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Omgeving 

Camping ‘t Vossenveld is een ideale uitvalbasis voor de mooiste fiets- 
en wandeltochten in deze prachtige omgeving. Natuurliefhebbers 
kunnen genieten in De Groote Peel, Leudal, Heldense Bossen en het 
gebied langs de Maas.  
De steden Roermond en Venlo liggen respectievelijk op slechts 17 en 
20 kilometer afstand. ‘t Vossenveld ligt nabij het dorp Panningen met 
in het gezellige centrum een bioscoop, verscheidene terrasjes en  
diverse eetgelegenheden.     

Interesse gewekt? Dan raden we u aan onze website 

te raadplegen voor nog veel meer informatie.  

Kamperen bij de boer 
Noord-Midden Limburg 

Een aangenaam verblijf is wat telt op Camping ‘t Vossenveld  

Gehele terrein 



Camping 

SVR Camping ’t Vossenveld is een gezellige en sfeervolle camping 
die zich bevindt op de grens van Noord- en Midden Limburg in de  
gemeente Peel en Maas.  

Onze camping grenst aan het bosrijk wandelgebied Gruise Epper.  
Deze schitterende locatie mag zonder meer gezien worden als het  
centraal gelegen punt tussen het natuurgebied De Groote Peel en de 
Maas. 

Deze prachtige en goed verzorgde camping is opgericht in 1982 als  
minicamping naast ons agrarisch bedrijf.  
Inmiddels is deze uitgegroeid tot een ruim opgezette camping.  

Voorzieningen 

De kampeerplaatsen zijn ruim van opzet en iedere plek is voorzien 
van elektra (6 ampère) en afvoer. Tevens bevinden zich op het  
terrein diverse watertappunten. De veelzijdigheid aan groen zorgt 
voor een rustgevende uitstraling. Daarnaast bieden wij diverse  
mogelijkheden om te recreëren. Dit kan in onze ruime en sfeervolle 
recreatieruimte of tijdens (georganiseerde) buitenactiviteiten.  
 
In onze recreatieruimte bevinden 
zich  een bar, twee biljarttafels en  
een dartbord. Bovendien beschikt 
de camping over 2 jeu de boules  
banen, inforuimte (folders e.d.),   
wasserette en een overdekte  
fietsenstalling.  

Sanitair 

De camping beschikt over een luxe en verwarmd sanitair inclusief 
een ruimte geschikt voor mindervalide personen.  


