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Persinformatie  - maart 2012 

Prominenten over hun ‘liefde voor Limburg’ 

 De website www.liefdevoorlimburg.nl ontsluit de regio Noord-Limburg op 
aantrekkelijke wijze. De website leidt de bezoeker naar plaatsen en plekken 
waar wat te beleven valt; naar het Authentieke en Culinaire Noord-Limburg 
en naar Natuur en Avontuur. Op deze plek deelt een aantal prominenten uit 
de regio hun persoonlijke ‘liefde voor Limburg’.    

Het authentieke Noord-Limburg 
Noord-Limburg is een schatkist van kunst, cultuur en historie. Elk dorp en elke stad heeft wel 
een bezienswaardigheid zoals een middeleeuws kasteel, een bijzonder kapelletje, een kerk 
met schatkamer, of museum. “Noord-Limburg heeft gelukkig nog veel authenticiteit. Wie 
kan kijken, ziet dat de sporen van eeuwen cultuur overal aanwezig zijn. Een concentraat 
hiervan is te vinden in de musea, met het Limburgs Museum in Venlo als grootste 
aanbieder”, aldus Jos Schatorje, directeur van het museum en Noord-Limburger van 
geboorte.  

Streekmuseum De Locht in Horst brengt met de geschiedenis van de asperge- en 
champignonteelt een heel specifiek aspect van het authentieke Noord-Limburg in beeld. 
Museumdirecteur en historisch geograaf Jos de Kunder roemt daarnaast de Kapel van 
Genooi in Venlo. “De kapel stamt uit het laatste deel van de Middeleeuwen en heeft zijn 
historische authenticiteit, in combinatie met delen van de oude kloosterboerderij, door de 
eeuwen heen weten te behouden.“  

Voor Sacha Odenhoven van De Tiendschuur is het authentieke Noord-Limburg synoniem 
met de rode aarde rond Tegelen. Al eeuwenlang wordt hier klei gewonnen voor de 
keramische industrie. “Waar de Floriade laat zien wat er groeit, laten wij serviezen zien 
waarvan gegeten wordt (Keramiek om van te smullen 24.06 -20.09). In de 
jubileumtentoonstelling (tot 17.06) is de oorsprong van de Tegelse keramiek te zien én de 
invloed van beroemde Cobra-kunstenaars op lokale ambachtslieden.” 

 Fred Welschen ondernemer en voorzitter van het Odapark in Venray over zijn authentieke 
plek: "Waar elders vind je in een dorp van 40.000 inwoners een natuurpark met stuifduinen 
en een beeldenbos van 19 hectare. Met het Theehuis als ontmoetingsplek en expositieruimte 
voor thematische en hedendaagse kunst.”    
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Bij het begrip authentiek denkt historicus en kenner van de streek Piet Schinck aan de 
typische kleine kasteeltjes, waar de streek er zoveel van telt. “De adellijke optrekken liggen 
in het Maasdal, eeuwenlang opmarsgebied van strijdende legers. De pareltjes liggen her en 
der verspreid op beide oevers. Het is een gebied om fietsend te verkennen en op die manier al 
die waterburchten te vinden. Hier wordt stilte nog groot geschreven.”    

Natuurlijk Noord-Limburg 
Fietsend of wandelend is het afwisselende Noord-Limburgse landschap met bos, heideveld, 
beekdalen, peelgebieden, Maasoevers en stuifduinen het beste te verkennen. Edmond Staal 
van het Limburgs Landschap hoeft er geen seconde over na te denken. “Mijn standaardplek 
is waar cultuurhistorie en natuur bij elkaar komen: het utzicht over het Pikmeeuwenwater 
vanaf de vorstengrafheuvel op Landgoed de Hamert in nationaal park De Maasduinen. Het is 
onderdeel van wandelroutes en eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Toch is het er onder 
alle omstandigheden prachtig; de rust die het uitstraalt en de weidsheid.  

Voor Theo Zegers voorzitter Stichting Schaapscompagnie Merselo ligt het mooiste plekje 
van Noord-Limburg ten westen van Venray. “Hier is de invloed van de schaapskudde, die 
regelmatig door de omgeving trekt, duidelijk zichtbaar in het landschap en de natuur.” 

Als ambassadeur van De Peel kent Wien van Mullekom, of Gebbel zoals velen hem kennen, 
het gebied als zijn broekzak. Op zijn bekende Peeltochten neemt hij natuurliefhebbers mee, 
vertelt aanstekelijke verhalen over de turfstekers van weleer en wijst op de mooiste plekjes. 
“Tussen Griendsveen en Helenaveen, in de Mariapeel, ervaar je het gebied in zijn volle glorie. 
Kijk je over het ven, dan zie je oude bomen, het natte moeras met veenmos en het hoger 
gelegen droge gedeelte met de dopheide. Het is van een grote schoonheid, helemaal bij 
zonsondergang. Precies zoals Rowwen Hèze zingt in het prachtige lied ‘de Peel in brand’.”  

