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L1 heeft de maatschappelijke taak om ervoor te zorgen dat de 
kenmerkende Limburgse identiteit behouden blijft. Het bewaakt 
de traditionele culturele activiteiten in de provincie en mag dan 
ook met recht de cultuurdrager van Limburg worden genoemd. 
Vanzelfsprekend zendt L1 dan ook heel veel Limburgse 
evenementen rechtstreeks uit op tv en / of radio. 

1Limburg is dé nieuwssite van L1 en heeft dagelijks een ontzettend 
hoog aantal bezoeken op website en app. Het medium is snel, 
actueel en bericht over nieuws, sport, weer en verkeer. In korte tijd 
heeft 1Limburg zich ontpopt tot het informatiemedium dat niet 
meer weg te denken is uit het Limburgs nieuwslandschap.

L1 en 1Limburg zijn van belang en boeiend voor elk deel van 
Limburg, voor elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is 
geïnteresseerd. L1 is tenslotte van én voor de Limburgers. En dat al 
sinds 1945.
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Een stukje geschiedenis

Op kerstavond 1945 
was de eerste 
uitzending van de 
Regionale Omroep 
Zuid (ROZ) een feit . 
Via ‘Radio Baek’ was 
de ROZ vanaf dat 
moment dagelijks te 
horen.

In september 1997 
startte Omroep 
Limburg ook met 
televisie. Aangezien er 
al een andere 
commerciële 
televisiezender (TV 8) 
in Limburg in de lucht 
was, besloot de 
provincie dat beide 
omroepen op 
éénzelfde kanaal 
moesten uitzenden 
gescheiden door een 
half uur “zwart”op tv. 

Vanwege dreigende 
programma 
overlap e.d. ontstond 
een onwerkbare 
situatie. Dit leidde 
in 1999 tot een 
intensieve samen- 
werking tussen beide 
stations. Vanaf 29 juni 
1999 worden de tv- 
en radio uitzendingen 
gezamenlijk gemaakt  
onder de nieuwe naam 
L1.

De eerste internetsite 
van L1 is in het jaar 
2000 een feit. Bij de 
start hiervan bestond 
de website vooral uit 
pagina’s met basale 
informatie over de 
omroep. Het duurde 
echter niet lang 
voordat L1.nl werd 
uitgebreid met actuele 
berichten over nieuws, 
sport, weer en verkeer.

In samenwerking met 
de Limburgse 
Dagbladen startte L1 
in september 2014 
met het online kanaal 
1Limburg. In no-time 
groeide 1Limburg uit 
tot het meest actuele 
en snelst groeiende 
online medium van 
Limburg. Het kanaal 
verzorgt nieuws, sport, 
weer en verkeer voor 
Limburg.

Sinds 2017 is 1Limburg 
volledig in handen 
van L1. 
Vanzelfsprekend is 
ook L1.nl nog steeds 
in de lucht. Op deze 
site zijn vooral 
achtergronden over 
programma’s en 
andere belangrijke 
informatie over de 
zender te vinden.

Al bijna 75 jaar het geluid van Limburg!
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L1 TV: Limburgse actualiteit, cultuur en evenementen

Met L1 TV profiteert u van de ideale combinatie tussen bewegend 
beeld en geluid. Met een bereik van bijna een kwart miljoen kijkers 
per dag is L1 een uniek platform voor adverteerders om imago op 
te bouwen of naamsbekendheid te vergroten.

L1 biedt een uitgebreid pakket aan mogelijkheden. U kunt uw 
boodschap verspreiden rondom gerenommeerde en hoog 
aangeschreven programma’s als Limburg Centraal, Óngerwaeg. 
Kwizzle en Tour de L1mbourg. Ook kunt u zichtbaar zijn rondom 
exclusieve evenementen zoals de11devande11de, het LVK en het OLS 
die rechtstreeks op tv worden uitgezonden. 

9Óngerwaeg

L1 TV bereikt de helft van alle Limburgers per week
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Leeftijdsverdeling L1 TVBron: Motivaction onderzoek, voorjaar 2018, meting 11
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L1 Radio – hét geluid van Limburg

Een marktaandeel van maar liefst 11% in Limburg is veelzeggend 
binnen het Nederlandse radiolandschap. Dit komt volgens ons door 
de unieke radio die dagelijks door L1 gemaakt wordt. Met haar 
Limburgse muziek, aandacht voor entertainment en interactie met 
de luisteraar is L1 Radio de enige echte Limburgse radiozender van 
de provincie. Door de specifieke aandacht voor Limburgs nieuws, 
weer en verkeer onderscheidt L1 Radio zich van landelijke zenders.  
 
Als adverteerder kunt u met uw communicatieboodschap bijdragen 
aan dat Limburgse geluid en profiteren van ons trouwe radiopubliek. 
Ideaal dus om uw naamsbekendheid te vergroten of uw producten 
en diensten onder de aandacht te brengen, iedere dag van 
‘s morgens tot ‘s avonds. 

