Attracties in Kerkrade
De Kerkraadse attracties GAIA Zoo Abdij Rolduc Conitium/Cube/Columbus het Parkstad
Limburg Stadion en bioscoop Vue deden 7 april mee aan de ‘Dit is Parkstad Nacht’.

1. Welke Kerkraadse attracties heeft u het afgelopen jaar
bezocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Toelichting





Abdij Rolduc, oudste abdij van Nederland. Parkstad Limburg Stadion. Voor Roda JC voetbal en
WMC. Gaia Zoo. Uniek dierpark in Nederland.
Geen geld voor uitstapjes.
Te duur
Veel te duur!
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2. Welke van deze Kerkraadse attracties vindt u dé trekker
van Kerkrade?
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Anders, namelijk:












Alle bovengenoemde
Allemasl
Centrum
Geen
Geen : liggen of buiten Kerkrade of hebben geen link met Kerkrade ( je gaat ernaartoe om een
film te zien en niet om naar Kerkrade te gaan : had ie bij wijze van sprekn 100 meter verderop
gelegen , dan was het ook geen trekker voor Heerlen geweest )
Geen voorkeur, zijn allemaal prima publiek trekkers
Gehele landschap / natuur
Kerkrade moet Gaia, Rolduc en CCC (niet Museumplein) gezamenlijk in de markt gaan zetten
Mondo Verde
Verschillend......
Werkplaats K

2.1 Kunt u dit kort toelichten?












Aan het aantal bezoekers af te leiden, GAIA Zoo is het drukst bezocht, spreekt dit voor zich
Al is het alleen maar voor het behoud van deze geweldige attractie.
Algemene attractie die iedereen wel leuk vindt;
Allemaal bijzondere atracties aangepast aan 2017 nu nog een golfbaan !
Attractie met landelijke uitstraling.
Jammer dat er geen actieve koppeling is met andere attracties om toeristen meerdere dagen te
binden.
Bekendheid van binnen en buitenland...we zijn er trots op
Bekijk bzoekersaantal
Belangrijk voor Kerkrade
Bezoekers van ver buiten de regio
Bij de andere keuzes liggen mijn interessen niet.
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Breder publiek
Daar is werkelijk alles ,men kan er lekker wandelen ,terrasje pakken is toch perfect.
Daar kom ik het vaakst, is een mooi park en denk ik van alle andere attracties, zal de Gaia Zoo het
bekendst bij de Nederlanders en buitenlanders zijn.
Dat is altijd een persoonlijke mening.
Dat is dieren park en wandel park ineen
ligging is gunstig en vertier is optimaal
Dat spreekt mensen aan, niet in heel Nederland op deze manier te bekijken. Mooie dierentuin,
goed onderhouden, vriendelijk personeel en straks weer goed bereikbaar. Altijd vernieuwend.
De abdij is voor stad , regio maar ook land een grote bron van kennis geweest. Het is het oudste
nog funtioneerdende kloostergebouw
De attractie die ik persoonlijk het meest heb bezocht
De beste gelegenheid om rustig te genieten
De beste van Nederland dus.....
De meeste mensen gingen voorheen altijd naar één van de bioscopen van Heerlen; Royal
theaters en de andere bioscoop die nu Quatro4 heet. Voor de rest waren er toen in Parkstad en
omgeving geen bioscopen. Men moest anders reizen naar Sittard of Maastricht. Dat Vue
bioscoop nu in Kerkrade ligt, zorgt voor een extraatje om Kerkrade op de kaart te brengen. Het
heeft er natuurlijk o.a. voor gezorgd dat er zoveel concurrentie kwam op Royal theaters dat zij
helaas de bioscoop moesten sluiten. Daarnaast is de Vue bioscoop een perfecte toevoeging aan
alle activiteiten die zich bevinden rondom het parkstad Limburg Stadion. Het enige nadeel aan
deze aandachtstrekker is dat het redelijk ver van het centrum zet, maar daarentegen wel weer
kort bij de snelweg is en daardoor makkelijk te bereiken is voor bezoekers uit overige steden.
