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In april 2016 werd Parkstad Limburg in Dallas (USA) 
beloond met een prestigieuze award van internationaal 
niveau door de World Travel Tourism Council (WTTC). 
Prestigieus omdat men wereldwijd refereert aan 
de onderscheidingen van WTTC als de Oscars van 
de reisindustrie. WTTC riep Parkstad uit tot winnaar 
in de categorie Tourism for Tomorrow; ofwel Beste 
reisbesteming ter wereld.  Om de prijs samen uit te 
dragen, is een beeldmerk met bijbehorende identiteit 
ontwikkeld. Deze toolkit is bedoeld om een leidraad te 
bieden bij het gebruik van het beeldmerk ten behoeve 
van promotionele doeleinden.  

Iedereen mag het beeldmerk ondersteunend aan de 
eigen identiteit voeren. Dat kan bijvoorbeeld door 
een vlag te laten wapperen, door het beeldmerk toe 
te voegen als e-mailhandtekening of te plaatsen 
op een website. Het beeldmerk is bedoeld om het 
succesverhaal van Parkstad samen uit te dragen. Een 
verhaal over hoe een regio zich van zwart (mono-
economie, mijnbouw) in slechts 15 jaar transformeerde 
naar een groene, toeristische bestemming van 
wereldformaat. Een bestemming met nog vele ambities 
naar de toekomst toe (een gouden economie met 
duurzaam en vitaal toerisme). Een transformatie 
die heeft plaatsgebonden door krachtenbundeling 
van overheden, ondernemers en inwoners. Een 
transformatie om trots op te zijn en op te bouwen naar 
de toekomst toe. Dit beeldmerk draagt hieraan bij.

Vragen over het gebruik van het beeldmerk? Neem 
contact op met: communicatie@parkstad-limburg.nl

EEN BEELDMERK 
VAN EN VOOR ONS ALLEMAAL

UIT ZWART, 
NU GROEN, 
NAAR GOUD
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Tourism for Tomorrow Winner 2016
Op 7 april 2016 ontving Parkstad Limburg in Dallas 
(USA) de prestigieuze Tourism for Tomorrow award 
uit handen van de World Travel & Tourism Council 
(WTTC). Prestigieus omdat men wereldwijd refereert 
aan de onderscheidingen van WTTC als de Oscars van 
de reisindustrie. Een prijs die maakt dat Parkstad zich 
met recht de beste reisbestemming ‘van morgen’ mag 
noemen. 

Erkenning voor duurzame transformatie
Ondanks dat Parkstad wist een goede kans te maken, 
kwam de prijs als een verrassing. Dit vanwege de 
geduchte overige kanshebbers: Swiss Parks Network 
(Zwitserland) en V&A Waterfront (Zuid-Afrika). 
Daarnaast doordat men bij beste reisbestemming 
wellicht eerder denkt aan witte stranden, zon en 
zee. De jury koos voor Parkstad vanwege haar 
transformatiekracht. Ooit was Parkstad één van de 
meest welvarende gebieden in Nederland. De glorierijke 
tijd veranderde na de sluiting van de mijnen. De 
ontwikkeling die Parkstad de afgelopen 15 jaar heeft 
doorgemaakt tot groene, toeristische  omgeving maakt 
de regio de beste reisbestemming ter wereld van 2016. 

Een transformatie die het resultaat is van nauwe 
samenwerking tussen overheden, ondernemers, VVV 
Zuid-Limburg en inwoners.

