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Bevoegdheden

Toerisme en VZW Toerisme Limburg; Erfgoed;
Provinciaal Domein Bokrijk, Provinciaal Domein
Nieuwenhoven, Provinciaal Domein Dommelhof;
Kenniscentrum steden en gemeenten; Facilitaire
diensten (logistiek, lCT, patrimonium ...).

Het gaat goed met Limburg. De recente geschiedenis heeft ons geleerd om
weerbaar en flexibel te zijn. Als we staan waar we vandaag staan, dan is dat
omdat we intussen beter weten hoe we van een tegenslag een opportuniteit
maken. En ondervonden hebben dat openstaan voor verandering en samenwerking, leidt tot een beter Limburg voor de Limburgers.
Het Limburgse toerisme is misschien wel het meest sprekende bewijs hiervan.
Onze gastvrijheid is de brandstof voor een sterke economische motor. Tegelijk
verhoogt het toerisme in onze regio de levenskwaliteit van de Limburger zelf.
Ons primaire doel voor deze legislatuur is om — over de verschillende
beleidsdomeinen heen — die levenskwaliteit te bewaren en versterken.
Daarvoor slaan we de brug tussen ambitie, samenwerking, duurzaamheid,
welvaart en zorgzaamheid. Om zo het leven van elke Limburger beter te maken.
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1.

Ambitie

Een grote haven, stad of universiteit hebben we
niet. Dat gemis vult het provinciebestuur al bijna
100 jaar met verve in. Was het provinciebestuur
weggevallen, dan zouden we dat in onze provincie
om die reden wellicht harder gevoeld hebben dan
elders.
Net daarom hebben we er onze ambitie van
gemaakt om ervoor te zorgen dat onze provincie
voorbereid is op iedere wijziging van het provinciale beleidsniveau. In eerste instantie gaan we
uiteraard alles halen uit de bevoegdheden die de
provincie vandaag heeft. Maar daarnaast willen
we tijdens deze legislatuur een uitgebreidere
dienstverlening voor de gemeenten opzetten, met
behulp van de knowhow en de faciliteiten van het
provinciaal bestuur.
De provinciale organisaties die werken rond
toerisme en ondernemen, zullen in die context een
belangrijke rol moeten spelen. Daarom moeten we
ze versterken. Het provinciebestuur in zijn huidige
vorm zal de architect van die nieuwe aanpak zijn
en engageert zich om de middelen te mobiliseren
om de toekomst voor te bereiden.
Toerisme maakt de SALK-ambities waar

Wat toerisme betreft, heeft Limburg het SALK-plan
helemaal waargemaakt. We versnelden de groei,
versterkten het toeristische weefsel en ontwikkelden nieuwe trekpleisters. Het aantal bezoekers
aan onze regio steeg tijdens de vorige legislatuur
met 29%, het aantal overnachtingen met 24%. Ons
fietsroutenetwerk wordt opgezocht door maar liefst
2,8 miljoen mensen. Jaarlijks verblijven er nagenoeg
1,4 miljoen gasten in Limburg, samen goed voor 4,3
miljoen overnachtingen. Dat levert ons rechtstreeks
422 miljoen euro op. Rekenen we het dagtoerisme
en de indirecte impact mee, dan ligt de opbrengst
nog vele malen hoger.
De Limburgse vrijetijdseconomie stelt dan ook
ruim 36.000 mensen tewerk en is de grootste
Limburgse werkverschaffer na de zorg, maakindustrie en bouw. Vandaag is 1 op de 10 jobs
een job in de vrijetijdseconomie. Een bijkomend
voordeel van deze sector is dat de meest diverse
mensen erin aan de slag kunnen: zowel kort- als
hooggeschoold, zowel creatief als praktisch, zowel
jong als oud.
Onze voorgangers hebben het idee gehad om het
toeristische potentieel van Limburg in te zetten
voor de welvaart van onze provincie. De vriendelijkheid en gastvrijheid van onze mensen, de
rustgevende natuur en onze traditie van goed
eten en drinken werden versterkt met het meest
indrukwekkende fietsroutenetwerk van MiddenEuropa, en een mijnerfgoed dat op de meest boeiende manier een nieuwe bestemming kreeg. Maar
we beginnen pas, want er is nog veel te realiseren.
Niet alleen door het provinciebestuur, maar ook

Met SALK 2.0 wordt de positieve kracht van
toerisme innovatief versterkt zodat Limburg
verder kan groeien als een inspirerende en kwalitatieve reisbestemming ten bate van zijn bewoners, ondernemers en bezoekers.
1.2.

• 32

Claimen van onze podiumplaats

De voorbije jaren hebben we goed samengewerkt
met Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse overheidsdienst heeft oog voor onze eigenheid, de kansen
die het toerisme hier biedt en onze groeiende
aantrekkingskracht. Toch blijft hun strategie nog
te veel gericht op de Vlaamse Kunststeden en de
Vlaamse Kust.
Daardoor vallen we tussen twee stoelen. Voor
wie in Zaventem landt, is Limburg bijvoorbeeld
onzichtbaar. Toch zijn we één van de belangrijkste
toeristische regio’s in Vlaanderen. Dus moeten
we het tij keren. Limburg moet een volwaardige
derde poot worden in de internationale toeristische positionering van Vlaanderen. Want kan een
andere regio die bronzen podiumplaats met meer
recht claimen?
Ons uniek fietsroutenetwerk is minstens zo
bijzonder als de Vlaamse kust. ‘Belevenisfietsen’ of
‘Experiencebiking’ in de ‘Flemish Cycling Region’
moet dan ook een volwaardig internationaal
product worden. Dat betekent echter ook dat wij
op korte termijn de uniciteit en de belevings- en
betekeniswaarde van ons kwalitatief fietsroutenetwerk naar een nog hoger niveau moeten tillen.
Dat vergt een gezamenlijke inzet van burgers,
overheden, ondernemers, onderwijs en andere
kennisinstellingen. Het vergt samenwerking
tussen toerisme, natuur, mobiliteit, retail, horeca
en vakmanschap. En het vergt samenwerking over
de landsgrenzen heen. • 33
1.3.