DE publiekstrekker bij uitstek
De veruit beste prijs-kwaliteit verhouding. Gaja heeft niet voor niets prijzen gewonnen.
Deze mooie attractie is bekend van TV, hierdoor een enorme naamsbekendheid. Daarbij komt
dat men hier met het hele gezin naartoe kan.
Dieren spreekt groot en klein aan. Een dierentuin is nooit het zelfde. Als de dag van gister of de
dag van morgen.
Dit is het DNA van Kerkrade, helaas totaal onderbelicht en hier zouden we zoveel meer mee
kunnen.
Dit is voor de hele familie
Dit is voor iedereen leuk. ook voor gezinnen met kinderen
Diverse nationaliteiten te vinden in het park
Drukst bezocht
Een attractie die niet alleen mensen uit de regio trekt, maar ook daarbuiten en vanuit het
buitenland. Trots om dit te mogen laten zien aan iedereen.
Een combinatie tussen dierentuin en park, daardoor heel veel ruimte voor de dieren
Een dierentuin is een populairdere attractie dan de andere.
Een oase van rust
Een touritsche attractie voor het hele gezin,jong en oud
Een Zoo die als voorbeeld geldt voor vele dierenparken, vind ik. zeer diervriendelijk.
Eigenlijk de grootste publiekstrekker. Fantastische dierentuin!
Eigenlijk GAIA Zoo en Continium / Cube / Columbus
Beide hebben hun eigen specialiteit voor jong en oud !
Eigenlijk kun je geen keuze maken ze zijn te divers
Enorme diversiteit in het aanbod, actieve (en niet passieve) kennisoverdracht, trekker tot ver
buiten onze regio.
Er is echt voor iedere leeftijd wat te zien
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Er is niet echt een topper.... Een topper is het gevarieerd aanbod van attracties...... zowel in
Kerkrade, maar ook Parkstad breed
Europees naam en faam. Jammer dat Rolduc ondergesneeuwd is en dat de gemeente met 900
jaar Rolduc de oudste abdij van Europa hier geen gebruik van heeft gemaakt. Ik schaam mij
hiervoor diep. Iets dat voor het oprapen ligt en nog steeds te weinig mee gedaan wordt.
Gaia en continuüm enz
Gaia zoo heeft landelijke bekendheid.
Gaia Zoo is een buitengewoon mooie zoo, mooi voor jong en oud; landschappelijk mooi gelegen
en mooi van opbouw. Bovendien is hij zeer goed bereikbaar en dat zal in toekomst (parkstadring)
nog beter zijn.
Gaia Zoo is een schitterende dierentuin!
Gaia Zoo is mooie zoo waar rekening gehouden wordt met de belangen van de dieren. Er komen
bezokers van heel Nederland en ook Duitsland en Belgie. Dit is zeker belangrijk voor de tourisme
in ons regio.
Gaia Zoo ligt er goed verzorgd bij,en waar je de dieren in een grote vrijheid kunt zien rondlopen.
GAIA Zoo staat als gezinsuitje hoog op de nationale ladder en is ook een begrip in de omliggende
landen.
GAIA Zoo staat duidelijk in de landelijke belangstelling.
Had dit voorheen nooit verwacht.
Het lijkt ook niet alleen maar een weekend attractie gezien de bezetting van de parkeerplaats als
je er lang rijd..................
GaiaZoo is een moderne dierentuin die op een aansprekende wijze de dieren presenteert en
waarbij men veel oog heeft voor voldoende leefruimte voor de dieren.
Gaiazoo is ook buiten de grens bekend.
Gelijkwaardige attracties
Geweldig park om te wandelen en volop te genieten, ook de catering is prima!
Geweldige zoo
Gewoon geweldig
Gezien de beoekersaantallen
Gezien de internationale erkenning en het aantal bezoekers jaar ha jaar.
