
Mei

Rapportage onderzoek naar het 
perspectief van bezoekers en inwoners 
die recreëren in Zuid-Limburg

2021

Recreatie beleving 
en ervaringen in
Zuid-Limburg

(Leeg, niet verwijderen s.v.p.)

(Leeg, niet verwijderen s.v.p.)

in opdracht van:



ANWB ERVARING BEZOEK ZUID-LIMBURG

Voorwoord
De ANWB maakt het voor iedereen mogelijk om zorgeloos en met plezier eropuit te gaan. Steeds meer
mensen doen dat in eigen land. Met de auto, op de fiets en wandelend gaan we op zoek naar de mooiste
plekjes. Soms in de buurt en soms verder weg. Het Zuid-Limburgse Heuvellandschap is een van die pareltjes
die een breed scala aan toeristen en recreanten uit heel Nederland aantrekt en waar mensen graag één of
meerdere dagen vertoeven.

Dat het op sommige tijdstippen en plekken druk kan zijn lijkt logisch. Toch is dat niet altijd fijn en leidt dat
soms ook tot knelpunten. Bijvoorbeeld als verschillende groepen recreanten fietsend, wandelend of met de
auto gebruik maken van dezelfde routes en infrastructuur. Of voor bewoners in het gebied die het soms een
beetje té druk vinden. Dat niet iedereen hier hetzelfde tegenaan kijkt is ook logisch. Want wat te druk is voor
de een, vindt de ander misschien juist gezellig. En denk eens aan de winkels en horeca, die zijn vaak juist
blij met extra klanten. Kortom: het is belangrijk om vanuit verschillende perspectieven naar dit vraagstuk te
kijken.

Daarom heeft de ANWB het initiatief genomen om op basis van onafhankelijk onderzoek te laten zien hoe
recreanten Zuid-Limburg beleven. In een enquête onder ANWB leden in het ANWB Ledenpanel hebben we
gevraagd welke locaties mensen bezoeken, welke activiteiten ze daar ondernemen en op welke momenten.
Uiteraard hebben we ook onderzocht hoe mensen aankijken tegen drukte. De resultaten zijn samengevat in
deze rapportage.

We hopen hiermee een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling van het toerisme in
het Zuid-Limburgse Heuvelland, zodat iedereen op zijn eigen manier van dit schitterende gebied kan
genieten, nu en in de toekomst!

Dennis Potter
Regiomanager Public Affairs | ANWB
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Managementsamenvatting
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De context
Zuid-Limburg is een populaire plek in een mooie omgeving
met diverse recreatiemogelijkheden. Deze grote
aantrekkingskracht op toeristen en recreanten kan op
bepaalde momenten en plekken tot (verkeers)overlast
leiden. Om de verkeersoverlast in kaart te brengen en naar
mogelijke oplossingen te zoeken heeft Zuid-Limburg
Bereikbaar, in opdracht van de gemeenten Vaals, Gulpen-
Wittem en Eijsden-Margraten, in februari 2021 een
onderzoek uitgevoerd onder inwoners in het gebied.
Inwoners in het onderzoek beschrijven de verkeersoverlast
het vaakst als “verkeersdrukte”, “geluidsoverlast” en
“gedrag in het verkeer”.
Het ontbreekt nu alleen nog aan inzicht in hoe recreanten
de kwaliteit van hun bezoek aan Zuid-Limburg ervaren en
hoe zij vanuit hun perspectief aankijken tegen drukte.

De hoofdvraag
Hoe worden de omgeving en drukte tijdens recreatie
bezoeken aan Zuid-Limburg door bezoekers en door
inwoners ervaren?

Het onderzoek beantwoordt de volgende subvragen:
• Wat zijn redenen om een recreatief bezoek aan Zuid-

Limburg te brengen?
• Op welke momenten wordt er een recreatief bezoek

gebracht aan Zuid-Limburg?
• Wat zijn verbeterpunten om bezoeken aan Zuid-Limburg

kwalitatief aantrekkelijker te maken?

