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Bezienswaardigheden
U raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de gemeente
Kerkrade. Met een vragende blik stelt hij de vraag ‘waar kan ik beste naar toe gaan?’

1. Uw antwoord voor uw gemeente:


























Gaya park
Mondo Verdo
Continium (of hoe het nu ook heet)
Dit is natuurlijk afhankelijk van wat bedoelde toerist graag wil zien c.q. waar zijn interesse
ligt.
3 C's
Gaiapark
Rolduc
Ehrenstein
abdij Rolduc
Abdij rolduc
Abdij Rolduc (2x)
Abdijcompex Rolduc
Afh van de interesse en de duur van het verblijf zou ik het Gayapark of het Museumplein
aanbevelen. En als natuurliefhebber de wandeling Anstelvallei ( zeker als daar
horecagelegenheid gerealiseerd wordt) of een rondje Rolduc.
Allereerst interesses polsen; wil hij ook wat eten etc. Zijn er kinderen bij danl; Gaya,
alternatief bv Rolduc.
Openingstijden van vooral Rolduc eerst raadplegen via app..
Bij goed weer naar Gaiazoo en bij slecht weer naar CCC
Boekhandel Leeskunst
Botanische Tuin, Continium etc., Gaiazoo, Stoomtrein, Wandeling rondom Kasteel Erenstein
C-city
Continium (2x)
continium discovery center
Columbus
Cube
Gaia Zoo
olduc
Mijnschacht
Continium en omstreken
Schacht Nulland
Stadshuis
Ehrenstein
Rolduc
Continium en rolduc
Continium, Columbus en Cube
Continium, Gaiazoo
Continium, hapje eten op de markt. Daarna een wandeling naar Rolduc. Overnachten en dan
naar Gaiazoo en als laatste een filmpje pikken aan de Roda oevard waar ook gegeten kan
worden
Continium, Mijnmuseum, Rolduc.
Continium.Gaya Zoo,Rolduc, Schacht Nulland.
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Continiuum
continuum (of hoe dat nu heet)
Cube, Continium
Cube, Continium, Columbus museum, Gaia Zoo, Rolduc.... mét routebeschrijving uiteraard!!
(Ik weet niet of het al bestaat, maar een toeristenfolder met alle bezienswaardigheden zou
een uitkomst zijn. Toeristen informatieborden ook. Een echt station zou ook helpen met een
infobalie.... )
Dan bent u hier goed. Wat heeft uw belangstelling? Als ik dat weet kan ik u beter adviseren.
Als u kinderen heeft zou ik naar GAIAzoo gaan - de mooiste kleine dierentuin van ons land.
Als u graag wandelt kunt u een rondje om het (enige) stuwmeer (en het kleinste van Europa)
van Nederland lopen. Of de Geiteberg op naar abdij Rolduc: een van de grootste
monumenten van Europa. Of wandelen in het Wormdal - van de Watermolen (tip: tussen de
spoordijken een NL en een Duits: meandert de Worm op unieke wijze - niet verder vertellen)
naar Eygelshoven. Of door Corisberg naar de oude bruinkoolgroeve.
Als het regent of als u van design houdt of van de ruimte kunt u ook naar CCC. Of
indoorbowlen bij het Rodastadion. Of naar de film. Hoeveel dagen bent u hier?
Dat hangt af van uw interesses. Houdt u van natuur, dan kunt u naar de GAIAZOO. Wilt u
educatief bezig zijn dan hebben we 3 musea voor u. Houdt u van geschiedenis, dan hebben
we abdij Rolduc en diverse monumenten uit de mijntijd. En wandelen is ook een prima optie.
De GaiaZoo
Het Continium
Rolduc
dierentuin gaiazoo of museum continium
Dit zijn diverse mogelijkheden waar ligt zijn interesse?
Gaia zoo,Contuinum,Zwembad dr pool,
Rolduc, wormdal, Zaterdag markt Eygelshoven,
Groene long, botanische tuin, baalsbrugermolen.
Er zijn vele bezienswaardigheden. Waar gaat uw belangstelling naar uit?
gaia
Gaia park
Gaia park en continium
Gaia park (3x)
Gaia Park , Rolduc, , Techniekmuseum Continium ,
Gaia Park bij goed weer. Continium bij slecht.
Gaia ZOO
Abdij Rolduc
Gaia Zoo
Abtij Rolduc
Gaia Zoo
Continium
Abdij Rolduc
Gaia Zoo
Continium
Gaia zoo
Groene long/Ehrenstein
gaia zoo
Gaia zoo (3x)
Gaia Zoo (3x)
Gaia Zoo en Continium
Gaia Zoo veel
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Gaia Zoo,Continium,Abdij Rolduc
gaia zoo.
