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Toeristische ondernemers ontwikkelen grensoverschrijdende autoroute 

 
Toeren over de grens 
 
 
VENLO - In het project REGIO ZONDER GRENZEN hebben ondernemers de handen in 
elkaar geslagen om toeristen in het grensgebied Noord-Limburg en Niederrhein een 
bijzonder arrangement aan te bieden: ‘Van kastelen, kerken, duinen tot bloemen’. Een 
grensoverschrijdende autoroute waar toeristen de landschappelijke en culturele 
verschillen in het grensgebied in drie dagen kunnen ontdekken. 
 
De korte vakantie begint in Schloss Wissen in Weeze, waar de eerste nacht wordt 
doorgebracht. Individuele gastvrijheid met meer dan 500 jaar oude traditie, dat maakt dit 
prachtige kasteel in Weeze erg bijzonder. Door de middeleeuwse sfeer maakt men een reis 
terug in de tijd. 
 
Na een goed ontbijtbuffet, de volgende morgen, kan de ontdekkingstoer beginnen. Met een 
eigen auto gaat de reis verder naar het prachtige Kevelaer, waar meer dan 200 beschermde 
gebouwen wachten om bewonderd te worden. ‘s Middags stelt de touroperator een pauze voor 
in de mooie ‘Hertogstad’ Geldern, voordat men een uitgebreide wandeling maakt in het 
Nationaal Park De Maasduinen. In dit gevarieerde landschap met grote zandduinen bedekt met 

bloeiende heide, moerassen en vijvers komen natuurliefhebber aan hun trekken. In de avond 

biedt het vorstelijke Parkhotel Horst een heerlijk 4-gangendiner aan. Gasten kunnen hier in een 
gemoedelijke sfeer de dag afsluiten en de nacht doorbrengen. Op de laatste dag heeft men de 
keuze uit twee ‘bloemrijke’ uitstapjes; De Wereld Tuinbouw Expositie Floriade 2012 in Venlo of 
de Kasteeltuinen in Arcen.  
 
Bij het vertrek in Weeze ontvangen de gasten een informatiepakket met tourtips. Het startpunt 
en eindpunt van deze autoroute staan vast, inclusief het ontbijt, het 4-gangendiner en de keuze 
voor het uitstapje op dag drie.  
 
De basis van deze toeristische samenwerking werd gelegd in maart, toen Stephan Peeters 
(Parkhotel Horst), Rob Rambags (Kasteeltuinen Arcen) en Claus Quasten (Schloss Wissen) aan 
een workshop van project REGIO ZONDER GRENZEN deelnamen. Na enkele 
vervolgafspraken zijn er in totaal drie grensoverschrijdende autoroutes ontwikkeld met kastelen 
in de grensregio, waaronder deze. “Wij staan altijd open voor initiatieven zoals project REGIO 
ZONDER GRENZEN, deze grensoverschrijdende autoroute en andere grensoverschrijdende 
ontwikkelingen zijn goed voor onze regio”, aldus Stephan Peeters. 
 
Geïnteresseerden kunnen de autoroute dagelijks boeken bij 2-LAND Reizen via www.2-land-
reizen.nl. Meer informatie en nog meer leuke arrangementen in de regio vindt u op 
www.ontdektverschil.eu.  
 

 



 

  

 

 Over REGIO ZONDER GRENZEN 
Het project REGIO ZONDER GRENZEN wordt in het kader van het INTERREG IV A 
programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de Provincie Limburg en het Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Het 
project wordt begeleid door het programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord.  
De dagelijkse leiding is in handen van de Regio Venlo, namens de gemeente Venlo. Voor 
meer informatie: www.regiozondergrenzen.nl.  
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Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie over het project „REGIO ZONDER GRENZEN‟ kunt u terecht 
bij Mieke Basten, tel. 077-3061735 of e-mail: info@regiozondergrenzen.nl. Of 
neem een kijkje op www.regiozondergrenzen.nl.  

 

http://www.regiozondergrenzen.nl/
mailto:info@regiozondergrenzen.nl
http://www.regiozondergrenzen.nl/

