
Forum discussie - De (on)mogelijkheden op het gebied van toerisme langs de Limes 

De Limes moet zichtbaar zijn om toeristisch aantrekkelijk te zijn
Het is belangrijk om de Limes op plekken zichtbaar en beleefbaar te maken, zowel fysiek als 
digitaal. Voorbeelden hiervan zijn projecten zoals Spannende Geschiedenis in Gelderland en het 
Romeinse Schip in Woerden. Waar de spelers van de Romeinse Limes nog een voorbeeld aan 
zouden kunnen nemen is de Hollandse Waterlinie. Waarbij men wel in het achterhoofd moet 
houden dat er al 15 jaar gewerkt wordt aan dit concept.

Hoe onzichtbaar is de Limes? Op dit moment bestaat bijvoorbeeld nog steeds de rivier de Rijn die 
ook voor de Romeinen en de Romeinse Limes een belangrijke rol speelde. Maar hoe geef je een 
rivier Romeinse lading? Daarnaast de vraag: Beseffen bezoekers dat de Romeinse limes een linie 
is die samen één geheel vormt net zoals de Hollandse Waterlinie?

Ook is het belangrijk om je te verdiepen in de doelgroep. Deze doelgroep moet je met elkaar 
(partijen rondom de Limes) vaststellen en je hieraan gezamenlijk committeren. Mogelijke 
doelgroepen voor de Romeinse Limes zijn op de eerste plaats cultureel geïnteresseerden en 
daarnaast jeugd en onderwijs. Op de website van NBTC.nl zijn onderzoeksresultaten naar 
doelgroepen vrij beschikbaar. Hier kan gebruik van gemaakt worden. 

De Limes is sexy 
Het woord Limes blijkt lastig als merknaam omdat het woord bij het publiek weinig associaties 
oproept (branding). Daarentegen is het thema Romeinen wel een interessant gegeven. Hoe leg je 
voor het publiek een duidelijk verband tussen Limes en Romeinen? Hoe zorg je ervoor dat publiek 
een spannende associatie krijgt bij Romeinse Limes? Denk bijvoorbeeld aan;
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Op woensdag 29 april vond het eerste LimesForum plaats. Deze middag werden er, onder 
leiding van Andries Ponsteen (voorzitter Stichting Romeinse Limes Nederland (RLN) en 
Directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland ) zes stellingen besproken rondom het thema Limes & 
Toerisme. 

Bij dit LimesForum waren zowel toeristische partijen als 
erfgoed- en culturele organisaties vertegenwoordigd. 
Twee werelden die vooral als het gaat om commercie 
een verschillende invalshoek hebben, maar ook 
hetzelfde belang: Toeristen en publiek wijzen op 
bijzondere plekken in Nederland. Voordat de discussie 
van start ging stelde Stichting Romeinse Limes 
Nederland, die deze middag organiseerde, zich voor. 
Directeur Manon Henzen gaf een korte presentatie over 
de RLN, waarbij ze aangaf dat voor de stichting naast 
publieksbereik samenwerking, kennis uitwisseling en het 
stimuleren en ondersteunen van initiatieven rondom de 
Limes voorop staan. In dit verslag worden de globale 
uitkomsten van de Forum discussie beschreven. 
Hiermee is niet gezegd dat iedereen deze mening 
deelde. Aan het einde is een korte conclusie te lezen met 
daarin de vervolgstappen die RLN zal nemen aan de 
hand van dit Forum. 
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1. De tegenstelling; Beschaving en barbaren - De Edge of Civilisation!
2. De verbondenheid met water; Infrastructuur, water en transport al 2000 jaar. 

Kansen voor de Limes liggen lokaal en regionaal, niet nationaal
De kansen voor de Limes liggen lokaal, regionaal en zeker ook landelijk. Als je de zaken teveel los 
gaat koppelen kun je niet meer één verhaal vertellen. Je zult de Limes ook als eenheid moeten 
benaderen waarbij elke ondernemer met zijn eigen aanbod en verhaal ingebed kan worden in het 
grotere geheel. Hierbij is het essentieel dat de ondernemer de kansen ziet die de Romeinse Limes 
als merk biedt. Dit doe je door de krachten te bundelen, gezamenlijke financiën te creëren waarbij 
iedereen iets inlegt en dit vervolgens investeren in de hele linie om het geheel aantrekkelijker te 
maken.

Wat betekent dit voor het toerisme en de organisaties langs de Limes? 
1. Nationaal framework: Doorverwijzen en onderling goed afstemmen over wie welk verhaal 

vertelt. Dit als onderdeel van één overkoepelend basisverhaal. Je zou dan  per plek kunnen 
toespitsen deelverhalen, zodat de plekken ook onderscheidend van elkaar zijn. 

