Stelplaats
Onze mening

Praktisch

Op 1 juli 2005 werd in Neerpelt het Waterfront bij de Passantenhaven (aanleghaven voor pleziervaart), gelegen langs het Kempisch kanaal en op een boogscheut van het centrum, officieel in
gebruik genomen. Het waterfront is enerzijds opgebouwd uit een
wandelboulevard in klinkers langs het kanaal, en anderzijds uit een
zachtbollend fietspad in asfalt. De 10, duidelijk afgelijnde staanplaatsen voor motorhomes bevinden zich tussen het fietspad en de
wandelboulevard, en zijn het ganse jaar gratis toegankelijk. Er liggen tevens een fraai (polyvalent) grasplein, afgeboord met boompjes en hagen, en 2 petanquepleinen. De staanplaatsen zijn geplaveid met klinkers en bieden meer dan voldoende ruimte aan eender welk type motorhome. Geparkeerd met de neus naar het
kanaal, krijg je op ieder moment van de dag een riant natuurzicht
voorgeschoteld. Er kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk (1 centrale voorziening in de grond), er kan water worden
getankt en geloosd, en in de afvalcontainer kan je je afval gemakkelijk kwijt.
Neerpelt en omgeving zijn dé plaats bij uitstek voor fieters en wandelaars. Het fietspad naast het terrein maakt deel uit van het ‘Fietsroutenetwerk Limburg’, een uniek knooppuntensysteem dat in de
ganse provincie alle mooie plekjes aan elkaar rijgt (de fietskaart
‘Limburgse Kempen’ is tegen € 4,50 te verkrijgen bij o.a. de toeristische dienst in het gemeentehuis). Aan het station van Neerpelt
vind je ‘Fietsverhuur Neerpelt’ (reserveren is echter wenselijk).
Wandelaars komen hier evenzeer aan hun trekken: het natuurgebied ‘Hageven’, dat samen met de Plateaux (NL) een grensoverschrijdende oppervlakte van ca. 550 ha. beslaat, is ideaal om te
genieten van de landschappelijke verscheidenheid van Noord-Limburg. Er zijn vier gemarkeerde wandelroutes met startpunt aan het
Natuureducatief Centrum ‘De Wulp’ (open elke zater- en zondag van
14 tot 18u. of op afspraak). Je kunt er zelfs een
bezoek inlassen aan de insectentuin. Verder zijn het natuurgebied ‘De Drie
Bogen – Paddendael’ en wandelgebied ‘Kolisbos’ echte aanraders! Neerpelt heeft tevens
de cultuurliefhebbers het
één en ander te bieden. ‘De
Kompen’ is het oudste
gebouw van de gemeente
(1e vernoeming in 1573)
en herbergt tegenwoordig
de schutterij Sint-Sebastiaan. In de Sint-Willibrorduskapel, het oudste bedehuis
van Neerpelt, loopt een permanente tentoonstelling over het
Neerpelter verleden en is dé plek
voor thematische exposities (enkel op
afspraak). In het Sint-Hubertuscollege moet je beslist de kapel
bezoeken met haar schitterende glasramen (ook op afspraak).
‘De Lilse meulen’ (molen van Sint-Huibrechts-Lille) is een mijlpaal
in het landschap en een historische en archeologische site. Heel
wat activiteiten worden daar het ganse jaar door georganiseerd.
Neerpelt is ook een goede uitvalsbasis voor daguitstappen naar bijv.
Maasmechelen (‘The Village’), Hasselt (Bokrijk, jenevermuseum),
Tongeren (prachtige antiek- en brocantemarkt iedere zondagmorgen), Eindhoven en Maastricht.

Informatie : Toerisme Neerpelt, Kerkstraat 7 te 3910 Neerpelt
tel.: 011 80 97 46 – fax : 011 66 36 52
email: info@neerpelt.be
website: www.neerpelt.be
Openingsperiode: het ganse jaar door
Locatie: Waterfront bij de Passantenhaven gelegen op het
einde van de Jaak Tassetstraat (lichthellend weggetje aan de
rechterkant oprijden) – vlak bij het centrum van Neerpelt
Ligging: Neerpelt: Hasselt (37 km), Antwerpen (86 km),
hartje Brussel (107 km), Tongeren (74 km), Eindhoven (NL – 28
km), Maastricht (NL – 64 km)
Reisweg: vanuit Antwerpen te bereiken via E313 tot de 1ste
afrit Geel, Mol, Lommel, Overpelt, Neerpelt (N71)
vanuit Brussel-Leuven te bereiken via de A2 tot Houthalen en
via expressweg Helchteren, Hechtel, Eksel, Overpelt, Neerpelt
(N74)
Ondergrond: klinkers
Voorzieningen: vers water, lozen van afvalwater, elektriciteitsaansluiting voor iedere motorhome, afvalcontainer
Tarief: gratis
Capaciteit: 10 plaatsen
Faciliteiten: grasplein, 2 petanquebanen, zitbanken langs het
kanaal, centrum van Neerpelt dichtbij
Bezienswaardigheden: Sooi Willemsplein (met vredesmonument van Hilde Keunen en standbeeld van soldatenaalmoezenier Sooi Willems van André Janssen), De Kompen, Sint-Hubertuscollege met kapel, De Lilse Meulen (te Sint-HuibrechtsLille), Heemmuseum Nederpeelt (Sint-Willibrorduskapel)
Activiteiten: fietsen (‘Fietsroutenetwerk Limburg’), wandelen
(diverse natuurgebieden zoals Hageven (Grote Heideroute: 13
km), De Drie Bogen – Paddendael, Kolisbos (Kolisbosroute: 17
km), wandelgebied Sint-Huibrechts-Lille.
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