Van industrieel gebied naar groen landschap
Tot het einde van de 19e eeuw stond Parkstad 
bekend als ‘agrarisch district Zuid-Oost-Limburg’. 
De regio was opgebouwd uit een groot aantal kleine 
boerengemeenschappen. Met de toenemende 
industriële vraag naar kolen in het begin van de 20e 
eeuw vond er hier een radicale verandering plaats. 
Tussen 1900 en 1975 concentreerde het economische 
leven in deze regio zich volledig op steenkoolwinning. 
Niet alleen de economie, ook de sociale en culturele 
activiteiten werden door de mijnen bepaald. De regio 
floreerde en was een van de meest welvarende delen 
van Nederland. In 1960 kondigde het einde van deze 
glorierijk tijd zich aan. Nieuwe energiebronnen zoals 
olie en gas verschenen op het toneel. In 1965 besloot 
de regering alle kolenmijnen te sluiten. Plotseling 
zaten 80.000 mensen zonder werk. De regio ging 
door stormachtige tijden en kreeg het zwaar. Zij sloeg 
uiteindelijk terug met nieuwe en innovatieve vormen van 
werkgelegenheid en toeristische hotspots. 

downloadbestand: WTTCtekst-beeldmerk.zip
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In 15 jaar van lelijk eendje naar toeristisch competitief
Eind vorige eeuw was de toeristische omzet nog nul 
euro. Vandaag de dag is de toeristische sector goed voor 
368 miljoen euro en 5.800 nieuwe fulltime banen. Een 
unieke ontwikkeling die maakt dat dit voormalige ‘lelijke 
eendje’ is uitgeroeid tot een mooie zwaan. Een zwaan 
die in 2015 goed was voor 29 procent van de totale 
toeristische omzet van Zuid-Limburg. Deze groei in een 
moeilijke economische tijd is te danken aan politieke 
leiders en investeerders met visie. Samenwerkingen die 
resulteerden in grote dagattracties, aanleg van natuur, 
ontwikkeling van wandel- en fietsroutes en ruimte voor 
cultuur. Dit alles met respect voor het mijnverleden, 
daarbij gebruikmakend van de euregionale ligging en de 
wil om over de grenzen heen te kijken. 

Attracties die bijdragen aan een bloeiende sector 
Uit het niets komen tot een bloeiende sector is een 
enorme prestatie. Parkstad is nu een prachtige regio 
om te verblijven. Dit is mede te danken aan het grootste 
indoor skidorp ter wereld, de hoogste wandeltrap van 
Nederland, de grootste woonboulevard van Europa 
en de meest innovatieve én moderne dierentuin van 
Europa. En er is nog meer, zoals één van de grootste 
te bezoeken kastelen van Nederland, de oudste en 
grootste abdij van de Benelux, de grootste wereldtuinen 
van Nederland, de grootste Romeinse opgravingen van 
Nederland en de nostalgische stoomtrein. Daarnaast 
vinden er jaarlijks tal van sportieve en culturele 
evenementen plaats in de regio.

Natuurlijke kracht
Er zijn volop hellingbossen, beekdalen en plateaus 
afgewisseld met glooiende akkerbouw en imposante 
natuurparken. Parkstad loopt zo ook heel natuurlijk over 

in het prachtige Limburgse heuvelland. Dit maakt dat 
Parkstad ook bekend staat als dé groene oase van Zuid-
Limburg. Dat wil Parkstad ook graag zo houden. De acht 
gemeenten hebben daarom de ambitie uitgesproken 
in 2040 energieneutraal te zijn. Daar liggen concrete 
plannen voor op tafel. PALET (Parkstad Limburg Energie 
Transitie) wordt nu al gezien als hét voorbeeld voor 
veel andere regio’s. Met Mijnwater als belangrijkste 
showcase.

Toekomst ambitie
Parkstad ziet de Tourism for Tomorrow award als 
erkenning voor de geleverde prestaties in de  
afgelopen 15 jaar. De ambitie rijkt echter verder.  
Er zijn vergevorderde plannen om op de Wilhelminaberg, 
voormalige steenberg van de Staatsmijn, nieuwe 
attracties te ontwikkelen. Tevens wordt gewerkt aan 
de realisatie van een groots attractiepark. Een park 
dat jaarlijks miljoenen bezoekers naar de regio trekt. 
De aanleg van een 26 kilometer lange buitenring zorgt 
ervoor dat het toeristische aanbod in Parkstad nog 
beter met elkaar in verbinding staat en is tevens de 
toegangspoort tot de (inter)nationale wegen. Daarnaast 
biedt de ring volop kansen voor verdere economische 
ontwikkelingen en samenwerkingen tussen de 
verschillende gemeenten.