Toerisme Limburg wordt VisitLimburg.be

Toerisme Limburg is de drijvende kracht achter
onze ambitie. We zetten Toerisme Limburg
voortaan in de markt als VisitLimburg.be. Met
de nieuwe naam bevestigen we nog meer onze
internationale ambitie, zijn we herkenbaar naast
Nederlands-Limburg en leggen we een duidelijke
link met onze website. De vzw achter VisitLimburg.
be blijft gewoon Toerisme Limburg heten.
We willen VisitLimburg.be versterken door een
kwaliteitsslag in het publiek-privaat partnerschap
te maken en door het uitwerken van een innovatief financieel model. De organisatie moet meer
impact op het veld krijgen, over meer middelen
beschikken en kunnen vertrekken vanuit een
breed democratisch draagvlak. Dat houdt een
beleidsmodel in waarbij de gemeentebesturen, het
socio-economisch middenveld en de kennisinstellingen samen aan tafel zitten.
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1.1.

— en vooral — door de Limburgers zelf en door de
toeristische ondernemers. • 32

• 33

De werking van VisitLimburg.be is gericht op
bestemmingspromotie, partnerwerking en bestemmingsontwikkeling. We kiezen daarbij voor een
XL-benadering: we gaan voor een ruimere doelgroep,
maar segmenteren daarin op basis van reisbehoeftes
en -intenties. Onze focus ligt op het publiek dat
Limburg bereikt na maximum 2 uur reizen. In totaal
gaat het over zo’n 32 miljoen toeristen.

Onze toekomst kan je niet los zien van ons mijnverleden. Dat we vandaag een groene provincie
zijn, heeft te maken met de vele bomen die nodig
waren om de mijngangen te stutten. De terrils
tekenen een boeiende Limburgse skyline. En de
kleurrijke samenstelling van onze bevolking vindt
zijn oorsprong in de migratiegolven die noodzakelijk waren om de mijnen draaiende te houden.

Het bestaande samenwerkingsmodel met de
toeristische sector op het vlak van marketing
trekken we door naar samenwerking op het gebied
van ondernemerschap, kennis en onderzoek,
opleiding, arbeidsmarkt en de investeringsomgeving. VisitLimburg.be zal een innovatiemanager
aanstellen om nieuwe, inspirerende samenwerkingen te detecteren en passende acties te
ontwikkelen. Zo brengen we gangmakers, experten
en partners samen om onze koers in toerisme
verder uit te zetten, de nieuwe XL-belevingen te
initiëren en financiële middelen te mobiliseren. We
realiseren bijvoorbeeld nieuwe, spraakmakende
herkenningspunten en verbinden die tot betekenisvolle routes en sites. • 34

2.3.

2.

Betekenis

De manier waarop mensen aan toerisme doen, is
vandaag in volle verandering. Waar we vroeger bijna
uitsluitend op zoek gingen naar kicks, wilden we
daarna vooral een bestemming ‘beleven’, om ons
nog later onder te dompelen in totaalervaringen.
En de evolutie staat niet stil: vandaag zijn toeristen
bijkomend op zoek naar zin en betekenis.
2.1.

Evolueren naar betekenistoerisme

Vandaag staan we op de drempel van het betekenistoerisme: in de vrijetijdseconomie zijn we op zoek
naar aanknopingspunten die iets vertellen over
onszelf, onze gevoelens, onze afkomst, ons leven of
onze omgeving. Net zoals we dat doen in cultuur,
literatuur of film. Zo willen bezoekers na een
wandeling proeven van de vruchten waartussen
ze gewandeld hebben, en niet van een kiwi die van
over de oceaan komt. Of na een fietstocht door de
bloesems overnachten in een hoeve die ooit van een
fruitboer was, of uitgebaat wordt door een fruitteler. Limburg is rijk aan dat soort betekenissen.
2.2.

De betekenis van ons rijke mijnverleden

Heel wat mijnregio’s hebben alles wat met hun mijnverleden te maken had compleet verwijderd. Niets
wijst erop dat daar ooit steenkool bovengehaald
werd. Bij ons is dat gelukkig niet gebeurd, en de
laatste jaren wordt ons mijnverleden terug gekoesterd. De voormalige mijngebouwen en sites kregen
een prachtige herbestemming, en zijn indrukwekkende toeristische trekpleisters geworden. • 35

De gerenoveerde mijngebouwen van Beringen
vormen een toegangspoort naar onze mijnstreek.
Ze staan symbool voor ons mijnerfgoed. Het gloednieuwe mijnbelevingscentrum be-MINE PIT dat
het provinciebestuur ontwikkelt, dompelt bezoekers binnenkort onder in de mijn en zal het verhaal
vertellen van de Limburgse mijnwerkers. Met als
hoogtepunt een interactieve ondergrondsimulatie,
waarin bezoekers de zware werkomstandigheden
aan den lijve ervaren: de drukkende warmte, de
geuren, het lawaai van de pneumatische boren …
De reconstructie van twee verdwenen passerelles
geeft de bezoeker een indrukwekkend zicht op de
mijn en haar omgeving. •36
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Tijdens deze legislatuur zullen we be-MINE PIT
in de markt zetten, het publiek betrekken bij de
voorbereiding en met hen toewerken naar een
groots openingsweekend. Op internationaal
niveau pionieren we met dit project door de
dialoog tussen imposant erfgoed en innovatief
gebruik van technologie. Be-MINE PIT geeft de
be-MINE-site een inhoudelijke ziel, Beringen een
toeristisch icoon, de Limburgse mijnstreek een
toegangspoort en voor Limburg een attractievoor-elk-weer mét internationale aantrekkingskracht. Op die manier helpt ons erfgoed om van
Limburg een sterk merk te maken.
2.4.
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“Wat toerisme betreft werd het SALK-plan
helemaal waargemaakt. We versnelden de
groei, versterkten het toeristisch weefsel en
ontwikkelden nieuwe trekpleisters.”

