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LIMBURG IN  
CIJFERS

Met de helft van de inschrijvingen van 
over de grens, is Universiteit Maastricht 
op afstand de meest internationale 
universitaire instelling van Nederland

LENGTE GRENS MET BELGIË

139 KM

GRENS MET DUITSLAND

212 KM

GRENS MET NOORD-BRABANT

102 KM

GRENS MET GELDERLAND

11 KM

ZUID-LIMBURG

602.038
INWONERS

MIDDEN-LIMBURG

235.351

NOORD-LIMBURG

280.552

INTERNATIONALE WERKPLEK
Tussen 2007 en 2012 verachtvoudigde 
het aantal internationals* in Limburg

2007
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2012
13.209
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■ Limburg

1990

2006

‘95

‘08 ‘09 ‘11 ‘13‘07

‘00

‘10

‘05

‘12

‘10

‘14

2015

2015

Limburg is de poort naar Europa. Om deze groene en 
heuvelachtige provincie heen loopt een lange landsgrens, 
die de provincie zijn internationale karakter verleent. 
Huizen zijn er goedkoper, de economie bloeit er op en de 
werkloosheid ligt er onder het landelijk gemiddelde. Ook 
de kwaliteit van het onderwijs neemt een vlucht. Start-ups 
domineren de vele hubs voor de agrarische, chemische, 
biomedische en maakindustrie, alsmede de dienstverlening 
in data analytics. En natuurlijk floreert het toerisme, want 
het glooiende Limburgse landschap is rijk aan weiden, 
bossen en rivieren. Welkom op bestemming Limburg. 
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* werkzaam in Nederland zonder 
Nederlands paspoort

LIMBURG

300.000

1.150.000
AMSTERDAM

475.000
NEDERLAND

DEEL VAN TOTALE  
LANDGRENS 

34%

 

12 MICHELINSTERREN

DICHTBEVOLKT, 
MAAR BOSRIJK
GRONDGEBRUIK

LIMBURG, 214.757 HA

NEDERLAND, 3.367.993 HA

OPPERVLAKTE

2.148 KM²
5,7% VAN NEDERLAND

INWONERS

1.117.941
6,6% VAN NEDERLAND

BEROEPSBEVOLKING
LIMBURG IN LEEFTIJDSCOHORTEN

LIMBURG
1.117.941

INWONERS

20%

59%

21%

DUITSLAND  334.000

BELGIË  289.000

GROOT-BRITTANNIË  69.000 

VS  29.000

FRANKRIJK  26.000

AZIË  25.000

50%
BUITENLANDSE 

STUDENTEN

■ <20 

20-65
■ 65+

UNIVERSITEIT MAASTRICHT  7.196

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN  3.655

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM  3.413

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT  3.256

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM  2.939

UNIVERSITEIT LEIDEN  2.372

HUBS VOOR START-UPS
TOP-5 STARTENDE BEDRIJVEN IN 2015,  
NAAR SECTOR

ZAKELIJKE DIENSTEN  2.156

GEZONDHEID  1.386

DETAILHANDEL  1.371 

BOUW  696

HORECA  527

WERELDWIJD STUDIEHUIS
MAASTRICHT SPANT DE KROON

BESTIMMUNGSORT
TOERISTEN LIMBURG, NAAR HERKOMST

VERHUIZEN?
PRIJS VAN EEN WONING 
(175 M² MET TUIN)

GEZONDE 
WONINGMARKT
M²-PRIJS,  
IN EURO

WEER AAN HET WERK
WERKLOOSHEID,  
IN PROCENTEN

■ Wegen en spoor
■ Woningen
■ Bedrijven
■  Overige bebouwing

■  Recreatie
■ Agrarisch terrein
■ Bos
■ Overige natuur

AANTAL STARTENDE  
ONDERNEMERS

9.144

L I M B U R G
BESTEMMING

L I M B U R G
BESTEMMING

Inhoud
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Parkstad Limburg is door de World Travel & 
Tourism Council bekroond met de Tourism for 
Tomorrow Award 2016, een onderscheiding voor 
de beste toeristische bestemming ter wereld. 
Nooit eerder werd een Nederlandse bestemming 
voor deze prijs genomineerd.
De jury gaf aan dat vooral de overgang van het 
gebied van ‘zwart naar groen’ in relatief korte tijd 
de doorslag gaf. Parkstad heeft zich in vijftien jaar 
ontwikkeld van industrieel mijngebied tot een  
van de groenste stadsregio’s van Nederland, met 
toerisme, cultuur en natuur als speerpunten.   
Parkstad Limburg leverde in die periode 5.800 
nieuwe banen op en draaide in 2015 een omzet 
van 368 miljoen euro. Onder meer SnowWorld, 
Mondo Verde, GaiaZOO en de Museumboulevard 
zijn gevestigd in het gebied. VVV-directeur  
Anya Niewierra: ‘Twintig jaar geleden had het 
Heuvelland een groot probleem met het toerisme. 
De gemeenten in Parkstad staken toen de vinger 
op, in een periode waarin die ambitie zeker  
niet vanzelfsprekend was. Het heeft fantastisch 
uitgepakt, en dit is de beloning.’ (LB)

GROEN PARKSTAD PAKT  
TOERISTISCHE PRIJS

‘Onze gemeenten  
 hebben  

ambitie getoond’

Steeds meer onderzoekscentra  
strijken neer in Limburg. TNO 

doekt de eigen vestiging in 
Eindhoven op en verhuist naar het 
Brightlands Materials Center in 

Geleen, waar ongeveer 40 mensen 
van TNO komen te werken. Het 
Brightlands Material Center is  
onderdeel van de Brightlands 

Chemelot Campus, een broedplaats 
voor vernieuwing en samenwerking 

op het gebied van geavanceerde 
chemie. De campus is een initiatief 

van DSM Nederland, Provincie 
Limburg en de Universiteit 

Maastricht. Bij het Materials Center, 
dat in 2015 werd opgezet en waarin 
de komende vijf jaar zo’n 45 miljoen 

euro wordt geïnvesteerd, zijn 
15 bedrijven en instellingen  

betrokken. In maart opende nog een 
ander centrum van Brightlands:  
het China Center, gevestigd in 

Maastricht. Dit instituut zal zich 
richten op het versterken van de 

banden tussen Chinese en 
Nederlandse gezondheids- 

organisaties. Ook het Institute  
for Biobased Materials, een samen-

werking tussen de universiteiten  
van Maastricht en Aken, komt  
naar de Brightlands Chemelot 
Campus. In oktober 2016 zal  

het instituut daar een gloednieuw 
laboratorium betrekken. 

BRIGHTLANDS  
CAMPUS  

IS EEN HIT

Rianne Letschert, vanaf   
1 september de nieuwe rector 

magnificus van Universiteit 
Maastricht, is met 39 jaar de 

jongste vrouwelijke rector aan 
een Nederlandse 

universiteit. Met Dymph van 
den Boom  en Anja Oskamp 

zijn de Universiteit van  
Amsterdam en de Open  

Universiteit de twee andere 
universiteiten met een  

vrouwelijke rector.  
Momenteel is Letschert  

hoogleraar victimologie en 
internationaal recht aan de 

Universiteit van Tilburg.  
Letschert volgt in Maastricht 

Luc Soete op. Ze wordt 
voor een periode van vier  

jaar aangesteld, met  
een mogelijkheid tot 

herbenoeming. ‘De komst  
van een jonge, vrouwelijke 

rector zal een verandering van 
dynamiek in ons college  
van bestuur betekenen,’ 

zo laat de universiteit 
optekenen.

MAASTRICHT  
KRIJGT JONGSTE  
VROUWELIJKE  

RECTOR

L I M B U R G
BESTEMMING

Nieuws
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Gouverneur Theo  
Bovens bezoekt  

landgoed Daelenbroeck  
nabij ‘Remunj’ 

(Roermond)

‘Vorig jaar  
verkochten wij een 

recordaantal  
vierkante meters 

grond’

L I M B U R G
BESTEMMING

Interview
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’Limburg draagt meer dan gemiddeld bij 
aan het Bruto Nationaal Product. Feitelijk 
sponsoren wij het land. Voor ons geldt dat 
letterlijk.’ Gouverneur Theo Bovens (56) 
zegt het glimlachend terwijl hij westwaarts 
uitkijkt over de Maas. Zijn zogeheten 
‘Bestuurseiland’, dat deel uitmaakt van 
het provinciale Gouvernement, ligt op een 
kunstmatig gescheiden lap grond, gelegen 
in de rivier. Voor Bovens is het symbolisch 
voor de historie van zijn provincie. ‘Mijn 
voorganger Sjeng Kremers (gouverneur 
van 1977 tot 1990, red.), die dit gouver- 
nement liet bouwen, wilde dat het bestuur 
van Limburg niet te Maastrichts zou zijn. 
Er is altijd een zekere spanning tussen de 
hoofdstad en provincie. De locatie van dit 
pand is een uitgestoken hand naar de rest 
van Limburg.’

De provincie staat voor Nederlanders 
die er niet wonen bekend als een favoriete 
overnachtingsbestemming, als winkel- 
walhalla, en als uitvalsbasis voor reizen 
naar de buurlanden. Maar Limburg is 
meer: de plaatselijke politiek gaat samen 
met projectontwikkelaars en investeerders 
uitdagingen aan die van ambitie niet 
gespeend zijn. Parkstad, een agglomeratie 
van gemeenten rond Heerlen en Kerkrade, 
werd onlangs in Dallas, Texas uitgeroepen 
tot beste toeristische bestemming in  
de wereld. Deze titel gaat naar steden die  
niet als reisbestemming bekend staan, 
maar wel een omreis waard zijn. 

Meneer Bovens, is Limburg ook  
een trekpleister voor toeristen in de 
buurlanden?
‘Voor kooptoerisme is onze provincie dat 
zeker. Roermond trekt met zijn Designer 
Outlet Center jaarlijks 5 miljoen mensen, 
onder wie dik 2,5 miljoen Duitsers. Dat 
maakt Roermond het grootste winkel- 
centrum van Noord-West Europa. Ook 
Maastricht trekt van oudsher heel veel 
consumenten, met name uit België. Maar 
als overnachtingsplek is Limburg nog niet 
zozeer in trek onder Duitsers en Belgen 
als onder Nederlanders.’

Limburg staat bekend als een gebied 
met een zwakke economie, hoge werk-
loosheid en minder gezonde inwoners. 
‘Dat komt door de kwaliteit van de lucht, 
de levensstijl en de sociaal-economische 
achterstand, die we vanuit het verleden 
meekregen. Ik denk dat dat beeld achter-
haald is. Limburgers zijn in vergelijking 
met inwoners van andere provincies wel- 
iswaar ongezonder, maar vergeleken met 
de grensregio’s Aken, Luik en Hasselt zijn 
wij de gezondste streek. Als onze levens-
stijl op het Nederlands gemiddelde komt 
– dat is onze doelstelling – dan zou dat 
meteen economische groei opleveren. 
Meer gezondheid betekent minder uitval 
op het werk en minder mensen in uitkerings- 
situaties. Met een dalende werkloosheid is 
iedere fitte medewerker er één.’FO
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De welvaart van Limburg stijgt. De 
werkloosheid ligt onder het landelijk 
gemiddelde en de economische groei 
erboven.
‘Onze bijdrage aan het Bruto Nationaal 
Product is een structurele ontwikkeling.  
Limburg heeft zichzelf opnieuw uit-
gevonden. Ooit waren we de eerste 
geïndustrialiseerde streek van het land. 
Daarna ontwikkelde zich het gebied van 
Roermond tot Zuid-Limburg tot een 
monocultuur van de mijnindustrie. In  
de jaren vijftig en zestig kwam daar de 
maakindustrie bij. Vorig jaar verkocht 
Limburg een recordaantal vierkante 
meters grond, met name aan logistieke 
bedrijven. Dat was in het noorden waar 
het logistieke knooppunt Venlo ligt, 
maar ook in het zuiden waar winkel- 
keten Action en pakkettenbedrijf UPS 
distributiecentra bouwen. De dienst- 
verlening van klantcontactcentra groeit 
als kool. Dat komt natuurlijk ook door 
de beschikbaarheid van native speakers 
Nederlands, Frans en Duits. Het toeris-
me is goed voor 40.000 banen. We zien 
ook een shift naar een kenniseconomie 
ontstaan. Bij al deze ontwikkelingen is 
onze economische opgave vooral demo-
grafisch: hoe vinden wij de juiste mensen 
om al die banen te betrekken? Sinds vier 
jaar komen er meer mensen in Limburg 
wonen dan uit onze provincie weggaan. 
De uitstroom van Limburgers naar de 

‘Onze provincie  
heeft zichzelf opnieuw   

uitgevonden’
Meer dan genoeg werkgelegenheid, een bloeiende kenniseconomie  

en een toenemende instroom van bewoners van buiten  
Limburg. Volgens gouverneur Theo Bovens is Limburg veel meer  

dan een provincie die een achterstand op de rest van  
het land inhaalt. ‘We zijn een economisch succesverhaal.’