Goed concept voor jong en oud.
Groot aantal bezoekers.
Grootste variatie
Hebben zich, voor een zeer breed publiek, nationaal en internationaal, op de kaart gezet
Heeft de grootste aantrekkingskracht
Heeft inmiddels een boven-provinciale uitstraling, dus ook veel bezoek van buiten \kerkrade
Heel mooi park voor jong en oud.
Het blijf mooie maakt niet uit wanneer je gaat
Het is een heel mooi park waar Kerkrade trots op mag zijn.
Het is een mooie dierentuin geworden.
Het is een ontzettend mooi park topðŸ‘•
Het is speciaal goed voor de jeugd!
Het zijn allemaal trekkers en ieder op een andere manier.
Hier kan men een hele dag verblijven
Hier komen veel mensen op af, ook van buiten Kerkrade. Het is er altijd goed druk en zet
Kerkrade toch op de kaart.
Hiermee doet u het goed aan iedere leeftijden groep
Historisch gebouw. Prachtig moet behouden blijven.
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Ik denk dat het Gaiapark de meeste bezoekers trekt. Of het Kerkrade als Gemeenschap wat
oplevert betwijfel ik zeer.
Ik vind de dierentuin heerlijk hou zowieso van dieren altijd even ontspannen en dan gaan als de
kinderen op school zijn
Ik zou GAIA en Continium allebei op 1 zetten want ik vind ze allebei van belang in het aantrekken
van toeristen
Ik zou stemmen voor de roda-boulevard, deze optie staat er echter niet bij.
Internationale uitstraling, bezoekers van heinde en verre.
Is de publiekstrekker bij uitstek, in het parkstad limburg stADIUM wordt veel te weinig
georganiseerd , men moet de mensen eens vragen wat er kan gedaan worden, iedeen zijn er
genoeg
Is lekker in de buitenlucht en veel te zien en er is minder straling wat je bij de andere attracties
wel hebt omdat er binnen Wi-Fi is
Is leuk voor jong en oud
Is naar mijn mening de grootste publiekstrekker. Rolduc zou met de juiste promotie m.i. meer
bezoekers kunnen trekken.
Kerkrade moet zich met een nieuw centrum dadelijk gaan profileren als echte toeristische stad,
met Gaia, Rolduc, Schacht Nulland, CCC en de Rodaboulevard als grote trekkers. En de
Craneweijer, Botanische Tuin en Wormvallei als groene oases. We hebben zoveel in ons om groot
te worden, om mensen hier een week te laten verblijven. We doen er nog niks mee.
Kunst en cultuur verbindt. En hoeft helemaal niet zo veel te kosten.
Laat maar groeien, hier in de buurt is verder geen 'kleine' dierentuin met andere
speelmogelijkgeden voor kinderen.laat het wel een echte dierentuin blijven.
Landelijk zeer bekend
Landelijke bekendheid als mooiste kleine dierentuin van ik geloof europa?
Landelijke impact.
Landelijke uitstraling (als enige van de bovengenoemde)
Leerzaam
Leuk dagje uit met de kinderen. En gezien de prijzen die ze inmiddels gewonnen hebben vinden
meer mensen dat. De rest is ook leuk maar met kinderen is de dierentuin vlgs mij het leukste.
Leuk dagje uit voor jong en oud
Leuk de dieren
Leuk Voor Volwassenen En kinderen
Leukste uitje voor hele gezin en buitenlucht!
Ligt goed en veel pakeergelegenheid
Meeste te doen
Met verbazing de voortgang van t park bekeken,prachtig!
Mondiale uitstraling
Mooi dierenpark om te bezoeken.
Mooi dierentuin
Mooi park
Mooi park vol rust en natuur.
Natuur binnen handbereik.
Natuur en dieren zijn op een voortreffelijk wijze samengebracht.
Natuurlijke beleving in een prachtige ambiance
Nee (2x)
Nieuw fris museum. Maar de overige attracties mogen er ook zijn.