Nieuw toeristisch mijnicoon
met internationale aantrekkingskracht

Bokrijk als het Central Park van Limburg

In het vernieuwde Bokrijk ontstond er een betekenisdynamiek die het domein doet herleven en
relevanter dan ooit maakt. Het begon met BKRK
‘bokrijk brandmerkt’, waarbij vakmanschap en
traditie als basis dienden om eigentijds design
te creëren. Daarna volgden er projecten over
brood, textiel en bier. En in het voorjaar was er
‘De Wereld van Bruegel’, een succesvolle tentoonstelling die verlengd wordt. • 37
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Dankzij deze initiatieven legt Bokrijk vandaag
nieuwe verbanden tussen natuur, cultuur en
vakmanschap. Hierdoor is er een betekenisdynamiek ontstaan die Bokrijk doet herleven en
haar relevantie vergroot. Daarmee groeide Bokrijk
uit tot een internationale trekpleister. En we gaan
nog een stap verder. We verwijderen hekken en
omheiningen zodat er een soort ‘Central Park’
ontstaat, waar bezoekers bijna 24 uur op 24
kunnen genieten van de unieke plek die Bokrijk is.
• 35

• 39

Het museum evolueert zo tot een ontmoetingsplaats: voor museumliefhebbers, maar ook voor
wandelaars, joggers, rustzoekers en de buren
van Bokrijk. In de vorige legislatuur zetten
we hierop in met nieuwe initiatieven zoals de
Winterwandelingen, de succesvolle Bokrijk Run en
de gesmaakte Zomeravonden. In deze legislatuur
zullen we fietsverbindingen maken doorheen het
hele park waardoor het museum ‘doorwaadbaar’
wordt. Bokrijk zal uitgroeien tot een fietshub
voor Limburg, met kwalitatief fietsverhuur en een
brede waaier van fietsdiensten, in samenwerking
met fietshandelaars.
Daarnaast willen we het op kleine schaal mogelijk maken om te overnachten in Bokrijk. Het
unieke erfgoed en de omringende natuur zijn
troeven waar iedereen ook ’s nachts van zou
moeten kunnen genieten. Vanuit de dreef vanaf
de Genkersteenweg en het station Bokrijk zal het
poortgebouw, dat in 2021 gerestaureerd wordt, de
bezoeker als onthaalbaken verwelkomen. Vanaf
2020 wordt het ook mogelijk om te vergaderen in
het museum. Bokrijk wordt zo één van de twee
Limburgse locaties met een internationale erkenning als Flanders Heritage Venue.
Tegen het einde van de legislatuur willen wij één
duidelijke baken of landmark, dat werkt als dé
onthaalplek waar parkinformatie en ticketverkoop
aanwezig zijn. Sinds haar oprichting in 1938 heeft
de gestage parkgroei ervoor gezorgd dat er door
de jaren heen verschillende recreatieve functies
zijn bijgekomen en er meerdere toegangen voor
Bokrijk zijn. Dit maakt het park moeilijk ‘leesbaar’ voor de bezoeker die het park de eerste keer
aandoet. Dat willen we oplossen, en ook andere
functies zichtbaarder maken zoals de shop met
eigen Bokrijkproducten, het museumarchief en
-documentatiecentrum, een plek voor tijdelijke
expo’s en een binnenruimte voor een vernieuwde
educatieve werking.
Op dit ogenblik gebeurt de exploitatie van Bokrijk
nog door een vzw die fungeert als concessiehouder
van de Provincie Limburg. Naast een decretaal
verplichte verzelfstandiging zullen we tijdens
deze legislatuur een exploitatiestructuur creëren,
waarmee Bokrijk ook in de toekomst zijn ambities
kan waarmaken.
3.
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Leiderschap

Ons fietsroutenetwerk bestaat in 2020 precies
25 jaar. Daarom wordt 2020 ‘Het Limburgse jaar
van de fiets’. Sinds ‘Fietsen door het Water’ door
TIME-magazine uitgeroepen werd tot ‘one of the
100 greatest places to visit in the world’ kreeg
ons fietsroutenetwerk heel wat internationale
aandacht • 38. Dat zorgde voor een kettingreactie,
en vandaag wordt Limburg in talloze internationale media aangehaald als fietsvoorbeeld.
Zelfs het World Economic Forum zette de
Limburgse fietsbelevingen in de kijker.

3.1.

Niet meer, maar betere kilometers

In Limburg hebben we 2.000 kilometer bewegwijzerde toeristische fietspaden. Dat netwerk
uitbreiden, is een goed idee als we daarmee nieuwe,
interessante toeristische sites of routes aansnijden
of nieuwe ervaringen bieden. Want mensen komen
niet naar Limburg voor die 100 kilometer meer of
minder, wel voor de unieke ervaringen die ze op dat
netwerk kunnen beleven. Daarom is het voor ons een
prioriteit om het netwerk dat we vandaag al hebben
te verbeteren, en om de interessante betekenispunten te versterken • 40. We gaan voor een panoramische beleving waarbij de pracht van natuur en van
de Limburgse landschappen de gast prikkelt om de
Limburgse troeven nog meer te beleven.
We gaan niet voor meer, maar voor betere kilometers. En we voegen beleving toe aan ons
bestaand fietsroutenetwerk. Dit doen we door
een premiumaanbod te ontwikkelen, dat de
sterkste belevingen en de mooiste routes bundelt.
Dat premiumaanbod bestaat uit routes met een
sterke beeldvorming die fungeren als centrale
betekenisroutes, van waaruit we de link maken
met onze natuurgebieden, knooppunten, prikkelend ondernemerschap, stedelijke troeven of
charmante dorpjes. Op deze routes gaan we voor
topbeleving door de meest waardevolle kilometers te verbinden, zodat bezoekers ze duurzaam
in hun geheugen opslaan en zelf de perfecte
ambassadeurs worden van onze provincie. Tijdens
deze legislatuur brengen we daarvoor de interessanste kilometers in kaart, en bekijken we met de
gemeenten waar er actie nodig is om de fietskwaliteit te verbeteren. Dergelijke opdrachten zijn
te groot voor elke gemeente afzonderlijk en te ver
weg van Vlaanderen. Het is net op dat intermediaire niveau dat de provincie waardevol is.
3.2.