Avontuurlijk Limburg 

Noord-Limbug heeft een veelzijdig recreatieaanbod waar in veel gevallen avontuur en natuur nauw 

verweven zijn. In Attractiepark Toverland met avontuurlijks als de houtenachtbaan Troy, 

schommelschip Scorpios of BoosterBike, kunnen kinderen ook klauteren, klimmen en actief 

spelen. “De natuur geeft rust, een ontspannen gevoel en zorgt voor een onbezorgd dagje uit. 

Dat alles vind je nu al bij ons. En zeker in de toekomst”, aldus Pieter Huijsmans van Toverland: 

“In de voorbereiding op het nieuw te ontwikkelen themagebied, wordt sterk rekening 

gehouden met de contouren en materialen uit park de Peelbergen, waar Toverland midden in 

ligt.”   

De naam Boerderij ’t Platteland lijkt in tegenspraak met het begrip avontuurlijk, maar toch 

weten wij jong en oud te boeien, zegt eigenaar Gerrit Reintjes . “Op ons erf en in de directe 

omgeving leggen wij de nadruk op beleving. Kinderen zijn snel verveeld maar niet als ze na 

het knuffelen van de levende have een spannende (GPS-)speurtocht maken en alle 

eigenaardigheden van de boerderijdieren moeten benoemen.” En zo gaan avontuurlijk én 

leerzaam hand in hand door het Noord-Limburgse boerenland.  

Addy en Boy van Minderhout representeren de actie in Arcen. Met hun Avontuur in Arcen 

creëerden ze een nieuwe toeristische trekpleister. Van de spannende activiteiten die zij te 



 
3 

bieden hebben, geeft het nostalgische handboogschieten ‘een beetje jachtgevoel’. “Maar 

hoe natuurgetrouw ook, je hoeft er geen beesten voor te doden om van het avontuur te 

genieten”, verklaren vader en zoon ter geruststelling. 

Activiteitenboerderij De Wevert verenigt het landelijke met het avontuurlijke volgens 

eigenaar Erik van Rengs. “Een unieke beleving is met een buggy de streek doorkruisen via 

achteraf gelegen zand- en grindpaden. Op deze manier ervaar je de uitgestrekte ruimte van 

Noord-Limburg. En als er al eens een wandelaar, fietser of ruiter in het vizier komt, wordt 

natuurlijk even rustig aan gedaan, want respect voor de ander gaat boven alles.”      

 

Culinair Noord-Limburg 

Noord-Limburg is ook de regio van de smaak. Hier concentreert zich een belangrijk tuinbouwgebied 

en ervaar je de invloed van ambachtelijke producten, rijk van smaak, op de kwaliteit van het dagelijks 

leven. IJsmaker Theo Clevers uit Grubbenvorst is de spreekwoordelijke Noord-Limburgse 

Bourgondiëer. “Wij genieten van streekeigen producten en houden ervan bezoekers daarin te 

laten meedelen. Het lekkere ervan kun je eigenlijk niet verwoorden, dat moet je proeven. 

Culinair Noord-Limburg beleef je onderweg. Mijn persoonlijke favoriete gerecht is asperges in 

alle vormen, tot en met het asperge-ijsje toe. Al het lekkers komt uit de buurt. Wij zijn er trots 

op het ‘0-kilometer productie’-principe toe te passen. Wat uit de streek kán komen, halen we 

dichtbij” 

Voor Gerard van der Vrande van Herberg de Morgenstond in Griendsveen is het lekkerste 

streekgerecht de Toon Kortoomslunch, een combinatie van een blauw bessensapje, een 

yoghurtje met frambozennectar, gebakken spek met eieren en roggebrood, kaantjes op 

krentenbrood, turf gerookte ham op meergranenbrood, honingontbijtkoek, speltbrood en 

een  klaverkaassalade. “Het is een beleving van vele smaken, producten en presentatie waar 

de lokale als de verre gast de streek kan proeven.” 

Henk Opsteegh is gepensioneerd en voorzitter van het Aspergegilde Peel en Maas. “Ik zet 

mij in voor het product dat door absolute vaklui wordt geteeld. Asperges zijn een dergelijk 

uitgesproken streekproduct, het hele gebied wordt hier door gedomineerd. Het is mijn rol om 

de passie en gedrevenheid van de telers over het voetlicht te brengen, want zelf zijn ze daar 

te bescheiden voor. Gelukkig zijn zij wel prominent op de Floriade vertegenwoordigd: in het 

Huis van de Smaak en het Aspergepaviljoen.”  

--- 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie en beeldmateriaal 
contact: Stichting Promotie Noord-Limburg (SPNL), via Marieke Klosters tel: 06 53 37 17 89; 
e-mail: mklosters@promotienoordlimburg.nl. 