>

BL GOUVENEUR.indd   7 02-06-16   16:39



8  | BESTEMMING LIMBURG

Randstad is omgedraaid. Mensen komen 
op de banen af als bijen op de stroop.  
En we kunnen iedereen goed gebruiken.’

Toch is de grenspendel met buurlanden 
België en Duitsland teruggelopen.
‘Dat is een paradox. Het is de afgelopen 
decennia fysiek alleen maar gemakkelijker 
geworden om over de grens te werken en 
te emigreren, maar het grensverkeer zelf  
is in die periode verminderd. Dat komt 
door verschillende oorzaken: bureaucratie, 
verschillen in onze regelgeving voor  
gezondheid, verzekeringen, belastingen en 
accijnzen, diploma-erkenning en hypotheek- 
renteaftrek. Ook spreken we minder goed 
onze buurtalen, en kijken we minder  
naar Duitse en Belgische televisiezenders.’

Bij uw aantreden gaf u aan een meer 
internationale koers te willen varen.
‘Zeker, en die koers varen we ook. Als de 
grenzen er niet waren geweest, zou de 
Euregio Maas-Rijn economisch sterker 
staan dan de Randstad. Zonder grenzen 
zouden we van Hasselt tot Aken profi- 
teren van agglomeratie. Rotterdam, 
Utrecht, Den Haag en Amsterdam  
profiteren van elkaars nabijheid. Maar 
Maastricht profiteert minder van Luik, 
Hasselt of Aken, en dat komt door de 
landsgrenzen die ertussen liggen. Wij 
hebben berekend dat als die grenzen er 
niet waren geweest, er alleen al in Zuid-
Limburg 740.000 banen méér zouden 
zijn. Dat zou ons nationale begrotings- 
tekort halveren. Ook het Duitse en 
Belgische begrotingstekort zou dalen. 
Iedere administratieve drempel die wij 
wegnemen, levert geld op.’

Waarom wilt u Maastricht als vijfde 
EU-stad profileren?
‘Omdat het kan. Niemand zal je die titel 
geven, dus moeten we het zelf opeisen. 
Het idee komt van een Franse collega, die 
in Maastricht het Verdrag van Maastricht 
kwam bekijken, waarvan wij hier een 
kopie hebben liggen. Die merkte op dat 
Maastricht eigenlijk al de vijfde belang-
rijkste stad van de Europese Unie is, na 
Brussel, Straatsburg, Frankfurt en Luxem- 
burg. Hier is het Europees Instituut voor 
Openbaar Bestuur (EIPA) gevestigd, waar 
alle Brusselse ambtenaren worden opge-
leid, en hier is natuurlijk het Verdrag van 
Maastricht getekend. Bovendien is dit het 
gebied waar Karel de Grote Europa ooit 
samensmeedde, in zijn paleis in Aken.’

In uw vorige betrekking was u 
voorzitter van het college van bestuur 
van de Open Universiteit. Hoe beziet 
u het onderwijs in Limburg?
‘Ik ben tevreden. De Open Universiteit is 
in alle rangschikkingen de tweede univer-
siteit van Nederland. Ook de Universiteit 
Maastricht staat in de top-vijf van het 
land. De hogescholen presteren goed met 
bepaalde opleidingen. De Limburgse 
middelbare scholen leveren een boven- 
gemiddelde kwaliteit en dat geldt ook  
voor het lager onderwijs. Toch willen we 
nog een tandje bijzetten. We willen  
internationaler zijn in ons onderwijs, door  
beter onderwijs in onze buurtalen te  
bieden zodat leerlingen vaker stages zullen  
lopen aan de andere kant van de grens.’ 

Welke kansen ziet u voor Limburg als 
vestigingslocatie?
‘We zetten voornamelijk in op versterking 
van bestaande economische kerngebieden:  
de zogenaamde Brightlands Campussen. 
Naast de chemie- en materialencampus 
Chemelot nabij Sittard is het agro-food-
centrum rondom Venlo een voorbeeld.  
En ook in de gezondheidszorg, de  
ontwikkeling van gezondheidsapparatuur 
en de productie van bio-gebaseerde  
materialen is Limburg sterk. Hier in 
Maastricht is Medtronic de grote trekker 
van biomedische professionals en device- 
bedrijfjes. Medtronic, dat technologie 
ontwikkelt voor de gezondheidszorg, heeft 
zijn Europese distributie en opleidingen 
naar Limburg verhuisd. Heerlen maakt in 
aanwezigheid van pensioenuitvoerder 
APG een ontwikkeling door van nieuwe 
bedrijvigheid in smart services en data 
analytics. Daar hebben zich nu de eerste 
bedrijven gevestigd, wat ruim 500 banen 
creëert. En op Chemelot komt er elke 
week wel een bedrijf bij.’

Hoe ziet Limburg er over tien jaar uit?
‘We bevinden ons dan opnieuw in de 
innovatie-top-drie van Nederland. 
Misschien zijn we gestegen naar de 
tweede plek. Ik hoop dat de kwaliteit  
van leven daar niet onder geleden heeft  
en dat we er in zijn geslaagd om een  
laptop- en-lederhosen-achtige combinatie 
te vinden. Dat we als woon- en werk- 
omgeving nog steeds een fantastische 
provincie zijn. Dat we met minder  
mensen meer dingen kunnen bereiken. 
Dat Limburg dan bekend staat als,  
laten we zeggen, Slimburg.’ (WG)

‘Het onderwijs  
is hier  

bovengemiddeld 
- en we zetten  

nog een tandje bij’ 

L I M B U R G
BESTEMMING

Interview
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EEN EEUW LIMBURGSE 
BIERTRADITIE

Als een eeuw staat in het Noord-Limburgse vestingdorp Arcen een 
kleine brouwerij. Met innovatiekracht brengen de brouwers van  

de Hertog Jan Brouwerij hun passie voor Limburgs bier in de praktijk.

Arcen ligt ten noorden van Venlo, stroom- 
afwaarts aan de Maasoever. Bekender nog 
dan het vestingdorpje is zijn beroemdste 
inwoner, Hertog Jan. De bierbrouwer,  
een bekend landelijk biermerk, is diep 
geworteld in het deel van Limburg dat 
bekend staat als Europees distributiepunt. 
Arcen zelf is al eeuwen een knooppunt: 
een veer over de Maas verbond het  
stadje met het westen. De ruïne van de 
Schanstoren herinnert aan de tijd dat er 
in het stadje nog tol werd geheven.

GROTERE VOLUMES
Dat Arcen ook de bron was van kalkarm 
water, maakte het een ideale plek voor een 
brouwerij. In 1914 stichtten vier Noord-
Limburgse brouwers daar hun coöperatie-
bedrijf, genaamd De Vriendenkring. Met 
dat initiatief reageerden de vier brouwers 
op de razendsnelle ontwikkeling van de 
uit vele kleine brouwerijtjes bestaande 

AANBOD VOOR LEZERS 
Hertog Jan nodigt u graag uit voor  

een bezoek aan de historische  
brouwerij in Arcen. Op vertoning van 
dit magazine, Bestemming Limburg, 

krijgt u gratis toegang.

Actie loopt af op 30 september.

Plan uw bezoek via hertogjan.nl/brouwerij
Brouwerij Hertog Jan, Kruisweg 44,

5944 EN Arcen.

Maandag gesloten.

biermarkt. De uitvinding van koelings- 
installaties en de thermometer en de 
ontwikkeling van gistingstechnieken 
maakte het mogelijk om bier overal, het 
hele jaar door, en in veel grotere volumes 
te produceren. Het gevolg was een 
wereldwijde consolidatie, die de kop zou 
kosten van vele kleine brouwerijtjes. 

L I M B U R G
BESTEMMING

Hertog Jan overleefde door slim te opere-
ren met een nieuwe productiefaciliteit in 
de open ruimte. 

WEDEROPBOUW
Tegenwoordig brouwt Hertog Jan in 
Arcen zijn bekende en prijswinnende 
speciaalbieren, zoals de Arcener Tripel, 
Karakter en Grand Prestige. Die traditie 
begon in 1980, lang voor de huidige hausse 
aan speciaalbieren. In dat jaar dronk  
98 procent van de Nederlanders pils, maar 
die cijfers weerhielden zes brouwers niet 
nieuw leven in de Arcener brouwerij te 
blazen met bovengistend speciaalbier. 
Brouwmeester Gerard van den Broek won 
in 2014 goud voor de Hertog Jan Grand 
Prestige op de World Beer Cup. En dit 
jaar kreeg de Hertog Jan Dubbel de zilve-
ren prijs. Deze eerbetuigingen geven het 
Limburgse bedrijf het vertrouwen ook zijn 
tweede eeuw Limburgs trots te zijn. (WG)

Bierbrouwen
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HET GEHEIM VAN 
TEGELFABRIKANT MOSA 
Al 130 jaar produceert Mosa tegels in Maastricht. De tegel- 
fabrikant heeft de stad op de kaart gezet als keramisch  
centrum van Nederland. En doet daarmee oude tijden  
herleven. Het recept? ‘Onze kennis en technologie is zo 
ver doorontwikkeld, dat zie je terug in de tegel.’

De voetgangerstunnels onder bedevaarts-
plaats Mekka, Dubai’s hoogste toren Burj 
Khalifa, warenhuis Lafayette in Parijs; het 
zijn niet de minste bouwwerken die zijn 
betegeld met keramiek van Mosa. Ook 
merken als Apple, Nike en Swarowski 
– die prat gaan op mooi design – zijn 
Mosa-fan. In meer dan vijftig landen op 
vier continenten doet de Maastrichtse 
tegelfabrikant tegenwoordig zaken. 
Ook in Nederland sieren Mosa-tegels in 
het oog springende gebouwen, zoals de 
Nieuwe Haagse Passage in Den Haag. 
Het door architect Bernard Tschumi 
ontworpen pand kreeg een bijzondere 
uitstraling dankzij geveltegels van Mosa, 
met blauwe stippen. Ook een blikvanger 
is het Centraal Station in Delft, waar 
Mosa de muren en zuilen bekleedde met 
mozaïek in Delfts blauw.