Het Kolenspoor als
verbinding van het mijnverleden

Om onze voorsprong als belangrijkste fietsbestemming te verzekeren, blijven we ook in de
volgende legislatuur innoveren. Dat doen we onder
meer met het Kolenspoor, een verlaten treintracé
dat de provincie overkocht van de NMBS. Langs
deze voormalige spoorlijn werden vroeger de kolen
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Intussen regent het awards en erkenningen
voor ‘Fietsen door het Water’ en ‘Fietsen door
de Bomen’: een Award of Excellence van World
Landscape Architecture, goud op de International
Design Awards van Los Angeles, de Publica Award
publieksprijs van Bouwkroniek en La Chronique,
en talloze internationale nominaties en vermeldingen • 39. Dat leiderschap gaan we koesteren,
behouden en internationaal versterken door het
bestaande netwerk te verbeteren en interessante,
betekenisvolle belevingen toe te voegen. Zoals de
nieuwe parels aan onze fietskroon: Fietsen door
de Heide, Fietsen onder de Grond, het Kolenspoor,
het Fruitspoor en de LIMBRUG-fietsbrug, die
Belgisch en Nederlands-Limburg zal verbinden.
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vervoerd uit onze mijnen. Het Kolenspoor loopt
van Beringen tot Eisden en is met zijn 60 kilometer langer dan de Vlaamse kust. Het is omgeven
door typische natuur, verbindt de vijf Limburgse
mijngemeenten en zeven mijnsites, loopt langs
kostbaar en vergeten mijnerfgoed, en doorkruist
waardevolle natuurgebieden zoals het Nationaal
Park Hoge Kempen en De Wijers. Dichtbij vinden
bezoekers bestaande en toekomstige toeristische
polen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe vakantiepark
van Terhills in Maasmechelen, maar ook onze mijngebouwen die prachtig herbestemd werden en nu al
trekpleisters zijn.

Voor het einde van de legislatuur wil het provinciebestuur de plannen klaar hebben voor de invulling
van dit topproject en alvast de eerste kilometers
realiseren. En wie weet: met een fietsinitiatief als
het Kolenspoor kunnen we de mijnregio op toeristisch vlak misschien zelfs in die mate versterken,
dat op termijn een erkenning als UNESCOwerelderfgoed haalbaar wordt.
3.3.

Met Kunst in de Open Ruimte hebben we
gezorgd voor verrassende kunstwerken die de
Haspengouwse omgeving een extra dimensie en
beleving geven. Deze beleving wordt geconsolideerd en nog sterker verankerd zodat het toeristisch potentieel maximaal wordt benut.
3.4.

•43
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Fietsend proeven van het Fruitspoor

Twee andere trajecten uit ons rijk verleden die
we — samen met de al aanwezige fietsroutes —
een gelijkwaardige, innovatieve invulling kunnen
geven, zijn het Fruitspoor en de Romeinse Weg
• 41. We gaan een aaneengesloten belevingsvolle
verbindingslus realiseren door de Haspengouwse
fruitstreek van Tongeren over Borgloon naar SintTruiden. Ook hier doorkruisen we een waardevol
cultuurlandschap, dat vandaag al drukbezocht
wordt in het bloesemseizoen, maar net zo aantrekkelijk is op andere momenten van het jaar. Door de
nadruk te leggen op fruit en erfgoed in plaats van
op bloesems verbreden we de belevingswaarde.
Zo spreiden we het seizoen beter, en verbinden we
het historisch erfgoed - kastelen, monumentale
vierkantshoeves en Romeins erfgoed - met elkaar.
Het geschiedkundige traject van het Fruitspoor
loopt parallel aan de Romeinse weg. Samen met
het fietsroutenetwerk vormen ze een unieke fietslus, verbonden door zijroutes die je het beste van
de fruitstreek laten beleven. De rijke streekgastronomie, gekleurd door het fruitverleden, zal samen
met nieuwe initiatieven rond wijnbouw zorgen
voor extra smaak en beleving op het Fruitspoor.
Dit project realiseren we nog deze legislatuur.
Ons domein Nieuwenhoven is in deze streek
een historisch onderdeel van de waardevolle

• 41

Iconische fietsbruggen
verzinnebeelden ons fietsroutenetwerk

Voor Fietsen door de Heide zal Limburg een iconische fietsbrug realiseren, die het mogelijk maakt
om dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen
te fietsen • 43. De fietsbrug wordt een herkenningspunt voor de wijde omgeving van Maasmechelen.
Er komt een fijnmazige structuur van balken en
kolommen — net als de houten stutten bij de vroegere mijngangen — met daartussen een betonnen
fietspad, dat geleidelijk stijgt tot 6,5 meter hoogte
en na 30 meter opnieuw daalt. •44
Tijdens deze legislatuur willen we ook een fietsbrug over de Maas initiëren, die Belgisch en
Nederlands-Limburg met elkaar verbindt. De
fietsbrug, die we de LIMBRUG willen dopen, kan
ons fietsroutenetwerk met dat van Nederland
verbinden. Het wordt niet zomaar een functionele
oversteek over het water, maar een architecturale
baken met internationale uitstraling. Een lelijke
brug is immers niet goedkoper dan een mooie
brug. De ‘LIMBRUG zonder grenzen’ verbindt één
volk uit twee naties en staat symbool voor het
verbonden Limburg, de toekomst van de Euregio
en een nieuwe, groene mobiliteit. Dankzij de
LIMBRUG krijgen bezoekers bovendien de kans
om over de grens aan te sluiten op andere belevingsroutes, zoals Leisure Lane en de Vennbahn.
Daarom gaan we samen met Nederlands-Limburg
en Duitsland op zoek naar Europese middelen.
De realisatie van de LIMBRUG wordt voor de
Maaskust de ideale motor voor de uitbreiding van
het recreatieve aanbod.
“De ‘LIMBRUG zonder grenzen’ verbindt
één volk uit twee naties en staat symbool
voor het verbonden Limburg, de toekomst
van de Euregio en een nieuwe, groene
mobiliteit.”
4.

