
GASTHEREN VOOR LIMBURG  
MATTEO SIMONI EN IGOR PHILTJENS DELEN HUN 

LIEFDE VOOR DE GROENE PROVINCIE

Matteo Simoni: “Ik ben oprecht blij dat ik heb kunnen 
meewerken aan een campagne die onze provincie steunt. 
Met commerciële projecten ben ik erg voorzichtig - ik ben 
in de eerste plaats acteur. Maar Limburg ligt me nauw aan 
het hart. Toen ik de vraag kreeg, was ik vereerd. Ik heb een 
persoonlijk verhaal uitgewerkt dat mijn band met Limburg 
toont. Regisseur Lieven Van Baelen heeft dat vervolgens 
wondermooi in beeld gebracht.” 

Igor Philtjens: “Inderdaad. En heel wat mensen hebben de 
campagne opgepikt. Zelfs de koning en koningin kwamen 
ons bezoeken. Het is bijzonder knap hoe enthousiast en 
persoonlijk Matteo dit heeft gemaakt. Hij betrok zelfs zijn 
vrouw en kind in het verhaal. Reclame stelt vaak de dingen 
DQGHUV�YRRU��:HO��GH]H�ȴ�OP�LV�MXLVW�KHHO�RSUHFKW�HQ�LQWHJHU��
Dat maakt het zo sterk. En het past helemaal bij Limburg: 
we proberen niet anders te zijn, maar net heel hard 
onszelf.” 

Wat maakt Limburg dan zo bijzonder? 
Igor Philtjens: “Limburg is open, natuurlijk, 
hartverwarmend. Gasten ontvangen, zit in ons bloed. 
En alles wat Limburg vandaag is, komt voort uit ons 
verleden, recht uit de grond. De identiteit van de 
Mijnstreek kwam er door de steenkool, de Maasdorpjes 
ontstonden door de handel langs de Maas. En de 
boomgaarden in Haspengouw zijn een gevolg van de 
Romeinen die hier al vroeg de vruchtbare leem bewerkten. 
Kortom, de inborst van de Limburgers is op een unieke 
manier verbonden met ons terroir. Daarop hebben we 
RQV�WRHULVWLVFK�YHUKDDO�RQWZLNNHOG��+HW�ȴ�HWVURXWHQHWZHUN��
PHW������NP�ȴ�HWVSDGHQ�YDQ�WRSNZDOLWHLW��YHUELQGW�RYHU�
de 42 steden en gemeentes alle horeca, attracties en 
bezienswaardigheden. Daarbovenop creëren we sterke 
ervaringen. Zoals ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk en 
‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland. Dat maakt een 
bezoek aan Limburg extra betekenisvol.” 

Matteo Simoni: “Dat kan ik beamen. Ik heb bij het maken 
van de spot nog zoveel dingen ontdekt waarvan ik niet wist 
dat ze bestonden. Die contrasten tussen de regio’s maken 
Limburg zo interessant. Het is als een ‘goeie lasagna’: 
heel veel laagjes die samen nog beter smaken. Maar wat 
Limburg echt ‘afkruidt’, zijn de mensen. De hartelijke 
ontvangst die je hier krijgt, is een uniek Limburgs recept.”

“Gasten ontvangen, 
zit in ons bloed. Alles wat 
Limburg vandaag is, komt 

voort uit ons verleden, 
recht uit de grond.”

Igor Philtjens

Wie de afgelopen weken langs Vlaamse wegen reed, 
]DJ�DOOLFKW�0DWWHR�6LPRQL�HUJHQV�RS�HHQ�ZHJDɝ��FKH�XLW�
KHW�ZDWHU�RSGXLNHQ��'H�/LPEXUJVH�DFWHXU�YHUOHHQGH�
]LMQ�JH]LFKW�DDQ�GH�SURPRWLHFDPSDJQH�YRRU�KHW�
WRHULVPH�LQ�Ȇ]LMQȇ�SURYLQFLH��:H�VSUHNHQ�KHP�PHW�
ΖJRU�3KLOWMHQV��/LPEXUJV�JHGHSXWHHUGH�HQ�YRRU]LWWHU�
YDQ�7RHULVPH�/LPEXUJ��RYHU�ȴ�HWVHQ��SDVWD��ȴ�OP�HQ�
XLWHUDDUG�RYHU�GH�/LPEXUJHUV�
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*Actie onder voorbehoud van coronamaatregelen, onder voorwaarden en geldig bij de deelnemende partners. 
Boekingen rechtstreeks bij de deelnemende partners. Beperkte beschikbaarheid. Meer info op visitlimburg.be.

DE ZOMER IN 
LIMBURG IS 

Rij je daar ook zonder helm? 
Matteo Simoni: “(lacht) Die heb ik nog gehoord. Het klopt 
dat ik in het reclamespotje zonder helm op de Vespa reed, 
het zou in het scenario anders niet hebben gewerkt. 
Maar wees gerust, we reden nog geen 20 km per uur 
en de politie had de straat afgezet. Toch nog even 
benadrukken: ook in Limburg is de helm verplicht.”

Een persoonlijke tip voor de lezer? 
Igor Philtjens: “Neem vooral genoeg tijd om Limburg 
te ontdekken, hoe langer je blijft, hoe meer je herleeft. 
Dus blijf hier gerust een paar dagen.”  

Matteo Simoni: “Ga ergens op een terrasje zitten in de 
Genkse Vennestraat, in de schaduw van de mijntorens 
en sla een praatje met de mensen daar. Zo kan je zelf 
ervaren hoe de vele verschillende culturen in Limburg 
probleemloos samenleven.”

Wat brengt de toekomst?
Igor Philtjens:  “We doen er alles aan om het 
toerisme weer helemaal op gang te brengen, als de 
coronamaatregelen het toelaten uiteraard. We hebben 
een extra Limburg-campagne uitgewerkt om onze gasten 
erop attent te maken dat Limburg het hele jaar rond de 
moeite is. De nazomer die eraan komt, met het rijpe fruit 
LQ�GH�ERRPJDDUGHQ��GH�YHOH�ȴ�HWV��HQ�ZDQGHOSDGHQ�HQ�KHW�
culinaire aanbod zijn de komende maanden meer dan 
ooit de moeite. Ook op gebied van design, kunst, cultuur 
en erfgoed kunnen we onze gasten boeien met een 
hoogwaardig aanbod.”  

Matteo Simoni: “Ik heb ontdekt dat ik graag creatief 
meedenk voor Limburg, dus ik hoop dat morgen nog te 
kunnen doen. In de eerste plaats ga ik natuurlijk voor 
PLMQ�DFWHHUFDUULªUH��%LQQHQNRUW�NRPW�GH�ȴ�OP�5RRNLH�XLW��
van de hand van diezelfde Lieven Van Baelen overigens, 
waarin ik een motorrijder speel die geconfronteerd 
wordt met de gevolgen van zijn waaghalzerij.”   

“Limburg is als een ‘goeie lasagna’, met heel veel 
laagjes die samen nog beter smaken.”

Matteo Simoni 

Verleng je zomer op VISITLIMBURG.be

Het landschap is eXtra Large, 
de keuken eXtra Lekker, 
de attracties eXtra Leuk. 

En je vakantie duurt eXtra Lang.

Verblijf in Limburg tussen 18 en 28 september 
en krijg een gratis extra overnachting.*

*Actie onder voorbehoud van coronamaatregelen, onder voorwaarden en geldig bij de deelnemende partners. 
Boekingen rechtstreeks bij de deelnemende partners. Beperkte beschikbaarheid. Meer info op visitlimburg.be.
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