Goud verzilveren
Parkstad is hét succesvolle voorbeeld van hoe een 
regio kan overleven door te transformeren en is door 
WTTC hiervoor erkend met de hoogste toeristische 
onderscheiding. Een internationale erkenning om trots 
op te zijn. Een award om op te bouwen naar  
de toekomst toe.
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UIT zwart

NU groen

NAAR goud
economisch

duurzaam

sociaal-cultuur

toerisme
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Blauw symboliseert de economie.  
Zoals de ontwikkelingen in de toeristische sector. In 
1998 was de toeristische omzet in Parkstad nog nul 
euro. Vandaag de dag is de toeristische sector goed 
voor een omzet van 368 miljoen euro en 5.800 banen 
en daarmee de snelst groeiende toeristische regio van 
Nederland. Naast bekende grootheden als CBS, DSM, 
Medtronics en Zuyd, vervullen ook IBA (Internationale 
Bau Ausstellung) en creatieve cluster Carbon 6 een 
belangrijke rol in het op unieke wijze aanjagen van 
maatschappelijke veranderingen. Maar denk ook aan 
de komst van de Smart Services Campus, C-Mill als 
beste bedrijventerrein en de grootse concentratie 
werkgelegenheid van Limburg rondom de N281. 

Groen staat voor de verdergaande vergroening 
van de regio met projecten als Corio Glana. Park 
Gravenrode werd eerder verkozen tot meest duurzame 
toeristische bestemming van Nederland. Maar ook 
voor duurzaamheid. Zo is de ambitie van de regio om in 
2040 energieneutraal te zijn. PALET (Parkstad Limburg 
Energie Transitie) is hét voorbeeld voor veel andere 
regio’s. Met Mijnwater als belangrijkste showcase. 

Oranje staat voor de bruisende omgeving synoniem aan 
de sociaal-culturele sector. Niet zonder reden mocht 
Parkstad in 2015 Serious Request hosten. 

Diverse activiteiten zoals Cultura Nova, Parade 
Brunssum, Pinkpop en het Wereld Muziek Concours 
dragen bij aan het sociaal-culturele klimaat.

Roze in het beeldmerk verbeeldt het toerisme, de 
krachtige economische motor die Parkstad de afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld. 

Kleurrijk driedimensionaal
De driedimensionale vormen weerspiegelen de 
transformatiekracht van de verschillende elementen die 
samen Parkstad maken. Samen vormen zij een sterk 
geheel. De verschillende kleuren staan ook voor alle 
inwoners van Parkstad. Inwoners die samen  de regio 
maken tot wat zij is. Een regio die is opgebouwd uit 
verschillende gemeenten met ieder een eigen identiteit 
en gelijktijdig een verankerde en sterke verbondenheid. 
De regio gelegen in het midden van de wereld en die het 
hart vormt van de Euregio. 

Zwart, groen en goud
Het geheel verbeeldt de ontwikkeling van de regio. De 
glorierijke tijden van het zwarte goud, de uitdagingen 
die volgden, de transformatie in 15 jaar van lelijk eendje 
naar groen landschap; ontwikkelingen die Parkstad de 
beste bestemming ter wereld maken. Een prijs om op 
verder te bouwen naar een gouden toekomst.