13L1 Radio Ochtendshow

L1 Radio bereikt meer dan 130.000 luisteraars per dag
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Bron: Motivaction onderzoek, voorjaar 2018, meting 11 Leeftijdsverdeling L1 Radio
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L1.nl – Limburgse cultuur en programma’s gebundeld

L1.nl is hét platform waar radio en tv samenkomen. Informatie 
en achtergronden over programma’s, evenementen en live 
uitzendingen zijn makkelijk terug te vinden.  
 
Met speciale programmapagina’s rondom Cultuurcafé, Óngerwaeg 
en L1mburg Centraal is L1.nl het ideale platform om gericht een 
bepaalde doelgroep, die geïnteresseerd is in specifieke 
onderwerpen, te bereiken. Via themapagina’s als L11 Alaaf is er 
bovendien de mogelijkheid om in te zetten op grote groepen 
met dezelfde interesse in vastelaovend.

17de11devande11de

Met L1.nl bereikt een specifieke doelgroep met uw online  boodschap
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Leeftijdsverdeling L1.nlBron: Motivaction onderzoek, voorjaar 2018, meting 11
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1Limburg – Hét actuele nieuwsplatform van L1

1Limburg heeft zich in razendsnel tempo ontwikkeld tot hét online 
nieuwsplatform van Limburg. Via website en app wordt Limburg 
dagelijks op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 
rondom nieuws, sport, weer en verkeer. Het bereik van 1Limburg, 
met ruim 36 miljoen paginaweergaven per maand, is gigantisch. 

Meeliften op dat bereik kan via een uitgebreid assortiment aan 
advertentiemogelijkheden van bannering en pre-rolls tot aan de 
unieke web- en appvertorial, waarbij uw boodschap wordt 
geplaatst in een redactionele omgeving.

211Limburg - 112 rubriek

1Limburg bereikt dagelijks een groot en geïnteresseerd Limburgs publiek

Gebruikers per maand
1.500.000

Paginaweergave per maand

36.400.000

Leeftijdsverdeling 1Limburg
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Bron: Motivaction onderzoek, voorjaar 2018, meting 11
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Social Media – jong publiek, groot bereik

Sociale media spelen een steeds grotere rol in onze maatschappij. 
Via Facebook, Twitter en Instagram gaat L1 dagelijks de interactie 
aan met diverse doelgroepen, verspreid door de gehele provincie. 
De bereikcijfers van onze sociale mediakanalen blijven ieder jaar 
maar groeien.   
 
Natuurlijk bieden we ook op dit platform de mogelijkheid om mee 
te liften met het hoge bereik van de sociale kanalen van L1 en 
1Limburg. Dankzij het uitgebreide palet aan mogelijkheden én de 
hoge creatieve vrijheid biedt het sociale media concept van L1 voor 
iedere communicatiewens een uitkomst.

25Solar Weekend Festival Roermond

Continu in gesprek met uw doelgroep

Volgers op Facebook
220.000
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Leeftijdsverdeling FacebookBron: L1 & 1Limburg Facebook
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Crossmediaal – Bereik alle klanten vanuit alle kanten

Indien u besluit om te adverteren bij L1 heeft u Limburg en 
uw specifieke doelgroep binnen handbereik. Een optimale 
invulling van uw campagne kan namelijk worden gerealiseerd 
door het bundelen van de verschillende mediaplatformen van 
L1. Wij zijn dan ook in staat om een op maat gemaakte 
communicatiemix samen te stellen en volledig in te richten 
op uw wensen en behoeften. 

29Tour de L1mbourg

Groots met diverse mediamogelijkheden voor iedereen en voor ieder budget

Bekendheid
in Limburg

97%

Bron: Motivaction onderzoek, voorjaar 2018, meting 11

Gebruikt meer
dan één kanaal

62%
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Contact – Advies op maat, speciaal voor u

Wilt u meer weten over onze advertentiemogelijkheden of wenst u een afspraak voor 
advies op maat? Onze media adviseurs komen uw specifieke situatie of communicatie-
behoefte graag vrijblijvend bespreken. 

 Jos Fonteijn – Regio Noord-Limburg
  Jos.fonteijn@l1.nl
  +31 (0)6 1028 5676

 Roy Gulikers – Regio Midden-Limburg
  Roy.gulikers@l1.nl
  +31 (0)6 5385 6056

 Wim Buck– Regio Parkstad
  Wim.buck@l1.nl
  +31 (0)6 5394 1201

 Ronald Nieuwkamp– Regio Maastricht-Heuvelland
  Ronald.nieuwkamp@l1.nl 
  +31 (0)6 2044 5606

Andere vragen of gevestigd in België en/of Duitsland?
Bel dan 043-8506060 of mail naar reclame@l1.nl. 
Wij zorgen dat u in contact komt met de juiste persoon.
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Sittard-Geleen
Stein
Beek

Meerssen
Valkenburg a/d Geul

Maastricht
Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem
Vaals

Mook en Middelaar

Venray

Horst a/d Maas

Peel en Maas

Nederweert

Leudal
Weert

Maasgouw

Gennep

Bergen

Venlo

Beesel

Roermond

Roerdalen

Echt-Susteren

Beekdaelen
Brunssum
Landgraaf
Kerkrade
Voerendaal
Heerlen
Simpelveld
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Vertel uw boodschap aan Limburg. Start vandaag!




