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DE TUINEN VAN APPELTERN: 
EEN HEERLIJ K DAGJE UIT!

HIGHLIGHTS UIT DE 
EVENEMENTENKALENDER
9 EN 10 MAART: Tuinadviesdagen 
22 APRIL: Paasspelen 
1 SEPTEMBER: Day at the garden 
27 T/M 29 SEPTEMBER: Mystery 
Gardens in Lights 
26 EN 27 OKTOBER: Tuinadviesdagen 
1 EN 2 NOVEMBER: Halloween Griezel-
tochten 
DIVERSE DATA: Tuinstartersdagen en 
workshops als snoeien, decoreren en 
tuinontwerpen

ARRANGEMENTEN
Voor zowel kleine als grote groepen 

zij n er leuke arrangementen te 
boeken voor een heerlij k dagj e uit. 

Er zij n diverse mogelij kheden zoals een 
picknick, high tea, foute bingo of baby-

shower. Je kunt hier zelfs trouwen! 

VOOR TARIEVEN, EXACTE OPENINGSTIJ DEN EN MEER INFORMATIE KIJ K JE OP APPELTERN.NL

In het Land van Maas en Waal ligt het grootste tuininspiratiepark van 
Nederland: De Tuinen van Appeltern. Dwaal rond tussen de ruim 200 
modeltuinen en geniet van alle kleuren en geuren. Dit is een plek om 
te genieten, tot rust te komen en inspiratie op te doen. Ieder week-
end is er een hovenier aanwezig om al je tuinvragen te beantwoor-
den! Neem even pauze bij  één van de drie sfeervolle restaurants om, 
onder het genot van wat lekkers, alles op je in te laten werken. 

ABONNEMENT
Bezoek het park, een 
seizoen lang, zo vaak je 
wil, voor maar €30,- p.p.! 
Bovendien ontvang je 
extra kortingen, betaal je 
maar één keer parkeer-
geld en mag je alle evene-
menten bij wonen zonder 
extra bij  te betalen!

WIST JE DAT… 
De cadeauwinkel, de plantenmarkt 

en het gezellige tuincafé zonder 
parkbezoek gratis toegankelij k zij n?

      

Op zoek naar inspiratie, tips, prachtige routes 
en de leukste evenementen?

Ontdek het op
Rivierenland.nl
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De Gouden Ham in het Land van Maas en Waal is een 
uniek waterrecreatiegebied, met de nadruk op water. 
Hier is het zowel in als rondom het water heerlij k toe-
ven. Bootverhuur, rondvaartbedrij ven en evenemen-
tenbedrij ven; je vindt het in De Gouden Ham. Of breng 
een bezoek de kleinste Hanzestad van Nederland: 
Maasbommel.

Waterpret bij  Riverside 
Wil je een dagje plezier beleven in, op of aan het water? 
Dan ben je bij Riverside aan het juiste adres! 
Kom zwemmen, huur een kano, zeilboot of elektro-
sloep of geniet van de ongedwongen sfeer bij de beach-
club met terras aan het water. De kinderen vermaken 
zich op het strand, in de speeltuin of op de reusachtige 
airtrampoline. Je vindt hier alle ingrediënten voor een 
leuk dagje uit! Riverside.nl

INSPIRATIEDe Gouden Ham
In De Gouden Ham is meer dan genoeg te beleven. 
Blij f hier dus ook gerust wat langer: mooie campings, 
hotels en B&B’s zij n er genoeg! Dit alles, in combinatie 
met de prachtige natuur, maakt een bezoek aan 
De Gouden Ham onvergetelij k!
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MOEKE MOOREN

Bij  Moeke Mooren in Appeltern is voor ieder 
wat wils te beleven. Je kunt er terecht voor 
ontbij t, lunch, borrel, diner en overnachting 
en hebt daarbij  ook nog eens de keuze uit vele 
activiteiten voor jong en oud. Dat maakt Moeke 
Mooren een geliefde plek voor vele bezoekers. 

Rondvaartboot De Sluizer
Behalve op het land, is er ook op het water genoeg 
te beleven. Moeke Mooren heeft een eigen rond-
vaartboot, De Sluizer, die het hele jaar over de 
Maas langs historische steden vaart. Aan de rond-
vaarten kun je zowel individueel als in groeps-
verband deelnemen. Het schip is voorzien van een 
bar en Moeke Mooren verzorgt de catering van 
lunch tot diner aan boord. Moekemooren.com

Ruime keus aan activiteiten
Het gezellige en gastvrije familie-

bedrijf, dat in 2019 dertig jaar bestaat, 
is een begrip in de streek. Dat is niet 

zo gek als je bedenkt wat je er allemaal 
kunt doen. Naast de losse activiteiten 

zoals bowlen, indoor midgetgolf en de 
drie escape rooms, biedt het bedrijf 

verschillende arrangementen aan. 

Rondvaart 
De Gouden Ham
Tij dens deze rondvaart van circa 
2 uur passeer je pittoreske plaatsjes 
als Maasbommel, Megen en Appeltern. 
Onderweg geeft de kapitein uitleg 
over de vele bezienswaardigheden. 
Zowel in de zomer als in de winter 
ervaar je de Maas op haar mooist!

Prij s: Volwassenen € 11,00 p.p.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar € 5,50 p.p.

PLEZIER AAN LAND 
EN OP HET WATER

Luxueus vakantiehuis 
Moeke Mooren beschikt over een 4-sterren hotel, 
maar als je graag met een grote groep wilt overnach-
ten, is Logement De Stoep een aanrader! Dit luxueuze
vakantiehuis bestaat uit drie hotelkamers, twee 
vakantiestudio’s en een groepsaccommodatie. Door 
deze met elkaar te combineren, kun je er logeren 
met maximaal 30 personen. Logementdestoep.nl

Sloependiner
Samen met boorverhuur 
Riverside biedt Moeke 
Mooren van mei tot medio 
september een sloepen
diner aan. Je vaart zelf 
met een elektrische sloep 
en geniet onderweg van 
culinaire hoogstandjes 
bij  verschillende restau-
rants. Het voorgerecht 
vindt plaats bij  Riverside, 
waarna je naar Moeke 
Mooren vaart voor het 
hoofdgerecht. Het dessert 
krij g je bij  De Korenmolen. 
Het tarief voor deze 
vaar tocht is € 44,50 p.p. 
en dat is inclusief boot-
huur, driegangendiner, 
een glas wij n bij  iedere 
gang en koffi  e bij  het 
dessert. 
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KAMPEREN VOOR 
WATERLIEFHEBBERS
HET GROENE EILAND

Op campingpark Het Groene Eiland ben je 
eigenlij k nooit meer dan een paar passen 
verwij derd van het water. Deze camping 
ligt namelij k op een schiereiland, midden in 
recreatiegebied De Gouden Ham. Dat betekent 
een ochtendduik rechtstreeks vanuit je tent, 
vissen waar je maar wilt of je caravan pal aan 
het water. En wat dacht je van al het andere 
waterplezier als wakeboarden, de zwemvij ver en 
de pleziervaart? Wat een droomeiland!Rust en recreatie

Niemand hoeft zich te vervelen op de 
camping. Het recreatieteam verzorgt in de 
vakanties zes dagen per week activiteiten 

voor jong en oud. Ideaal voor gezinnen, want 
zo kan iedereen doen waar hij  of zij  zin in 

heeft. Via aaneengesloten eilanden kun je 
heerlij k wandelen en onderweg klimmen en 

klauteren of gewoon vanuit je caravan of 
tent heerlij k genieten van het uitzicht en de 
rust. De omgeving met dij ken, water, natuur 

en uiterwaarden zorgt voor een heerlij k puur 
vakantiegevoel. Ook aan comfort ontbreekt 
het je niet dankzij  de vij f schone en verzorg-

de sanitairgebouwen, horeca en camping-
winkeltje op de camping en volop restau-

rants op loopafstand. 

INSPIRATIE | WATER

Waterplezier in overvloed
Wat waterrecreatie betreft kun je je hier natuurlijk 

helemaal uitleven! Neem een duik in de eigen zwem-
vijver, waarna je lekker kunt spelen, zonnen op het 

strand of de zonneweide. Wie iets meer actie zoekt, 
gaat wakeboarden, waterskiën, banaanvaren of huurt 
een eigen motor- of zeilboot. Ontdek het watergebied 
met de idyllische plekjes, kleine en grote stranden en 

vaarroutes. Iedereen kan genieten van de watersport en 
de natuur in het Maasmeander gebied. 

Groepen
Sinds dit jaar biedt Het Groene Eiland speciale 
mogelijk heden voor kamperende groepen aan. 
Wie met een vereniging, familie of vriendengroep 
komt kamperen heeft de mogelijkheid om gezellig 
samen op een veld te staan. Daarnaast heeft je 
groep de beschikking over een extra accommoda-
tie die je kunt gebruiken als gemeenschapsruimte 
of om samen te ontbijten, lunchen, dineren of 
voor een workshop of training.Groeneeiland.nl
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Recreatie
Maar er is meer te doen! Bezoek 

bijvoorbeeld de Tuinen van Appeltern, 
het grootste tuininspiratiepark van 

Nederland. Of verken de omgeving met 
een tuktuk. Waterliefhebbers halen hun 

hart op bij waterrecreatiegebied ‘De 
Gouden Ham’. In West Maas en Waal 
is voor iedereen iets leuks te beleven!

Westmaasenwaal.nl 

Voortvarend onderweg
Stichting de Maasveren heeft 5 goed uitgeruste veren die het Land van 
Maas en Waal al 35 jaar verbinden met Noord-Brabant. De veren varen
het hele jaar door dagelij ks tussen Alem en Maren-Kessel, Alphen en 
Lith, Alphen en Oij en, Maasbommel en Megen en Appeltern en Megen. 
De veren worden veelvuldig gebruikt door fi etsers, maar ook campers 
en auto’s (met caravan) kunnen de oversteek maken. Maasveren.nl

Hanzestad 
Maasbommel
Ondanks de vrij korte bestaans-
geschiedenis van de gemeente, 
gaat de historie van de dorpen 
ver terug. Neem bijvoorbeeld 
het sfeervolle Maasbommel. 
Dit was in de middeleeuwen de 
kleinste Hanzestad van Nederland! In de toekomst wordt Maasbom-
mel een bescheiden, maar aantrekkelijk, virtueel openluchtmuseum. 

INSPIRATIE | WATER

ONTDEK HET LAND 
VAN MAAS EN WAAL 
West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal 
telt 8 dorpskernen: Alphen, Altforst, 
Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-
Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en 
Wamel. Elke dorpskern heeft zij n eigen 
karakter, maar de mooie ligging aan 
het water hebben ze gemeen. Door 
de schitterende locatie is West Maas 
en Waal de perfecte uitvalsbasis voor 
prachtige wandel- en fi etstochten. 
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Op safari
Met het stoere safarischip De Blauwe 

Bever ga je op ontdekkingsreis 
door de natuur langs de 

Nederrijn en de Lek. Vanaf het 
bovendek geniet je volop van 

de rivier en het omringende 
landschap. Een vast onderdeel 

van de vaarten is de wal
excursie met een gids. Je gaat 
op plekken aan land die normaal 

gesproken niet toegankelijk zijn! 
Meevaren kan individueel, maar je 

kunt het schip ook afhuren. 
Deblauwebever.nl

GEEN 
‘GEWOON’ 
DAGJE 
BETUWE
Naast een gezellige kampeer vakantie kun je 
je bij Betuwe Strand ook vermaken tijdens 
een dagje uit met de leukste activiteiten.  
Ga lekker zonnen aan het strandbad, glijd 
van de grote glijbanen, of leer waterskiën op 
de waterskibaan. Ook voor een spectaculair 
groeps uitje kun je hier terecht. Of het nu 
een schoolkamp, kinder-, bedrijfs- of 
vrijgezellenfeest betreft: er zal nog lang 
over nagepraat worden! Betuwestrand.nl 

•  Rondvaarten over de Linge (bloesemtochten), door de Biesbosch en feesten 

(Party-cruises.nl)
•  Kano’s en kano/fiets combinatietochten vanuit Enspijk en Leerdam (Kano.nl)
•  Sloepen vanuit Leerdam (Sloepleerdam.nl)
•  Rondvaart over de Linge en bloesemvaarten (Rederijleerdam.nl)

Bunkerschip als 
horecaboot

Vanaf medio 2019 biedt de Veer
dam in Druten plaats aan zo’n 30 
plezierboten en 40 campers. Het 
naastgelegen oude bunkerschip 
‘De Veerdam’ huisvest verschil
lende horecagelegenheden en 
een B&B. De aanwezigheid van 

een VVV, fietsverhuur en oplaad
punten maken het tot een ideale 

plaats voor fietsers om iets te drin
ken of te eten met uitzicht over de Waal. 

