Kampeerautoparking
Venlo
Onze mening
Venlo, met zijn stadsdelen Blerick en Tegelen is de op één na grootste
gemeente van Nederlands Limburg. Het gebied staat van oudsher
bekend voor zijn glastuinbouw. Onderweg in deze regio kun je op een
heldere dag vaak de zon zien weerkaatsen in het glas van de serres.
Langs de doorgangsweg van Venlo naar Duitsland ligt de kampeerautoparking “de Boswesels”. Een naam, die ludiek afgeleid is van de Weselseweg, waarlangs het terrein ligt en
het aangrenzende bos. De eigenaar heeft een hartstocht
voor kampeerauto’s. Naast een verhuurbedrijf heeft hij
een doordachte kampeerautoparking ingericht met alle
standaard voorzieningen. En meer! Om het verblijf voor de
bezoeker aangenamer te maken, wordt er een goede wifi
spot, picknickbanken + tafels en een indoor trefpunt aangeboden. Dit voor een kleine all-in prijs. In het infohuisje
zijn er voldoende toeristische folders beschikbaar over evenementen en de omgeving. Het terrein is geheel omheind
en wordt afgesloten door een hek. De ondergrond bestaat
uit gras. Overdag is het verkeer op de doorgangsweg niet
storend hoorbaar en vanaf de avonduren is er weinig bedrijvigheid.

Verrassend Venlo
“Liefde voor Limburg” ervaart elke natuurliefhebber in het achterliggende bosgebied van het Zwarte water, dat vloeiend over gaat in
gedeeltelijk heidegebied bij het noordelijker gelegen Ravenvennen
met het landgoed de Hamert. Uitgebreide fiets- en wandeltochten
zijn hier mogelijk. De 63 km lange Maasduin fietsroute loopt door dit
terrein. Deze natuurdomeinen staan onder het zorgzame beheer van
de stichting Limburgs Landschap. Venlo heet de meest Duitse stad
van Nederland te zijn. Vanaf de kampeerautoparking is de 3 km verderop gelegen stadskern per fiets eenvoudig te bereiken. Het oude
centrum van Venlo heeft vele historische gebouwen en bezienswaardige plekken: het stadhuis, het Romerhuis, het oude weeshuis en de
Gasthuisstraat. Dit oude gedeelte vormt een perfecte symbiose met
de verderop gelegen, nieuw ontworpen Maasboulevard met passantenhaven. Na ons bezoek is onze mening: Venlo verrast! (JV-HL)
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Informatie:
www.wdv-hosting.nl/campercampeerplaats
tel.: + 31 (0)6 55803279
Openingsperiode: 1 april tot 1 november
Locatie: Weselseweg 43, 5916 RD Venlo
GPS Coordinaten: N51°23’35” E006°12’00”
Ligging: Brugge (226 km), Brussel (179 km),
Antwerpen (137 km), Luik (111 km)
Staanplaatsen: 16 plaatsen op gras, in niet afgebakende vakken.
Voorzieningen: verlichting, 16x stroomaansluitingen, sanistation, water, picknicktafels, WIFI, trefpunt,
E-bike aansluiting
Tarief: 10 euro per 24 uur all-in
Faciliteiten: winkels in Venlo
Bezienswaardigheden: centrum Venlo, Arcen (12 km),
natuurgebied “Zwarte water”
Activiteit omgeving: wandelen, fietsen, thermaalbad en kasteeltuinen Arcen
Internet: www.limburgs-landschap.nl