Het hart van de huidige onderneming is 
de showroom, die is gehuisvest in de oude  
Mosa-porseleinfabriek aan de Meerssener- 
weg in Maastricht. Een bezoek is een reis 
terug in de tijd. De fabriekshallen met de 
metershoge schoorsteen als middelpunt, 
ademen historie. Het is alsof je het indus-
triële tijdperk binnenstapt. Eenmaal 
achter de oude fabrieksmuren drukt de 
moderne tijd duidelijk zijn stempel. Zo 
staan er nergens medewerkers langs de 
productielijn van meer dan een kilometer 
lengte. De tegels komen uit de pers en 
glijden de lopende band op naar glazuur-
bak en ovens, om daarna bewerkt en 
geïnspecteerd te worden. Vroeger gebeur-
de dat met de hand en het blote oog, nu 

zijn bijna alle processen geautomatiseerd. 
‘Tegenwoordig staan er per ploegendienst 
ongeveer 55 mensen in de fabriek. Dat 
zijn vooral operators, die de productie op 
100 verschillende controleposten in de 
gaten houden’, zegt Joris Goossens (48), 
operationeel directeur.

Een ander opmerkelijk contrast met de 
historische fabriekshal vormen de robots. 
Vijftien onbemande voertuigen lijken 
bliepend een eigen leven te leiden en weten 
zelf wanneer ze welke partijen tegels  
naar de oven of een productielijn moeten  
rijden. De afgelopen jaren investeerde 
Mosa 120 miljoen euro in modernisering 
van de fabriek. Het meest ingrijpend  
was de vervanging van de tunneloven 
door rolovens. Daardoor werd de baktijd 
verkort van twee dagen tot enkele  
uren. Met een 24-uursproductie verlaten  
jaarlijks 3,2 miljoen m2 wandtegels de 
fabriek. En nog eens 1,8 miljoen m2  
vloertegels komen uit de nabijgelegen 

tweede Mosa-fabriek in Maastricht.
Het had weinig gescheeld of ook Mosa 
was verdwenen uit Limburg. Eind jaren 
negentig voorkwamen drie Nederlandse 
investeringsmaatschappijen een naderend 
faillissement. Zij kochten Mosa van de 
toenmalige Italiaanse eigenaar Fin Riwal 
en wilden de fabriek verhuizen naar lage-
lonenland Turkije. Oud-directeur Arthur 
Thomaes stak daar een stokje voor. Ervan 
overtuigd dat Mosa in Maastricht thuis-
hoort én bestaansrecht heeft, besloot hij 
het roer om te gooien. 

HANDTEKENING VAN ARCHITECT 
Thomaes maakte een strategische keuze: 
hoogwaardige tegels met een design-uit-
straling maken. Mosa was niet langer een 
consumentenproducent. De focus lag 
voortaan op architecten en woningbouw-
corporaties. ‘Dat was een enorme gok’, 
vertelt huidig directeur Remon Veraart 
(50). ‘Maar wel de juiste. Architecten 
willen tegels met een tijdloos, zakelijk en 
puur karakter, waarmee zij hun handteke-
ning kunnen zetten op een bouwproject. 
Daar denken we ver in mee. Zo kunnen 
we bij grote opdrachten tegels naar wens 
van de architect maken. Ook de consu-
ment kan nog steeds Mosa-tegels kiezen 
voor zijn badkamer. Niet in de bouw-
markt, maar alleen bij de tegelspecialist.’

OVERLEVINGSSTRATEGIE 
De keuze voor design was een overlevings-
strategie, die vruchten zou afwerpen. 
Mosa bleef in Limburg en werd trend- 

De oude fabriekshal van 
Mosa is nu een toonzaal, waar 

‘Murals’ in verschillende 
kleuren te zien zijn.  

Onder: gebakken tegels 
worden gecontroleerd  
op oneffenheden. Met 

pigmentpoeder wordt het 
glazuur gemaakt

‘TROTS OP “DE MOSA” 
GROEIT, VOORAL ONDER 

 JONGEREN BESTAAT VEEL  
INTERESSE VOOR  

DE MAAKINDUSTRIE’
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setter. Regelmatig neemt Mosa design- 
prijzen mee naar huis, zoals de Red Dot 
Award in 2013 voor de Mural-collectie  
en de Interior Innovation Award in 2011 
voor de Terra Tones-collectie.

Vorig jaar draaide Mosa een omzet van 
106 miljoen euro. Het bedrijf groeide 
daarmee voor het eerst in vijf jaar. 
Veraart: ‘Tijdens de langdurige crisis in  
de Nederlandse markt verkenden wij onze 
internationale kansen. Intussen komt 
45 procent van de omzet uit export.’ 
Volgens Veraart is het een uitdaging 
architecten in het buitenland voor Mosa 
te winnen. ‘In Nederland zijn we bekend; 
de sympathie voor een product van 
Hollandse bodem is groot. In New York 
hebben we door de historische banden 
ook nog een streepje voor. Maar inter- 
nationaal zakendoen is moeilijk.’ 

AMBACHTELIJK 
Mosa bakt de tegels weliswaar volledig 
geïndustrialiseerd, het maakproces is in 
essentie hetzelfde als 130 jaar geleden. 
Grondstoffen als klei, kalk, gedolven in  
de omgeving van Limburg, worden  
gemengd en vermalen. Deze substantie 
wordt gedroogd, in een vorm geperst  
en gebakken op hoge temperatuur. ‘We 
geloven in keramisch materiaal’, zegt 
senior industrieel designer José Maase 
(49) in haar ontwerpatelier waar talloze 
kleurmonsters en tegels staan. 
‘Kenmerkend voor de Mosa-tegel is het 
natuurlijke uiterlijk. Elke tegel is uniek.’ 
Ze illustreert dat met een gespikkelde 
tegel van de Solids-collectie. ‘Het patroon 
van de sneeuwvlokjes is op geen enkele 
tegel gelijk. Dat komt door het natuurlijk 
valpatroon van pigmentverf. Het is een 
techniek die we beheersen doordat 
onze kennis en technologie zover zijn door- 
ontwikkeld. Daarbij werkt onze lange 
geschiedenis in ons voordeel. Concurren- 
ten proberen onze ontwerpen te kopiëren 
maar het verschil blijft zichtbaar’, aldus 
Maase.
Directeur Veraart ziet de toekomst roos-
kleurig in, ook omdat de tegelproducent 
sterk inzet op duurzame producten. ‘Bijna 

alle Mosa-tegels zijn volledig recyclebaar.’ 
In 2007 omarmde het bedrijf de cradle- 
to-cradle-filosofie, die stelt dat elke grond-
stof volledig hergebruikt moet worden. 

REVERSIBLE LIJM
Mosa is als enige tegelfabrikant ter wereld 
gecertificeerd door het Amerikaanse 
Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute. ‘We werken uitsluitend met 
duurzame toeleveranciers en mijden 
schadelijke grondstoffen’, licht duurzaam-
heidsmanager Dorien van der Weele (49) 
toe. ‘De energie die we verbruiken is 
groen geproduceerd, ons water wordt 
gerecycled en ook de warmte die we voort-
brengen, gebruiken we opnieuw. Tegels 
die sneuvelen in de fabriek worden ver-
werkt tot nieuwe tegels. Op bouwlocaties 
staan containers die tegelafval inzamelen 
en terugbrengen naar Maastricht.’

Mosa broedt voortdurend op duur- 
zame oplossingen. In de toekomst wil 
Mosa voor het bakproces overstappen op 
biogas. En met een leverancier wordt al 
gewerkt aan ‘reversible lijm’. Van der 
Weele: ‘Daarmee komt de tegel bij  
renovatie schoon van de wand of vloer.  
De tegel is dus goed recyclebaar.’ Veel  
lof ontving Mosa ook voor het ophang- 
systeem dat Mosa Facades is gedoopt. 
Daarmee worden tegels zonder lijm of 
cement aan de gevel van een gebouw 
bevestigd.

GROEIENDE TROTS
Mosa-directeur Veraart wil de komende 
jaren de internationale groeimogelijk- 
heden verzilveren. Dat moet ‘stap voor 
stap’, vindt hij, want het is riskant  
‘volledig los te gaan’. Boven alles is Mosa 
van plan in Maastricht te blijven. 
Designer Maase ervaart een groeiende 
trots op wat Maastrichtenaren liefkozend 
“de Mosa” noemen. ‘Vooral onder jonge-
ren bestaat een sterk opkomende liefde 
voor de maakindustrie en haar geschiede-
nis. Er is ook een grote fierheid op lokale 
producten. Dat deze fabriek als enige  
van de keramiekindustrie overeind bleef, 
versterkt dat sentiment.’ (EE)

MADE IN MAASTRICHT 
Mosa werd opgericht in 1883, aanvan-
kelijk als porseleinfabriek, producent 
van kopjes en schotels. Vijf jaar later 

begon Mosa keramische muurtegels te 
produceren. De aardewerkfabriek was 
in handen van de familie Regout, een 

Maastrichtse dynastie van industriëlen 
die ook stichter was van de plaatselijke 
Sphinx-fabriek. Terwijl Sphinx Tegels in 
2008 failliet ging en de sanitair-divisie 

verhuisde naar Zweden, overleefde 
Mosa. De naam Mosa is afgeleid van 

Mosa Trajectum, de Latijnse naam voor 
Maastricht. Bij de tegelfabrikant  

werken 550 mensen, waarvan 350 in 
de fabriek en 150 op kantoor en 50  
in het buitenland. Mosa heeft acht 

verkoopkantoren in het buitenland en 
showrooms in New York, Frankfurt, 
Londen, Amsterdam en Maastricht.

Boven: Mosa Facades in 
wit- en blauwtinten 

voor de Nieuwe Haagse 
Passage in Den Haag.  
Onder: Monumentale 

vloertegels met  
antislip in het CS  
van Amsterdam
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Winkelstad Roermond:  
een economisch knooppunt
Waar de Roer in de  
Maas uitmondt ligt het  
economische centrum 
van Midden-Limburg. 
Het fraai aan het  
water en nabij de grens  
gelegen Roermond 
trekt jaarlijks vele 
miljoenen bezoekers. 

Dagtoeristen uit Nederland, België en 
Duitsland komen niet alleen voor de 
historische, monumentale binnenstad van 
Roermond, maar ook voor het Designer 
Outlet Roermond. Het Designer Outlet ligt 
op 5 minuten loopafstand van de binnen-
stad van Roermond. Deze combinatie 
maakt de stad uniek in Nederland. Daar 
komt nog de ligging aan het water en  
de Maasplassen bij. Wethouder Angely 
Waajen-Crins van economische zaken  
en volkshuisvesting is trots op haar stad: 
‘Wij zijn dé koopstad van Nederland.’
De stad kent bovendien een opkomend 
stedentoerisme. Naast het dagtoerisme 
trekt de stad steeds meer bezoekers die 
er langer verblijven. De Maasplassen – 
het grootste aaneengesloten plassen- 
gebied van Nederland – zijn ontwikkeld 
met faciliteiten voor watersport en water-
toerisme. En met de ECI Cultuurfabriek 
aan de rivier Roer – het cultureel centrum 
in een monumentaal fabriekspand –  
mag Roermond zich ‘een complete én 
interessante stad’ noemen. 

Volgens de wethouder maakt deze positie 
de stad alleen maar aantrekkelijker.  
Waajen-Crins: ‘Want je kunt hier zeer 
prettig wonen, werken en recreëren: 
uitstekende stedelijke voorzieningen, 
midden in het groen en met een hoge 
kwaliteit van leven.’