Op Hemelvaartsdag wordt de Veerdam 
officieel geopend. Veerdamdruten.nl
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Onder de wieken van de molen
Geniet onder de wieken van de schitterend gerestau-
reerde molen van een uitgebreide high tea, een heer-
lijke lunch of een voortreffelijk diner met een goed glas 
wijn. De gerechten worden ambachtelijk en met liefde 
bereid in de open keuken. Korenmolen.nl

Ultieme fruitbeleving
Fruitbedrijf De Hoenderik biedt een echte fruitbele-
ving in de Betuwe. Vanaf half juni kun je je eigen fruit 
plukken in de zelfpluktuin. Geniet van verse sappen, 
huisgemaakte appeltaart en andere lekkernijen. 
Je kunt zelfs blijven slapen! Dehoenderik-tricht.nl

Rivierenland wordt ook wel de ‘fruittuin van 
Nederland’ genoemd en dat is niet voor niets. 
Ongeveer een derde van al het fruit dat in ons land 
wordt geteeld komt hier vandaan. Felrode kersen, 
knapperige appels en zoete peren; in Rivierenland 
loopt het water je in de mond. Ervaar het zelf met 

INSPIRATIE Proef de streek
een bezoek aan een authentiek fruitbedrij f, een 
wij nmakerij  of één van de vele pure restaurants die 
de regio telt. De gastvrij e eigenaars zullen je zeker 
verrassen met hun fi jne producten. Fiets en wandel 
tussen de boomgaarden, slaap onder de bloesem en 
het fruit en ga vooral proeven!
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Behalve de eigen producten, verkoopt 
Natuurlijk Gruun artikelen van bekende 
leveranciers in de streek. Zo koop je altijd 
verse en smaakvolle producten! Je kunt hier 
terecht voor je dagelijkse boodschappen van 
verse groenten en fruit, maar ook voor een 
mooi samengesteld pakket; leuk om cadeau 
te doen. Om de gerechten af te maken biedt 

Open Kersendagen
Op 6 en 7 juli worden de gratis toegankelij ke 
Open Kersendagen gehouden, met leuke 
activiteiten voor jong en oud. Denk aan 
kersen sorteren, een ritje door de boom
gaard met de minitrein en een gezellige 
markt. Natuurlij k proef je zelf ook de over-
heerlij ke Betuwse kersen, samen met Flipje 
en de kersenprinses. Dit alles vindt plaats bij  
boomgaard D’n Kerkewaerdt in Wadenoij en. 
Beleef het kersengevoel in de boomgaard! 
Tij dens de Open Kersendagen kun je ook zelf 
kersen plukken. Betuwekers.nl 

BIJ  GRUUN IS HET TE DUUN!
Natuurlijk Gruun

Natuurlijk Gruun ook een assortiment van 
heerlijke wijnen. Ambachtelijke kaas van het 
mes, meel van de dorpsmolen, vers geschep-
te noten of vers gebakken PUUR brood: er is 
voor ieder wat wils! Probeer zeker ook de 
befaamde Gruunse appeltaart! Van dinsdag 
t/m zaterdag is het bevlogen team je graag 
van dienst. Natuurlij kgruun.nl

Direct van de koe
Beleef het zelf!

Bij Kaasboerderij De Buitenhoeve kun je zelf 
beleven hoe boerenkaas en boerderijzuivel 

gemaakt worden! Boerenkaas wordt gemaakt 
van rauwe melk en heeft een hele authentieke 

smaak. De melk van de 60 aanwezige koeien 
wordt op de boerderij verwerkt tot de lekker-

ste producten, zoals brand netel- en kruid-
nagelkaas en verschillende soorten vla. 

Deze zijn uiteraard ook hier verkrijgbaar.
Kaasboerderij debuitenhoeve.nl

In de boerenwinkel van Natuurlij k Gruun 
vind je heerlij ke verse producten, zoals 

huisgemaakte appel- en perenstroop, 
puur sap van fruit uit eigen boomgaard 

of de geroemde EL-STAR cider.

INSPIRATIE | PROEF DE STREEK
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De appels uit de eigen boomgaard worden onder andere gebruikt voor 
het heerlijke appelgebak, dat ook glutenvrij te verkrijgen is. Gezond 

bakken is erg belangrijk bij de Zoelense Beemd. Zo wordt er gebruik 
gemaakt van biologische producten en wordt alles gemaakt zonder het 

gebruik van geraffi neerde suikers. Dat eet toch net even iets lekkerder! 
Kijk op de website voor actuele openingstijden. Zoelensebeemd.nl

VERANTWOORD SNOEPEN

Genieten met 
riant uitzicht
Bij  het karakteristieke 
hotel en restaurant ‘t Veerhuis 
in Wamel geniet je van eigen
tij dse (seizoens)gerechten 
met een Franse inslag. Vanuit 
het restaurant en de meeste 
kamers heb je een prachtig 
uitzicht op de Waal. Een goed 

glas wij n drink je in de hotelbar of de gezellige huiskamer met open haard. 
Maak mooie wandelingen en fi etstochten of ga met het voetveer naar Tiel. 
Ook andere steden zij n goed te bereiken. Hotelveerhuis.nl 

Theetuin de Zoelense Beemd ligt langs vele wandel- 
en fi etsroutes door de Betuwe. Het is dan ook een 
uitstekende plek om, tegenover het landgoed van 
Kasteel Soelen, even pauze te nemen en je benen 
of voeten wat rust te gunnen. In een heerlij ke en 
natuurlij ke omgeving geniet je van een kopje koffi  e 
of thee met huisgemaakte lekkernij en.

De Oosterling 
Bij kersenteeltbedrijf De Oosterling 
vind je meer dan 3000 kersen-
bomen. Van half juni tot eind juli 
worden de zelf geteelde kersen hier 
verkocht. Bij de kersenkraam is een 
gezellig terras, waar je tijdens het 
wandelen of fi etsen even kunt 
uitblazen. Leuk: De Oosterling 
vormt op 7 juli het decor voor 
De Betuwe Proeft, een evenement 
met veel Betuwse lekkernijen en 
entertainment. In de omgebouwde 
fruitschuur kun je ook blijven 
overnachten! Debetuwsekers.nl

Sfeervol dineren
Kersverse eigenaar Harold van der Borgh, 
staat te trappelen om gasten (hernieuwd) 

kennis te laten maken met Bistro De Bolle in 
Boven-Leeuwen. Het is nog steeds de plaats 

bij uitstek om sfeervol à la carte te dineren in 
een authentieke omgeving. Het, meer 

dan 100 jaar oude, dijkpand kijkt uit over de 
Waal en uiterwaarden en heeft de beschik-

king over een groot terras. Bistrodebolle.nl



RIVIERENLAND.NL14

Zeven dagen per week kun je hier terecht voor koffi e met 
gebak, lunch, borrel of diner. Iedereen voelt zich thuis in 

deze ‘huiskamer van de Betuwe’, dankzij de gezelligheid en 
gastvrijheid in het moderne restaurant of op het heerlijke terras. 

Parkeren doe je gratis dankzij de uitrijkaart die je krijgt. Groepen 
vanaf 30 personen kunnen kiezen voor een arrangement op 
maat. En dit gaat veel verder dan alleen pannenkoeken eten! 

De Waterspiegel is volledig toegankelijk voor mindervaliden. 
Pannenkoekenhuizen.com

LEKKER 
PANNENKOEKEN ETEN!

Vanuit Pannenkoekenhuis 
De Waterspiegel, gelegen op het Eiland 

van Maurik, heb je prachtig uitzicht 
over het strand en de haven. Het eigen 

beslag wordt dagelij ks op ambachtelij ke 
wij ze bereid en dat proef je! 

Kortingsactie!
Op vertoon van dit magazine ontvang 
je in 2019 een pannenkoek voor de 
tweede persoon gratis!

Voorwaarden: Maximaal drie 
ingrediënten per pannenkoek, 
specialiteiten €5,- extra en maximaal één 
gratis pannenkoek per gezelschap/tafel. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties.

TIP!
Overal in Rivierenland kun je 
heerlijk vers fruit kopen. Maar 

waar vind je al die landwinkels, 
fruitstallen en fruitautomaten? 

Het antwoord vind je op 
Fruittuinvannederland.nl

INSPIRATIE | PROEF DE STREEK

Pannenkoekenhuis
De Waterspiegel

Pannenkoekenhuizen.com
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Wandelen en fi etsen
Op het landgoed zijn 4 wandelroutes, 
variërend van een lekker ommetje langs 
monumentale panden tot een langere tocht. 
Meerdere fi etsroutes komen over landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt. Laat je verras-
sen door de uit gestrekte landerijen, bossen 
en waterpartijen. 

De Stapelbakker
Dit pannenkoekenhuis aan de rand van het 
landgoed heeft een stijlvolle wintertuin, een 
groot terras en een gezellige speeltuin.
Je kunt hier op ieder moment van de dag 
heerlijk en puur eten. Alle gerechten op 
de kaart worden bereid met biologische 
ingrediënten. Stapelbakker.nl

Brasserie Marie
Bij Brasserie Marie, gevestigd in een vloed-
schuur tegenover De Stapelbakker, is de 
specialiteit het Lakenvelder rundvlees van 
de ‘kasteelkoeien’ die op het landgoed gra-
zen. De gerechten worden geserveerd met 
bijpassende wijnen. Brasseriemarie.nl

Landgoedwinkel
In de landgoedwinkel zijn diverse bio lo-
gische landgoedproducten verkrijgbaar. 
Je vindt er onder andere jams, chutneys, 
sauzen, eigen landgoedkaas en Laken-
veldervlees. Sla zeker de beroemde wal-
notentaartjes van barones Van Verschuer 
niet over. Deze worden gebakken naar 
geheim familierecept! 
Landgoedwinkel.com

Overnachten op het landgoed
Zoals gezegd, leent landgoed Heerlijkheid 
Mariënwaerdt zich uitstekend voor een 
meerdaags verblijf. Boek een kamer bij B&B 
De Neust of kies voor een fi jne vakantie-
woning als je met een groep bent. Hiervoor 
kun je terecht in de Abtsbouwing of de voor-
malige jachtopzienerswoning ‘Buitenleven’. 
Marienwaerdt.nl

HEERLIJKHEID
MARIËNWAERDT

Als je het over ‘puur Rivierenland’ hebt, kun je 
niet om landgoed Heerlij kheid Mariënwaerdt 
heen. Op dit 900 hectare groot familieland-
goed kun je terecht voor lekker eten en drinken, 
eerlij ke producten en mooie wandel- en 
fi etstochten. Het is dan ook een heerlij ke plek 
om een paar dagen door te brengen. 

WAT EEN 
HEERLIJ KHEID

Een dag om 
NOOIT te vergeten
Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? 
Trouwen kan zowel buiten in de prachtige 
boomgaard of binnen in het schitterende 
Koetshuis. Ook je receptie, diner of 
feestavond worden extra bijzonder op het 
landgoed. 
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Ideale tussenstop
Wie de Lingeroute in twee dagen wil fi etsen, kan comfortabel overnachten 

bij  3-sterren Superior Hotel De Schildkamp in Asperen. In het specialiteiten-
restaurant sluit je de dag optimaal af met een heerlij k diner, maar ook voor 
een lunch tij dens je wandeling of fi etstocht kun je hier terecht. De keuken 

maakt veel gebruik van streekproducten. Borrelen doe je in het grand café 
of op het terras. Oplaadpunten en fi etsenstalling aanwezig! Schildkamp.nl

Koninklij k verblij f
Restaurant De Prins in Oranje-
stad Buren is de ideale plek 
voor een borrel, lunch, daghap 
of uitgebreid diner. Bij mooi 
weer neem je plaats op het 
terras aan het water, maar ook 
binnen in dit authentieke pand 
is het prinsheerlijk zitten. 
Het restaurant is ingericht met 

een koningsgezinde knipoog. Wie langer in Buren wil blijven, boekt één van 
de 4 sfeervolle en recent vernieuwde kamers. Restaurantdeprins.nl 

VERANDERING VAN SPIJ S…
Mexicaans op zij n best
In Tiel is sinds eind 2018 een nieuw restaurant gevestigd: 
Orizaba. Een restaurant met authentieke Mexicaanse smaken 
en een met zorg samengestelde menukaart. In het ruim 
opgezette restaurant is ruimte voor zowel groepen als intieme 
dinertjes. Er zijn overigens niet alleen Mexicaanse gerechten 
te verkrijgen. ‘De nadruk ligt op het samenbrengen van de 
sfeer, eten, drinken en cultuur van Latijns-Amerika’, aldus 
eigenaar Michel van Rijsdijk. Orizaba.nl

Ontspannen 
aan het water
Op een mooi plekje in de Betuwe, 
direct aan de rivier De Waal, ligt 
café-restaurant De Waal. Geniet 
van het prachtige uitzicht onder 
het genot van een hapje, drankje, 
lunch of diner. Kom lekker ont-
spannen aan het water op het 
terras met ligging op het zuiden. 
Ook voor (zakelijke) bijeenkomsten 
kun je hier terecht. 
Restaurantdewaal.nl

3 Zussen Meteren
Iedereen is van harte welkom bij  3 Zussen Meteren voor 

een lekkere lunch of diner. Voor kinderen is er een speciale 
speelruimte en een kidsmenu, maar met een serre, een 

zaal en diverse vergaderruimtes is het ook een locatie 
bij  uitstek voor groepen en zakelij ke aangelegenheden. 
In hetzelfde pand zit restaurant ‘Tr3s Tapas & Winebar 

Meteren’. Hier geniet je onbeperkt van kleine tapas
gerechten en lekkere desserts. 3zussenmeteren.nl
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Dagelijks Genieten
Restaurant PrinsHeerlij k is huiselij k gevestigd in een 
pittoreske stadsboerderij  in het centrum van Geldermal-
sen. Je kunt hier iedere dag terecht voor een lekkere 
lunch of diner, waarbij  je kunt kiezen tussen hele en 
halve porties. Voor de borrelaars is er een speciale kaart 
voor wij n, bier en borrels. Met mooi weer zit je natuurlij k 
op het terras. Probeer zeker ook de tapaslunch. Deze is 
al te reserveren vanaf twee personen. Phrestaurant.nl 

…DOET ETEN!