Respect

Respect voor ons erfgoed vormt de rode draad
door deze beleidsverklaring. We zullen het potentieel van dat erfgoed in de toekomst nog meer
benutten als een sterke hefboom voor de ontwikkeling van Limburg.
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Het provinciebestuur zal het Kolenspoor ontwikkelen tot een toptraject voor duurzame fietsmobiliteit en fietsrecreatie, dat zo opnieuw een
belangrijke levensader voor onze provincie kan
worden. Op dit traject willen we toerisme, mobiliteit en economie verzoenen, en een zogenaamde
'slow track route' creëren voor betekenisvol
toerisme: de Mine Trail. Langs het Kolenspoor
bevinden zich heel wat leegstaande gebouwtjes,
die omgevormd kunnen worden tot originele stopplaatsen en alternatieve logieslocaties.

• 42

erfgoedcorridor tussen de abdij van Sint-Truiden,
het Speelhof, Nieuwenhoven en Kortenbos • 42. Het
is interessant voor storytelling en beleving om de
relatie tussen kasteel, domein en stad te benadrukken. Daarom komt er een nieuw, energieneutraal en bio-ecologisch bezoekerscentrum dat
de oude boswachterswoning vervangt, die niet
meer aan de noden van deze tijd beantwoordt.
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4.1.

Onze eigenheid koesteren,
en daar meer mee doen

“Alles wat er komt, is gebaseerd op wat voorafging.”
Met die uitspraak van de Romeinse keizer Aurelius
zijn we het 2.000 jaar later nog steeds volmondig
eens. We moeten bouwen met wat er is. Niets mis
met nieuwe initiatieven, maar als we goed beseffen
wat de waarde is van wat we al hebben, kunnen we
daar meer mee doen. De unieke Limburgse gastvrije
volksaard, onze diversiteit aan landschappen, ons
uitgebreid fiets- en wandelnet of de monumenten
uit ons mijnverleden: het zijn stuk voor stuk sterke
bouwstenen voor onze toekomst.

sterk samenwerken met de Limburgse steden en
gemeenten. Nieuwe technologieën, herbestemming
en demografische evoluties staan daarbij centraal.

• 46

Of kijk naar Bokrijk: door de sterktes van dit merk
te benadrukken en er nieuwe dingen mee te doen,
is Bokrijk vandaag populairder en meer mee met
zijn tijd dan ooit. We kijken er naar morgen vanuit
het verleden. Nieuwe initiatieven zijn geloofwaardig en waardevol, omdat ze geënt zijn op wat
al was. Het aantal bezoekers is er toegenomen
tot meer dan 1 miljoen per jaar, en zo versterkt
Bokrijk het imago van de provincie.

4.4.

Het heeft veel tijd en overleg gekost, maar dankzij
een duidelijk plan en veel volharding is de nieuwe
invulling van de Hasseltse Begijnhofsite een feit.
De herbestemming in partnerschap met UHasselt
en de stad Hasselt verhoogt de toegankelijkheid en
ontsluit de site.

Bokrijk als dé Europese plek
om vakmanschap en erfgoed te beleven

Nog tot 2021 voert Bokrijk een ambitieus restauratieplan uit van alle 120 monumenten die er ooit
samengebracht werden vanuit heel Vlaanderen.
Er wordt 22,5 miljoen euro geïnvesteerd in het
duurzaam behoud van dit erfgoedpatrimonium. De
lopende restauraties zijn een unieke aanleiding om
met elk lokaal bestuur, 60 jaar na de oprichting van
het museum, een gemeenschapstraject op te zetten
naar de volgende generaties.

• 47

4.5.

We ontsluiten de kunstcollectie van Limburg

De Provinciale Kunstcollectie zal in binnen- en
buitenland tentoongesteld worden als een ambassadeur voor onze provincie. De collectie zal verder
ontwikkeld worden, net zoals de andere schatten van
ons patrimonium, zoals de provinciale tumuli en de
begijnhofkerk van Sint-Truiden. Het PIT-project met
kunst in open ruimte, waarvan het werk Reading
Between the Lines (het doorkijkkerkje) van Borgloon
uitgroeide tot een icoon, wordt in stand gehouden en
versterkt tijdens deze legislatuur.

Groter draagvlak voor
de waarde van ons erfgoed

De monumentenwachters van Monumentenwacht
zorgen voor kwalitatief en frequent onderhoud
en brengen met hun periodieke inspecties de
toestand van het Limburgse erfgoed in kaart • 45.
Door de druk op de lokale budgetten wil
Monumentenwacht hiervoor de komende jaren

Het poortgebouw zal kunnen groeien en flexibel
ingezet worden. De vloer van de kerkruïne wordt
een ‘verdwijnvijver’: bij specifieke evenementen
kan hij drooggelegd worden, en zo ontstaat een
grote, verharde ontmoetingsplek. Vlak achter het
poortgebouw komt er een 26 meter hoge panoramische belvedère. Een niet te missen blikvanger
bij een bezoek aan Hasselt. De tuin wordt opnieuw
het centrum van de site, met een extra doorsteek
naast het Jenevermuseum ter hoogte van de Witte
Nonnenstraat. • 47
Dankzij de investering van de provincie in de
nieuwbouw van het museum Z33 en de verbouwing van vleugel ’58 op de Begijnhofsite zal het
kunstencentrum meer dan ooit zijn plek claimen
als huis voor actuele kunst in Hasselt, Limburg,
Vlaanderen en de wereld.