Dit onderzoek dient als een aanvulling op het eerdere
onderzoek van Zuid-Limburg Bereikbaar door vanuit het
perspectief van gebruikers te kijken naar recreatie en de
drukte die zij daarbij eventueel ervaren.

De uitdaging
De ANWB wil inzicht krijgen in hoe leden die recent
een bezoek hebben gebracht aan Zuid-Limburg hun
bezoek en de omgeving hebben ervaren. Ook is er
behoefte aan inzicht in de plekken die mensen
bezoeken, welke activiteiten ze daar ondernemen en
op welke momenten. Specifiek moet daarbij gekeken
worden naar ervaringen met betrekking tot drukte,
ook in vergelijking tot andere trekpleisters in
Nederland en met hoe inwoners dit ervaren.
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Conclusie: ANWB-leden zijn tevreden over hun bezoek aan Zuid-Limburg
Zuid-Limburg wordt bezocht voor de rust, om te wandelen, de natuur te ervaren en om te relaxen. Een
bezoek vindt om die reden veelal plaats in het laagseizoen, met name in het voorjaar en de zomer, buiten de
weekenden. Leden hebben, logischerwijs, de verwachting dat het in het laagseizoen rustiger is dan in het
hoofdseizoen en veel leden houden met hun bezoek ook rekening met de drukte.

Als men het beeld heeft dat Zuid-Limburg relatief druk is, wordt dat voornamelijk veroorzaakt door de vele
toeristen uit binnen- en buitenland en de manier waarop zij zich in Zuid-Limburg verplaatsen, zowel
bestemmingsgericht als recreatief. Het moment (seizoen, weekend of door de week, etc.) van een bezoek
en de locatie die iemand bezoekt zijn ook bepalend of Zuid-Limburg als druk wordt ervaren of niet.

Vanuit het perspectief van de leden van de ANWB valt de drukte in Zuid-Limburg nog best mee. Inwoners
hebben sterker de associatie met drukte en vol dan bezoekers, die doorgaans een ander referentiekader
hebben. In vergelijking met andere toeristische gebieden ervaren bezoekers juist relatief weinig drukte.
Mogelijk komt het beeld dat ANWB-leden hebben met betrekking tot de drukte in Zuid-Limburg voort uit het
feit dat ze het gebied vooral in het laagseizoen bezoeken.

Bijna alle leden geven aan dat ze een bezoek aan Zuid-Limburg aanbevelen aan bekenden.
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Aanbeveling: focus op het spreiden van bezoekers in tijd en plaats en de
verkeersregels om de drukte in Zuid-Limburg (nog) verder onder controle te krijgen

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek adviseren wij de gemeenten in het Zuid-Limburgse
Heuvelland het volgende te doen om de door inwoners ervaren drukte te verminderen:

• Probeer de bezoekers wat meer te spreiden over verschillende locaties in Zuid-Limburg, door ook de wat
minder bekende plekken wat meer op de kaart te zetten en er voor bezoekers meer te kiezen valt;

• Probeer de bezoeken wat meer te spreiden over de verschillende seizoenen en het hoog- en
laagseizoen, door in ieder seizoen een aantrekkelijk aanbod met betrekking tot recreatie aan te bieden;

• Besteed aandacht aan het gewenste gedrag van recreanten en van verschillende groepen recreanten
onderling;

• Geef bezoekers inzicht in sport-, muziek en andere festiviteiten die gepland staan, zodat bezoekers een
bewuste keuze kunnen maken om Zuid-Limburg op die momenten te bezoeken;