• Het Heerenlogement (Hetheerenlogement.nl)
• Eetcafe ’t Ouwe Mestershuis (Mestershuis.nl)
• De Pluk (Depluk.nl) 
• World of Chocolate (Worldofchocolate.nl)

Vers en puur
Bij Theetuin River Lounge beleef 
je de ontspanning en schoonheid 
van de Heesseltsche uiterwaarden. 
Je komt hier om op te laden, bij 
te praten of te genieten van een 
heerlijke high tea. Alle taarten en 
andere lekkernijen zijn puur en 
huisgemaakt. Denk hierbij aan bio-
logische vruchtensappen, sorbetijs 

en kruidenplantjes. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
producten uit de streek en uit de eigen moestuin. Riverlounge.nl

Schenkerij  De Beurs
Kom tijdens of na het winkelen even 
bij in Schenkerij De Beurs in Gelder-
malsen. Dit sfeervolle grand café staat 
bekend om haar koffi e- en theespecia-
liteiten, bij voorkeur te nuttigen in com-
binatie met een stuk dagverse vlaai. Op 
de menukaart staat een keur aan lunch- 
en borrelgerechten. Nog een aanrader: 
de high tea. Dit is al mogelijk vanaf 2 
personen, maar reserveer wel even van 
tevoren. Debeurs-geldermalsen.nl

Uniek zalmrestaurant
Het Veerhuis Heerewaarden is een vis-

restaurant, waarbij  zalm de specialiteit is. 
Op het menu staan maar liefst 5 soorten 
(wilde) zalm en het restaurant heeft een 

eigen rokerij . Heel bij zonder is ‘het roken 
op cederhout volgens Indiaanse traditie’. 
De geur van cederhout trekt daarbij  in de 

zalm en zorgt voor een extra dimensie. 
Vleesliefhebbers komen aan hun trekken 
met bij voorbeeld een tournedos of mixed 

grill. Veerhuis-heerewaarden.nl
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Betuws Wijndomein 
Centraal gelegen in de Betuwe vind je de wij ngaarden van het Betuws 

Wij ndomein. Hier worden op ambachtelij ke en duurzame wij ze 
kwalitatief hoogwaardige wij nen gemaakt. Eigenaren Diederik en Arina 

helpen je graag met het plannen van je familiefeest, groepsactiviteit 
of bedrij fsuitje. Denk hierbij  aan een wij nproeverij , rondleiding door de 

wij ngaard en de wij nkelder of een exclusief diner in het Wij ngaard 
Restaurant. De mogelij kheden zij n eindeloos! Betuwswij ndomein.nl 

WIJ NEN IN RIVIERENLAND

Overnachten in een wij nmakerij  
De luxe en sfeervolle bed & breakfast van Wijngaard De 
Rijsakker in Rumpt is prachtig gelegen: midden in een
wijngaard, op loopafstand van de rivier de Linge en met veel
fi ets- en wandelmogelijkheden in de directe omgeving. 
Deze B&B is zeer comfortabel voor zowel een enkele over-
nachting als een meerdaags verblijf. Wijngaard De Rijsakker 
organiseert regelmatig wijnproeverijen en rondleidingen 
door de wijngaard. De diverse rode, witte en rosé wijnen zijn 
uiteraard ook te koop. Wij ngaardderij sakker.nl

Betuwse wij nen behoren tot de beste wij nen van 
de lage landen. Bij  de jaarlij kse Wij nkeuring van de 
Lage Landen vallen wij ngaardeniers als het Betuws 
Wij ndomein dan ook geregeld in de prij zen. 
Zo ontving dit bedrij f de prij s ‘beste wij ngaard van 
Nederland en België 2017’, evenals de prij s voor ‘meest 
consistente wij ngaard van de jaargangen 2017-2018’! 
Het combineren van wij n en spij s is dé manier om 
alle heerlij kheden uit de Betuwe te ontdekken. Op die 
manier geniet je zowel van de heerlij ke Betuwse wij nen 
als andere mooie streekproducten uit de regio. 

Herberg met eigen wij ngaard
Bij Herberg De Engel eet je in ongedwon-
gen huis kamersfeer heerlijke dag verse 
gerechten, met veel liefde en vakmanschap 
bereid. Natuurlijk horen daar ook lekkere 
wijnen bij, wat helemaal goedkomt dankzij 
de eigen wijngaard. Eigenaren en somme-
liers Mirjam en Inno Venhorst voorzien 
je met hun uitgebreide wijnkennis graag 
van advies. Bij mooi weer geniet je op de 
prachtige terrassen aan de Strang van de 
mooie natuur. De-engel.nl
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’t VeerHuys 

In een prachtig pand, tussen de 
uiterwaarden en aan de Lek, vind je 
restaurant ´t VeerHuys in Beusichem. 
Op de menukaart staat voor ieder wat 
wils en de warme sfeer en vriendelij ke 
bediening maken je bezoek compleet. 

Overnachten
Boven ‘t VeerHuys bevindt zich het 
logement de Barones. Je kunt hier sfeervol 
overnachten, midden in de natuur en toch 
centraal gelegen! Veerhuys.eu

Elke dag kun je terecht voor koffi e met 
gebak, lunch, borrel of diner. Met mooi weer 
geniet je op het fi jne terras en op koudere 
dagen zit je knus bij de open haard. 

Gevarieerde kaart, ook voor kinderen
Doe tijdens het wandelen of fi etsen nieuwe 
energie op met de goed belegde club sand-
wich met frietjes of geniet van de uiensoep, 
naar eeuwenoud recept. Of kies je liever 
voor één van de pannenkoekspecialiteiten? 
’s Avonds is er een ruime keuze aan vlees- 
en visgerechten. Voor de kinderen is er een 
uitgebreide kinderkaart en leuke speelhoek. 

Herberg De Zoelensche Brug
Bij  Herberg De Zoelensche Brug verrassen Jeffrey en 
Cindy Schoeman je, samen met hun jonge team, met 

de mooiste producten uit de streek, gecombineerd 
met spannende smaken uit Azië. Je kunt hier de hele 
dag terecht voor koffi  e met gebak, een lunch, borrel 

en/of diner! In 2017 ontving het restaurant een bib 
gourmand voor de goede prij s-kwaliteitverhouding. Op 

zoek naar een locatie voor een (zakelij ke) bij eenkomst of 
onvergetelij ke trouwdag? De Zoelensche Brug verzorgt 

graag een voorstel op maat. Zoelenschebrug.nl

IEDEREEN GENIET BIJ 

Elegant en sfeervol
Het grote geheim van Rotisserie Huize Poelzicht is de 
Rotisol, waarin het vlees aan het spit gegaard wordt. Dit 
zorgt gegarandeerd voor beste smaak en kwaliteit. Naast 
een elegant en stijlvol restaurant, is Huize Poelzicht ook 
een offi ciële trouwlocatie. Ook voor andere familie- of 
zakelijke samenkomsten kun je hier terecht. In deze 
sfeervolle ambiance voelt iedereen zich direct thuis. 
Huizepoelzicht.nl 
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Wie Culemborg met de trein bezoekt, vindt na aan-
komst, boven bij  het spoor, de Gelderlandfabriek: 
één van de hotspots en een levendige plek met veel 
bedrij vigheid en culturele optredens. Verschillende 
kunstenaars en andere creatievelingen hebben hier 
hun werkruimte. Bekij k de expositie in de entree, zie 
wat er gemaakt wordt in de ateliers of schuif aan in 
café restaurant Una Volta. 

Bruisende sfeer
Als je je weg vervolgt, word je verrast door de historische sfeer 
van de stadsgrachten. Eenmaal in de oude binnenstad tref je veel 
galerieën en ateliers aan. Het mag duidelij k zij n: in deze stad 
wonen veel creatieve mensen! Dat zorgt ook in de vele cafés 
en op de terrassen voor een bruisende sfeer, zowel overdag 
als ‘s avonds. 

Waterkunstwerk
Die sfeer is zeker terug te vinden op de Markt, die de afgelopen 
jaren veranderde van een stil plein naar een levendig horeca-
gebied. Sinds afgelopen jaar vind je hier een aantrekkelij k water-
kunst werk dat het verhaal vertelt van de vele overstromingen die 
er door de eeuwen heen in Culemborg zij n geweest. Peil stenen in 
de gevels laten nog zien hoe hoog het water stond. Kij k maar eens 
bij  de Binnenpoort of op het voorplein van Het Weeshuis! Ook in 
het waterkunstwerk zie je dat terug. Het water spuit uit de stenen 
omhoog, nevelt zich uit, stroomt, daagt uit en verrast. En terwij l 
de kinderen zich in en met het water vermaken, strij k je zelf neer 
op één van de vele terrassen. 

Shoppen
Wie leuk wil shoppen zit in Culemborg ook goed. Loop eens 
binnen bij  een ambachtelij ke bakker of leuke cadeaushop. De stad 
heeft trouwens veel fairtrade-aanbod. Daarom mag Culemborg 
zich offi  cieel ‘Fairtrade Gemeente’ noemen! Culemborgklopt.nl

CULEMBORG
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CREATIEF EN 
VERRASSEND 
CULEMBORG
OVERNACHTEN IN CULEMBORG
Je ziet: Culemborg heeft genoeg te bieden voor een leuk 
meerdaags verblijf. Er is een uitgebreid aanbod aan over-
nachtingsmogelijkheden. We lichten er hier een paar uit.

Logement De Appelgaard
Aan de oostkant van de stad ligt Logement De Appelgaard. 
Hier logeren staat garant voor rust, ontspanning en authen-
tiek genieten. Tijdens je verblijf kun je genieten van vers 
fruit uit de eigen boomgaard. Zie ook pagina 50. 
Logementdeappelgaard.nl

Landgoed De Geer
Jaap en Jannie Borgstein zijn in 2010 begonnen met de 
aanleg van hun landgoed. Oorspronkelijke weilanden 
werden een prachtig aangelegd natuurgebied met bos en 
wandelpaden. Over het landgoed loopt ook een wandelpad 
dat aansluit op het Klompenpad tussen Beusichem en  
Culemborg. Landgoeddegeer.nl

Lots4U
Op een prachtige plek aan de dijk vind je Lots4U. Deze 
B&B beschikt over een grote, weelderige tuin en naast het 
terras vind je de speel- en zonneweide. Proef zeker ook één 
van de vele soorten jam, ontstaan uit een ambachtelijke 
hobby. Lots4u.nl

Tip: In en rond Culemborg zijn 
verschillende fiets- en wandel-

routes die hun begin- en eindpunt  
vaak in de binnenstad hebben 
Culemborgklopt.nl/routes

Foto: Lindsey Haman
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Volbreng je missie
Op zoek naar een enerverend uitje? Boek dan een 

missie bij één van de twee escape rooms van De  
Binnenpoort. Ga 600 jaar terug in de tijd in kamer  

‘De Binnenpoort’ of kruip in de huid van een privé-
detective in de 

gloednieuwe kamer 
‘Het Moordonder

zoek’. In de eerste 
kamer is een spe
ciale kinderversie 
mogelijk. Je kunt  

al spelen vanaf  
twee personen.  

Binnenpoort.nl

Stadsgidsen Culemborg

Ontdek de oude Vrijstad met een wandeling door het 
historisch centrum. De enthousiaste gidsen kennen de 
stad goed en vertellen interessante verhalen. Niet alleen 
het prachtige stadhuis, maar ook de unieke stadsmuur, de 
opvallende synagoge en vele andere oude gebouwen zijn 
te bewonderen. Groepen kunnen het hele jaar door tegen 
betaling een wandeling bespreken. Op de eerste zaterda-
gen van april t/m oktober kunnen individuele deelnemers 
gratis aansluiten bij een stadswandeling. 
Stadsgidsenculemborg.weebly.com

Het is leuk in 
het weeshuis!