Overdag zie je in dit gebied duizenden consumenten, 's avonds trekt de bioscoop enorm veel
publiek.
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Prachtig dierenpark, dit moet je gezien hebben. En een omgeving om tot rust te komen.
Prachtig en natuurlijke dierentuin.
Prachtig park, super lokatie
Prachtig Zoo
Prachtige dierentuin.
Prijswinnend dus meest bekende en gewaarde attractie
Puur persoonlijk antwoord.Ik hou niet van dierentuinen,heb niks met sport.Maar neem wel
iedere gelegnheid om naar Rolduc te gaan
Rust ruimte natuur cultuur hitirier leescafe
Schitterend Park. Alhoewel ze wat vriendelijker en coulanter qua beleid mochten zijn naar
mensen met een beperking die het park bezoeken.
Spreekt de meeste mensen aan
Spreekt voor zich door veel grotere landelijke bekendheid.
Spreekt voor zich.
Stadions, abdijen, musea en bioscopen zijn er genoeg in Limburg, maar slechts 1 dierentuin!
Supporyer
Toch een nationale en internationale aantrekkingskracht door de opzet van een a-typische
dierentuin door zoveel mogelijk de natuurlijke omgeving te benaderen voor de dieren
Top!!
Trekt jong en oud aan.
Trekt meeste toeristen
Trekt veel dagjesmensen met kinderen
Trekt veel mensen uit het buitenland (Duitsland). Kan met de Dierentuin Keulen makkelijk
concurreren. Voor Aken en omgeving zeker een trekpleister in de Euregio.
Uitzonderlijk mooi dierenpark dat bezoekers van buitenaf verrast met de prachtige inbedding in
het glooiende landschap
Uniek concept en prachtig van opzet
Uniek ingerichte dierentuin met een geheel eigen uitstraling
Unieke formule die bijna 'Europawijd' bekend is !!
Unieke Zoo met enthousiaste service.
Unieke zoo en goed bezocht door mensen van buitenaf.
Van grote historische waarde. Wordt eigenlijk nog te weinig in de schijnwerpers gezet.
Veel mensen van buiten de regio maken hierdoor kennis met onze omgeving
Veel reclame, bezoekers uit heel het land en ook uit Duitsland, Belgie en Frankrijk.
Veel variatie
Voor de jeugd betekenis vol
Voor jong en oud een prachtige dag uit. trek een zeer divers publiek.
Voor jong en oud.
Voor ons en onze logees ' het uitje '
Waarom is de Botanische tuin niet betrokken in dit evenement.
We hebben al van het begin af aan toen het park opende al jaarkaarten. De kinderen waren toen
nog klein. We hebben nog steeds jaarkaarten, het blijft een prachtig park wat blijft veranderen
en innoveren.
Weer of geen weer, zomer of winter, steeds groot bezoekersaantal. De bezoekers zouden alleen
meer geattendeerd moeten worden op centrum Kerkrade en de andere mogelijkheden in de
stad.
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Wel leuk die attracties (voor 1 keer misschien), maar de schoonheid van het landschap wordt te
kort gedaan. Neem bijv. het witte mijnwerkers dorpje in Eygelshoven, ligt verscholen achter
lelijke flats. Wij als nieuw komers uit het noorden maken foto's. Lokale bewoners vragen dan
waar heb je die prachtige foto's gemaakt. 'gewoon in je achtertuin'. Prachtige natuurgebieden
(ook grenzend aan duitsland).
Wij wonen in de buurt van GAIA Zoo en als ik zie wat een aantrekkingskracht GAIA Zoo heeft , en
hierdoor ook Kerkrade, kan ik alleen maar trots zijn
Zeer mooie dierentuin die jaar na jaar grote prijzen in de wacht sleept.
Zie bovenstaand
Zijn goed bezig,en uitbreiding steeds mogelijk.
Zo ver ik weet al meerdere keren genomineerd bij topattracties in NL.
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