Sterke economie
Roermond scoort ook op andere terrei-
nen van de economie. De aan de A73 
gelegen bisschopsstad heeft een uitste-
kend vestigingsklimaat met een goede 
bereikbaarheid, moderne werklocaties 
en een hoge kwaliteit van leven. Waajen- 
Crins: ‘Roermond heeft een sterk entre-
preneursklimaat. Ondernemers kunnen 
hier uitstekend zaken doen.’ De maak- 
industrie en transport- en logistieke sector 
zijn sterke pijlers van de stad. Met maak-
industriële grootbedrijven als Rockwool 
en Sif Group staat de stad ook internatio-
naal op de kaart. Roermond heeft een 
strategische ligging tussen andere eco-
nomische regio’s als Brainport Eindhoven.

BIJLAGE VAN GEMEENTE ROERMOND

‘Dé koopstad 
van Nederland’
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De Maas als natuurlijke 
grens, met op de voorgrond 

gemeente Echt-Susteren 
en aan de overkant België. FO
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Voor ondernemers in onze 
meest zuidelijke provincie 
zijn België en Duitsland de 

achtertuin. Bestemming 
Limburg spreekt twee 

rasondernemers over de 
afzetmarkt voorbij de lange 

Limburgse landsgrens. 
‘We hebben vrijwel nooit 

projecten boven Eindhoven.’

ZAKEN-
DOEN KENT 

GEEN 
GRENZEN  

Limburgse ondernemers drijven het 
vaakst handel met bedrijven over de 
grens, blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Jean Gelissen (57) is zo’n ondernemer. 
Als oprichter en algemeen directeur van 
Gelissen Group exploiteert hij bouw-
bedrijf Gepla (dat plafonds en intereurs 
van gebouwen monteert), pretpark 
Toverland en Addventures (dat pretpark-
concepten maakt). De ooster- en zuider-
buren zijn onmisbaar voor het bedrijf. 
‘Om en nabij 40 procent van de bezoekers 
van Toverland komt uit België en Duits-
land. Voordeel is dat we door de vakantie-
spreiding het hele jaar door bezoekers 
hebben.’ Het pretpark is ook sponsor van 
voetbalclub Borussia Mönchengladbach. 
‘Onze marketingmensen zijn veel op pad 
in Duitsland en België.’ 

Ook Gepla leunt sterk op de Duitsers 
en Belgen; ongeveer 20 procent van 
de projecten is over de grens. Gelissen: 
‘Waarom we onze diensten niet in 
Nederland uitbreiden? Vanwege de 
drukte sta je dan continu in de fi le en 
kunnen we niet concurrerend zijn. We 
hebben daarom vrijwel nooit projecten 
boven Eindhoven.’ 

MATERIALEN HALEN
Ook voor Ronald Goedmakers (54), 
voorzitter van de raad van bestuur van 
Vebego International, is het buitenland 
onmisbaar. Zijn vader, Ton Goedmakers 
sr., richtte 73 jaar geleden het schoonmaak-
bedrijf op. Al vrij snel na oprichting ging 
hij voor zijn bedrijf de grens over. 
Goedmakers haalde zijn materialen in 
Zwitserland; daaraan was in Nederland 
destijds een tekort. Hij gebruikte die 
materialen, stofzuigers en andere machi-
nes in zijn eigen schoonmaakbedrijf én 

besloot ze tegelijkertijd te verkopen in de 
Benelux. In 1978 nam Goedmakers een 
schoonmaakbedrijf in Zwitserland over, 
tien jaar later in België en in 1995 werd 
een vestiging van Vebego in Duitsland 
opgezet. Ronald Goedmakers: ‘Dat klinkt 
eenvoudiger dan het is. Producten kun je 
vrij gemakkelijk in het buitenland aan de 
man brengen. Bij dienstverlening is dat 
anders. Je hebt te maken met de wet- en 
regelgeving in dat land en die wijkt sterk 
af van de Nederlandse, zoals de arbeids-
voorwaarden, het arbeidsrecht en sociale 
wetgeving.’ Reden om lokaal bedrijven te 
vestigen en van daaruit te opereren. 
‘99,9% van het personeel komt ook uit het 
betreff ende land.’ 

REIZEN VOOR PERSOONLIJK CONTACT
Gelissen en Goedmakers verblijven veel in 
het buitenland. Hoewel het internet steeds 
belangrijker is geworden, is persoonlijk 
contact nog altijd onmisbaar. Gelissen: 
‘Zo ga ik zelf op pad om grote bouw- en 
marketingcontracten af te sluiten. En voor 
Toverland bezoek ik buitenlandse pret-
parken om attracties te bekijken en pret-
parkeigenaren te spreken.’ Goedmakers 
brengt tweederde van zijn tijd door buiten 
Nederland. ‘Ik ben erbij om de lokale 
directie te helpen als er grote opdrachten 
moeten worden binnengesleept.’ 

Wat nodig is om over de grens succesvol 
te zijn? Volgens Goedmakers moet je je 
verdiepen in de cultuur van het land. 
‘Nederlanders zijn nogal informeel. In 
Duitsland moet je voorzichtig zijn met het 
tutoyeren van mensen. Sommige collega’s 
werken al veertig jaar samen en spreken 
elkaar nog steeds bewust met “Sie” aan.’ 
Gelissen: ‘Zorg dat je de taal spreekt, en 
wees bereid je heel goed in je klant te 
verdiepen.’ (MB)
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Het getimmer een verdieping lager dringt 
door tot de vergaderkamer van Michel 
Makelaardij, Dohmens eigen makelaars-
kantoor. ‘We bestaan deze maand vijf jaar 
en ons huidige kantoor is inmiddels te 
klein geworden’ licht Dohmen (41) toe. 
De bouw van het nieuwe onderkomen is 
een passende metafoor voor de Limburgse 
woningmarkt, die sinds een jaar aan de 
betere hand is. Hoewel de Randstad de 
onbetwiste motor van het herstel vormt, 
volgt Limburg keurig de gemiddelde 
landelijke trend. ‘De prijzen stijgen weer 
gestaag. De stedelijke gebieden, met 
Maastricht voorop, doen het wel beter 
dan de dorpen.’ 

KURK VAN DE FLES
De huidige lage rente is volgens Dohmen 
een van de oorzaken van het marktherstel. 
‘Je ziet veel jonge stellen, nu nog in  
een huurhuis, op koophuizen afkomen.  
De aankoop van een huis van rond  
de twee ton kan in veel gevallen een 
lastenverlichting van enkele honderden 
euro’s betekenen.’ Dohmen heeft ook het 
gevoel dat veel mensen de afgelopen jaren  
hebben gewacht met het kopen van een 
nieuw huis tot betere tijden. Nu de finan-
ciële crisis voorbij lijkt, begint de markt  
te accelereren. ‘De prijzen stijgen. Wil  

‘Hier gaan woonwensen  
nog in vervulling’

Een jaar geleden leek het nog onmogelijk: huizen die binnen enkele  
dagen worden verkocht, en dan ook nog eens boven de vraagprijs. 

Inmiddels is het weer dagelijkse werkelijkheid voor Michel Dohmen, 
voorzitter van de afdeling Limburg van de NVM. In het kielzog  
van de Randstad zit óók de Limburgse woningmarkt in de lift.

je een goeie deal maken, dan moet je het 
nu doen. De kurk is van de fles. Al die  
wachtende kopers maken een inhaalslag.’

UITVERKOOP
Landelijk heeft de aantrekkende markt 
effect op het woningaanbod. Dat neemt 
sterk af, merkt ook NVM-voorzitter Ger 
Jaarsma, die bij de overkoepelende make-
laarsorganisatie in april in functie trad 
– kort na Dohmen bij NVM Limburg. 
De Fries Jaarsma wordt ermee geconfron-
teerd dat koopwoningen zo snel worden 
verkocht, dat makelaars elders in het land 
‘uitverkocht raken’. Een zeldzaam ver-
schijnsel, waar Dohmen in Limburg nog 
niet mee te maken heeft. Toch voorspelt 
hij een soortgelijke trend in het zuiden. 
‘Makelaars zonder woningaanbod zijn 
hier niet, maar ook in Limburg is het 
woningaanbod ten opzichte van vorig jaar 
met 20 procent teruggelopen.’

Dohmen verwacht overigens niet dat de 
groeiende vraag naar koophuizen leidt tot 
de gigantische prijsstijgingen van vóór de 
financiële crisis. De huizenprijzen leken 
toen eindeloos door te groeien. ‘Zodra  
de inhaalslag van kopers afneemt, stabili-
seert de markt.’ Bovendien verwacht hij  
geen massale trek vanuit de Randstad 
naar Limburg. ‘Wie hier een baan vindt  

is spekkoper. Maar door de relatieve 
afstand van Limburg ten opzichte van de 
rest van het land is het lastig om hier  
te wonen en elders te werken.’ 

Een prijsstijging op de lange termijn die 
ruwweg de inflatie volgt, momenteel zo’n 
2 procent, vindt Dohmen een veel reëeler 
verwachting. Dat besef lijkt ook bij veel 
kopers te zijn doorgedrongen. ‘Mensen 
kopen hun huis tegenwoordig weer in  
de eerste plaats om in te wonen. Niet om 
van te leven.’

RUIMTE VAN LEVEN 
Een andere trend die Dohmen signaleert, 
is dat kwaliteit verkoopt. ‘Mensen hebben 
het zó druk. Ze hebben helemaal geen  
zin of tijd meer om een huis uitgebreid te 
renoveren.’ Kopers verlangen daarom 
naar goed afgewerkte huizen waar ze 
zonder veel gedoe in kunnen trekken. 

Ook het woningtype is van belang.  
‘Het jaren-dertighuis blijft onverminderd 
populair. In de tijd dat de mijnen in het 
zuiden volop draaiden zijn er veel van 
gebouwd in Limburg. Als ze nog het 
karakter van weleer hebben, zijn ze zo 
weg.’ Hetzelfde geldt voor huizen uit  
de jaren vijftig met het karakteristieke 
smeedwerk, glas-in-lood en Franse  
balkonnetjes. ‘Huizen die ruimte van 

L I M B U R G
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in de brouwerij. Dorpjes in de omgeving 
lopen echter langzaam leeg. ‘Voorzienin- 
gen verdwijnen. Soms is er niet eens meer 
een pinautomaat in het dorp. Gevolg is  
wel dat er prachtige panden, soms met 
tuinen van duizend vierkante meter en 
méér vrij komen.’ 

PARADIJS
Zelf zou Dohmen nergens anders willen 
wonen. Als fervent wielrenner waant hij 
zich in een paradijs. ‘In het noorden is 
het vlak, in het midden waterrijk, in het 
zuiden zijn heuvels en daarachter liggen  
de Ardennen.’ 

Maar de provincie biedt meer dan fiets-
vertier. ‘Dierentuin GaiaZOO bij Kerkrade, 
indoorskihal SnowWorld bij Landgraaf, 
attractieparken, watersportmogelijkheden, 
wandelpaden, noem maar op.’ Daarbij 
wijst Dohmen er op dat winkelen voor  
veel mensen een vorm van recreatie is  
geworden. ‘Designer Outlet in Roermond 
of de chique binnenstad van Maastricht bie- 
den hiervoor uitstekende mogelijkheden.’ 

De aantrekkelijkheid van de streek 
wordt ook opgepikt in het buitenland.  
Zo won de woonagglomeratie Parkstad de 
prestigieuze Tourism for Tomorrow 
Award. Met enige trots licht Dohmen toe 
dat het mijngebied ooit de rijkste regio van 
Nederland was. ‘Toen de mijnen sloten  
in de jaren zeventig, raakte het gebied diep 
in verval. De afgelopen jaren is er keihard 
gewerkt om iets van die oude glorie te 
herstellen. Huizen werden gesloopt om 
leegstand tegen te gaan. Parken werden 
aangelegd. Als ik er doorheen rij, herken  
ik het soms helemaal niet meer terug’. 