Echt? Was het er dan niet streng en liefdeloos? 
Hoe het was om in een weeshuis te wonen, kun je 

zelf meemaken! Verkleed je als weeskind, ontdek de 
enge beestjes in het bed, draai aan het spinnewiel en 

speel de filmquiz. In het Weescafé (in de oorspron-
kelijke keuken) is iedereen welkom voor een hapje 

en een drankje uit de streek. Een leuk en leerzaam 
uitje voor de hele familie! Weeshuismuseum.nl

•  Culemborgs Bakhuis  
(Culemborgsbakhuis.nl)

•  Restaurant op de Haven 
(Restaurantopdehaven.nl)

•  Caatje aan de Lek 
(Caatjeaandelek.nl)

•  Theater de Fransche School

 (TheaterdeFranscheschool.nl)

•  De Gelderlandfabriek  
(Degelderlandfabriek.nl)
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Proef het boerenleven
Ooit begonnen als oogstmarkt, maar inmiddels uitgegroeid tot een gezel
lig tweedaags evenement voor de hele familie. Op 10 en 11 augustus proef 
je het echte boerenleven op de Maas en Waalse Oogstdagen. Maak kennis 
met de verschillende sectoren zoals pluimvee en akkerbouw en bewon
der de historische en moderne landbouwwerktuigen. Op de markt met 
streekproducten en snuisterijen kun je lekker rondsnuffelen. De toegang 
is gratis. Oogstdagen.eu

Sportief het goede 
doel steunen

Hardlopend of wandelend het goede doel steunen 
kan op 12 en 13 april tijdens de Bloesemrun en 

Bloesemtocht! Routes gaan door boomgaarden, 
en door tijdelijke bruggen en openstelling van 
privédomeinen over terreinen die normaal niet 
toegankelijk zijn. Je loopt over dijken, door 
uiterwaarden, fruitboomgaarden met volop 

bloesem en al het moois dat de Betuwe te 
bieden heeft. Check voor meer informatie de 

website van de Nationale Rode Kruis Bloesem
tocht. Rodekruisbloesemtocht.nl

In Rivierenland is altijd wel iets te beleven! Of je nu in het  
Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard of de Betuwe bent, 

het hele jaar door worden er uiteenlopende evenementen 
georganiseerd. We lichten er hier een paar uit.  

Kijk op Rivierenland.nl voor het actuele overzicht. 

DE VRIJE 
MARKT WAMEL

Iedere woensdag, zaterdag en de laatste 
zondag van de maand (m.u.v. juni t/m 
augustus) kun je naar leuke spulletjes 

snuffelen op De Vrije Markt in Wamel. In 
een ongedwongen en gemoedelijke sfeer zijn 
er maar liefst 350 kramen af te speuren! Er is 

een uitgebreid assortiment van nieuwe en 
gebruikte artikelen en dat allemaal tegen een zo 

laag mogelijke prijs. Vrijemarktwamel.nl

EVENEMENTENKALENDER

23 & 24 FEBRUARI
 Winterbivak, Slot Loevestein 

12 & 13 APRIL
 Rode Kruis Bloesemtocht en Bloesemrun 

5 MEI
 Tour de Waal

15 T/M 19 MEI
 Gardenista, Kasteel Ophemert 

19 MEI
 Kunstmarkt Buren, Buren 

30 MEI T/M 2 JUNI
 Betuwse Fietsvierdaagse 

1 & 2 JUNI
 Buren B!zonder, Buren

1 JUNI T/M 14 SEPTEMBER 
 Cultuurfestival Bommelerwaard 

15 & 16 JUNI
 Grenzeloos Loevestein, Slot Loevestein 

23 JUNI
 Slot Proevenstein, Slot Loevestein 

6 & 7 JULI
 Open Kersendagen, Wadenoijen

10 & 11 AUGUSTUS
 Maas en Waalse Oogstdagen

21 T/M 25 AUGUSTUS
 Landgoedfair, Heerlijkheid Mariënwaerdt 

24 AUGUSTUS
 Culemborg Blues, Culemborg

21 T/M 23 SEPTEMBER 
 Fruitcorso, Tiel

19 & 20 OKTOBER
 Riddertoernooi, Slot Loevestein

JUNI 2018 - AARDBEIENDAG
  Tijdens de Aardbeiendag in Zaltbommel ben je 

van harte welkom om op de markt beschuitjes 
met aardbeien te komen proeven. Wandel 
langs de kraampjes met regionale producten 
of fiets de Aardbeienroute.

6 & 7 JULI - OPEN KERSENDAGEN
  Waar kun je de lekkerste kersen eten? In de 

boomgaard natuurlijk! Kom bij boomgaard D’n 
Kerkewaerdt in Wadenoijen proeven tijdens de 
Open Kersendagen. Er zijn leuke activiteiten 
voor jong en oud en in de avonduren is er een 
muziekfeest. Betuwekers.nl 

13 & 14 SEPTEMBER - APPELPOP
  Appelpop is een gratis toegankelijk festival 

op de Waalkade in Tiel. Het is uitgegroeid tot 
het grootste muziekfestival in zijn soort, met 
internationale bekendheid. In het verleden 
ontving het festival artiesten als Golden Earring, 
Racoon, Kensington en Anouk. Appelpop.nl
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VOOR MEER INFORMATIE OVER KASTEEL OPHEMERT ZIE PAGINA 50

KMTP/Groei & Bloei
De Vereniging KMTP/Groei & Bloei, van liefhebbers van tuinieren, is al 

bij na 150 jaar actief in Nederland en België. De verschillende afdelingen 
organiseren het hele jaar door diverse evenementen als de Nationale 

Tuinweek, bloemschiklessen, lezingen en kerstshows. Maar een echt groots, 
inspirerend evenement ontbrak nog. Drie jaar geleden werd een start 

gemaakt met de ontwikkeling van Gardenista en in 2019 is het dan zover. 

Interactief programma
Van 15 t/m 19 mei wordt het landgoed 
van Kasteel Ophemert de plek waar je 
op vij f hectare alles kunt vinden omtrent 
groen en groenbeleving. Het evenement 
is gebouwd op vij f pij lers: tuinontwerp, 
kweken, bloem styling, moestuinieren 
en water. Maar er is tij dens Gardenista 
meer te doen dan het bekij ken van show-
tuinen. Het programma is interactief, 
dus als bezoeker kun je zelf aan de slag 
met bij voorbeeld het maken van een 
bloemstuk of smoothies met groentes uit 
de moestuin. 

Streekproducten
Even bij komen? Neem plaats op één van de heerlij ke terrassen en maak 
kennis met de lekkere streekproducten die verkrij gbaar zij n. De cateraar 
maakt gebruik van leveranciers uit de regio, dus grij p deze kans om te 
proeven wat de Betuwe allemaal te bieden heeft. Haal een voortref-
felij ke kop koffi  e bij  de barista, neem een portie biologische frieten of 
verwen jezelf met een high tea. Daarnaast is er volop muziek, theater en 
entertainment op het terrein. En aan het einde van de dag, ga je net een 
beetje groener naar buiten, dan je naar binnen kwam. Gardenista.nl

Gardenista
GROOTS EVENEMENT IN DE BETUWENIEUW

Waar landen als Frankrij k, 
Duitsland, Engeland en Ierland 
grote tuinshows van hoog niveau 
hebben, ontbrak dit nog in 
Nederland. Vanaf nu komt daar 
verandering in met het jaar lij kse 
evenement Gardenista; een 
tuinbeurs, een tuinevenement, 
maar tegelij k ook zoveel meer 
dan dat. En dat allemaal midden 
in Rivierenland!

Kinderprogramma
Bewust omgaan met natuur, groen 

en bloemen begint bij de allerkleinste 
bezoekers. Daarom is er voor kinderen een 
uitgebreid programma, waarbij ze van alles 
kunnen bekijken, zelf doen en leren. Denk 

hierbij aan spelen aan een watertafel, 
zaadjes planten of een speurtocht doen. Ze 

zullen zich in ieder geval niet vervelen! 



25RIVIERENLAND.NL

SPORTIEF GENIETEN
Op 31 augustus en 1 september vindt alweer de 20e editie van  

DijkenSport.nl plaats. Tijdens dit tweedaagse sportevenement ontdekken de 
deelnemers al hardlopend, skeelerend, steppend, wandelend, fietsend of 

wielrennend het unieke dijken- en rivierenlandschap rond Beneden-Leeuwen. 
Houd de site goed in de gaten, want er zouden dit jubileumjaar nog wel eens 

extra activiteiten toegevoegd kunnen worden! Dijkensport.nl

Fiets voor de vrijheid
Tour de Waal is een jaarlijks bevrijdings-

evenement op 5 mei. Zoals de naam 
doet vermoeden, fiets je deze dag 
langs verschillende plaatsen langs de 
Waal. Alle dijken zijn hiervoor met 
oranje linten versierd. Maar er is meer 

te doen! Verschillende legervoertui
gen met veteranen maken een tocht 

langs de festivallocaties, parachutisten 
springen uit vliegtuigen en er worden 

Waalbroodjes gedropt. Verder is er veel 
poëzie, muziek en theater. Tourdewaal.nl

Vier 
dagen 
fiets
plezier
De Betuwse 
Fietsvierdaagse 
(30 mei t/m  
2 juni) staat garant 
voor 4 dagen 
fiets plezier door het 
Betuwse landschap. 
Er zijn verschillende tochten, waarbij je kunt kiezen uit 
afstanden van 25, 40, 60 en 80 kilometer. Je bent niet 
verplicht elke dag dezelfde afstand te kiezen. Tijdens 
de fietstochten kom je door mooie steden en dorpen en 
kun je diverse bezienswaardigheden bezoeken. 
Betuwsefietsvierdaagse.nl

UNIEK 
CULTUURFESTIVAL 
Van 1 juni t/m 14 september is de Bommelerwaard het 
podium voor diverse culturele evenementen en activiteiten. 
Bekijk de drijvende kunstwerken van ‘Pracht in de Gracht’, 
laat je betoveren tijdens de theaterwandeling of ervaar de 

indrukwekkende voorstelling met 
expo sitie ‘Between’ in de Sint 

Maartenskerk in Zaltbom-
mel. Daarnaast zijn er 

doorlopende tentoonstel-
lingen, een concert bij 
Slot Loevestein en nog 
veel meer! Dit unieke 
festival combineert 

cultuur, kunst en natuur. 
Cultuurfestival-

bommelerwaard.nl

Landgoedfair
Van 21 t/m 25 augustus 2019 organi
seert landgoed Heerlijkheid Mariën

waerdt voor de 25e keer de beroemde 
Landgoedfair. In dit zilveren lustrum

jaar pakt het landgoed uit met 
feestelijke activiteiten, muziek, lekker 

eten en demonstraties. Ook de ruim 
190 standhouders met mooie produc

ten, zoals kleding, (biologische) 
delicatessen en woonaccessoires, 

besteden aandacht aan het 25-jarig 
bestaan met speciale aanbiedingen 

en feestelijk aangeklede tenten.
Landgoedfair.nl  
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Een prachtige, groene en waterrij ke plattelands-
gemeente met een uitgebreide historie: zo laat 
West Betuwe zich graag omschrij ven. De rivieren 
de Linge en de Waal zij n nadrukkelij k aanwezig in 
het landschap. Kronkelende dij ken, wisselende fruit-
boomgaarden, authentieke molens en historische 
bouwwerken: West Betuwe heeft het allemaal. 
Dit alles maakt het aantrekkelij k om er eens een 
bezoekje aan te brengen. 

Historisch erfgoed
West Betuwe kent een rij ke geschiedenis van kasteelheren, 
molenaars en fortbeheerders. Dit zie je terug in de kastelen, 
forten, molens en stadswallen. Bezoek de historische stadjes As-
peren en Heukelum of bekij k de dikke toren in Varik of de scheve 
toren in Acquoy. Lekker wandelen kan op de landgoederen Heer-
lij kheid Mariënwaerdt en het Geldersch Landschap in Neerij nen 
en Ophemert.

WEST 
BETUWE
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ONTDEK 
WEST BETUWE

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Ingenieur Jan Blanken bedacht in de 19e eeuw de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie als verdedigingswerk in oorlogstijden. 
Generaal Kraijenhof en zijn soldaten konden, door middel 
van sluizen en forten, met opzet bepaalde gebieden onder 
water zetten zodat de vijand niet kon oprukken. Ondertus-
sen hielden de soldaten zich op in de vele vestingen en 
forten langs de linie. 

Forten
In West Betuwe vind je nog drie forten die intact en te 
bezoeken zijn. Voor kunstliefhebbers is Fort Asperen,  
tegenwoordig beter bekend als Het Kunstfort, een aanrader. 
Kinderen vermaken zich uitstekend in GeoFort, dat in 2016 
werd uitgeroepen tot beste kindermuseum van de wereld.  
Of breng een bezoek aan het WO II- en Vliegeniersmuseum 
in Fort Vuren. In de kazerne van het fort kun je zelfs over-
nachten! Meer over GeoFort? Kijk op pagina 38. 