• Scheiden van verkeersstromen door aanleg van meer aparte wandel-, fiets- en mountainbike paden;
• Strengere controle op de naleving van de verkeersregels, zodat het veiliger wordt om deel te nemen aan

het verkeer.
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Karakteristieken van het bezoek
*De resultaten in dit hoofdstuk bevatten enkel antwoorden van de bezoekers 
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De meeste leden bezoeken Zuid-Limburg in de 
zomer en lente, gedurende het laagseizoen
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van de leden bezoekt 
Zuid-Limburg in het 

laag seizoen

78%

DOORDEWEEKS

41,3%
WEEKEND

21,4%
DOORDEWEEKS EN WEEKEND

37,4%

24,4%

41,7%

33,9%

Type Bezoek

kort bezoek (1 dag of korter)

korte vakantie (1 tot 3
overnachtingen)
vakantie (meer dan 3
overnachtingen)

n=1320

33,0% 35,4%

20,6%11,0%

Moment van Bezoek 

Lente
Zomer
Herfst

Winter

n=1320 n=1320 n=1320
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Wandelen, natuur ervaren en relaxen zijn 
hoofdredenen om te recreëren in Zuid-Limburg
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n=1320
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Omgevings- en drukte belevingen
*De resultaten in dit hoofdstuk bevatten antwoorden van zowel bezoekers als inwoners.



ANWB ERVARING BEZOEK ZUID-LIMBURG JOB NUMBER: 25517

Bezoekers en inwoners beschrijven Zuid-Limburg 
het vaakst als “mooi” “natuur” en “afwisselend”
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Inwoners Zuid-Limburg vergelijkbare drukte ervaring 
met bezoekers kustgebied Zuid- en Noord-Holland
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Inwoners van Zuid-Limburg omschrijven de regio vaker 
als “druk” en “vol” dan bezoekers (zie ook pagina 12)
Het valt op dat “druk” en “vol” vaker door de inwoners worden 
benoemd dan door bezoekers. Hier zijn verschillende 
verklaringen voor mogelijk, bijvoorbeeld het moment van 
bezoek, de locatie, de beleving (als bezoeker ervaar je een 
locatie over het algemeen anders dan als inwoner) en het 
perspectief/referentiekader van de bezoekers. Op de 
volgende pagina’s wordt dit verder toegelicht. 

Bezoekers van Zuid-Limburg ervaren relatief weinig 
drukte in vergelijking met andere toeristische gebieden
De drukte ervaring onder bezoekers in Zuid-Limburg is 
vergelijkbaar met de drukte ervaring onder bezoekers in het 
kustgebied van de Waddeneilanden en ligt lager dan de 
drukte ervaring in de kustgebieden Zuid-Holland, Noord-
Holland en Zeeland.* 

12%

10%

9%

15%

35%

26%

22%

16%

30%

18%

33%

37%

40%

37%

38%

40%

15%

17%

20%

25%

15%

25%

9%

9%

17%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bezoekers kustgebied Zuid-
Holland (n=1199)

Bezoekers kustgebied Noord-
Holland (n=1052)

Bezoekers Zeeland (n=849)

Bezoekers kustgebied
Waddeneilanden (n=535)

Inwoners Zuid-Limburg
(n=162)

Bezoekers Zuid-Limburg
(n=1320)

Drukte ervaring toeristische gebieden

Past zeer
goed

Past goed

Past een
beetje

Past
nauwelijks

Past
helemaal
niet
Weet niet /
n.v.t.

* Zoals gehaald uit het kustbeleving onderzoek getiteld ‘Hoe beleven ANWB leden de Nederlandse 
Noordzeekust’ van mei 2021 dat in samenwerking met Blauw Research is uitgevoerd
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Het is druk op de toeristische en populaire plekken 
in Zuid-Limburg, waar veel wordt gerecreëerd
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Veel toeristen, net als 
wij. Zelfs in het 
voorseizoen (april), 
maar in het 
hoogseizoen bijna te 
druk. Ligt natuurlijk ook 
aan corona.

Veel toeristen die zich 
op allerlei manieren 
bewegen. Daardoor erg 
goed opletten.

Veel toeristen uit 
omliggende plaatsen 
buitenland.

BEZOEKERS: Toelichting op omschrijving van Zuid-Limburg als “druk” of “beetje druk”

Het verkeer en aantal bezoekers zijn bepalende factoren 
voor de drukte beleving van bezoekers. Maar de drukte 
beleving is ook deels afhankelijk van het moment en de 
plaats. In de weekenden, het hoogseizoen en met mooi 
weer en op de toeristische en populaire plekken is het 
logischerwijs drukker. 