HET EIGENE VAN LIMBURG
Duitsers en Belgen bezoeken graag 
Limburg. Andersom geldt hetzelfde. 
Steden als Keulen, Aken of Brussel zijn 
vanuit Limburg nooit ver. ‘Een dagje 
winkelen doen we graag in Duitsland,  
er hangt daar een andere sfeer dan bij-
voorbeeld in Amsterdam of Rotterdam.’ 

Het is een atmosfeer die hij ook type-
rend vindt voor zijn eigen provincie. ‘De 
mensen zijn hier joviaal, je kent je buren,  
je voelt warmte.’ Een hoop vrienden van 
Dohmen trokken weg naar het westen  
van het land. ‘Na een jaar of tien kwamen 
de meesten weer terug. Ze konden er  
toch niet aarden.’ Na enig nadenken vat 
hij de sfeer samen: ‘Er heerst hier een 
zekere Gemütlichkeit.’ (TB)

leven bieden: daarvoor zijn de mensen 
bereid te betalen. Bedragen die overigens 
nog altijd vriendelijk zijn vergeleken met 
de rest van het land. Wie zijn huis in de 
Randstad voor drie ton verkoopt, heeft 
grote kans om in Limburg een vergelijk-
bare woning te vinden voor tweederde 
van die prijs. In bepaalde gebieden krijg  
je echt waar voor je geld.’ 

VERGRIJZING
De levensruimte van Limburg kent ook 
een keerzijde. ‘Het is een krimpregio. 
Vroeger beperkte de vergrijzing zich nog 
tot het zuidelijke Heuvelland, maar deze 
kruipt inmiddels naar het midden van de 
provincie.’ Goed bereikbare plaatsen 
langs snelwegen zoals Maastricht, Bunde, 
Roermond en Venlo doen het nog altijd 
goed. Daar is werkgelegenheid en leven 

‘De vele  
jaren-dertig-
woningen 

van Limburg 
zijn populair’ 

Makelaar Michel Dohmen in 
de kasteelruïne van 

Valkenburg aan de Geul 
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LIMBURG IN  
CIJFERS

LENGTE GRENS MET BELGIË

139 KM

GRENS MET DUITSLAND

212 KM

GRENS MET NOORD-BRABANT

102 KM

GRENS MET GELDERLAND

11 KM

ZUID-LIMBURG

602.038
INWONERS

MIDDEN-LIMBURG

235.351

NOORD-LIMBURG

280.552

Limburg is de poort naar Europa. Om deze groene en 
heuvelachtige provincie heen loopt een lange landsgrens, 
die de provincie zijn internationale karakter verleent. 
Huizen zijn er goedkoper, de economie bloeit er op en de 
werkloosheid ligt er onder het landelijk gemiddelde. Ook 
de kwaliteit van het onderwijs neemt een vlucht. Start-ups 
domineren de vele hubs voor de agrarische, chemische, 
biomedische en maakindustrie, alsmede de dienstverlening 
in data analytics. En natuurlijk floreert het toerisme, want 
het glooiende Limburgse landschap is rijk aan weiden, 
bossen en rivieren. Welkom op bestemming Limburg. 
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DEEL VAN TOTALE  
LANDGRENS 

34%

 

12 MICHELINSTERREN

OPPERVLAKTE

2.148 KM²
5,7% VAN NEDERLAND

INWONERS

1.117.941
6,6% VAN NEDERLAND

BEROEPSBEVOLKING
LIMBURG IN LEEFTIJDSCOHORTEN

LIMBURG
1.117.941

INWONERS

20%

59%

21%

■ <20 

20-65
■ 65+

BL INFOGRAPHIC.indd   18 02-06-16   21:21



BESTEMMING LIMBURG |  19 

Met de helft van de inschrijvingen van 
over de grens, is Universiteit Maastricht 
op afstand de meest internationale 
universitaire instelling van Nederland

INTERNATIONALE WERKPLEK
Tussen 2007 en 2012 verachtvoudigde 
het aantal internationals* in Limburg

2007
1.637

2012
13.209

586

5,6

476

5,0

2.052

6,9

1.456

6,6

■ Nederland 
■ Limburg

■ Nederland 
■ Limburg

1990

2006

‘95

‘08 ‘09 ‘11 ‘13‘07

‘00

‘10

‘05

‘12

‘10

‘14

2015

2015
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* werkzaam in Nederland zonder 
Nederlands paspoort

LIMBURG

300.000

1.150.000
AMSTERDAM

475.000
NEDERLAND

DICHTBEVOLKT, 
MAAR BOSRIJK
GRONDGEBRUIK

LIMBURG, 214.757 HA

NEDERLAND, 3.367.993 HA

DUITSLAND  334.000

BELGIË  289.000

GROOT-BRITTANNIË  69.000 

VS  29.000

FRANKRIJK  26.000

AZIË  25.000

50%
BUITENLANDSE 

STUDENTEN

UNIVERSITEIT MAASTRICHT  7.196

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN  3.655

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM  3.413

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT  3.256

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM  2.939

UNIVERSITEIT LEIDEN  2.372

HUBS VOOR START-UPS
TOP-5 STARTENDE BEDRIJVEN IN 2015,  
NAAR SECTOR

ZAKELIJKE DIENSTEN  2.156

GEZONDHEID  1.386

DETAILHANDEL  1.371 

BOUW  696

HORECA  527

WERELDWIJD STUDIEHUIS
MAASTRICHT SPANT DE KROON

BESTIMMUNGSORT
TOERISTEN LIMBURG, NAAR HERKOMST

VERHUIZEN?
PRIJS VAN EEN WONING (175 M²)
op basis van het meest voorkomende 
woningtype

GEZONDE 
WONINGMARKT
M²-PRIJS,  
IN EURO

WEER AAN HET WERK
WERKLOOSHEID,  
IN PROCENTEN

■ Wegen en spoor
■ Woningen
■ Bedrijven
■  Overige bebouwing

■  Recreatie
■ Agrarisch terrein
■ Bos
■ Overige natuur

AANTAL STARTENDE  
ONDERNEMERS

9.144

L I M B U R G
BESTEMMING

Facts & figures
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WONEN IN EEN  
ANDERE WERELD

Al zes jaar verhuizen meer mensen naar Limburg  
dan er de provincie verlaten. Drie van hen vertellen over 

hun keuze voor Limburg en over hun wedervaren.  
‘Het is hier elke dag vakantie.’

MARIEKE KRAAK
 Boerderij met veertien kamers

800 m2 woonoppervlak met 
2.500 m2 buitenruimte

‘De velden, de bossen, het buiten zijn, het 
ontdekken – dat zijn de herinneringen die 
ik heb aan mijn jeugd in Meerssen. Toen 
mijn man en ik kinderen kregen, besloten 
we dat we de vrijheid van het buitenleven 
ook voor onze kinderen wilden.’ Voor 
Marieke Kraak (41) kwam het moment 
om te remigreren in 2011, toen zij met 
haar man (42) en drie zoons (7, 9 en  
11 jaar) in een appartement in Den Haag 
woonden. Ze verhuisden naar Mheer, een 
Zuid-Limburgs dorpje aan de Belgische 
grens. Daar vonden ze een kasteel dat 
ze tot vorig jaar als woning huurden. 
Nu woont het gezin in een boerderij op  
hetzelfde landgoed. ‘Dat hebben we van 
de eigenaar kunnen overnemen, voor  
een prijs die niet in verhouding staat tot 
de huizenprijzen in de Randstad.’ De 
bijbehorende buitenruimte omvat liefst 
2.500 m2. ‘Wij wonen aan een onverhard 
pad, op een boerderij met cour, midden 
in de natuur. Dat is elke dag vakantie.’

GEEN WACHTLIJSTEN
Naast het natuurschoon en de lage onroerend- 
goedprijzen biedt Limburg volgens Kraak 
uitstekende lokale voorzieningen. ‘De 
scholen zijn goed, en voor toelating hoef 
je niet aan lotingen mee te doen. Er zijn 
hier sowieso geen wachtrijen; niet voor 
zwemles, niet voor muziekles, niet voor 
paardrijden.’ Kraak vertelt dat ze haar 
zoons in Den Haag al op vierjarige leef-
tijd inschreef voor hockeyclub HDM. 
‘Alleen dan konden ze op hun zesde een 
plekje krijgen. In Limburg werden  
we direct lid.’ Ook voor het werk was  
200 kilometer verderop wonen geen pro- 
bleem. Kraak: ‘Mijn toenmalige werk- 
gever gaf mij de gelegenheid om vanuit 
Maastricht te werken. Mijn man is onder-
nemer in digitale strategie en is voor zijn 
werk niet van een locatie afhankelijk.’ 
Zelf is Kraak inmiddels als zelfstandig 
interim-manager werkzaam, met op-
drachten in Limburg. ‘Er is hier werk zat.’

GROEI DOOR VERHUIZINGEN
Steeds meer mensen van buiten vestigen 
zich in Limburg. Ze komen op de banen 
af, om te studeren, of voor het woonge-
not: de ruimte, de rust, het groen en het 
glooiende land. Roy op het Veld (45) 
trekt deze zomer terug naar de provincie 
van zijn jeugd. Hij groeide op in Belfeld, 
nabij Venlo, maar maakte carrière in 
Amsterdam, waar hij bij Het Financieele 
Dagblad werkte. Sinds mei is Op het Veld 

L I M B U R G
BESTEMMING

Wonen
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PETER ELVERDING
 Woning in het stadscentrum

Een monumentaal stadshuis dat dateert 
uit de eerste helft van de 18e eeuw

ROY OP HET VELD
 Vrijstaande woning met acht kamers

Ruim 200 m2 woonruimte, met kleine tuin 

hoofdredacteur van Dagblad De Lim- 
burger en Limburgs Dagblad. Met zijn 
vrouw en twee kinderen heeft hij een huis 
gekocht aan de rand van Maastricht, 
waar het Heuvelland begint. Zijn hoofd-
stedelijke woning was binnen vijf dagen 
verkocht – ‘boven de vraagprijs’ – en een 
woning in het zuiden – tegen een ‘stevig 
ónder de vraagprijs’ uitonderhandeld 
bedrag – was gauw gevonden. ‘Je kunt 
hier schitterend wonen voor een fractie 
van het geld’, aldus Op het Veld. 
‘Maastricht is een prachtstad. Het heeft 
een eigen aanbod aan cultuur, een uni-
versiteit, muziekgebouw, theater en een 
bedrijfsklimaat met een internationaal 
karakter. Nederland staart zich blind  
op de Randstad, terwijl Maastricht een 
wereld op zich is.’
 
MAASTRICHT IS GEEN UITHOEK
Er zijn ook mensen die bewust in Lim- 
burg blijven wonen. Voormalig bestuurs-
voorzitter van chemieconcern DSM, 
Peter Elverding (67), is onlangs verhuisd 
van Gulpen naar een monumentale stads-
woning in Maastricht, de stad waar hij in 
de jaren negentig ook woonde. Elverding 
is geboren in Eindhoven en groeide op  
in Amsterdam, maar woont al 27 jaar in 
Limburg. Lang genoeg om door de lokale 
bevolking ‘toegelaten te worden’, al merkt 
hij op dat je pas een echte Maastrichte- 

300.000 EURO

250.000 EURO

RIANT WONEN 
GREEP UIT DE WONINGMARKT

naar bent, als je niet alleen zelf in de stad 
bent geboren, maar je ouders ook. 
Elverding rekent Maastricht niet tot de 
periferie. ‘Iedereen in het westen heeft  
het idee dat dit een uithoek is. Maar de 
wereld houdt hier niet op! Keulen en 
Düsseldorf liggen om de hoek. Parijs 
bevindt zich op drie uur rijafstand, 
Brussel op anderhalf uur. En zelfs 
Amsterdam is in twee uur te bereiken, 
mits er geen file op de A2 staat.’