Fietsen langs rivieren en fruitbomen
Voor wie liever de natuur in gaat, zijn er in West Betuwe 
mooie fietsroutes te vinden. De ene is heerlijk lang en 
inspannend, de andere juist kort en relaxed. Rijd langs rivie-
ren en bloesemrijke boomgaarden en ontdek onderweg de 
karakteristieke dorpen. Plan zelf je fietsroute met het 
fietsrouteknooppuntensysteem of fiets een kant-en-klare 
route. Kijk op pagina 59 voor een mooie fietstocht door 
West Betuwe. 

De paden op, de lanen in
Aan de hand van het wandelnetwerk stel je zelf je eigen 
wandelroute samen. Mooi en rustgevend zijn de Klompen-
paden en Dwaalroutes. Deze lopen grotendeels over 
onverharde wegen en particuliere gronden. Je beleeft hier 
het landschap in al zijn puurheid. Onderweg geniet je van 
verrassende dingen, zoals wilde bloemen, ijsvogels en 
reeën. Gebruik van de Dwaalroute app levert leuke ontdek-
kingen op, voor zowel streekbewoners als toeristen. 

Vertier in en op het water
Ontdek de Linge met een kano of sloep: je kunt aanleggen in 
Asperen, Rhenoy en Beesd. De robuuste Waal steek je over 
met één van de pontjes. Wie toe is aan verkoeling, kan terecht 
in de verschillende openbare zwemplassen in de gemeente. 
Natuurlijk kun je ook volop vissen in het waterrijke West 
Betuwe. Vergeet je vispas niet! Beleefwestbetuwe.nl
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Restaurant Dukdalf
Bij Restaurant Dukdalf voel je je al snel thuis door de war-
me uitstraling. Strijk neer in het sfeervolle restaurant of 
op het prachtige terras (met uitzicht over de jachthaven). 
Of je nu gezellig wil borrelen aan het einde van de middag 
of juist urenlang wil tafelen; de uitgebreide menukaart 
biedt bijzondere gerechten voor ieder moment. Begin 
hier je zomermiddag of zoek juist de warmte op na een 
winterse wandeling. Je kunt hier ook terecht voor feesten, 
vergaderingen of recepties. Restaurantdukdalf.nl

Ga het erVAREN!
Bij Jachthuren.nl huur je comfortabele motorjachten 
die van alle gemakken zijn voorzien! Al vanaf €1256,- 
ben je een week lang kapitein van je eigen jacht. Een 
vaarbewijs is hiervoor niet nodig. Geniet ontspannen 
van het schitterende uitzicht en ontdek plekjes die van-
af de weg niet te zien zijn! De boten zijn het hele jaar 
door te boeken. Voor elke cruise die voor het jaar 2019 
vanaf Kerkdriel wordt geboekt, vóór 1-3-2019, geldt 
een lanceringskorting van 20%! Jachthuren biedt 
tevens B&B service. Jachthuren.nl

Op een landtong in één van de mooie uiterwaarden 
langs de afgedamde Maas ligt recreatiegebied De 
Zandmeren, waar de verschillende ondernemers je 
gastvrij  ontvangen. Een toplocatie voor natuurlief-
hebbers en rustzoekers, met ’s avonds de mooiste 
zonsondergangen. Vlij  neer op het strand of de 
zonneweiden en ga heerlij k zwemmen in het strandbad. 
Of volg de sportieve wandelroute via de trekpont, van 
de gemeente Maasdriel. Ook watersport – en botenlief-
hebbers kunnen hier hun hart ophalen. In het prachtige 
waterrij ke gebied is genoeg te beleven!

INSPIRATIEDe Zandmeren
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Feesten en evenementen
Voor feesten en overige gelegenheden aan de wal 

kun je terecht bij  Brandend Zand. Ook bedrij ven 
zij n hier welkom voor zakelij ke en feestelij ke 

bij eenkomsten. Bij  Land Rover Experience 
kun je terecht voor originele evenementen en 

uitdagende offroadtrainingen.

Etenstij d
Waterplezier maakt hongerig! Bij De Zandmeren 
heb je genoeg keus uit restaurants en terrassen. 
Voor een heerlijke lunch, diner of borrel kun 
je terecht bij Restaurant Dukdalf, Restaurant 
Brandend Zand of Paviljoen 212. Laat je culinair 
verwennen met uitzicht op het water.

Onderhoud en voorzieningen
Bij  De Zandmeren zij n verschillende ondernemingen gevestigd waar je 
terecht kunt voor aankoop, onderhoud, reparatie, renovatie en berging 
van je boot. Zij  zij n je graag van dienst!

• Bootbemiddeling.nl (Bootbemiddeling.nl)
• Botenlift en winterberging (Vangentwatersport.nl)
• De Winterberging.nl (Dewinterberging.nl)
•  Gebr. Tiekstra VOF Rvs, aluminium en staal bewerking, 

scheepstechniek (Gebr-tiekstra.nl)
•  Van der Zwan Scheepsbetimmering 

(Vanderzwanscheepsbetimmering.nl)
•  Hajdari boot & polyester service 
•  Jos van Tol Jacht- en interieurbetimmering 
•  Kreemers Jachtschilders 

Blij f lekker slapen
Overnachten is ook mogelijk in deze water-
rijke omgeving, bijvoorbeeld in een hotel- 

appartement van Het Gouden Zusje (voor meer 
informatie zie pag. 49). Recreatie park De Zand-

meren B.V. biedt overnachtings mogelijkheden 
in huisjes én camperplaatsen! Of leg je eigen 

boot aan in de jachthaven van Van Gent Wa-
tersport of Marina Kerkdriel. Nieuw is de B&B 

service bij Jachthuren.nl in de wintermaanden.

Alle activiteiten 
Dit is slechts een kleine greep uit wat de 
verschillende ondernemers te bieden hebben. 
Op de websites vind je uitgebreide informatie 
over alle activiteiten: 

•  Brandend-zand.nl
•  Maasdriel.nl
•  Goudenzusje.nl
•  Jachthuren.nl
•  Landroverexperience.nl
•  Marinakerkdriel.nl
•  Restaurantdukdalf.nl
• SUP76.nl
•  Vangentwatersport.nl
•  Waterfeesten.nl 

DE ZANDMEREN

Te huur!
Wie geen eigen boot heeft, maar toch het water 
op wil, huurt een sloep, zeilboot of kano bij  Van 
Gent Watersport of een comfortabel motorjacht bij  
Jachthuren.nl. Of huur eens een SUP-board! Heb 
je hier nog geen ervaring mee? Bij  SUP76 leren ze 
je graag de beginselen. Op de partyschepen van 
Waterfeesten.nl kun je terecht voor een mooie 
rondvaart of dagtocht. De boten zij n zelfs af te 
huren voor een varend feest tot wel 250 personen! 

ALTIJ D MEER 
TE BELEVEN
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Hanzestad
Tiel behoort tot de oudste steden van Nederland en heeft een 
bij zonder rij k (handels)verleden. Vanaf 1400 mocht Tiel zich dan 
ook Hanzestad noemen en maakte het deel uit van een belangrij k 
handelsverbond voor steden in Noord-Duitsland en Nederland. 
Van deze rij ke historie is vandaag de dag nog veel terug te vinden, 
zoals het Gotische huis, de Maartenskerk en de stadswal aan de 
Waalzij de van de stad. 

TIEL
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VEELZIJDIG 
TIEL

Tiel Fruitstad
In de 19e eeuw vestigde jamfabriek ‘De Betuwe’ zich in  
Tiel, waaruit later mascotte Flipje voortkwam. Hiermee 
verwierf Tiel faam als fruitstad. Veel activiteiten in de stad 
staan dan ook in het teken van fruit. Denk bijvoorbeeld aan 
het gratis popfestival Appelpop en het jaarlijkse Fruitcorso. 
Dit corso is het enige fruitcorso ter wereld en staat op de 
lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Nederland. Breng zeker ook een bezoek aan het Flipje & 
Streekmuseum. Dit is tevens het startpunt van diverse 
stadswandelingen onder leiding van bevlogen gidsen. 

Ontdek het Betuwelandschap
Wie er liever zelf op uit trekt, heeft ook voldoende mogelijk-
heden. Fiets bijvoorbeeld door de gevarieerde omgeving 
over dijken en landweggetjes. Je ziet het fraaie rivieren-
landschap met pittoreske dorpen, kerken en kastelen. In de 
bloesemtijd staan de bloeiende boomgaarden garant voor 
een mooie tocht. Je kunt er ook voor kiezen om de omge-
ving rond Tiel vanaf het water te bekijken, met een avon-
tuurlijke kanotocht op de Linge. 

Veelzijdig winkel- en horecagebied
Tiel is zeer centraal gelegen en gemakkelijk te bereiken.  
De stad heeft een overzichtelijk maar veelzijdig winkel gebied 
met meer dan 200 winkels. Naast de grote ketens vind je er 
ook diverse kleinschalige, bijzondere winkels. Even bijkomen 
doe je bij een café, restaurant of op een terras op een van de 
diverse horecapleinen die de stad rijk is. 

Toeristische infopost Tiel
Voor toeristische informatie kun je 
terecht in het cultuurgebouw Zinder

(Rechtbankstraat 1, Tiel) 
en op de website uitintiel.nl 

Vergeet ook de city Tiel app 
niet te downloaden!
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Gastvrijheid, variatie en kwaliteit
Grand café Hart van de Betuwe doet zijn naam eer aan: 

hier hebben ze echt hart voor de gasten. Dat merk je aan 
het gastvrije onthaal, maar ook aan de zorgvuldig samen-

gestelde menukaart. Of je nu wilt lunchen, dineren, borrelen, 
vergaderen of genieten 

van een high tea: het kan 
hier allemaal. Ook voor 

een familiefeestje kun je 
hier prima terecht. 
Ideaal, zeggen wij! 

Hartvandebetuwetiel.nl

Van der Valk Hotel Tiel
Hotel Tiel is hét fietshotel van de Betuwe. Je kunt hier  
overnachten en het is ideaal als vertrekpunt of als 
tussenstop voor mooie fietstochten. Neem een break 
in de lobbybar of bezoek SIXX Skybar op de 16e etage 
waar je fenomenaal uitzicht hebt. Sluit af met een 
diner in het sfeervolle restaurant. In het weekend kun 
je onbeperkt genieten van het Live Cooking buffet. 
Hoteltiel.nl

Duik in de geschiedenis met Flipje 
Het Flipje en Streekmuseum is een modern museum in een prach

tig historisch pand aan de Waal. Dit leuke uitje is geschikt voor 
kinderen, gezinnen en ouderen die het leuk vinden om hun jeugd

vriend Flipje weer terug te zien. Een groot deel van het museum 
staat in het teken van eten en voedselbereiding. Je wordt meege

nomen naar de wondere wereld van Flipje, de jam, de Romeinen en 
de complete geschiedenis van de stad Tiel. Roer in de grote jam
ketels, verwonder je over de pratende spiegel in de stijlkamer en 
ga op de foto met een jamlepel van maar liefst 1.20 m. hoog! Het 

museum heeft twee maal per jaar een wisselende tentoonstelling 
en daarnaast zijn er ook zilver, porselein, metaalwaren, schilderij

en en archeologische vondsten te zien Streekmuseumtiel.nl

Fruitcorso:  
uniek in de wereld!
Het jaarlijkse Fruitcorso in Tiel 
is het enige fruitcorso ter wereld. Appels, peren, 
noten, zaden en paprika’s maken deel uit van de stoet 
die in het derde weekend van september door de 
straten trekt. Vele vrijwilligers slagen er ieder jaar 
weer in om de wagens nog mooier en spectaculairder 
te maken, mede dankzij technische hoogstandjes en 
creatieve ontwerpen. Fruitcorso.nl
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Wil je op pad in Rivierenland? Dan is er eigenlij k maar 
één probleem: kiezen waar je heen gaat. Wil je iets 
leren of juist sportief bezig zij n? Wil je de prachtige 
omgeving beter leren kennen of duik je graag in het 
verleden? Of wat te denken van een ontmoeting met 

Kun jij  ontsnappen?
Puzzel je weg naar de uitgang in Escape Rooms Appel-
tern. Los de raadsels op, denk creatief en werk vooral 
goed samen. Lukt het jullie om binnen 60 minuten 
cryptische aanwijzingen te ontcijferen? 
Escaperoomappeltern.nl

Touren op een scooter
Ontdek de fruitrijke Betuwe op een retroscooter. 
Ook te huur met kinderzitje! Er zijn diverse leuke 
arrangementen waarbij je geniet van een heerlijke 
lunch of diner, eventueel in combinatie met een 
andere activiteit. Tourenopeenscooter.nl

INSPIRATIEDagje uit
de reuzenpanda’s? Het kan allemaal! Zowel binnen 
als buiten is er genoeg te doen. We zetten alvast een 
paar leuke ideeën voor je op een rij . En dit is slechts 
een kleine greep uit alle mogelij kheden die deze regio 
te bieden heeft!  
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DIERBARE 
ONTMOETINGEN IN 

Ouwehands 
Dierenpark 

Een bezoek aan Ouwehands Dierenpark 
staat garant voor een dag vol dierba-
re ontmoetingen. Heb je altij d al een 
reuzenpanda in het echt willen zien? 
Ouwehands Dierenpark is de enige plek 
in Nederland waar je deze dieren kunt 
bewonderen. Ontmoet de reuzenpan-
da’s Xing Ya en Wu Wen in de mystieke 
wereld van Pandasia. Leer hier ook 
meer over andere Aziatische diersoor-
ten, zoals de koeskoes, kleine panda en 
muntjak. Pandasia is zelfs uitgeroepen 
tot het mooiste reuzenpandaverblij f ter 
wereld! 