2. Het bedenken van een toeristisch nationaal plan voor de Limes. Op deze manier zou je ook 
ondernemers en organisaties kunnen verleiden mee te betalen aan de Limes;

3. Eén duidelijke plek op internet waar alles samen komt;
4. Leren van projecten zoals de Oude Hollandse Waterlinie over samenwerken met ondernemers;
5. Ondernemers laten inzien welke kansen er allemaal zijn rondom de Limes zoals 

overnachtingen, dag- en overnachtingshoreca, fietsverhuur, rondvaarten etc. 

Kansen voor de Limes liggen internationaal
Door de Limes vanuit internationaal oogpunt te bekijken creëer je meer kansen. Je kunt de 
Nederlandse Limes namelijk inbedden in een groter verhaal wat weer meer mogelijkheden qua 
internationale samenwerkingen en fondsen biedt. Een goed voorbeeld is de Liberation Route. 

Daarnaast zijn touroperators altijd opzoek naar nieuwe verhalen en of producten om aan de 
klanten aan te bieden. In potentie is de Limes interessant en het is alleen nu nog zoeken naar wat 
de Limes precies te bieden heeft. Belangrijk is een goed productaanbod, het onderzoeken van 
welke partijen er in Nederland geïnteresseerd zijn om serieus te participeren en hoe je dit 
internationaal weg kunt zetten. Bedenk wel dat als je een product toeristisch internationaal weg wilt 
zetten, dit niet goedkoop is. Hiervoor zijn scherpe keuzes nodig. 

Kennis is niet nodig, alleen een sterk verhaal
Kennis is belangrijk om een verhaal te vertellen. Wat bieden we eigenlijk? Op lokaal niveau is er 
veel aanbod en wordt er veel ontwikkeld, maar hoe zit dit op de andere niveaus? Hebben wij 
genoeg top aanbod op international niveau om het verhaal van de Limes te vertellen? Wat zijn 
onze parels? De lijst die tijdens het forum werd benoemd; DOMunder, Tempel in Elst, Museum Het 
Valkhof, RMO, Romeins Schip in Woerden, Archeon, Romeinenweek, Hoge Woerd. Wat zegt een 
toerist of cultureel geïnteresseerde als je hem of haar vraagt wat je kunt bezoeken in Nederland 
rondom Romeinen? Welke doelgroepen vinden welke plekken interessant?

Er zijn eigenlijk drie zaken nodig als je toeristen wilt trekken. Allereerst kennis om een sterk 
verhaal vorm te geven. Ten tweede een goed verhaal en ten derde moet het verhaal of beeld ook 
bevestigd worden door topaanbod dat de toerist kan bezoeken. Denk hierbij ook aan sterke 
Citymarketingcampagnes; Een toerist heeft een beeld van een stad en als de toerist naar die stad 
gaat wil hij of zij een bevestiging krijgen van dat beeld. 

Toeristisch samenwerking is noodzakelijk om het potentieel te benutten
De Limes gaat het niet redden met alleen subsidies en heeft juist baat bij veel samenwerking. 
Daarnaast moet er goed nagedacht worden over de branding van het begrip ‘Limes’ voor toeristen. 
Maar maak samenwerking ook niet te dwangmatig, als je elkaar niet nodig hebt zoek elkaar niet 
op. Er moet een reden zijn voor ondernemers om aan te haken. Zorg voor die rede.

�  / �2 3



Blijf daarnaast de volgende vragen stellen rondom je aanbod en doelgroep: Wil je bezocht worden 
door toeristen? Of wil je bezocht worden door recreanten uit je omgeving? Wil je geld verdienen of 
wil je bezoekers trekken? Gaat het hier om recreanten of om toeristen?
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Conclusie en vervolg
De Romeinse Limes heeft veel potentie op toeristisch gebied. Er 
zijn kansen en mogelijkheden, maar er moeten ook, gezamenlijk, 
duidelijke keuzes gemaakt worden. Het bepalen van duidelijke 
doelgroepen en een gezamenlijk verhaal met regionale 
uitwerkingen zijn onderwerpen die steeds terug kwamen tijdens 
de discussie. Ook werd een gezamenlijk toeristisch plan benoemd 
om aan te gaan werken. 

RLN gaat aan de slag met de uitkomsten uit dit LimesForum en in 
gesprek gaan met toeristische partijen langs de Limes. Daarnaast 
zal een inventarisatie gemaakt worden van partijen die interesse 
hebben om samen een gezamenlijk toeristisch plan op te zetten. 
Ook blijven we monitoren waar wensen en behoeften zitten en 
zullen dit blijven delen met de Limespartijen via nieuwsbrieven en 
mailings. Vanuit hier worden volgende stappen ondernomen.