Na de meerjarige restauratie zullen we in 2023 een
grootse tijdelijke museumexpo opzetten rond de
thema's bouwen, verbouwen en wonen. Hier zullen
jongeren kunnen leren van de expertise over bouwtechnieken uit het verleden om het ecologisch huis
van de toekomst te creëren. In drie gebouwen in de
zone ‘Oost- en West-Vlaanderen’, komt er een expertisecentrum voor vakmanschap, dat erkend wordt
door de Vlaamse overheid.Dankzij een samenwerking met Syntra, LUCA en andere partners kunnen
jongeren hier opleidingen volgen, experimenteren
met nieuwe materialen en prototypes maken. Zo
worden ze warm gemaakt om een vak te leren, en
worden ze aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Het
kasteel zal dienen als incubator van VAKlab Bokrijk,
en het domein zal uitgroeien tot dé plek in Europa
om vakmanschap en erfgoed te beleven.
4.3.

Een nieuw begin voor het Hasseltse Begijnhof

5.

• 45

Innovatie

Innovatie is meer dan een modewoord. Echt
innoveren, betekent aloude uitdagingen op een
heel nieuwe manier benaderen. Een concept dat
deel moet uitmaken van het DNA van het nieuwe
provinciebestuur.

Provinciesite wordt ware Limburg-campus

te stimuleren en krachtiger te maken wat betreft
de podiumkunsten. Vandaag is Dommelhof een
broedplaats voor creatief talent. Met C-TAKT
biedt Dommelhof een omvangrijke internationale werkplaats voor podiumkunsten aan. De
nadruk ligt daarbij op transdisciplinaire kunsten.
Doordat er zowel een verblijfscentrum is als
repetitieruimtes voorhanden zijn, is Dommelhof
uitgegroeid tot één van de meest bezochte artistieke residentieplaatsen in Vlaanderen. Het toont
niet alleen Limburg aan de wereld, maar haalt de
wereld ook naar Limburg.

Het provinciehuis moet meer dan ooit het huis
van de Limburgers worden. Daarom willen we
het samen met de eraan verbonden gebouwen
omvormen tot een echte Limburg-campus. Een
Corda voor publieke organisaties. Zodat overheid
en semipublieke organisaties er samen een nieuwe
dynamiek ontwikkelen, waardoor ze elkaar, de
provincie en de Limburgers versterken.
De site van het provinciehuis willen we herinrichten
en opwaarderen tot een dynamische campus van
publieke dienstverlening. Daarbij zal er veel aandacht
zijn voor een hoogwaardige service, maar ook voor
ecologie en duurzaamheid. Er komen flexibele werken vergaderplekken, een hedendaags restaurant en
een professioneel onthaal. Een aantal ingrepen zullen
de publieke ruimte een eigen identiteit geven. • 48
Op de campus zullen er gemeenschappelijke diensten aangeboden worden die een meerwaarde zijn.
Via een catalogus bieden we aan alle gebruikers van
de site — dus ook de niet-provinciale — diensten
aan zoals catering, schoonmaak, groenonderhoud,
documentatie- en materiaalbeheer, onthaal, logistiek beheer en ICT. Tijdens deze legislatuur lichten
we de facilitaire processen van het provinciebestuur
door, om zo de beste service tegen de juiste prijs te
kunnen aanbieden.
5.2.

• 48

• 49

5.4.

De Limburgse gemeenten
ontzorgen en bijstaan

Door samen te werken bereiken we meer. Daarom
is de rode draad van onze werking service aan de
Limburgse gemeentebesturen. Ze kunnen bij ons
terecht met alle vragen die hun eigen expertise overstijgen. Zo worden onze provinciale medewerkers
het verlengstuk van de gemeentelijke administraties.
Het provinciebestuur van Limburg wil bijvoorbeeld
zijn expertise en kennis over aanbestedingen ter
beschikking stellen om lokale openbare besturen
te ontzorgen. Zo zet PROCLIM opdrachten in de
markt waarin verschillende behoeften gebundeld
aanbesteed worden. Niet enkel provinciale instellingen kunnen deelnemen aan deze raamovereenkomsten: ook Limburgse steden en gemeenten,
OCMW’s, hulpverleningszones en politiezones.
Dankzij de gebruiksvriendelijke raamovereenkomsten blijven de kosten onder controle, en wordt de
administratie vereenvoudigd. Dit aanbod is geheel
vrijblijvend en kosteloos.
Daarnaast richten we een Kenniscentrum Fusies
en Samenwerkingen op, waar gemeenten terechtkunnen met vragen over fusieoperaties, of als ze op
zoek zijn naar samenwerking.
5.3.

Dommelhof als broedplaats
voor creatief talent

Vlaanderen noemt het Provinciaal Domein
Dommelhof als één van dé trekkers om onze regio

De creaties die in Dommelhof ontstaan, willen we
in 2020 — samen met partners binnen en buiten het
cultuurveld — tonen op diverse plaatsen in Limburg.
Zodat het creatieve werk uit Dommelhof zichtbaar
wordt in de hele provincie. Daarnaast brengen we
in 2020 opnieuw een editie van Theater op de Markt
naar Hasselt. Het programma wordt opgebouwd
rond het tot leven brengen van water. • 49
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Innovatief samenwerken
over de landsgrenzen heen

De samenwerking met Nederlands-Limburg is een
schoolvoorbeeld van toeristische innovatie. De
benadering ‘twee Limburgen, één internationaal
merk’ biedt kansen die een Europees voorbeeldproject kunnen opleveren. Het uitgangspunt is
dat we de Limburgse identiteit delen, dus waarom
ook niet hetzelfde merk waarmee we ons internationaal profileren? We werken vandaag samen
rond een vijfpuntenplan. Allereerst gaan we
samen de buitenlandse markt op waarbij we vooral
focussen op de Duitse toerist. Daarnaast ontwikkelen we samen grensoverschrijdende gebieden.
Zo hebben we de ambitie om het RivierPark
Maasvallei verder uit te bouwen tot een internationaal vermaard landschapspark. Gezamenlijke
toeristische productontwikkeling en grensoverschrijdende fietsverbindingen zoals de internationale Maasfietsroute zijn punten drie en vier •50.
Als sluitstuk staat kennisuitwisseling centraal,
waarbij we leren van elkaars best practices.
5.5.