Gaia Zoo. Museumplein Limburg, en Rolduc/Burg Rode
gaia-rolduc-museumplein
natuur rondom kerkrade
Gaia, Rolduc, Continium, Mijnschacht Nulland.
Gaiapark
Gaiapark is een geweldige dierentuin, ook landelijk gezien.
Gaiapark, Continium, Rolduc
Gaiapark, Musea en Rolduc
Gaiazoo
Leisure dome
gaiazoo
Gaiazoo (5x)
Gaiazoo, Continium discovery, Mijnmuseum, Rolduc
Gaiazoo, Continium, Cube. Rolduc,Erenstein.
gaiazoo, continium, schacht nulland, abdij rolduc, kasteel erenstein,
Gaiazoo, Continium.
Gaiazoo, erestein
Gaiazoo, Rolduc, Continuum, Roda JC
GAIJA Park en Abdij Rolduc
GaiZOO en het vernieuwde Continium zijn absoluut een aanrader. Daarnaast de Vue bioscoop
aan het Rodastadion.
Galapark - ZLSM - Mijnmuseum - Abdij Rolduc
Gaya Zoo
het vernieuwde Schacht-bouwwerk
Ik zal hem eerst vragen waar zijn belangstelling naar uit gaat. Is dat pure natuur? Een
museum. Een dierentuin? Historische gebouwen? Pure natuur: Anstelvallei en kasteel
Erenstein. Museum: Continium. Historische gebouwen: Rolduc. Dierentuin: Gaiazoo
Ik zou hem zeker naar het Museumplein sturen en ook het Gaiapark aanraden.
ik zou zeggen : gaat u eens naar de vvv in Kerkrade (Hoofdstraat 2) daar kan men u verder
helpen
in ieder geval niet naar het centrum, GAJA ZOO
in Kerkrade is Abdij Rolduc de moeite waard om te bezichtigen,
GaiaZoo eveneens en C-mill ( Continium, Cube, Columbus) als men wat meer tijd heeft.
Maar er zijn ook legio wandelingen die - gratis zijn
Industrion
Rolduc
Gaiapark
Kerkrade
mooie bezienswaardigheden in Kerkrade zijn: Voor gelovigen Abdy Rolduc. Lambertuskerk.
Mariakapel bij Rolduc of in Haanrade
Voor mensen die van de natuur houden: Rolduc Bossen. Bos bij de kranenwijer. Gaia Zoo
kerkrade
museum Rolduc Gaiapark stadspark
Wormdal
Museum continium
Museum, gaya park,ehrenstein,rolduc
Museumplein Limburg
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naar continium/gaya zoo /rolduc
Naar het Continium, Columbus, Cube.
Naast de musea en GaiaZoo is Abdij Rolduc het bezoeken waard
nouw valt wel mee hor
Roda JC
rolduc
Museumplein
Leisuredome
Romeinse villa's
Schacht Nulland
Rolduc
Gayapark
Carisborg
rolduc
Rolduc (9x)
rolduc gaiapark
Rolduc vijvers..lekker rustig. Alleen de paden erg modderig langs de vijver
Rolduc, Erenstein, Gaiazoo,
Rolduc, Gaiapark, Columbus-Continium-Cube, Erensteijn, Leisure Dome
Rolduc, Gaiapark,Continium ('oude gedeelte') nieuwe elementen (Globe en Cube vind ik
minder)
Rolduc, het grootste abdijcomplex van Nederland
Rolduc, mooie lokatie met prachtige oude gebouwen in sfeervolle omgeving.
Rolduc, Raadhuis, C-City, Dominiale Mijn
Schacht Nulland of Rolduc
Schacht Nulland, Continium, Rolduc, Erenstein, Botanische tuin, Villa Holzkuil, Gaiapark en
wat drinken op de markt.
Stuwmeer of Kranewijer
Abdij Rolduc
Waar houdt u van? Wellicht is gaiazoo of industrion iets voor u. Bij erenstein kunt u mooi
wandelen en dat is ook in de buurt van gaiazoo.
Wat wil ik deze persoon zeggen, je schiet een kogel door het centrum, en je raakt niemand,
mijn inzicht doe iets voor de gewone mens, die heeft de euro , en niet de heren die alles
declareren, zeker moet daar een nieuwe
suppermarkt komen , want de gewone mens met de kleine beurs moet daar heen, geen
begrip voor het vertrek van linders
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Toponderzoek
Toponderzoek is een raadgevend bureau. Het onderzoekbureau geeft op elke (onderzoeks)vraag een
antwoord. De vragen kunnen gaan over klanttevredenheid/-loyaliteit, marktpotentie tot en met het
gedrag van bezoekers op Internet (Google Analytics).
Toponderzoek heeft eigen (inwoners)panels tot haar beschikking. Ook u kunt hier gebruik maken
en/of een eigen panel opstarten. Wij helpen u hier graag bij.

Contact
Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103
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