BOURGONDISCH IMAGO
Sinds zijn eerste Limburgse woning is  
de provincie sterk veranderd, merkt 
Elverding. ‘Wij verhuisden destijds van 
de Veluwe, waar je in het weekend ook je 
kloffie droeg. Maar hier moest je, als je in 
het weekend naar buiten ging, netjes 
gekleed. Alles was hier feestelijk, en er 
trokken nog vaak processies door de stad 
als uiting van de katholieke tradities hier. 
De meeste winkels waren familiezaken, 
waardoor de modeboetieks en de horeca 
een veel gezelliger sfeer hadden dan in de 
rest van het land.’ De sfeer is nog steeds 
bourgondisch, maar dat is deels een 
imagokwestie. ‘Veel mensen denken dat 
er hier niet wordt gewerkt, maar enkel 
bier wordt gedronken.’ Niet waar, vindt 
Elverding: ‘Er wordt hier gewerkt, maar 
er wordt hier ook gelééfd.’ (WG)

LIMBURG
Vrijstaand huis

175 M²
Buitenruimte

600 M²

LIMBURG
2-onder-1-kap

147 M²
Buitenruimte

300 M²

NEDERLAND
2-onder-1-kap

150 M²
Buitenruimte

150 M²

NEDERLAND
Tussenwoning

122 M²
Buitenruimte

135 M²

AMSTERDAM
Appartement

75 M²
Balkon
6 M²

AMSTERDAM
Appartement

63 M²
Balkon
5 M²

LIMBURG
Vrijstaand huis

228 M²
Buitenruimte
1.000 M²

NEDERLAND
Vrijstaand huis

187 M²
Buitenruimte

500 M²

AMSTERDAM
Appartement

102 M²
Balkon
7 M²

LIMBURG
Vrijstaand huis

321 M²
Buitenruimte
2.500 M²

NEDERLAND
Vrijstaand huis

229 M²
Buitenruimte
1.000 M²

AMSTERDAM
Huis

151 M²
Dakterras

15 M²

500.000 EURO

1.000.000 EURO
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PLEISTERPLAATSEN
‘s Lands meest bourgondische provincie heeft een rijk 
aanbod van hotels. Bestemming Limburg selecteerde 
de mooiste logementen voor u.

Midden-Limburg: een compact 
en uiterst veelzijdig gebied, 
gedomineerd door schitterende 
natuurparken, een uitgestrekt 
stelsel van Maasplassen, culturele 
pareltjes en eindeloze shop-
mogelijkheden. Bovendien ligt 
het buitenland om de hoek.

De grote diversiteit promoveert Midden-
Limburg tot een populaire bestemming 
voor het vieren van vakantie, een kort 
verblijf of gewoon een dagje uit. Kies je 
voor absolute rust en natuur, dan zijn de 
twee nationale parken en overige natuur-
gebieden, met elk hun eigen natuurlijke 
karakteristiek, beslist een aanrader. 

BIJLAGE VAN VVV MIDDEN-LIMBURG

Je vindt 
het midden 
in Limburg

Wie niet bang is voor natte voeten en bij 
voorkeur in, op en rond het water vertoeft, 
heeft een ongekend waterrijk van grote 
en kleine plassen tot zijn beschikking. 
Met ruim 3000 hectare in omvang zijn de 
Maasplassen het grootste aaneengesloten 
watersportgebied van Nederland. Cultuur-
liefhebbers en mensen met een passie 
voor historie komen ruimschoots aan hun 
trekken in onder meer de cultuursteden 
Roermond en Weert, het witte stadje en 
voormalig miniatuurvorstendom Thorn en 
het vestingplaatsje Stevensweert. In Weert 
fl aneer je door het knusse en inspirerende 
stadscentrum langs een keur aan grote en 
kleine winkels en horecagelegenheden. 
In de sfeervolle, historische binnenstad van 
Roermond is het heerlijk winkelen en fl ane-
ren. Op nog geen vijf minuten lopen van 
het Roermondse stadscentrum wandel je 
zo het Designer Outlet Roermond binnen. 
Midden-Limburg, verfrissend anders!

Boven: Genieten aan de Maasplassen 
Hieronder: het gezellige Munsterplein van 
Roermond

 
Het Arresthuis
www.hetarresthuis.nl
Pollartstraat 7
Roermond | 0475 870 870

 
De Oranjerie
www.theaterhotelroermond.nl
Kloosterwandplein 12-16
Roermond | 0475 391 491

HET ARRESTHUIS
ROERMOND
In de voormalige gevangenis 
van Roermond is Het Arrest-
huis gevestigd. De meest 
spectaculaire en mooiste 
overnachtingsplek in Limburg.
Ooit een plek waar niemand 
vrijwillig kwam, nu een luxe 
hotel waar iedereen zich met 
liefde laat opsluiten!

THEATERHOTEL 
DE ORANJERIE  ROERMOND
De Oranjerie is het favoriete 
adres in Roermond en omstre-
ken voor zowel de zakelijke 
reiziger als de recreatieve 
gast. Gemakkelijk bereikbaar 
in het centrum en de ideale 
uitvalbasis om het mooie 
Limburg te ontdekken. Kies 
voor de Oranjerie en wij zorgen 
voor een onvergetelijk verblijf!

L I M B U R G
BESTEMMING

Overnachten

KASTEEL DAELENBROECK 
HERKENBOSCH 
Dit kasteel uit de 14e eeuw 
ligt op een landgoed, waar u 
geniet van de charme van het 
verleden met alle gemakken 
van het heden. Alle gasten 
mogen gratis gebruikmaken 
van de wellness faciliteiten 
van Vita Allegra in Boshotel 
Vlodrop op 4 km afstand. 

 
Kasteel Daelenbroeck
www.daelenbroeck.nl
Kasteellaan 2
Herkenbosch | 0475 532 465

HOTEL EN GRAND CAFÉ 
DE PAUW  ROERMOND
Aan de historische Roerkade 
in Roermond bevindt zich in 
een mooi Oudhollands pand  
het 14 kamers tellende sfeer-
volle Hotel en Grand Café De 
Pauw. Het hotel ligt op slechts 
vijf minuten loopafstand van 
het Designer Outlet. In ons 
restaurant ‘Populair’ kunt u 
terecht voor een heerlijk diner.

 
Hotel en Grand Café De Pauw
www.hoteldepauw.nl 
Roerkade 2
Roermond | 0475 316 597
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‘SPRECHEN 
SIE 

DEUTSCH?’

Van alle studenten van  
Universiteit Maastricht komt 
de helft uit het buitenland.  

Dat maakt Maastricht tot de 
meest internationale studenten-

stad van Nederland. Wat verklaart 
de aantrekkingskracht van het 

‘Mestreechse’ curriculum? 
En omgekeerd: welke invloed 

heeft het internationale  
gezelschap op de school en stad?

Universiteit Maastricht bekleedt de veer-
tiende plaats van meest internationale 
universiteiten ter wereld, volgens het Britse 
tijdschrift Times Higher Education. De 
helft van de ruim 16.000 studenten is af- 
komstig uit het buitenland; bijna een kwart 
van de studenten is Duits en 6 procent 
komt uit België. In perspectief: landelijk 
gezien komt slechts 10 procent van de 
academische studenten uit het buitenland.

ECONOMISCHE IMPULS
Volgens de gemeente Maastricht is er 
dankzij de universiteit een grote diversiteit 
van de bevolking en een toenemende 
internationalisering: 28 procent van de 
inwoners is van niet-Nederlandse komaf. 
Wethouder Economie John Aarts (58): 
‘Maastricht heeft door de universiteit niet 
alleen een deels vergrijzende bevolking, 
maar ook een groot aandeel jongeren: 
12,6 procent is tussen de 15 en 29 jaar. 
Die internationale studenten geven een 
extra impuls aan de lokale economie van 
Maastricht. Doordat zij geld spenderen in 
horeca en winkels is er ook minder leeg-
stand in de binnenstad.’

EUROPESE STUDIES
Dat Universiteit Maastricht zo populair is 
onder buitenlandse studenten, laat zich 
volgens de universiteit op drie manieren 
verklaren. Zo biedt de universiteit sinds 
twintig jaar Europese en internationale 
studies aan, in het Engels. Denk aan 
European Law School, European Studies 
en International Business. Deze en vele 
andere opleidingen worden in het Engels 
gegeven, naast andere opleidingen die 

volledig in het Nederlands en deels in het 
Nederlands en Engels worden aangeboden. 

Ook de manier waarop het onderwijs 
wordt aangeboden, namelijk probleem- 
gestuurd onderwijs, trekt volgens de  
universiteit extra studenten aan. Prof. dr. 
Martin Paul (58), voorzitter van het college 
van bestuur: ‘Ons onderwijs is klein- 
schalig en interactief. Studenten werken 
in groepjes aan bepaalde onderzoeken en 
projecten. Ze voelen zich daardoor serieus 
genomen en meer betrokken. Dat is totaal 
anders dan hoorcolleges, waarbij iedereen 
vanaf rij drie op zijn telefoon zit te staren.’ 

Uiteraard heeft ook de centrale ligging 
in Europa een positief effect op het aantal 
buitenlandse studenten. Paul: ‘Het is 
bekend dat een universiteit hoofdzakelijk 
studenten aantrekt in een straal van  
100 kilometer. Dan kom je vanzelf op het 
grondgebied van Duitsland en België.’  

GEMENGDE GROEPEN
Om studenten zich thuis te laten voelen, 
krijgen zij de eerste drie maanden een 
buddy (maatje), die de student op weg 
helpt. Bovendien wordt elke nieuwe  
student in een gemengde groep ingedeeld, 
met verschillende nationaliteiten. De 
universiteit biedt een taalcursus Neder- 
lands aan voor “eerstejaars”; 85 procent 
van de buitenlandse studenten volgt die 
cursus. ‘Vanaf 2017 gaan we waarschijn-
lijk extra taalcursussen, Duits en Frans, 
aanbieden. Dat is op verzoek van 
studenten. Nederlandse en buitenlandse 
studenten maken deel uit van denktanks 
en hebben zo hun inbreng bij onderwijs-
vernieuwingen.’ (MB)

50%
BUITENLANDSE 

STUDENTEN

HERKOMST 
STUDENTEN MAASTRICHT

2015/2016

■ Nederland 50%
■ Duitsland 24%
■ België 6%

■ Andere landen EER* 15 %
■ Niet EER 5%

L I M B U R G
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Leren
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Natuurschoon

Limburg wentelt zich in de schoonheid van tientallen natuurgebieden. 
Een selectie van vijf hotspots die u gezien moet hebben. 