Genoeg te ontdekken
In Expeditie Berenbos ontdek je 
meer over de wereld van de beer 
en in Gorilla Adventure klim en 

klauter je tussen de gorilla’s! Hang 
je liever de beest uit? Sla dan ook 

Ravot Aapia, Europa’s grootste 
overdekte speeljungle, niet over. 

Kortom: er is genoeg te ontdekken! 
Beleef een dag vol dierbare 

ontmoetingen! Ouwehand.nl  

INSPIRATIE | DAGJE UIT

Vier feest in Slot Loevestein
Of het nu gaat om een bruiloft, verjaardag, diner, personeelsfeest, familie- 
of relatiedag: bij  Slot Loevestein maak je van je feest een onvergetelij ke 
gebeurtenis. Geniet van een avond- of dagvullend programma op maat, 
waarbij  het je aan niets ontbreekt. Er zij n ook extra activiteiten mogelij k, 
zoals abseilen, escape room of boogschieten. Door een combinatie van 
ruimtes is Slot Loevestein geschikt voor feesten van 10 tot 350 gasten. 
Slotloevestein.nl/feestlocatie-kasteel
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Boerengolf Hedel 
In de ongerepte natuur van de Bommelerwaard beleef je een 

onvergetelij ke dag voor jong en oud. Ga de competitie aan 
tij dens een potje boerengolf of voetgolf, maak een kano-

tocht inclusief picknick en vermaak je met minder weer in 
de grote speelhal met vele spellen. De locatie is ideaal voor 

een teambuildingsuitje, familiedag, vrij gezellenfeest of 
kinderpartij tje. Tip: sluit de dag culinair af met een boeren-

barbecue met ambachtelij k ij sbuffet van IJ sboerderij  de 
Schoonheuvel. Boerengolfhedel.nl

Activiteiten in overvloed
Bij Aan de Linge Recreatie kun je, zowel 

individueel als voor een groep, kiezen uit tal 
van activiteiten, als kano varen, klootschie-
ten en Solex rijden. Wil je langer blijven? Je 
kampeert hier in alle rust en kunt zelfs over 

een eigen vissteiger beschikken. Tenten, 
caravans en campers zijn welkom, maar je 

kunt ook kiezen voor een nostalgisch verblijf 
in een Pipowagen of Yurt. Aandelinge.nl

Creatief met glas
Leerdam is dé glasstad 
van Nederland, dus niet zo 
verwonderlijk dat je daar het 
Nationaal Glasmuseum vindt. 
Hier kun je je vergapen aan 
de bijzonderste glaswerken! 
Alle topstukken zijn perma-
nent te bewonderen en daar-
naast zijn er verrassende wis-
seltentoonstellingen, zoals 
‘GlassWorks’. Voor kinderen 
zijn er speciale activiteiten 
en speurtochten. Op loopaf-
stand van het museum vind 
je de glasblazerij. Bekijk hier 
zelf hoe de mooiste vormen 
glas ontstaan. 
Nationaalglasmuseum.nl

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren is de plek voor iedereen 
die meer wil weten over de natuur, rivieren en de Bommeler
waard. Leer hier over de historie van de riviervisserij , de 
baksteenindustrie of over de ontwikkelingen in het rivieren-
gebied. Kinderen kunnen zelf een overstroming veroorzaken 
aan de watertafels of waterdiertjes uit de vij ver scheppen. 
Vanaf de uitkij ktoren zie je de twee grootste rivieren van ons 
land. Bcdegroterivieren.nl

DE KEUZE IS REUZE!

Teveel leuke tips 
voor één dag?
Blijf een dag�e langer en 
overnacht bij Logement 
’t Voorhuysch! 
Voorhuysch.nl



WATER | XXX

RIVIERENLAND.NL36

Ontdek de Marechaussee
In het voormalige weeshuis in Buren vind je het Marechausseemuseum. 
Hier ontdek je alles over het verleden, het heden en de toekomst van de 
oudste politieorganisatie van Nederland en wat deze allemaal doet. Zie 
echte kogelinslagen in een gepantserde autodeur of maak een foto van 
jezelf, zittend op een motor in marechausseekleding! Bekijk de enorme 
collectie uniformen, uitrustingsstukken en voertuigen en ga zelf op 
sporenonderzoek met ‘Top secret’ (vanaf voor jaar 2019).
Marechausseemuseum.nl

INSPIRATIEMusea & erfgoed
Dankzij  de rij ke geschiedenis van Rivierenland vind 
je hier nog vele herinneringen aan een roemrij k 
verleden. Neem de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een 
85 kilometer lange verdedigingslinie met 45 forten, 
6 vestigingen en 2 kastelen. Het is hiermee het 
grootste rij ksmonument van Nederland. Ook aan te 
raden is de Vestingdriehoek. Deze wordt wel gezien 
als het sluitstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Bezoek de historische vestingsteden Buren, Gorin-
chem of Woudrichem vol monumenten en verwij zin-
gen naar vroeger. Of bekij k Rivierenland vanaf het 
water en vaar langs vestingen, uiterwaarden en 
kastelen. Op wat voor manier dan ook; laat je onder-
dompelen in natuur, cultuur en erfgoed.
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KASTEEL 
AMMERSOYEN

Kasteel Ammersoyen, onderdeel van Geldersch 
Landschap & Kasteelen, stamt uit 1300 en is 
echt een kasteel zoals je het kent uit verhalen 
over ridders en jonkvrouwen. Met metersdikke 
muren, 4 hoektorens en een slotgracht. In 
deze trotse burcht waan je je even in vervlogen 
tij den. Ontdek het kasteel op eigen gelegenheid 
of onder leiding van een bevlogen gids!

TERUG NAAR DE 
MIDDELEEUWEN

Speuren en spelen
Er zij n allerlei doe-activiteiten voor kinderen 
in het kasteel. Op de museumzolder spelen 
ze voor archeoloog en in de wapenkamer 
proberen ze onderdelen van een harnas uit. 
Tij dens schoolvakanties is er de speciale 
Speuren & Spelen tocht. In en om het kasteel 
zij n er allerlei opdrachten te doen. Wie lukt 
het om de code van de schatkist te kraken?

Plezier in alle soorten
Voor een huwelij k of een groepsuitje met de familie of (per-
soneels)vereniging is kasteel Ammersoyen ook de perfecte 

locatie. Van een groepsrondleiding tot een dagvullend 
arrangement; iedereen is van harte welkom! 

Glk.nl/ammersoyen

Ontdek het verleden
Tij dens een rondgang bekij k je onder andere 
de torenkamers, de ridderzaal en het 
vrouwenverblij f. Vanaf april kun je ook het 
harnas van de hertog van Gelre bewonderen! 
Beklim zeker ook de muurtrappen naar de 
museumzolder. Daar vind je archeologische 
vondsten uit de gracht die een goed beeld 
geven van de vroegere bewoners. 

Culinaire fi etsroute
De route ‘Groots genieten van kasteel 
Ammersoyen’ van Happen en Trappen 
is een aanrader voor fi etsliefhebbers.
In deze prachtige fi etstocht is een 
bezoek aan het kasteel opgenomen en 
geniet je onderweg op verschillende 
locaties van een keuze uit heerlijke 
gerechten. 
Happenentrappen.nl/route/231

Jubileumeditie 
Middeleeuws Bewoond
Tij dens de Pinksterdagen (9 en 10 juni) wordt 
het kasteel weer middeleeuws bewoond 
door de hertog van Gelre en zij n hofhouding. 
Het jaar 1400 komt weer tot leven en zowel 
binnen als buiten is veel moois en avontuur
lij ks te beleven. Speciaal voor deze jubileum-
editie komt ook hertogin Maria van Gelre op 
bezoek.
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Beleven en creëren
In dit themapark draait het om beleven en creëren! Stap in 
de lift van ‘Expedition Earth’ en reis 6000 kilometer af naar 
het binnenste van de aarde. Verbaas je bij de ‘Digital Wall’ 
en probeer eens een toren te bouwen, die blijft staan tijdens 
een aardbeving. Vergeet ook niet om af en toe pauze te hou-
den! Dit doe je in het 3D Café of op één van de terrassen, 
bijvoorbeeld vlakbij de Vleermuisspeeltuin. Feestlocatie bij uitstek

Heb je iets te vieren? Bij  GeoFort heb je keuze uit 
verschillende arrangementen, maar ook een eigen 

programma op maat is mogelij k. Geofort.nl

• Stadskasteel Zaltbommel 
 (Stadskasteelzaltbommel.nl)
• Museum Baron van Brakell 
 (Streekmuseumbaronvanbrakell.nl)
• Museum Buren en Oranje 
 (Museumburenenoranje.nl)
• Flipje en Streekmuseum Tiel 

(Streekmuseumtiel.nl)
• Fort Vuren 

(Fortvuren.nl)

SPEUREN EN ONTDEKKEN IN
GeoFort

Op een oud forteiland in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie ligt GeoFort; een 

educatief en interactief science center, 
waar alles draait om de wereld. Zowel 

binnen als buiten valt er ontzettend veel 
te doen. Niet voor niets won GeoFort al 

eens de prij s voor ‘Beste kindermuseum 
van de wereld’!
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SLOT 
LOEVESTEIN

Een bezoek aan Slot Loevestein 
staat garant voor een leuk dagj e 
uit. Jong en oud kij kt zij n ogen 
uit in het middeleeuwse kasteel. 
Hier hebben mensen eeuwenlang 
gewoond, gewerkt en gevochten. 
Alles ademt nog de sfeer van 
vroeger, maar het slot ontdek 
je op een eigentij dse manier!

AVONTUUR VOOR 
JONG EN OUD

Fietsen en wandelen
Bezoek Slot Loevestein tij dens een fi ets-
tocht door de Vestingdriehoek. Of struin 

door het prachtige natuurgebied rond het 
slot. Rust daarna lekker uit in de Taveerne, 

onder het genot van een kop koffi  e met wat 
lekkers. De vesting is gratis toegankelij k. 

Slotloevestein.nl

1001 bommen & granaten
Bezoekers van het slot krijgen allemaal 
een eigen sleutel. Dankzij de inter-
actieve presentatie ‘1001 bommen & 
granaten’ kom je alles te weten over het 
reilen en zeilen in het kasteel en de 
oude soldatenvesting. Omdat het slot 
ook een staatsgevangenis is geweest 
en deel uitmaakte van de Hollandse 
Waterlinie is er heel wat te zien en te 
ontdekken. Met je persoonlijke sleutel 
kunnen spellen worden gespeeld, ruim-
tes worden geopend en verhalen van 
vroegere bewoners worden gestart. 

LEUKE TIPS!
23 EN 24 FEBRUARI

Winterbivak

5 MEI
  Ganzenveer schrij ven 

en oud Hollandse 
spellen

7 EN 8 SEPTEMBER
Wilgenvlechtersfestival

Voor een volledig overzicht 
bekij k de evenementen-
kalender op pagina 23.

Boeren, burgers en buitenlui!
Op en rond Slot Loevestein vinden regelmatig evenementen plaats! 
Zo kun je in het weekend van 19 en 20 oktober getuige zij n van een echt 
riddertoernooi. De hele vesting wordt omgetoverd tot middeleeuws 
terrein en toernooiveld. Van heinde en ver komen stoere ridders en 
mooie jonkvrouwen kij ken welke ridder zich uiteindelij k kampioen mag 
noemen. Natuurlij k ontbreken ook de middeleeuwse ambachtslieden 
en handelaren niet! 
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Vestingstad Gorinchem bestaat al zo’n 1000 jaar. 
Rond 1600 werd de middeleeuwse stad uitgebreid 
met vestingwallen die de stad moesten beschermen 
tegen de Spanjaarden, om vervolgens in 1672 onder-
deel te worden van de Hollandse Waterlinie. Anno 
2019 is Gorinchem de grootste vesting van ons land 
die nog in de oude staat is. Maar wel een bruisende 
vesting!

