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Simpelveld zoekt
ondernemers die
samen met de
gemeente willen
investeren in
hoogwaardig
verblijfstoerisme.
De gemeenteraad
heeft vier miljoen
vrijgemaakt voor
ontwikkelingen die
marktkansen bieden
voor toeristischrecreatieve bedrijven.
en.
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Simpelveld investeert in toerisme

Ondernemen in het
beste van
v drie werelden

B

urgemeester Richard
de Boer: “We liggen
in de snelst groeiende
toeristische regio van
Nederland. Simpelveld
heeft het beste van drie werelden:
het heuvelland, dagattracties en
keizerstad Aken. Wáár vind je op
zo’n korte afstand zoveel afwisseling? Of je nou van wandelen en
ﬁetsen houdt, spanning zoekt of
een middag wil shoppen. Het kan
hier allemaal. Met het landelijke
Simpelveld als uitvalsbasis.” Om
een verblijf in Simpelveld nog
aantrekkelijker te maken zijn de
afgelopen jaren ontwikkelingen in
gang gezet. Simpelveld wil aaneengesloten wandel- en ﬁetsroutes
creëren, met als doel een aantrekkelijk toeristisch product in de
markt zetten. De Boer: “Wij willen
ons positioneren als 3-landenﬁetsknooppunt. Het nostalgische
station Simpelveld, thuishaven
van de Miljoenenlijn, wordt het
Centraal Fietsstation. Het station
is de verbindende schakel tussen
de Leisure-Lane in Parkstad en de
Kalkbaan (een nieuwe ﬁetsroute
langs het spoor) die zorgt voor
een aansluiting op de beroemde Vennbahn in Aken (200.000
bezoekers).”

dit een markant punt dat verder
ontwikkeld kan worden.”

“Stationslocatie Simpelveld is
één van de 15 sleutelprojecten
van IBA Parkstad. De ambitie
is om ter plekke een volwaardig verblijfsgebied te creëren,
waar stad en (heuvel en buiten)
land elkaar ontmoeten en waar
cultuur en natuur samen worden
beleefd.”
Kelly Regterschot,
directeur IBA Parkstad

Jaarlijks 45.000 bezoekers
Jaarlijks verwerkt de bruisende
thuishaven van de Miljoenenlijn
zo’n 45.000 passagiers die vanaf
station Simpelveld vertrekken,
aankomen en verblijven. De
locatie beschikt onder andere
over een brasserie en er is ruimte
voor vergaderingen, feesten en
evenementen. De gemeente
wil de stationsomgeving
uitbreiden met bijvoorbeeld verblijfsrecreatie,
horeca of dagrecreatieve
voorzieningen. Het station

grenst aan Bungalowpark Simpelveld. Door de centrale ligging is
het een aantrekkelijk gebied voor
toeristisch en recreatief publiek.
Kortom, een plek met vele kansen
en mogelijkheden.

Aantrekkelijk dorpshart
Op korte termijn wordt het centrum van Bocholtz onder handen
genomen om de aantrekkelijkheid
van het dorpshart te vergroten en
de verblijfskwaliteit te verbeteren.
De Boer: “Het moet een gezellige
kern worden met winkels, horeca,
terrasjes, water en groen. Bovendien stimuleren we ondernemers
in het vinden van een ‘verdienmodel’ in ons Romeins verleden.
Daarbij blikken wij ook over de
grens om onze Duitse buren te
enthousiasmeren dit samen met
ons op te pakken.”

De vier miljoen van de gemeente
is veel geld maar volgens De Boer
niet genoeg om alle plannen uit
te voeren. “Dat geld moet als een
multiplier gaan werken. Wij laten
zien dat we zelf bereid zijn om te
investeren, dat we geloven in onze
plannen. Dat heeft ertoe geleid dat
ook IBA, de Provincie en Parkstad
een duit in het zakje doen. Onze
gevestigde ondernemers hebben
de uitdaging opgepakt. Nu zijn we
op zoek naar meer ondernemers
die samen met ons willen investeren in een toeristisch aantrekkelijke gemeente. Op die manier
kunnen we middelen stapelen en
kan een groots plan ineens heel
realistisch worden.”
Bent u geïnteresseerd om te
investeren in horeca, verblijfsaccommodatie of dagrecreatieve voorzieningen?
Kijk voor meer informatie op
www.simpelveld.nl of neem
contact op met Roger Scheren:
r.scheren@simpelveld.nl
045 544 83 26

Naast de stationslocatie zijn nog
twee startlocaties voorzien met
een mogelijke combinatie van
goede parkeervoorzieningen, een
natuurtransferium en eventueel
kleinschalige horeca. Een van die
startlocaties ligt in Bocholtz, de
andere bovenop de Huls met een
van de mooiste panorama’s van
heel Limburg, volgens de burgemeester. “Toeristisch gezien is
Locatiegegevens Miljoenenlijn
- monumentaal stationsgebouw
(circa 400 m2) met 800 m2
uitbreidingsmogelijkheden
- evenemententerrein
(6000 m2)
- parkeren
(140 parkeerplaatsen)

burgemeester Richard de Boer