NAAR BUITEN! 

de bijzondere natuur, is het gebied cultuur-
historisch interessant. Op het landgoed zijn 
grafvelden met vondsten van klokbekers 
gevonden waaruit blijkt dat er 4.000 jaar 
voor Christus al mensen leefden. Twee 
wandelroutes lopen langs het zogeheten 
Vorstengraf. Daarnaast zijn er sporen van 
de Tweede Wereldoorlog: kilometers 
lange loopgraven die door de Duitsers 
werden gegraven bij de inname van het 
gebied tussen de Maas en de Duitse 
grens. De loopgraven zijn goed zichtbaar 
vanaf de hoogste paraboolduinen. 
np-demaasduinen.nl

In Nationaal Park De Maasduinen vind je 
stuifzandruggen die paraboolduinen worden 
genoemd. Deze zijn vlak voor het einde van 
de laatste ijstijd ontstaan, toen grote delen 
van Noord- en Midden-Limburg bedekt 
waren met een laag dekzand. Door de wind 
werd dit zand opgeblazen tot zandruggen 
en hoefi jzervormige duinen. Het merendeel 
van de paraboolduinen bevindt zich op 
Landgoed de Hamert. In dit gebied leven 
zeldzame dieren zoals de rugstreeppad, 
knofl ookpad, zandhagedis en bever. Naast 

1. DE MAASDUINEN:  
CULTUURHISTORISCH ERFGOED

BL HOTSPOTS.indd   24 02-06-16   21:23
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2. DE MAASPLASSEN: 
SPORT EN SPEL  
OP HET WATER
Wie van watersport of -recreatie 
houdt, zit goed bij De Maas- 
plassen. De Maasplassen, in 
zowel Belgisch als Nederlands  
Limburg, zijn kunstmatige 
meren die grotendeels in de 
twintigste eeuw ontstonden 
door grindwinning. Je kunt er 
varen, zeilen, roeien, surfen, 
duiken, waterskiën, meegaan  
op een rondvaartboot en vissen. 
De gezamenlijke oppervlakte van 
de plassen is ongeveer 30 km2 
(ruim 3.000 hectare). In Neder-
land liggen de plassen tussen 
Thorn en Roermond, in directe  
verbinding met de Maas. Langs 
de plassen liggen restaurantjes, 
jachthavens, stranden, cam- 
pings én natuurgebieden, zoals 
de Beegderheide en het Leudal. 
Veel Maasplassen in België 
maken deel uit van het Rivier-
park Maasvallei. Ook is er een 
naakstrand in natuurgebied 
Isabellagriend. Een pleziertocht 
maak je op de Willemsroute, van 
Roermond naar Maastricht. 
vvvmiddenlimburg.nl

L I M B U R G
BESTEMMING

3. DE GROOTE PEEL:  
VOGELS SPOTTEN IN  
HET HOOGVEEN
Vogelliefhebbers kunnen in 
Nationaal Park De Groote Peel 
hun ogen en oren de kost geven. 
In dit hoogveengebied van circa 
1.400 hectare waar vroeger turf 
werd gestoken, broeden zo’n 
negentig tot honderd vogel- 
soorten. Dit is te danken aan de 
combinatie van veel water, 
moeras, rust en de uitgestrekt-
heid van het gebied. Denk aan 
dodaars, grauwe gans, winter- 
en zomertaling, blauwborst en 
kokmeeuw. Ook andere vogel-
soorten zoals de kraanvogel, 
rietgans, klapekster en kolgans 
kun je hier spotten; zij zoeken in 
dit natuurgebied regelmatig 
naar voedsel. In De Groote Peel 
zijn ook andere dieren te vinden, 
zoals vleermuissoorten, herme-
lijn, wezel, bunzing, wild zwijn, 
gladde slang, heikikker en de 
levendbarende hagedis. Bijzon-
der is ook de vegetatie. Je vindt 
er specifieke hoogveenplanten, 
zoals veenmos, zonnedauw en 
lavendelheide. 
nationaal-parkdegrootepeel.nl

4. DE MEINWEG: 
TERRASSEN MET 
UITZICHT
Nationaal Park De Meinweg is 
1.800 hectare groot en ligt in de 
meest oostelijke hoek van Midden- 
Limburg, aan drie kanten omslo-
ten door Duitsland. Het is een 
terrassenlandschap met grote 
hoogteverschillen: het Roerdal 
ligt 30 meter boven NAP en  
het Beatrixplateau ligt zelfs 80 
meter boven NAP. De terrassen 
zijn in tienduizenden jaren ont-
staan door de stroming van de 
Maas en verschuivingen in de 
aardkorst. Het landschap vari-
eert van bossen, heide, vennen 
tot beekdalen. Dit is het enige  
gebied in Limburg waar de adder 
nog voorkomt. Ook historisch 
gezien is De Meinweg aantrek-
kelijk. Tot het einde van de acht- 
tiende eeuw werd dit gebied 
bestuurd door veertien dorpen, 
waarvan er nu zes in Nederland 
liggen (waaronder Roermond) en 
acht in Duitsland. Vandaar ook 
de naam Meinweg, die afstamt 
van het woord ‘gemeyne’, wat 
‘gemeenschappelijk’  betekent. 
np-demeinweg.nl

5. BRUNSSUMMERHEIDE: 
BIJZONDERE FLORA  
EN FAUNA
Natuurgebied Brunssummer-
heide kenmerkt zich door een 
gevarieerd heuvellandschap  
met heide (bloeit in augustus), 
bossen, moerasgebieden, 
vennen en de Roode Beek. Ook 
in dit Zuid-Limburgse gebied 
vlakbij Heerlen: reeën, konijnen, 
hagedissen, groene kikker, 
ringslang, kamsalamander en de 
hazelworm. Met een verrekijker 
kun je diverse vogels spotten, 
zoals spechten, wespendief, 
boomleeuwerik, boompieper, 
tapuiten, fluiters en de kuif-
mees. Bovendien loopt er  
regelmatig een herder met een 
schaapskudde. Daarnaast  
kunnen bomen- en planten- 
liefhebbers hun ogen de kost 
geven. Naast de naaldbomen, 
zijn er steeds meer inheemse 
bomen als de beuk, berk en 
inlandse eik. Bijzondere vege-
tatie is veenpluis, de vlees- 
etende zonnedauw en zeldzame 
planten als beenbreek, witte 
snavelbies en wolfsklauw. 
natuurmonumenten.nl                (MB) FO
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IN DE ETALAGE
Op zoek naar een woning in Limburg? Het aanbod 
is groot. In de etalage vindt u een een uitgelezen 
selectie van te koop staande droompanden.

MAANDEN

3
€ 14,95

 VOOR

stopt automatisch!

Lekker op vakantie? 
Elsevier mee.
Ga naar www.elsevier.nl/zomer
en profi teer van deze tijdelijke korting!

Elsevier Digitaal

Waar ook ter wereld  
Elsevier lezen.

160002338_ELS Adv DS Mijn Limburg.indd   1 02-06-16   13:08

HEERLEN - De Doom 22 
Monumentale carréboerderij 
in centrum Welten, nabij cen-
trum Heerlen. Uitermate ge-
schikt voor combinatie wonen 
en werken op een bijzondere 
plek! Bouwjaar 1789, 
gebruiksoppervlakte 325 m², 
perceeloppervlakte 945 m². 
Vraagprijs €595.000,- k.k.  

LEMIERS - Holset 16
Idyllisch gelegen landhuis met 
wellnessruimte, zwembad, for-
se huisweide en sublieme ver-
gezichten. Op korte afstand 
van Aken, Maastricht en Luik! 
Bouwjaar 1992, gebruiksopper-
vlakte 210 m², perceelopper-
vlakte 8.408 m². Koopsom 
€ 640.000,- k.k.  

VALKENBURG a/d GEUL 
Euverem 1 - Kapitale boerderij-
woning op riant perceel 
(10.379 m²). Omringd door 
akkers, weiden en bos, 
sublieme vergezichten! Nabij 
centrum en uitvalswegen. 
Woonoppervlakte woonhuis 
315 m²/ gastenverblijf 165 m². 
Koopsom € 965.000,- k.k. 

LANDGRAAF 
Rimburgerweg 307 - Residen-
tieel wonen in het Wormdal. 
Uitstekend gerenoveerde,  
vrijstaande villa met parkeer-
kelder. Twaalf kamers. Zeer 
luxe afwerking. Dit is ‘wonen 
op stand’. Bouwjaar 2006, 
woonoppervlakte 400 m², 
perceeloppervlakte 1.625 m². 
Vraagprijs € 960.000,-  k.k.   

Aelmans Rentmeesters- en 
Makelaarskantoor 
www.aelmans.com
Kerkstraat 4
Voerendaal | 045  575 32 55  

 
Aelmans Rentmeesters- en 
Makelaarskantoor 
www.aelmans.com
Amerikaplein 78
Margraten | 043 303 01 17  

 
Aelmans Rentmeesters- en 
Makelaarskantoor 
www.aelmans.com
Amerikaplein 78
Margraten | 043 303 01 17    

 
Aquina Hollanders Makelaars 
www.aquina.com
Coriovallumstraat 17
Heerlen I 045 571 55 66   

L I M B U R G
BESTEMMING

Te Koop

“Gewoon... 
anders”
Typisch Tijs

TIJS HILLEN
m a k e l a a r d i j 

Bunderstraat 113 Meerssen, 
T 043-3655655, tijshillen.nl
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Zuid-Limburg,  
een stukje  
buitenland in 
eigen land

BIJLAGE VAN VVV-ZUID-LIMBURG

Te voet of op de fiets 
Eeuwenoude holle wegen, open plateaus en 
bosrijke gebieden, afgewisseld met pittoreske 
dorpen en authentieke steden: dat is Zuid- 
Limburg. Er is een uitgebreid aanbod aan  
wandelroutes en thema’s: grensoverschrijden-
de, culinaire wandelingen tot de leukste stads-
wandelingen.
Wie denkt aan fietsen in Zuid-Limburg denkt 
aan het beklimmen van de vele heuvels die de 
regio rijk is. Uitdagend voor de wielerliefhebber 
die de Eyserbosweg, Kruisberg, Keutenberg  
en Cauberg eens zelf wil bedwingen. De  
mountainbiker zal zich verheugen op de meer 
dan 400 km bewegwijzerde off-road trails, 
verpakt in 18 routes!
Maar de meest zuidelijke provincie van Neder-
land is ook voor de recreatieve fietser een 
belevenis. Volg de mooiste routes via het  
Fietsknooppuntennetwerk. Stel je eigen route 
samen op vvvzuidlimburg.nl/routes of koop de 
kaart in de VVV Limburg Winkels. 

Met de familie erop uit
Op vakantie, een weekendje weg of gezellig 
een dagje erop uit. Samen is dat nog altijd 
leuker dan alleen. En in Zuid-Limburg begrijpen 
ze dat maar al te goed! Passend bij elke leeftijd 

Zuid-Limburg staat niet alleen bekend 
om zijn prachtige landschap en  
bourgondische gastvrijheid, maar ook 
om zijn internationale topattracties.  
Ontdek de vele mogelijkheden die 
Zuid-Limburg te bieden heeft. 

BL VVVSPREAD.indd   28 02-06-16   16:35
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Zuid-Limburg  
is dé plek  

voor families,  
groot en klein

➊

➋

➌

BIJLAGE VAN VVV-ZUID-LIMBURG

en gelegenheid vind je daar vele attracties,  
accommodaties, restaurants en evenementen. 
Restaurants waar de kinderen gewoon zichzelf 
kunnen zijn, actie en avontuur voor het hele 
gezin of een onvergetelijke dag voor de gouden 
bruiloft van opa en oma: Zuid-Limburg is dé 
plek voor families, groot en klein.

Top-5 activiteiten
 

en vanuit de ruimte bij Discovery Center  
Continium, Columbus Earth Theater en  
Cube Design Museum in Kerkrade (1);

Valkenburgse mergelgrotten (2);

de Geul met Dupkes Avontuur, een strip-
speurtocht voor de jongsten (3);

 
en ontdekparadijs voor kinderen (4);  

 
en workshops met Limburgs bier en wijn.

Even weg van alle drukte
Als je ergens écht tijd voor jezelf kunt nemen, 
dan is dat in Zuid-Limburg. Door de indrukwek-
kende natuur, de sympathieke bevolking en de 
vele faciliteiten en voorzieningen is dit de ideale 
plek om te onthaasten. En dat betekent zeker 
niet stilzitten, maar juist bewust genieten en 
rust toelaten waardoor je intenser gaat leven.  
Er zijn wellnessresorts en spa’s in overvloed, 
zowel privé als luxe centra, voor totale ontspan-

de Zuid-Limburgse natuur, koeknuffelen tegen 
stress, een workshop aurafotografie of een 
bezoek aan de ‘inspiratieboomgaard’. In 
Zuid-Limburg vind je ruimte voor jezelf!