Meer zakentoerisme
dankzij innovatieve kruisbestuiving

Zakelijk toerisme is meer dan een manier om het
aantal overnachtingen in Limburg te doen stijgen.
Het kan Limburg namelijk internationaal positioneren als innovatieve, leefbare en duurzame
economische regio.
Daarom blijven we inzetten op een nauwe samenwerking met steden, gemeenten en ondernemers,
maar daarnaast zoeken we ook de samenwerking
op met economische spelers op provinciaal niveau.
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan POM Limburg,
LRM en de Directie Ondernemen van de provincie.
Dankzij de kennispolen en incubatoren die in
onze regio aanwezig zijn, kunnen we internationale organisaties aantrekken die zich buigen over
gelijkaardige thema’s. Daarbij kiezen we bewust
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4.2.

We blijven ook sterk inzetten op participatie van
de bevolking. Zij kunnen ideeën aanreiken en actief
meewerken aan het in stand houden van ons erfgoed.
Door erfgoed een plek te geven in het leven van de
Limburgers, creëren we een groter draagvlak. Met
onder andere het project ‘Jong redt Oud’ maken we
jongeren enthousiast over erfgoed • 46. Zo zorgen we
ervoor dat erfgoed, met al zijn boeiende verhalen,
niet verloren gaat. Met het project E-XTRA² investeren we dan weer in waardevol erfgoed dat als
toeristisch hefboomproject kan fungeren.

5.1.

voor kernthema’s waarbij er kruisbestuiving kan
ontstaan tussen kennis en ondernemers: hightech,
lifetech, energie en creatieve innovatie. Dat zijn
immers kennisdomeinen waarin we vandaag al
sterk staan.
Dankzij de versterking van ons aanbod heeft
Toerisme Vlaanderen beslist om Limburg op te
nemen in haar internationaal aanbod voor zakelijk
congrestoerisme. Tijdens deze legislatuur zullen
we de middelen verhogen om nieuwe meetings,
incentives, conferenties en events aan te trekken.
Er komt een deskundige voor de corporate markt,
zodat ook kleinere steden en gemeenten en hun
ondernemers kunnen participeren.
5.6.
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Met een beperkt aantal ondernemers gaan we aan
de slag om hun exploitatie aan te passen aan de
eisen en verwachtingen van de gast van morgen.
‘Ondernemers inspireren ondernemers’ is het
uitgangspunt van boostertrajecten, waarmee
we inzetten op nieuwe toeristische evoluties. Zo
creëren we een levend labo in Limburg.

Mee met de nieuwe digitaliseringsgolf

“We blijven trouw aan onze provinciale
beleidsrol om een dynamische investeringsomgeving te creëren voor onze
ondernemers.”
6.

Wat we doen, moet goed zijn voor de Limburgers.
Alle Limburgers. Daarom kiezen we voor inclusief
toerisme, zodat ook mensen met een beperking
of met weinig middelen kunnen genieten van hun
provincie. Met diezelfde zorgzaamheid benaderen
we het leefmilieu. Door in te zetten op duurzaamheid en de versterking van de groene ruimte,
verzoenen we vrije tijd en milieu.

We willen zowel het aantal bezoeken aan onze
digitale dragers als de tevredenheid erover
verdubbelen. Daartoe zullen we inzetten op
een sterke integratie met sociale media. De
website zelf zal gelaagd opgebouwd worden,
waarbij we primair onze iconische producten
presenteren, secundair aanzetten tot actie en de
bezoeker tertiair alle mogelijke specifieke info
kan vinden. De anderstalige informatie brengen
we op hetzelfde niveau als de Nederlandse
communicatie.

6.1.

Een versnellingsfonds
voor investeringen in toerisme

De provincie Limburg zal een Versnellingsfonds
Vrijetijdseconomie creëren met middelen die mee
evolueren met de noden, ambities en expertise van
onze ondernemingen.
Met de oprichting van het fonds mikken we op de
duurzame meerwaarde van cross-overs of verbindingen tussen ondernemers, tussen sectoren, en
tussen de Limburgse troeven. Op het kruispunt
tussen fietsen, landschap, erfgoed, gastronomie,
land- en wijnbouw, evenementen en streekproducten zit een enorm potentieel voor creatieve
en verrassende toeristische producten • 51. Op
deze manier blijven we trouw aan onze provinciale
beleidsrol om een dynamische investeringsomgeving te creëren voor ondernemers.
Vernieuwen is nooit zonder risico, en voor
micro-ondernemingen — waaronder heel wat
toeristische ondernemingen — is innovatie

Zorgzaamheid
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Blijven pionieren als groene provincie

Nu we evolueren van belevings- naar betekenistoerisme wordt steeds duidelijker dat natuurliefhebbers en recreanten elkaars droompartners zijn.
Naarmate ruimte schaarser wordt en de druk op
onze omgeving toeneemt, is het steeds crucialer
dat natuur en toerisme in harmonie leven met
elkaar. Veel van die natuur ontstond overigens
door economische activiteiten uit het verleden,
zoals de grindplassen door de grind- en zandontginning, of de bossen die ontstonden dankzij
de mijnindustrie. Samen met alle stakeholders
moeten we op een structurele manier bekijken hoe
recreatie de hefboom kan zijn om meer middelen
te mobiliseren voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Wij gaan daarbij voor méér groen in Limburg.
Zo mag in Nieuwenhoven geen enkele interventie
het bosbehoud hypothekeren.
Bij het beheer van gebouwenpatrimonium van de
provincie zal er bovendien bijzondere aandacht
zijn voor klimaat en duurzaamheid.
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Bezoekers aan onze regio willen vandaag geen tijd
meer verliezen, ze willen meteen kunnen starten.
Digitale informatie moet hen inspireren en leiden,
met verhalen over Limburg en belevenissen
op maat. Elke wandel- of fietskaart moeten ze
kunnen vinden op het internet, kunnen printen of
mobiel raadplegen. Om dit waar te maken, wordt
er een uitgebreid en ambitieus digitaliseringsprogramma opgezet voor VisitLimburg.be. Zo kan
de organisatie het toeristisch voortouw nemen op
het internet.

