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Zwerven

Kennen jullie Frankrijk ook als ideaal kampeerautoland? Dat er prachtige tolwegen zijn om snel naar
het zuiden te reizen is alom bekend. Je mist op die manier wel veel van het Franse landschap met z’n
lieflijke dorpjes, gezellige marktpleinen, uitgestrekte koolzaadvelden en wijngaarden. Zeg nu zelf, wat
een genot is het om ’s morgens bij de Franse bakker binnen te lopen. Alleen al bij de geur van al die
verschillende soorten stokbrood loopt het water je in de mond! En een chocoladebroodje van de Franse
bakker is toch een koninklijke traktatie. Graag nemen we jullie daarom mee langs een route, zonder
tolwegen, richting het zuiden. Met onderweg leuke stops die zeker de moeite waard zijn om eens een
dagje langer te blijven.

Metz, een waardige tussenstop
We beginnen onze reis in het Noordoosten, in de stad Metz. Een
stad waar de meeste kampeerautoreizigers aan voorbij rijden
en dat is jammer. Je staat werkelijk verbaasd als je deze stad
inloopt! We strijken neer op camping Municipal de Metz-Plage
(www.mairie-metz.fr), afslag 33 (Metz-Nord). De camping is
geopend van half april tot begin oktober. Je kunt ook kiezen
om op de kampeerautoparking, voor de ingang van de camping
te staan. Zeven gratis plekken zijn het hele jaar beschikbaar.
De camping ligt mooi aan de oever van de Moezel, vlakbij het
stadscentrum. Iedere avond stroomt hij helemaal vol, een echte
overnachtingcamping dus. De receptie is tot 22 uur ’s avonds
geopend, stadsinfo is hier verkrijgbaar. Wifi is gratis, evenals het
overdekte zwembad vlakbij de camping.
De volgende morgen lopen we het aantrekkelijk centrum in.
We zijn verrast door het grote aanbod van mooie kledingzaken, restaurantjes en pleinen met gezellige terrassen. Grootste
bezienswaardigheid is de kathedraal Saint-Etienne met prachtig
gebrandschilderde ramen. In de kerk ligt informatie klaar voor
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de bezoekers in diverse talen. Loop tegenover deze Kathedraal
even de aantrekkelijke overdekte markt binnen. Uniek is het
smaakvol aangelegde park vol bloemen en een fontein, te
vinden voor het statige opera/theater gebouw. Daarnaast veel
oude gebouwen met karakteristieke gevels, kerken, musea en
parken. We genieten volop van de gezellige sfeer in deze stad.
Deze stadscamping is daarom een echte aanrader voor een
langer verblijf.

door Frankrijk

Het Viaduct van Millau is een meervoudige tuiconstructie
over de rivier de Tarn.

boom (vanuit de receptie bediend) is na 20 uur
gesloten. Aanmelden en betalen gebeurt bij het
havenkantoor. Toilet, douche en stroom zijn bij de
prijs inbegrepen. ’s Avonds is het gezellig toeven
in het kleine restaurant op de kampeerautoparking.
Onder het genot van een drankje en hapje kun je
kennismaken met mede kampeerautoliefhebbers.
Het centrum ligt op zo’n 500 meter, even de brug
over lopen en dan wijst het zich vanzelf uit. Gezellig
voor een wandeling of om een terrasje te pakken.
Ook de bakker is hier te vinden.

Ligny en Barrois, op de pedalen langs het
kanaal

Pont à Mousson, top voor de kampeerautoreiziger
Na een fijn verblijf zakken we een stukje af langs de Moezel
om na zo’n dertig kilometer te stoppen op de kampeerautoparking Port de Plaisance aan de Boulevard de Lattre de
Tassigny in Pont à Mousson (www.ville-pont-a-mousson.fr).
Wat ons betreft, hoort deze plek zeker thuis in het rijtje mooiste
kampeerautoparkings van Frankrijk! Je vindt hier afgebakende
plaatsen aan de haven met uitzicht over de Moezel. De slag-

Nog nagenietend van ons heerlijke ontbijt starten
we de kampeerauto en vervolgen onze route naar de
kampeerautoparking in Ligny en Barrois. Te vinden aan
de N4 tussen Nancy en St Dizier. Vanuit Metz de A31 richting
Nancy, daarna op de A31 de N4 (Troyes par RN) volgen. Deze
gratis kampeerautoparking Relais Nautique ligt aan de haven
van het Marne-Rijnkanaal. Vlakbij bevindt zich het kleine centrum met een bakker en supermarkt. Hier komt de fiets goed
van pas want er ligt een mooi fietspad langs het kanaal. Een
aanrader is de fietstocht naar Bar-Le-Duc, een oude stad waar
de rivier Ornain dwars doorheen stroomt. De route van ruim 15
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