Verkeer: met name op de wegen in Zuid-
Limburg en tijdens het wandelen wordt 
overlast ervaren door alle verschillende 
verkeersstromen. Toeristen verplaatsen 
zich op veel verschillende manieren. Door 
rijgedrag kan het gevaarlijk zijn en het 
verkeer veroorzaakt geluidsoverlast (bv. 
van motoren).

Toerisme: er zijn altijd veel toeristen in 
deze regio (ook uit het buitenland bv. uit 
België en Duitsland), waardoor het op de 
meer toeristische en populaire plekken 
druk wordt.

Dit gevoel heb ik alleen 
in het weekend als er 
veel tourfietsers / 
mountainbikers / 
motoren rond rijden.
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Er zijn nog voldoende locaties en momenten waarop 
in Zuid-Limburg minder drukte wordt ervaren
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Tijdens het wandelen 
komen we niet veel 
mensen tegen.

Wij wonen in de 
Randstad. Druk wordt 
hier anders ervaren. 
Maar toen we in Zuid-
Limburg waren konden 
we rustig wandelen en 
was er voor de auto plek 
zat.

Als je ‘toeristische 
plekken’ vermijdt kun je 
prima in de natuur 
vertoeven zonder veel 
mensen tegen te 
komen.

Als je NIET op zaterdag 
naar plaatsen als 
Maastricht en 
Valkenburg gaat is het 
bijna nooit te druk, wij 
gaan altijd door de week 
en dan is het prima.

BEZOEKERS: Toelichting op omschrijving van Zuid-Limburg “niet druk”

Het verkeer en aantal bezoekers zijn dus bepalende 
factoren voor de drukte beleving van bezoekers. Deze 
hangt dus af van het moment en de plaats. Er zijn veel 
plekken in de natuur waar mensen weinig drukte ervaren. 
Ook buiten de weekenden en vakanties om wordt meer 
rust ervaren.

Locatie: de steden worden over het 
algemeen als druk(ker) ervaren, maar in 
de natuur zijn veel plekken waar 
bezoekers rust ervaren.

Timing: in de weekenden is het druk, 
daarom kiezen sommige bezoekers 
bewust voor een bezoek door de week of 
in het laagseizoen.

Afkomst: het referentiekader van een 
bezoeker is ook bepalend in hoeverre 
drukte wordt ervaren. Bezoekers uit de 
Randstad ervaren bijvoorbeeld sneller een 
gevoel van rust in Zuid-Limburg.
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Drukte wordt door bezoekers en inwoners over het 
algemeen door dezelfde aspecten bepaald
• verkeer (en infrastructuur),
• moment,
• locatie en
• aantal toeristen.

Timing en toerisme worden specifiek benoemd door 
inwoners als aspecten die ervoor zorgen dat de regio als 
‘druk’ wordt ervaren.

• Timing: inwoners gegeven aan een duidelijk verschil te 
ervaren tussen de vakanties en weekenden, en de overige 
dagen. Dat zijn de momenten dat toeristen er op uit 
trekken en de drukte toeneemt.

• Toerisme: de vele toeristen, waaronder wielrenners, 
motoren en campers worden vaak als vervelend ervaren –
de smalle wegen zijn hiervoor ongeschikt.

De drukte beleving onder inwoners wordt bepaald 
door het moment en het aantal verkeersdeelnemers
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Steeds meer mensen 
ontdekken Zuid-
Limburg, hierdoor wordt 
het steeds drukker. 
Vooral in de 
weekenden en het 
hoogseizoen.

Veel wandelaars en 
fietsers, vaak zijn 
wandelroutes ook 
gedeeltelijk 
fiets/mountainbike 
routes.

Ik woon op een plek 
waar veel toeristen 
komen (Geulhem), 
doordeweeks is het 
relatief rustig maar in 
de weekenden en 
vakanties is het erg 
druk.

In het hoogseizoen is 
het heel erg druk in het 
Heuvelland. De wegen 
zijn niet berekend op 
massa’s motoren, 
fietsers en verkeer. 
Ergernissen bij 
inwoners tot gevolg.