5.7.

financieel en praktisch gezien vaak niet haalbaar.
Daardoor worden kansen op economische groei
onvoldoende benut. Door innovatieve fietscafés
en logies een impuls te geven, streven we naar een
betere balans tussen unieke beleving, kwaliteit
en het economisch rendement van de vrijetijdssector • 52. De sector waardeert het professionaliseringstraject voor kleinschalige logies heel erg.
Via het groeiplan ontdekken uitbaters samen met
hun coach talrijke instrumenten om hun exploitatie te versterken. Deze aanpak breiden we nu
uit naar fietscafés met de ambitie om een sterkere rol te spelen in het succes van het Limburgs
fietstoerisme.

6.2.

Oog voor iedereen

Als we willen claimen dat we gastvrij zijn, dan
moeten we ook zorgen voor inclusief toerisme.
Zorgverlening en zorgbehoevenden stoppen we
niet weg, maar geven we een plaats in het gewone
leven. Dus ook in het toerisme. Zodat mensen die
er vaak het meest nood aan hebben, de kans krijgen
om te genieten van ons aanbod, samen met hun
vrienden en familie. Ontspanning is voor mensen
met een fysieke of mentale beperking en voor
oudere mensen namelijk geen overbodige luxe. Het
geeft ook hen de kans om los te komen van hun
dagelijkse omgeving en beslommeringen.
Ook Dommelhof kiest duidelijk voor inclusie door
zich verder te ontwikkelen tot een gespecialiseerd G-sportcentrum. In 2020 zet het centrum
in op bijkomende doelgroepen zoals kinderen met
autisme en mensen met Parkinson. Naast ons
eigen aanbod in de splinternieuwe aangepaste
infrastructuur, blijft de provincie ook andere
gemeenten en clubs praktisch ondersteunen en
adviseren op het vlak van G-sport. • 53
Mensen in armoede
laten genieten van Limburg

Eén op zes Limburgers leeft in kansarmoede. Hen
willen we van achter hun gesloten gordijnen halen.
Vooral kinderen die leven in armoede hebben nood
aan ontspanning, prikkels en belevenissen. Die
vinden ze in ons toeristisch aanbod, maar dan
moeten wij er wel voor zorgen dat we hen bereiken,
zonder deze gezinnen te stigmatiseren.
Voor mensen met geringe financiële middelen
zijn ontspanning en vakantie geen evidentie.
Daarom moeten we de financiële drempels voor
hen verlagen door discrete oplossingen te voorzien. In samenspraak met organisaties die de
noden en context van de doelgroep kennen, zullen
we een aantal gratis jaarpassen voor Bokrijk ter
beschikking stellen. Deze passen geven bovendien
recht op kortingen bij talloze andere trekpleisters,
waaronder Plopsa. Hierbij zullen we ons in de
eerste plaats richten op gezinnen met kinderen.
Alle kinderen hebben recht op spel. De speeltuin van
Bokrijk is altijd al een plek geweest waar gezinnen
en jongeren met een verschillende achtergrond
gratis konden genieten. Dat willen we zo houden.
De openluchtspeeltuin ontving de afgelopen jaren
alsmaar meer bezoekers. Die toename is te danken
aan de substantiële investeringen die het provinciebestuur er de voorbije legislaturen uitvoerde.
Ook deze legislatuur willen we verder investeren in
kwaliteitsvolle speelinfrastructuur, met extra oog
voor de minder sterken in onze samenleving.
6.4.

Duurzaam op vakantie in eigen provincie

Meer en meer Limburgers genieten van uitstappen
en vakantie in de eigen provincie. En met ons
rijke aanbod om te fietsen, wandelen en genieten

• 54

Dat we met vakantie in eigen provincie een grote
bijdrage leveren aan duurzaamheid, is minstens zo
belangrijk. Daarom is onze eerste doelgroep voor
toerisme in Limburg de Limburger zelf. Vliegen is
vandaag erg goedkoop, maar daar tegenover staat
een enorme belasting op onze aarde. Wie dicht bij
huis ontspanning zoekt, doet niet alleen zichzelf,
maar ook de aarde een cadeau. Voor onze gasten —
met name zij die zich op maximum twee uur rijden
van Limburg bevinden — is naar Limburg komen
een comfortabele en duurzame keuze. Verre
verplaatsingen kosten immers tijd en energie.
6.5.
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Goed voor de Limburgers

Investeren in toerisme is tegelijk investeren in
de Limburgers. In tegenstelling tot veel andere
sectoren komen investeringen in toerisme immers
ook de levenskwaliteit van de Limburgers ten
goede. En een omgeving die boeiend en aantrekkelijk is voor onze gasten, biedt ook een meerwaarde
voor de Limburgers.
Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom duurzaam
zijn en bouwen op het DNA van Limburg. Met
onze eigen identiteit als referentiekader. Daarom
kiezen we voor projecten in harmonie met onze
eigenheid. Een aanbod dat 365 dagen per jaar
aantrekkelijk is bijvoorbeeld, in plaats van grootschaligheid of spektakel. Het welbevinden van
de Limburger zal ook deze legislatuur de belangrijkste toetssteen zijn voor ons beleid.
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6.3.

van natuur, wellness en gastronomie is dat niet
verwonderlijk. Dichtbij op vakantie gaan, geeft ook
een veilig gevoel waar veel Limburgers in onzekere
tijden behoefte aan hebben. • 54
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