Stelplaats

Herbeumont
België - Luxemburg

Onze mening

Praktisch

Deze rustig gelegen stelplaats aan de rand van het pittoreske dorpje
Herbeumont zal menig motorhomereiziger beslist kunnen bekoren.
De stek is op maat gesneden voor alle types motorhomes. Je staat
er op asfalt in het hartje van de Ardennen, omringd door bossen en
prachtige landschappen. Ver genoeg verwijderd van de hoofdbaan
om er geen lawaaihinder van te ondervinden maar toch vlakbij de
dorpskern die op slechts 600 meter wandelafstand ligt. Je vindt er
een warme bakker, een Louis Delhaize en een aantal tavernerestaurants. Op amper 100 meter in de straat die loodrecht op de
stelplaats uitgeeft, bevindt zich het seizoenspaviljoen van de dienst
voor toerisme. Kinderen kunnen hier ravotten op de omheinde
speeltuin waar je gratis gebruik kunt van maken: veilig en vlakbij.
Hou je van schitterende panorama’s en locale geschiedenis dan
loont het om de klim naar de burchtruïne te ondernemen die op
amper een halve kilometer van de stelplaats ligt. Aan de hand van
genummerde bordjes kom je hier alles te weten over de bewogen
geschiedenis van deze 13de eeuwse vesting. Vanop het uitkijkplatform geniet je van een adembenemend uitzicht op de Semois die
door het landschap kronkelt. Met ruim 100 km bewegwijzerde wandelpaden is Herbeumont een prima uitvalsbasis voor een fikse wandeling. Heb je het niet op wandelen, dan kun je hier ook terecht
voor een stevige mountainbiketocht, paardrijden of kajakken. Over
de faciliteiten van de stelplaats zijn we minder enthousiast. Om te
lozen dien je in het gras boven een sterfput te rijden waarvan je
eerst een loodzware deksteen dient op te heffen. Een hachelijke
onderneming tenzij je afvalwatertank zich achteraan de motorhome
bevindt of je gebruik kunt maken van een darm om hierop aan te
sluiten. Water en elektriciteit was aanvankelijk beschikbaar maar
aangezien er geen kraan op de waterzuil stond toen wij daar begin
april waren, hebben we contact opgenomen met de gemeentediensten. En wat blijkt uit een gesprek met de administratie van
Herbeumont: de watervoorziening en de elektriciteit worden
afgeschaft omwille van het vandalisme. Toen ik de vraag stelde
waarom er geen betalende zuil (Eurorelais) werd geplaatst,
kreeg ik als antwoord dat de stelplaats eigenlijk een vorm van
oneerlijke concurrentie vormt voor de vier campings die zich
op het grondgebied van Herbeumont bevinden. Wie naar
Herbeumont komt zal dus moeten zien dat hij genoeg water
aan boord heeft en gebruik maken van de batterijen. Maar
dat zijn we stilaan gewoon in België.

Informatie: Dienst voor Toerisme: Tijdens het seizoen:
Pavillon d'accueil, Avenue des Combattants 7,
B-6887 Herbeumont, tel. 061 41 24 12 ;
Buiten het seizoen: secretariaat
Pasai des Forgerons 2, B-6887 Herbeumont,
tel. 061 41 27 95
Openingsperiode: het hele jaar
Ligging: links op het eind van de avenue René Demarteau
West-Vlaanderen: Gent (219 km), Brugge (260 km), Brussel
(156 km), Antwerpen (196 km), Luik (142 km), Charleroi (140
km), Arlon (70 km)
Reisweg: E411 richting Aarlen, bij knooppunt Libramont richting Reims, Sedan, Bouillon
Ondergrond: asfalt, niet afgebakend maar geschikt voor ieder
type motorhome ongeacht de grootte
Voorzieningen: afvalcontainer, lozen van toiletcassette en
voor bepaalde types motorhomes ook van het afvalwater
Tarief: gratis
Faciliteiten: gratis speeltuin bij seizoenspaviljoen Dienst voor
Toerisme, Louis Delhaize op 5 minuten stappen, dorpskern op
600 meter, restaurants, taveernes
Bezienswaardigheden: kasteelruïne op 500 meter, dorpskern
van Herbeumont, Bouillon (25 km), Bertrix (10,6 km),
Neufchateau (21,8 km)
Activiteiten: Wandelen, fietsen, mountainbiken, kajakken,
paardrijden
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