Wie de plattegrond van Gorinchem erbij  pakt, ziet in één oog-
opslag dat we hier te maken hebben met een vestingstad. Het 
historische centrum ligt binnen de oude stadswallen en bestaat 
uit gezellige straatjes en levendige pleinen. Daar omheen ligt het 
water, wat van een wandeling over de stadswallen een bij zondere 
ervaring maakt. Maak deze op eigen houtje of volg de 5 km lange 
uitgestippelde Vestingwandeling. 

GORINCHEM

Tip voor bezoekers
•  Ben je op zoek naar nog meer inspiratie voor je bezoek 

aan deze stad? Kij k op de website of download dan de 
Mooi Gorinchem app.

•  Bezoek de VVV voor wandelingen en andere 
toeristische informatie, ook voor een stadswandeling 
met een gids. 

•  Samen met Woudrichem, Zaltbommel, Fort Vuren en 
Slot Loevestein vormt Gorinchem de Vestingdriehoek. 
Maak gebruik van de voet- of fi etsveren om alle locaties 
te bezoeken.



41RIVIERENLAND.NL

STEDEN | GORINCHEM

BELEEF 
DE VESTING, 
ONTDEK 
DE GEHEIMEN

Gorcumse zeeheld
Ook binnen de stadwallen is genoeg te ontdekken. Breng 
bijvoorbeeld een bezoek aan het Hendrick Hamel Museum. 
Het historische verhaal van deze Gorcumse zeeheld komt 
hier op een spannende manier tot leven. Na een schip-
breuk met de VOC werd Hamel met 36 andere overlevenden 
te werk gesteld als lijfwacht van de Koreaanse koning.  
Vele jaren en ontberingen later wist hij te ontsnappen naar 
Nagasaki. Hij is vooral bekend geworden door het verslag 
dat hij schreef over de schipbreuk en aansluitende verblijf 
in Korea. Het museum is gevestigd in het Hamelhuis, dat 
gebouwd is op de geboortegrond van Hamel.

Bruisend Gorinchem
Gorinchem mag dan een authentieke vestingstad zijn,  
er is meer te beleven dan cultuur snuiven en historische 
bouwwerken bekijken. Zo kun je naar hartenlust shoppen 
in de moderne winkelstraten of je laten verrassen door het 
mooie aanbod van veel kleine hippe winkeltjes en concept 
stores. Of dwaal lekker door de smalle steegjes van de 
vesting en snuffel tussen antiek en curiosa. Bijkomen doe 
je in één van de gezellige cafés, brasseries, restaurants of 
leuke koffietentjes. Een lekker plekje op het terras vind je 
zeker op de Grote Markt, Groenmarkt of Varkenmarkt. De 
meeste terrassen zijn verwarmd, dus ook in de winter zit je 
goed! Mooigorinchem.nl

Wist je dat…
Hendrick Hamel uit een bekende familie van 
vestingbouwers komt? Vader Frederick Hamel 

vestigde zich in Gorinchem om mee te werken 
aan de bouw van de vesting rond 1592. 



RIVIERENLAND.NL42

STEDEN | GORINCHEM

Varen in de Vestingdriehoek
Gorinchem, Woudrichem, Fort Vuren en Slot Loevestein 
vormen samen de Vestingdriehoek met als verbindende 

factor de veerdienst die je van de ene naar de andere locatie 
vervoert. Een bijzonder en leuk uitstapje en het varen is 
eigenlijk wel een kleine 

rondvaart te noemen. Stap 
aan boord en vaar langs 

vestingen, uiterwaarden en 
kastelen. Leer over de Hol
landse Waterlinie en geniet 

van cultuur en geschiedenis. 
De fietsroute Rondje Pontje 
is de uitgelezen manier om 
de Vestingdriehoek te ver
kennen. Rivierenland.nl/
rondje-pontje-vesting-

driehoek

Vestingsteden Gorinchem 
en Woudrichem
De start van de fietsroute is in Gorinchem en leidt ver-
volgens naar Woudrichem. Allebei zijn het vestingste-
den met fraaie monumenten en prachtige stadswallen. 
Beide zijn de moeite waard om te bezoeken en nodigen 
uit tot een wandeling. Toch zijn ze ook heel verschil-

lend. Gorinchem heeft als 
stad een regio-functie en er 
zijn volop winkels, een sta-
tion, restaurants en terras-
sen. Voor Woudrichem geldt 
juist: klein maar fijn. 

Vestingdriehoek

Slot Loevestein en Fort Vuren
Vanuit Woudrichem vaar je naar Slot 

Loevestein, dat slechts op twee minuten 
afstand van de steiger ligt. Het is een im-
ponerende vesting met een middeleeuws 

kasteel. Bezoek het museum of struin rond 
in de prachtige natuur rondom de burcht. 

Vervolgens steek je de Waal over en kom je 
bij Fort Vuren. Hier is tegenwoordig het WO 

II- en Vliegeniersmuseum gevestigd, wat 
gericht is op gebeurtenissen in de Tweede 

Wereldoorlog in Rivierenland. Zowel op Slot 
Loevestein als Fort Vuren kun je overigens 

blijven slapen! Vanuit Fort Vuren vaar je 
zo weer naar Gorinchem, waarmee je een 

rondje Vestingdriehoek hebt voltooid. 
Vestingdriehoek.nl
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Vrij heid, blij heid met de camper
Niets voelt vrijer dan rondtrekken in een camper! 
Je toert heerlijk rond in je eigen tempo en ontdekt de 
mooiste plekjes van Rivierenland. Er zijn diverse speci-
aal ingerichte camperplaatsen, veelal prachtig gelegen 
in de natuur, aan het water of dichtbij een historisch 
stadscentrum. Heb je geen eigen camper en wil je toch 
dit gevoel van vrijheid ervaren? Huur er eentje! 

Overnachten kan in Rivierenland volop en de 
rust krij g je er gratis bij , net als de morgendauw 
met vogelgeluiden. Want na een stille nacht, is 
het ontwaken des te mooier tussen rivieren en 
boomgaarden.

Kom daarom hier en blij f slapen op een van de 
vele campings, in een gezellige bed & breakfast 
onderaan een dij kje of ontdek een van de andere 
verrassende mogelij kheden! Ook met groepen 
ben je welkom in de Betuwe, Bommelerwaard 
en het Land van Maas en Waal!

INSPIRATIEOvernachten

Dit kan bijvoorbeeld bij ‘Betuwe Campers’. Geniet van 
een camperplek in het groen en aan het water zoals bij 
campingpark Het Groene Eiland of vakantiepark Eiland 
van Maurik. Of kies voor één van meer dan 20 andere 
camperplaatsen. Rivierenland.nl/camperplaatsen
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Camping De Rotonde
De kinderen leven zich 
uit op het pannaveldje of 
in de stoere speeltuin met 
onder meer een kabelbaan 
en airtrampolines. Op 
warme dagen staat het 
waterspeeltoestel garant 

voor veel plezier! Zelf kun je je energie kwijt op de tennis- 
en jeu-de-boules-banen. Kom met je eigen tent of caravan 
of huur één van de (water)chalets. Campingderotonde.nl

RELAXTE CAMPING

Kampeerparadijs voor het gezin
Camping De Vergarde is met recht een kampeer-
paradij s voor gezinnen te noemen. Hier is van alles 
te doen, zoals ponyrij den, lasergamen of lekker 
vissen. Neem ook een duik in het zwembad met 
openschuifbare overkapping. Heb je geen eigen tent 
of caravan? Huur dan een luxe lodge, compleet met 
vloerverwarming en buitenkeuken met barbecue! 
Devergarde.nl

Zoek je een relaxte camping in de Betuwe, met 
volop recreatiemogelij kheden, ruime plaatsen in het 
groen en schoon sanitair? Dan ben je bij  Camping 
De Rotonde aan het juiste adres. Of je nu met 
(klein-)kinderen komt of buiten de schoolvakanties 
op je gemak de Betuwe en de Linge wilt verkennen: 
hier kan het! Ga lekker relaxen op de ligweide bij  het 
strandbad of gooi een hengeltje uit in de visvij ver. 

Camping De Karekiet
Op deze kleinschalige, groene 
camping kampeer je letterlijk 

tussen de fruitbomen. Wat 
meteen opvalt, is de rust die 

hier heerst. Vanaf de camping 
maak je met de kano een mooie 

tocht over de Linge en de Korne. 
Er starten ook diverse fi ets- en 

wandelroutes. En als het een 
avond iets frisser is, kun je een 

vuurkorf huren. Als dat geen 
vakantie is! Dekarekiet.com
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Award winnende camping
Deze minicamping grossiert in Zoover 

awards en goede aanbevelingen. Eigenaars 
Mark en Christa doen er dan ook alles aan 

om het campingplezier van de gasten te 
vergroten. De meeste plaatsen zijn verhard, 

zodat er ook bij minder weer comfortabel 
gekampeerd kan worden. Gelegen in het 

Land van Maas en Waal, leent de omgeving 
zich voor vele, mooie fi etstochten. Er is een 

overdekte fi etsenstalling met oplaadpunten. 
Campingdenhoogenberg.nl 

Kamperen in 
een uiterwaard
Camping De Rietschoof ligt in een 
karakteristieke uiterwaard aan de 
Afgedamde Maas. Met een eigen 
zwembad, zandstrand, jachthaven, 
visvijver, speel toestellen, cafetaria 
en oergezellige kantine biedt deze 
gemoedelijke camping een leuke 
vakantie voor jong en oud. Boven-
dien is met Hemelvaart, Pinkste-
ren en in het hoog seizoen een 
recreatieteam aanwezig. Ook in de 
omgeving is meer dan genoeg te 
beleven. Rietschoof.nl

Onthaasten
B&B en Theehuis Dreumelse 
Waard ligt in het Land van Maas 
en Waal, vlak achter de Waaldij k. 
Het hele jaar door word je gastvrij  
onthaald in deze knusse B&B, 
waar onthaasten het motto is. 
In de mooie groene omgeving 
kun je fantastisch wandelen en 
fi etsen. Struin door de uiterwaar-
den en geniet van huisgemaakte 
zoete lekkernij en in het theehuis.
Dreumelsewaard.nl

Landelijk kamperen
De 25 kampeerplaatsen en/of 18 verharde cam-

perplaatsen van deze landelij ke minicamping zij n 
omringd door peren en kersen fruitbomen en 
bieden vanaf de vier kampeervelden een mooi 

uitzicht op o.a. de fruitboomgaarden en bessen-
gaarden. Er zij n stacaravans te huur, er is gratis 

4G-Wifi  en een overdekte fi etsenstalling met 
oplaadpunten voor e-bikes. Leuk: bij  aankomst 
krij g je een handige map met onder meer wan-

del- en fi etsroutes. Minicampingburen.nl
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Heerlij k bij komen
Wil je een paar dagen rustig bijkomen? Dan 
is Minicamping Tussen de Dijken de uitge-

lezen plaats. Aan de rand van Tiel, omgeven 
door prachtige natuur, vind je hier 25 ruime 

plaatsen voor caravans, tenten of campers. 
De camping heeft een gezellige kantine 

met terras en een speciale kampvuurplaats. 
Fiets, wandel en relax, maar vooral geniet! 

Minicamping-tussendedij ken-tiel.nl

Camping Graaff en Woerd
Deze landelijke camping beschikt over 20 ruime staanplaatsen met 
een mooi uitzicht over de oude hoogstamboomgaard en de weilan-

den. Het sanitair is recent volledig vernieuwd en daardoor heb je de 
beschikking over luxe doucheruimtes. De sfeer op de camping laat 
zich het beste als gemoedelijk omschrijven. Op het terrein zijn ook 

een pony, kippen en hangbuikzwijnen te vinden. Graaffenwoerd.nl

Camping Betuwe
Genieten doe je op Camping 
Betuwe. Vissers kunnen 
hun hart ophalen dankzij  
de eigen visvij ver met 
karpers! Voor wie liever 
actiever bezig is, zij n er 
diverse fi etsroutes die je 
langs de mooiste plekjes 
van de Betuwe leiden. 

Laat je verrassen tij dens de bloesemperiode of pluk de vruchten in de 
fruitperiode. Sluit de dag af met een heerlij k diner in de brasserie waar de 
lekkerste streekproducten worden gebruikt. Campingbetuwe.nl

Kamperen aan het water
Door de unieke ligging aan het wa-
ter is deze rustige familiecamping 
dé plek voor sportvissers en water-
sportliefhebbers. Maar ook wan-
delaars en fi etsers worden door de 
mooie, bosrijke omgeving op hun 
wenken bediend. De staanplaatsen 
voor tent en caravan zijn ruim en 
bij de camping kun je aanleggen 
met je eigen boot (waterskiën is 
toegestaan). De camping heeft ook 
een zwembad. Verkrema.nl

Paradij s voor natuurliefhebbers 
Recreatiepark De Markplas heeft een parkachtige 
uitstraling waar water centraal staat. Je kunt hier 
heerlijk tot rust komen. In het prachtige natuur-
water kun je zwemmen, vissen of varen. Dit maakt 
het tot een uitstekende plek voor natuurliefhebbers. 
Op het park bevinden zich nog oude fruitbomen, 
die in het voorjaar vol bloesem zitten. In het najaar 
smul je van de peren. De omgeving biedt veel 
wandel- en fi etsmogelijkheden. Demarkplas.nl
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TOPtijd aan het water
Centraal in Nederland, maar direct aan het 
water ligt Vakantiepark Eiland van Maurik. 

