Kampeerautoparking
Steinfurt
Onze mening

Noordrijn Westfalen
Duitsland
Praktisch

In het noorden van Noordrijn-Westfalen, vlak tegen de grens van
Nedersaksen, ligt in het Münsterland cultuurstad Steinfurt. Vlak achter
het politiebureau is de lokale, goed uitgeruste kampeerautoparking
gesitueerd, die onder het beheer van de gemeente valt. Er zijn geen
aparte afgebakende vakken op de gravel ondergrond, maar het terrein is groot genoeg om 30 kampeerauto’s plaats gedurende maximum 72 uur te kunnen bieden. Het sanistation
bij de ingang vonden wij goed toegankelijk, eenvoudig en
doeltreffend. Voor de overnachting vraagt de gemeente
een vrijwillige tegemoetkoming om de kosten te kunnen
dekken, zodat ook in de toekomst geen verplichte bijdrage
gevraagd hoeft te worden.

Ontdek het oude “Stenvorde”
Te voet, grotendeels via wandelpaden is het 1 km verderop
gelegen centrum van Burgsteinfurt makkelijk bereikbaar.
Daar vlakbij vind je ook het imposante waterkasteel, dat
vanaf de bouw onafgebroken in privébezit van dezelfde
familie is gebleven. Het aangrenzende openbare park behoort met
zijn 120 ha tot de grootsten van het Münsterland. In dit oude Tivoli
voor de adelijken zijn vele attributen en bouwwerken afgebroken,
maar het “Bagno”, de oudste vrijstaande concertgalerij in Europa
staat nog altijd fier overeind. Het exterieur van dit gebouw is zonder
barokke franje, maar de binneninrichting straalt een zuidelijke, haast
mediterrane sfeer uit. Helaas, slechts beperkt te bezichtigen, hoewel
er regelmatig muziekconcerten gehouden worden. Een aanrader: om
meer van de geschiedenis van Steinfurt te weten te komen, is de
stadsrondgang met Junker Hermann bij de plaatselijke VVV, gevestigd op de markt. Gekleed in historisch gewaad voert deze gids met
gepassioneerde vertellingen je terug naar zijn “Stenvorde” van de
middeleeuwen. Gezien de rijke geschiedenis, is het niet zo verwonderlijk dat in deze kleine stad in de 16e eeuw de eerste hogeschool
van de grote regio Westfalen werd opgericht. (JV-HL)
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Informatie: Steinfurt- Touristik, Markt 2- 48565
Steinfurt, tel.: +49 02551-13 83, info@steinfurt.de
Openingsperiode: het gehele jaar
Locatie: Liedekerker Straße, 48565 SteinfurtBurgsteinfurt
GPS: N52°08’54” E007°20’52”
Ligging: Brugge (378 km), Brussel (334 km),
Antwerpen (285 km), Luik (266 km)
Staanplaatsen: ca. 30 plaatsen.
Voorzieningen: verlichting, 22 stroomaansluitingen,
sanistation, vuilbakken
Tarief overnachting: gratis, stroom €1/2kWh,
water €1/100L, lozing gratis
Faciliteiten: bakker, winkels, uitgebreide horeca in
de stad
Bezienswaardigheden: Bagno en park, waterkasteel, historisch centrum Burgsteinfurt
Activiteiten: stadsrondgang €6, musea, winkelen,
fietsen: o.a. de AA-Vechteroute (140 km), de 100
kastelen route (305 km) en de fietstour van historische steden (300 km)
Internet: www.steinfurt-touristik.de