Zóveel lekkers proefde je nog nooit
Denk je bij Zuid-Limburg al snel aan vlaai,  
asperges en zuurvlees? Er zijn nog veel meer 
verfijnde ingrediënten en typische streek- 
gerechten die deze regio op smaak brengen.  
En wist je dat deze producten rechtstreeks 
vanaf het land te proeven zijn? Wat dacht je van 
de mooie wijnen van de wijngaarden in het 
Heuvelland, het fruit van fruittelers in Bemelen 
en omstreken, het Livar kloostervarken dat met 
liefde wordt verzorgd, smeuïge kazen of een 
heerlijk zelf gebrouwen biertje uit een van de 
grote of kleine brouwerijen. Wordt het niet 
eens hoog tijd om ook die te ontdekken? Er is 
zóveel lekkers in Zuid-Limburg!

Kom naar Zuid-Limburg: vvvzuidlimburg.nl

➍
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WERELDSE GERECHTEN 
VAN EIGEN BODEM

Limburg is een culinair paradijs. De zuidelijke keuken wordt geroemd,  
met zijn keuze voor lokale producten, seizoensmenu’s en gedurfde experimenten 

met internationale smaken. Vijf chef-koks en hun kookfilosofie.

De Limburgse horeca liegt er niet om: met 4.570 
vestigingen is er genoeg aanbod voor de Limburgers 
en toeristen om hun spijzen te nuttigen. Volgens  
het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn alleen 
Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en 
Noord-Brabant beter vertegenwoordigd. In totaal  
is 8,3 procent van de Nederlandse horeca gevestigd  
in Limburg. Natuurlijk zijn er de snackbars met  
friet met zuurvlees en de koffiehuisjes met vlaai, 

maar wie verder kijkt ontdekt keukens met invloeden 
uit alle windstreken. Opvallend is dat zij toch bij  
voorkeur streekproducten gebruiken, hoe ‘exotisch’ 
de gerechten ook mogen zijn. Wat ook opvalt is het 
aantal echtparen dat de restaurants draaiende houdt. 
Het zal weinig met de romantiek van het beroep  
te maken hebben: werkdagen van twaalf uur of  
langer zijn de koks niet vreemd. We bezochten vijf 
restaurants, waar echtparen aan het roer staan. 

21 4

5 3

L I M B U R G
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Culinair
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RESTAURANT ONE 
Edwin Soumang  

ECI 17, 
Roermond

restaurantone.nl                     

RESTAURANT 
BRETELLI  

Jan Marrees    
Hoogstraat 8, 

Weert
bretelli.nl             

RESTAURANT 
RANTRÉE 

Ralph Hermans  
 Kesselskade 59, 

Maastricht
rantree.nl               

RESTAURANT 
BEEJEKURF

Mathijs Jacobs  
Paterslaan 15, 

Venray
debeejekurf.nl               

RESTAURANT 
L’ATELIER  

Hans Kinkartz   
Markt 9, 
Gulpen

restaurantatelier.nl              

van Kruisboom en Domein de Wijngaardsberg.  
De keuken is in de basis Frans, maar kent een  
knipoog naar Oosterse invloeden. Chef-kok  
Ralph Hermans (32) houdt van experimenteren.  
Bij de opening, tweeënhalf jaar geleden, was het  
mooiste gerecht op de kaart de krokant gebakken 
zwezerik met spelt risotto, witte asperges en miso. 
Het toont Hermans’ eigenzinnigheid.  3

BEEJEKURF 
VENRAY
Restaurant De Beejekurf bestaat in juni zeven jaar. 
Sinds drie jaar is chef-kok Mathijs Jacobs (40)  
eigenaar. ‘Bij de start was bekend dat ik het restau-
rant over zou nemen. Vanaf dat eerste moment kon 
ik dus mijn eigen signatuur aan de gerechten geven. 
Nieuw en klassiek naast elkaar, authentiek en  
modern, eigentijds en nostalgisch.’ Jacobs laat zich 
nog steeds inspireren door gerechten van vroeger, 
beproefde recepten met een authentieke smaak. 
Zo denkt hij nog met liefde terug aan het sudder-
vlees dat zijn moeder voor hem klaarmaakte. Wie bij  
hem komt eten, moet volgens Jacobs absoluut de 
gerechten met asperges proberen. ‘Een echte seizoen-
favoriet.’ In de winter komt het wild rechtstreeks van 
de plaatselijke jager. Liever iets anders? Het streven 
van De Beejekurf is om voor iedereen “BIJzonder”  
te zijn. Van kreeft tot asperges: ‘Voor iedereen maken 
we er elk seizoen een mooie beleving van!’ 4

L’ATELIER 
GULPEN
In het Limburgse heuvellandschap van Gulpen 
runnen Hans (47) en Ellen Kinkartz (41) restaurant 
l’Atelier. De kaart is Frans georiënteerd en volledig 
gevuld met regionale producten. ‘Alleen als het écht 
niet verbouwd kan worden in Nederland, kijken we 
over de grens,’ aldus chef-kok Hans. In l’Atelier 
wordt gekeken naar de toekomst, zowel ten aanzien 
van de kooktechnieken als de koks. Regelmatig 
zetten Hans en Ellen stagiaires in voor de keuken en 
in de bediening. ‘Als je goede vakmensen wilt, moet 
je daar zelf ook een steentje aan bijdragen.’ Vier tot 
vijf keer per jaar verandert de kaart, met een enkele 
verandering van gerechten naar seizoen. Eén gerecht 
is er echter altijd op terug te vinden: de tarbot met 
een korstje van pata negra, gerookte paddenstoeltjes 
en knolselderij. ‘Het beste gerecht van de kaart, 
maar alleen als mijn vrouw Ellen het brengt. Ze weet  
mensen heel goed in te schatten. Daarnaast is ze  
nog sommelier, dus adviseren kun je wel aan haar 
overlaten.’ 5 (LO)                                            

ONE
ROERMOND 
Het oudste industriële gebouw van Roermond 
herbergt het sterrenrestaurant ONE van Bethany 
DeLong en Edwin Soumang (39). Het stel leerde 
elkaar kennen in een Australisch restaurant waar  
ze allebei werkten. Nu zwaait DeLong de scepter over 
de bar, terwijl Soumang de gerechten bereidt. In 2010 
werd het restaurant bekroond met een Michelinster, 
die ze nog steeds hebben. Restaurant ONE is daar- 
mee één van de twaalf Limburgse restaurants in de 
Guide Michelin. De keuken bestaat uit regionale 
gerechten met een internationale invloed. De topper 
is volgens Soumang de ongebakken cheesecake.  
‘Een goed dessert mag bij een diner nooit ontbreken. 
Onze cheesecake is in de media al eens de beste 
cheesecake van Nederland genoemd.’ Hij serveert het 
dessert op dit moment met munt sorbetijs en rode 
vruchten uit de eigen tuin van 1.000 vierkante meter, 
waar hij 125 soorten groenten, fruit, bloemen en 
kruiden kweekt. Dat de kaart wisselt per seizoen is 
hierbij verklaard. 1

BRETELLI
WEERT
In het stadshart van Weert regeert Jan Marrees (43) 
sinds 1999 over de keuken met mediterrane  
en internationale invloeden, terwijl echtgenote 
Patricia (42) de bediening voor haar rekening neemt. 
In het restaurant schenken zij vooral Italiaanse 
wijnen. Het restaurant is opgebouwd uit oude en 
nieuwe interieurdelen, zoals van een oud gemeente-
huis in België. Aanrader op de kaart is de ravioli van 
ossenstaart met truffel en Limburgse asperges.  
Jan: ‘Het is een gerecht dat sinds de opening op de 
kaart staat en inmiddels flink geperfectioneerd is. 
Soms haal ik het van de kaart, maar mensen vragen 
er steeds naar.’ Jan omschrijft zijn kookstijl als 
experimenteel. ‘Ik probeer iedere smaakpapil op de 
tong iets te geven. Zo combineer ik zoet, zuur, zout 
en bitter met elkaar.’ Ook smaakcombinaties die niet 
voor de hand liggen komen aan bod. ‘Ik heb nu een 
gerecht met rode bietjes, cacao en mokka.’ 2

RANTRÉE 
MAASTRICHT
In dit restaurant is een bijzondere rol weggelegd  
voor de wijnen. Alle wijnen worden geselecteerd en  
geserveerd door Jennifer Silvius, die in 2012  
verkozen werd tot Sommelier van het Jaar. Zij maakt 
een combinatie van wijnen van over de hele wereld,  
waarbij de provincie goed vertegenwoordigd is. Zo 
gaan verschillende gerechten vergezeld van wijnen 
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GROOTMOEDERS 
RECEPT 
Bij zuurvlees, ook wel ‘zoervleisj’ genoemd, loopt 
Limburgers het water in de mond. Herinneringen 
aan oma’s keuken zijn nooit ver weg. Drie chefs 
over de beste bereiding.

Zuurvlees ontstond tijdens de Franse overheersing (1795-1813), 
door de gewoonte van Franse militairen om hun oude paarden  
te slachten. Het vlees was taai, maar werd eetbaar door het  
in  zuur te leggen. Door het toevoegen van appelstroop werd  
het vlees, dat zoeter is dan rund, een lekkernij. Volgens Hans 
Kinkartz van restaurant l’Atelier in Gulpen kun je zuurvlees het 
beste vergelijken met zoetzure hachee. ‘Het is typisch Limburgs: 
ga je de provinciegrens over, dan is het niet meer te krijgen.’ 
Zuurvlees kent vele varianten. ‘Mijn oma maakte altijd konijn  
in zuur,’ mijmert Edwin Soumang van restaurant ONE in 
Roermond. ‘Konijn is lichter, dat geeft een andere smaak.’ 
De moeder van Kinkartz koos voor soepvlees. ‘Na drie dagen 
marineren rook het hele huis naar azijn.’ 

FRIET ALS BIJGERECHT
De drie chefs hebben elk een eigen invulling aan het gerecht 
gegeven. Jan Marrees van restaurant Bretelli in Weert serveert 
zuurvlees voornamelijk als bijgerecht. ‘Bijvoorbeeld met gegrilde 
runderlende, samen met appelcompôte.’ Ook het standaard- 
recept verandert hij. ‘Zo gebruik ik appel-perenstroop in plaats 
van appelstroop. Dat is net iets zoeter.’ Edwin Soumang heeft 
vastgehouden aan het basisrecept van zijn oma. ‘Al gebruik ik 
andere kruiden voor het konijnenvlees: steranijs en kaneel bijvoor- 
beeld. Ook gebruik ik balsamico azijn in plaats van de gewone 
variant.’ Wie bij l’Atelier zuurvlees bestelt, krijgt paardenvlees 
van Jan Marrees. ‘Hierbij doe ik ontbijtkoek, mosterd, Limburgse 
stroop en kruiden als laurier, kruidnagel en peperkorrels.’  
Er is één ongeschreven regel: is het vlees niet écht gaar, dan is 
het gerecht mislukt. Een andere doodzonde vindt Marrees het 
gebruik van buitenlandse kruiden. ‘Chinese kruiden horen niet 
thuis in de Limburgse keuken.’ Unaniem zijn de chefs over friet 
als bijgerecht. Soumang: ‘Zuurvlees is zelfs in de snackbar te 
krijgen. Maar zo lekker als in een restaurant, met een Limburgs 
biertje of een stevige rode wijn wordt het daar niet. Alleen je 
eigen oma of moeder kan dat overtreffen.’ (LO)

L I M B U R G
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