INWONERS: Toelichting op omschrijving van Zuid-Limburg als “druk” of “beetje druk”
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Er wordt onder inwoners minder drukte ervaren op 
niet-toeristische locaties en buiten vakanties om
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Actief buiten de 
vakanties en door de 
week. Als je in de 
natuur wil wandelen en 
niet over uitgezette 
wandelpaden dan kan 
dat volop.

Ik denk dat het veel 
drukker is in de 
Randstad.

Behalve in  het 
hoogseizoen en 
schoolvakanties is het 
zuiden van Limburg 
doorgaans rustig te 
noemen.

Er zijn genoeg plekken 
waar bijna niemand 
komt. Als je in de 
natuur wil wandelen en 
niet over de uitgezette 
wandelpaden wilt gaan 
kan dat volop.

INWONERS: Toelichting op omschrijving van Zuid-Limburg “niet druk”

De inwoners van Zuid-Limburg zijn bekend met het 
gebied en beleven de regio op veel verschillende 
momenten. Zij geven aan dat er veel plekken en 
momenten zijn waarop het rustig is in de regio. Buiten de 
weekenden en vakanties om, en op minder bekende 
plekken in de natuur wordt weinig drukte ervaren.

Locatie: inwoners zijn goed bekend met 
Zuid-Limburg en weten daarom de rustige, 
minder toeristische plekjes te vinden

Timing: inwoners die geen drukte ervaren 
geven aan dat buiten specifieke 
momenten (vakanties en weekenden) om 
het een rustig gebied is

Perspectief: inwoners beseffen dat Zuid-
Limburg ten opzichte van andere regio’s in 
Nederland, relatief rustig is 
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Sterke en verbeterpunten 
recreatie Zuid-Limburg

*De resultaten in dit hoofdstuk bevatten antwoorden van zowel bezoekers als inwoners.
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Plaatje

Zuid-Limburg wordt aanbevolen vanwege de 
afwisseling, mooie omgeving en vriendelijke mensen
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Quote goed Quote iets beter

Quote goed Quote iets beter
Prachtige landschappen, 
veel variatie, heuvels, 
bossen, ruimte, vrijheid, 
ontspanning, 
bourgondisch, culinair, 
cultuur, kortom wij 
hebben alles!

Glooiende heuvels met 
veel natuur en 
pittoreske plaatjes.

Mooi landschap, 
gemoedelijk en 
vriendelijk.

Perfect om te fietsen, te 
wandelen of te 
winkelen.

9-10
De meerderheid van de leden beveelt 
Zuid-Limburg (zeer waarschijnlijk) 
sterk aan 
57% van de leden zou een bezoek aan 
Zuid-Limburg zeer waarschijnlijk 
aanbevelen aan bekenden. 

cijfer*

*Vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u een recreatief bezoek aan Zuid-
Limburg aanbeveelt aan vrienden, familie, collega's en/of andere bekenden (op 
een schaal van 1-10)?

n=1482
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Verbeterpunten zijn het beter reguleren van verkeer 
en drukte en kenbaar maken van drukte verwachting

20

Quote goed Quote iets beter

Zorgen dat er minder 
toeristen worden 
toegelaten. Fietsers 
doseren en wedstrijden 
beperken. Beperken 
van campings en 
bungalow parken.

1-5

Slechts 3% van de leden beveelt Zuid-
Limburg waarschijnlijk niet aan
3% van de leden zou een bezoek aan Zuid-
Limburg waarschijnlijk niet aanbevelen aan 
bekenden. Inwoners van Zuid-Limburg 
hebben een sterker uitgesproken mening 
dan bezoekers. Het aantal inwoners dat 
een bezoek sterk aanbeveelt ligt hoger dan 
het aantal bezoekers (65% vs. 56%), maar 
het aantal inwoners dat een bezoek niet 
aanbeveelt ligt ook hoger (7% vs. 2%). 

