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

1. Uw antwoord voor uw gemeente:



























- ECI Cultuurfabriek
- Kathedraal
Maasplassen (natuur)
Advies: ga naar het VVV kantoor op de markt en koop een stadsroute. Er zijn meerdere
mogelijkheden zoals putbeeldenroute, monumentenroute enz
Bezoek de binnenstad, markt, munsterplein en roerkade
Binnenstad
binnenstad -kuipershuis -outlet centrum enz.
Binnenstad bekijken
Binnenstad met een rondleiding met een bezoek van het camper museum.
Bisdom
Caroluskapel/ swalmerstraat
Centrum
Outlet
Retailpark
Cultuurhuis in het bibliotheekgebouw in de Neerstraat.
Cupershuis
Cuypers huis, oude kerkhof, Munsterplein. Outlet.
Cuypers museum
Cuypers museum ,rondvaart en met gids door de binnenstad
Cuypershuis
Maasplassen
Munsterplein
Cuypershuis, Historie Huis, en zeker niet de vergeten de Kathedraal die drie zijn zeker en
aanrader en mag je niet missen in Roermond.
Cuypershuis, Kapel Swalmerstraat, Kathedraal,
Munsterkerk, waterrecreatie, kerkje Asselt
Cuypershuis, Munsterplein, Markt, Swalmerstraat
De binnenstad met haar monumenten.
De binnenstad met zijn mooie panden.
De kerken, stadswandeling van de V V V doen, dan komt hij overal op de leuke plekjes in de
binnenstad.
De markt, kathedraal, stenen brug Munsterplein teveel om op te noemen .
De stenen trappen
De munsterkerk en kiosk
Oude gemeentehuis
De kathedraal
Oude gebouwen stad
Eci
Kasteeltje Hattem
Denkend aan het liedje van Ramses Shaffy, Sammy kijk omhoog: Ga naar de binnenstad van
Roermond en kijk omhoog, daar is boven de winkelpanden zoveel moois te zien. Ga langs de
VVV voor een mogelijke toer door de stad en ga zitten op een bankje op het Munsterplein
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Ga naar de Munsterkerk en omgeving; zie daarbij de richtingbordjes naar interessante
locaties.
Gemeentemuseum
Gezellige binnenstad
Outletcenter
Rondje door het water
HET CENTRUM
Het Cuypershuis
Het Indie monument, het museum, het oude kerkhof, de kathedraal en de Munsterkerk, het
stadhuis met klokkespel (ambachten), boottocht,
Het Munsterplein en omgeving, alleen uitkijken voor de slechte bestrating!
Het munsterplein.
Ik zal hem een mooie route uitstippelen door de binnenstad en laten eindigen op de gezellige
Roerkade
Ik zal hem/haar naar het Munsterplein of Markt sturen, misschien naar de VVV.
Van daaruit adviseer ik hem om gewoon een beetje rond te lopen in het centrum. Langs de
kade en zo.
kapel in t zand / cuypers museum / munsterkerk
Kathedraal
Munsterkerk
kathedraal
munsterkerk
cuyperhuis
stadswandeling door Roermond
Kathedraal (2x)
Kathedraal en Munsterkerk
Kathedraal Munsterkerk Kuipers museum
Kathedraal, Munsterkerk, Cuypershuis, Outlet, oorlogsmonument voor Indiëstrijders.
kerken en pleinen, museum, outlet.
Kuypers museum
Maasplassen
Maasplassen, boottocht over de waterrijke gebied.
Markt
Markt van Roermond, uitzicht op kathedraal en stadhuis
Markt: Kathedraal en VVV
Moest me eerst melden om mee te kunnen doen...
Anoniemiteit is abracadabra...
De fietspaden zijn heel erg slecht onderhouden met heel veel glas op 't wegdek...
Ze zijn ook erg heuvelachtig en heel moeilijk om te fietsen voor oudere Roermondenaren..
Roermond is de winkelplek voor Duitsers en andere vreemdelingen...Met eigen bewoners
wordt geen rekening gehouden om te kunnen winkelen...
Munsterker, Cuypershuis, Caroluskapel, oude kerkhof, kathedraal, stenenbrug voorstad st
jacob.
munsterkerk
Munsterkerk
Munsterkerk en erop wijzen dat we een VVV hebben
Munsterkerk en munsterplein
Munsterkerk, Christoffelkerk
Munsterplein
binnenstad
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Munsterplein
Ursulakapel
Carolus
ECI
Munsterplein (5x)
Munsterplein en kathedraal.
Munsterplein en omgeving en het Cuijpershuis.
Munsterplein met Munsterkerk
Munsterplein, Markt, Roerkade
musea, outlet, retailpark, binnenstad
Museum andersonweg
museum oftewel het Cuypershuis
Naar 't VVV kantoor waar men een plattegrond kan kopen en een stadsgids kan geregeld
worden daar.
naar de binnenstad
Naar de ECI Cultuurfabriek
Naar de Markt, het eerste aangrenzende gedeelte van de Swalmerstraat en dan naar de
Roerkade
Naar gelang de behoefte.
Maasplassen, Markt, Munsterplein, stadhuis, binnenstad,kathedraal Christoffel , Outlet
centrum, retail park, Cuypershuis, de cafétjes en restaurants o.a. aan het stationsplein en de
Roerkade.
naar het VVV kantoor
Naar het VVV-kantoor voor meer informatie.
Naardebinnenstad, de panden bekijken. Het outlet, en het munsterplein voor koffie. Ook de
theeen koffiewinkel zal ik wijzen
Onze mooie historische binnenstad met centraal het Munsterplein
oude kerkhof
Outlet
Kathedraal
Solar
outlet
Outlet
Outlet Center
Outlet Centre
outlet en retailpark
Outlet.
r oermond
Richting Munsterkerk
roermond
Roermond heeft meerdere prachtige kerken gelegen in het centrum, de Munsterkerk en de
kathedraal.
Daarnaast is natuurlijk ons museum en het Cuypershuis een bezoek waard, evenals het
Nationale Indië Monument.
Rondje langs alle monumentale panden en putbeelden in binnenstad.
Sint-Chirstoffelkathedraal
st christoffelkathedraal roermond
teveel om op te noemen...
Tja, moeilijk, Munsterplein met Munsterkerk en beeld van Cuypers
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Van af de munsterkerk naar de kathedraal over de Steenweg. Kijk ook even naar prinsenhof.
Mooie glas en lood ramen in de kerken.
VVV
Vvv kantoor op de markt
VVV op de markt
Wat ik kan aanbevelen zijn: De stenen Brug over de Roer, De Stenen trappen in de
Neerstraat,het Cuypershuis, de vier prachtige kerken
Munsterkerk,Caroluskapel,Munsterkerk, Minderbroederskerk, en onderweg lekker genieten
van de vele prachtige panden.
Wat wil je zien wat is je interesse
Water toerisme, Outlet
Winkelen of cultuur???dan adviseer ik of Outlet of het museum of stadswandeling
Zou eerst doorvragen nar zijn interesses, cultuur/historie: museum, pleinen met kerken,
stadswandeling VVV.
Watersport: Unieke ligging aan de maas, voorstad stenenbrug, rondvaart.
Eten en drinken: Roerkade, Markt, Munsterplein.
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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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