DE VORM EN HET VERHAAL…..
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minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

WINNERBEELDMERK 
POSITIEF
toepassing: print & bannering 2016

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

downloadbestand: ParkstadWINNER.zip



TOOLKIT stijlrichtlijnen pagina 9

WINNERBEELDMERK 
DIAPOSITIEF
downloadbestand: ParkstadWINNERdiap.zip

minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand
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minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

WINNERBEELDMERK 
POSITIEF COMBINATIE 
WTTC-LOGO
toepassing: print & bannering 2016

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

downloadbestand: ParkstadWTTCcombi.zip



minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand
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BESTE REISBESTEMMING 
BEELDMERK 
POSITIEF
toepassing: print & bannering 2016 

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

downloadbestand: ParkstadBESTE.zip

minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand
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BESTE REISBESTEMMING 
BEELDMERK 
DIAPOSITIEF
downloadbestand: ParkstadBESTEdiap.zip

minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand
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minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

BESTE REISBESTEMMING 
BEELDMERK 
POSITIEF COMBINATIE 
WTTC-LOGO
toepassing: print & bannering 2016

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

download: ParkstadBESTEWTTCcombi.zip



minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie
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(EVENEMENTEN) SIGNING
VLAGGEN

    

EVENT VLAGGEN
BESTE
DIAPOSITIEF EN POSITIEF

EVENT VLAGGEN
WINNER
DIAPOSITIEF EN POSITIEF

BANIERVLAG
BESTE
100X300

BANIERVLAG
WINNER
100X300

VLAG BESTE
150x100  of 300x200

VLAG WINNER
150x100  of 300x200
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(EVENEMENTEN) SIGNING
ROLLUP BANNERS
toepassing: binnensigning op evenementen

en bij stakeholders
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PARKSTAD 
LIMBURG
TOURISM FOR
TOMORROW
WINNER 
2016

UIT ZWART 
NU GROEN 

NAAR GOUD

DITISPARKSTAD.NL

UIT ZWART 
NU GROEN 

NAAR GOUD

DITISPARKSTAD.NL



DIGITALE SIGNING
E-MAIL EN ICONS
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PARKSTAD LIMBURG IS DOOR HET 
WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
(WTTC) UITGEROEPEN TOT BESTE 
REISBESTEMMING TER WERELD. 

DE PRIJS IS HET RESULTAAT VAN DE 
GEDEELDE VISIE EN VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE VERSCHILLENDE 
SPELERS IN PARKSTAD LIMBURG. 

PARKSTAD LIMBURG IS DOOR HET 
WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
(WTTC) UITGEROEPEN TOT BESTE 
REISBESTEMMING TER WERELD. 

DE PRIJS IS HET RESULTAAT VAN DE 
GEDEELDE VISIE EN VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE VERSCHILLENDE 
SPELERS IN PARKSTAD LIMBURG. 

E-mail handtekening WINNER
compleet

E-mail handtekening BESTE
compleet

E-mail handtekening WINNER
beeldmerk

WEBICONS
beeldmerk in div formaten

E-mail handtekening BESTE
beeldmerk
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SIGNING BORDEN
LABEL
toepassing: ‘oormerken’ van borden van 
bedrijven, instellingen of evenementen met
een relatie tot Parkstad in de brede zin
en de WTTC award in het bijzonder.

naar keuze diapositief of positief 
(contrastrijk toepassen evt met schaduw)

HANGEND VAN BOVEN LINKS

bordrand

evt teksttoevoeging 
relatie met prijs
en hoofdthema’s
economisch
duurzaam
sociaal-cultuur
toerisme

bordrand

bordrand

HANGEND VAN BOVEN RECHTS

STAAND VAN ONDEREN

naam
evt datum
plaats
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PARKSTAD 
LIMBURG
TOURISM FOR
TOMORROW
WINNER 
2016

2012
KLIMPARK
SNOWWORLD
LANDGRAAF
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SIGNING BORDEN
CORPORATE
branden van WTTC award.

DITISPARKSTAD.NL

VOORBEELD: BORD IN OPDRACHT VAN DE STADSREGIO
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VOOR ALLE DOWNLOADS EN MEER INFO

www.ditisparkstad.nl