6-8
Twee op de vijf leden beveelt Zuid-
Limburg waarschijnlijk aan
40% van de leden zou een bezoek aan 
Zuid-Limburg waarschijnlijk aanbevelen 
aan bekenden. 

Beter reguleren, maar vooral beter handhaven.
Motoren met gillende uitlaten en races
verbaliseren, fietsers aanspreken op hun
verkeersgedrag (wielrenners). Senioren met e-
bikes wijzen op de gevaren als ze met hoge
snelheden deelnemen aan het verkeer.

Aangeven wanneer ze 
verwachten dat het 
druk gaat worden met 
een soort kalender 
(bv. waar en wanneer 
wieler-evenementen 
gepland zijn).

*Vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u een recreatief bezoek aan Zuid-
Limburg aanbeveelt aan vrienden, familie, collega's en/of andere bekenden (op 
een schaal van 1-10)?

n=1482

n=1482

Cijfer*

Cijfer*
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Beide groepen vinden het belangrijk anderen niet tot 
last te zijn en houden rekening met verwachte drukte
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!

67%

14%

7%

7%

28%

41%

25%

16%

29%

27%

15%

13%

21%

35%

18%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Als ik een recreatief bezoek
breng aan een locatie, dan
vind ik het belangrijk dat de

omgeving geen 'last' heeft van
mijn bezoek

Ik breng uitsluitend een
bezoek aan een locatie voor
recreatieve doeleinden op

rustige momenten.

Ik zou toegang betalen voor
een natuurgebied als het daar

rustiger is dan in 'gratis'
toegangkelijke

natuurgebieden.

Ik hou geen rekening met de
verwachte drukte als ik een
bestemming kies voor een

dagje uit

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen 
(bezoekers):

Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal
mee oneens

Weet ik niet /
n.v.t.

n=1320

82%

23%

9%

7%

15%

41%

23%

13%

25%

22%

12%

17%

27%

27%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Als ik een recreatief bezoek
breng aan een locatie, dan
vind ik het belangrijk dat de

omgeving geen 'last' heeft van
mijn bezoek

Ik breng uitsluitend een
bezoek aan een locatie voor
recreatieve doeleinden op

rustige momenten.

Ik zou toegang betalen voor
een natuurgebied als het daar

rustiger is dan in 'gratis'
toegangkelijke

natuurgebieden.

Ik hou geen rekening met de
verwachte drukte als ik een
bestemming kies voor een

dagje uit

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen 
(inwoners):

Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal
mee oneens

Weet ik niet
/ n.v.t.

n=162
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Verantwoording
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METHODE
KWANTITATIEF

gegevensverzameling
online

Male
123

minuten
5

Gemiddelde 
invulduur

Onder die steden, 
welke vanoud.

De doelgroep van dit onderzoek is ANWB-
leden die een bezoek hebben gebracht aan 
Zuid-Limburg in 2020 en 2021 (t/m mei)

Bij start van het veldwerk is eerst een kleine 
batch verstuurd. De data van deze eerste 
groep is gecontroleerd op routing en 
consistentie. Bij de controle zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd. 

De doelgroep is bereikt via het ANWB 
Ledenpanel, Denk mee met de ANWB. 

3 mei 2021 – 10 mei 2021

Veldwerkperiode

n = 1482

Bezoekers: n = 1320
Inwoners: n = 162

Steekproef
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21%

20%

14%

12%

9%

7%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Gelderland

Utrecht

Limburg

Overijssel

Friesland

Flevoland

Drenthe

Zeeland

Groningen

Provincie waar bezoekers wonen 
(in % van totaal aantal bezoekers)

n=1320
26% van de 

deelnemers is vrouw

Demografische kenmerken van de ANWB-leden die 
hebben deelgenomen aan het onderzoek
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74% van de 
deelnemers is man

46%

29%

17%

5%

4%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

65+

56-65

46-55

36-45

18-35

Leeftijdsverdeling Respondenten

n=1482

n=1482 n=1482
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Vaals en Gulpen zijn de meest bezochte plekken in 
Zuid-Limburg door ANWB-leden
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Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3

Locatie 4 Locatie 5


