiten bij het feitelijke culturele en natuurlijke DNA van een streek. Samen met 
deskundigen werden voor Zuid-Limburg 14 Grote Verhalen ( = DNA thema’s) gedefinieerd die de 
essentie van Zuid-Limburg vormen en die vergeleken met andere toeristische bestemmingen sterk 
onderscheidend en niet kopieerbaar zijn.  
 
Op de internationale markt zijn dat de thema’s Bron van Europa, Krijt/Mergel/Kalk, de Maas en Kerst 
(in de grotten). Op de nationale markt gaat het om Heuvels & Dalen, Vakwerk, Wijnbouw, Van Zuid-
Limburgse bodem, Familie-/Kinderpret, Katholiek Verleden/Bezinning, Romeins Verleden, 
Mijnverleden, Oorlogsverleden en Prehistorie.  
 



Tijdens de lancering van het magazine Zuid-Limburg Lonkt gaven zeven bestuurders voorbeelden van 
de uitvoering van deze Grote Verhalen in hún gemeente. Zo vertelde burgemeester Jos Hessels van 
de gemeente Echt-Susteren over het bezinningstoerisme, sprak wethouder Gina van Mulken van 
Stein over de Maas en het riviertoerisme, lichtte burgemeester Reyans van de Duitse gemeente 
Selfkant toe hoe de Euregionale kracht in zijn gemeente onder meer zichtbaar wordt op het meest 
westelijk gelegen puntje van Duitsland, het Westzipfelpunkt. Burgemeester Eric Geurts van 
Beekdaelen en de wethouders Stijn Kropman van Landgraaf en Jean-Paul Kompier van Vaals gingen 
dieper in op het Romeins Verleden, Heuvels & Dalen, Wijnbouw en het Mijnverleden. Martin 
Hendricks, eigenaar van Black Label Hospitality, schetste tot slot hoe hij als ondernemer inspeelt op 
de nieuwe fietsroute ‘Route vol Verwondering’ die in april verschijnt en een onderdeel is van het 
Grote Verhaal Katholiek Verleden/Bezinning.  
 
Meer informatie over de Grote Verhalen van Zuid-Limburg en de uitzending is terug te zien via 
partners.visitzuidlimburg.nl/nieuws. 
 
Limburgse ambassadeurs vertellen in Zuid-Limburg Lonkt… 
In het nieuwe magazine vertellen bevlogen Limburgers over hun Grote Verhaal. Meerdere personen 
leverden hier hun pro deo bijdrage aan waaronder de koning van de wals André Rieu en 
nieuwspresentator Twan Huys. 
 
Het magazine verschijnt in april in een oplage van 110.000 stuks en zal verspreid worden via de VVV 
kantoren, de gemeentes, ondernemers en andere partners. Aan de lancering is een multimediale 
campagne gekoppeld met ook fiets- en wandelroutes, vlogs en blogs.   
 