Op het grote zandstrand is er ruimte om 
heerlij k te zonnen, lekker te spelen in 

het zand en af te koelen in het meer. Alle 
ingrediënten voor een echt vakantiegevoel 

zij n hier aanwezig! Pannenkoekenhuis De 
Waterspiegel is recent helemaal herbouwd. 
Je kunt hier terecht voor een ambachtelij ke 

pannenkoek en andere heerlij ke lunch- en 
dinergerechten. Eilandvanmaurik.nl

Kamperen tussen 
de fruitbomen
Wie wil genieten van fl eurige bloesems 
en heerlijk fruit gaat kamperen op 
Campingpark Zennewijnen aan de Waal. 
De sfeer is vriendelijk en gastvrij en er 
is volop keuze om te overnachten: van 
ruime kampeerplekken en verharde cam-
perplaatsen tot een comfortabele B&B en 
pipowagens. Overdag trek je er te voet of 
met de fi ets op uit, maar je kunt ook gaan 
vissen, het zwembad in duiken of relaxen 
op het zonnige terras of in het gezellige 
restaurant. Campingzennewij nen.nl

LANDELIJ KE SFEREN
Vakantiehuisjes 
Betuwe
Wat is er nu fi jner dan wak-
ker worden in een gezellige 
vakantiebungalow met mooi 
uitzicht op de landerij en, 
boomgaarden en de Greb-
beberg? Het kan bij  Vakan-
tiehuisjes Betuwe, op een 
voormalige boerderij  net 
buiten Kesteren, in de Mars
polder. Dankzij  de landelij ke 
ligging is het hier ideaal 
voor natuurliefhebbers en 
rustzoekers. Het kleinschali-

ge vakantiepark bestaat uit vij f vrij staande bungalows, variërend in grootte. 
Alle bungalows hebben een eigen terras waar je heerlij k buiten kunt zitten. 
In de compleet herbouwde schuur zij n bovendien twee royale appartemen-
ten, ideaal voor groepen van maximaal 9 of 15 personen. De appartementen 
kunnen ook samengevoegd worden en dan kun je er zelfs met 24 personen 
terecht! Eigenaren Koen en Lisa heten je het hele jaar door welkom en ont-
vangen je hartelij k met een Betuwse lekkernij . Vakantiehuisjesbetuwe.nl
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TopParken

Bij  TopParken geniet je van een heerlij ke 
vakantie aan het water, in de bossen of 
aan zee. Alle zeventien parken zij n gele-
gen op unieke locaties in Nederland en 
beschikken over comfortabele vakan-
tiehuizen. Je kunt hier niet alleen een 
woning huren, maar ook kopen. In iedere 
prij sklasse is er wel iets te vinden. 
Zo ook bij  Recreatiepark het Esmeer.

Ideaal voor 
watersporters

Recreatiepark het Esmeer 
is gelegen op een prach-

tige locatie in de Bomme-
lerwaard, grenzend aan 

het mooie recreatiegebied 
De Neswaarden. Het is 
de ideale vakantieplek 
voor iedereen die van 

zwemmen, vissen, varen 
of surfen houdt. Het park 

heeft zelfs een eigen 
jachthaven! 

Eropuit
In de nabij e omgeving van het Esmeer is genoeg te doen. 
Breng een bezoek aan het gezellige vestingstadje Zaltbom-
mel of maak een mooie fi ets- of wandeltocht. Bij  slecht weer 
vermaken de kinderen zich in de dichtbij gelegen indoor 
speeltuin of ga je op avontuur in Slot Loevestein. 
Recreatieparkhetesmeer.nl 

INSPIRATIE | OVERNACHTEN

ONTSNAPPEN AAN DE 
HECTIEK VAN DE DAG
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Luxe, rust, 
ruimte en privacy

’t Voorhuysch heeft een landelij ke sfeer in 
combinatie met moderne elementen en 

natuurlij ke materialen. Beide gastenverblij -
ven zij n voorzien van alle gemakken, zoals 
een sfeervolle woonkamer, een compleet 

ingerichte keuken, een aparte slaapkamer 
met boxspringbedden en een badkamer met 

stortdouche. Ook buiten is het zeer aan-
genaam verblij ven in de omheinde tuin. Je 

hebt de beschikking over je eigen terras en 
kunt de dag heerlij k afsluiten in de hottub. 

Voorhuysch.nl

‘t Voorhuysch

Aan de rand van het pittoreske 
en gezellige dorpje Ingen ligt, 
op een rustige locatie, logement 
’t Voorhuysch. Dit logement is 
bij zonder geschikt als startpunt 
voor verschillende activiteiten 
in de omgeving, maar ook om 
eens even helemaal bij  te komen. 
Door de mooie ambiance en de 
prachtige omgeving is het de 
perfecte plek om, zoals gasten 
zeggen: ‘Heerlij k te ontsnappen 
aan de hectiek van de dag’.  

Overnachten aan het water
Pal aan het strand, uitkijkend op recreatiegebied De Zandmeren, ligt 
Het Gouden Zusje. Deze hotelappartementen in Kerkdriel zijn voorzien 
van de nodige luxe, zoals een eigen woon- en badkamer, een volledig 
ingerichte keuken en een heerlijk terras met uitzicht op het strand. 
Bovendien is het mogelijk om de drie appartementen samen te voegen 
tot één grote groepsvilla voor maximaal 12 personen. Goudenzusje.nl

ONTSNAPPEN AAN DE 
HECTIEK VAN DE DAG
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Overnachten op Kasteel Ophemert

Midden in de Betuwe op Kasteel 
Ophemert vind je een unieke Bed & 
Breakfast. Er zij n vier 2-persoons-

kamers en een loft met een gezellig 
zitje rond de open haard. In de 

sfeervolle kamers geniet je van 
privacy en comfort en kij k je uit 

over de schitterende kasteeltuin. 

Voor iedere 
gelegenheid
Kasteel Ophemert is een prachtige 
locatie voor o.a. een vergadering, 
sprookjeshuwelij k, condoleance en 
andere gelegenheden.

GOED OM TE WETEN:
Van 15 t/m 19 mei vindt op het landgoed 
hét nieuwe groenevenement van 
Nederland plaats: ‘Gardenista’ 
(zie pagina 24). 

Logeren in de Appelgaard
In Logement ‘De Appelgaard’ is het goed toeven. Te midden van de prachtige hoogstam -  

boomgaard bevindt zich een aantal duurzame gastenverblij ven, met een knipoog naar 
de voormalige koeienstal. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en verwarming 

gebeurt zo veel mogelij k door CO2neutrale energie. De drie sfeervol ingerichte 
gastenkamers zij n van alle gemakken voorzien. Nieuw zij n de twee volledig uitgeruste 

appartementen ‘Gravenstein’ en ‘Brederode’, vernoemd naar oude fruitsoorten. De 
wanden zij n gestuukt met leem en dankzij  de vele ramen heb je een prachtig uitzicht 

over de weilanden. Een extra vermelding verdienen de oude drinkbakken van de koeien 
die zij n omgevormd tot bij zondere verlichting. Of kies voor het vrij staande ‘Huisje 

Weltevree’, met extra veel privacy. Deze boerderij lodge heeft openslaande deuren naar 
een ruim privéterras. De Appelgaard ligt op loopafstand van het historische centrum 

Culemborg, maar toch midden in de natuur. Logementdeappelgaard.nl  

Persoonlij ke aandacht
Voor gastvrouw Alexandra van Dedem staat gastvrij-
heid hoog in het vaandel en zij geeft je graag persoon-
lijke tips over de omgeving. Haar uitgebreide en verse 
ontbijt wordt geroemd door vele, eerdere gasten.

Faciliteiten
Naast de heerlijke kamers kun je 
ook gebruik maken van de biblio-
theek, het terras, het zwembad 
en natuurlijk de grote tuin met 
monumentale bomen. 
Kasteelophemert.nl

• De Oosterling (Debetuwsekers.nl)
• De Hoenderik (Dehoenderik-tricht.nl)
• Fruitpark Ochten (Fruitpark.nl)
• Camping De Linie (Campingdelinie.nl)

duurzaam & groen verblijf
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Historie van De Linde
De Linde is van oudsher een belang-
rijke boom die symbool staat voor 
bescherming, oprechtheid en recht-
vaardigheid. De Kelten hadden de 
gewoonte een linde bij de woning te 
planten bij wijze van bescherming van 
zowel het gezin als de gemeenschap. 
Er werd onder vergaderd, getrouwd en 
gefeest. In Zweden worden linden nog 
steeds beschermd omdat daarin goede 
huisgeesten wonen.

Verrassend element
Sinds een paar jaar beschikt het 

restaurant over een Josper grill. Dit 
is een Spaanse (binnen)barbecue 

waarmee gegrilld wordt op houtskool. 
Deze bereidingswij ze zorgt voor een 
heerlij ke authentieke grillsmaak aan 

de klassieke gerechten als steak 
bavette, chateau briand of tournedos. 

Benieuwd geworden? Eigenlij k moet 
je het gewoon gaan proeven.

Verbinding
tussen mensen

Hoe passend is de naam De Twee 
Linden voor dit hotel, restaurant 

en zalencomplex! Net als vroeger 
vinden ook mensen vandaag de 

dag nog verbinding op deze plek. 
Of het nu een gezin is dat komt 

eten, vriendinnen die genieten van 
een verrukkelij ke high tea of een 

organisatie die komt vergaderen. 
Bovendien kan er, net als lang 

geleden, ook getrouwd en gefeest 
worden! Van de ontvangst van de 

gasten in het grand café en de 
huwelij ksvoltrekking tot het diner 

in het restaurant en het feest in de 
zaal; je hebt alles onder één dak. 
Na afl oop blij f je natuurlij k lekker 

slapen in het hotel.

Een tweede thuis
Eén van de belangrijkste kernwaarden van De Twee Linden 
is de gastvrijheid. Gasten voelen zich snel thuis, worden 
bij de voornaam aangesproken en de medewerkers zetten 
graag net een stapje extra om mensen van dienst te zijn. 
Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat bezoekers graag 
terug komen en de plaats aanbevelen aan vrienden en 
familie. Gasten spreken over ‘echte gastvrijheid’, ‘perfecte 
service’ en ‘een plek waar je nog echt verwend wordt’.
Detweelinden.nl  

DE TWEE LINDEN

De Twee Linden is al zeker vier 
generaties lang het trotse bezit 
van de familie Van de Wert. Wat in 
1871 begon als een bescheiden café 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
hotel, grand café, restaurant en 
zalencomplex. Ondanks de uitbreiding 
en modernisatie heeft het zij n oude 
karakter en sfeer weten te behouden. 

EEN LOCATIE 
MET GESCHIEDENIS
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De Betuwe kenmerkt zich door een prachtig rivieren- 
en dij kenlandschap. Langs lanen, wegen en straten 
staan vaak zogenaamde laanbomen, zoals de eik, 
beuk, iep en berk. De vele laanboompercelen waar 
Neder-Betuwe tot ver over de grenzen om bekend is, 
en het prachtige landschap maken een bezoek aan 
deze gemeente meer dan de moeite waard. Ontdek 
waar een middelgrote gemeente groot in kan zij n!

Waan je in een schilderij 
Maak tij dens een mooie fi etstocht kennis met de bij zondere laan-
boomteelt en geniet van het prachtige Betuwse landschap. Met 
knoppen in het voorjaar en in de zomer uitbundige bladeren die 
in de herfst weer veranderen in een warm en bont schilderij . Wist 
je dat veel bomen die in de diverse Europese landen op de markt 
zij n hun oorsprong kennen in Neder-Betuwe? Rond Opheusden en 
Kesteren is de teelt van vrucht- en laanbomen al ontstaan rond de 
16e en 17e eeuw.

NEDER- 
BETUWE
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LAANBOMEN IN 
NEDER-BETUWE

Fiets de ‘Laanboomroute Betuwe’
Met de Laanboomroute kom je langs diverse laanboom-
teeltbedrijven en horecagelegenheden. Je fietst door een 
gevarieerd landschap en prachtige natuur. Neder-Betuwe 
lijkt wel een etalage van een bomenshowroom! Bij het 
fietsen van de route, of tijdens open dagen op de kweke-
rijen, kom je meer te weten over het laanboomkweken. 
Wethouder Keuken, die de ontwikkeling van de laanboom-
sector in zijn portefeuille heeft: ‘Een boom geeft leven en is 
belangrijk voor een gezond klimaat’.

Historie
Hier en daar kom je in dat gevarieerde landschap een 
prachtig historisch pareltje tegen: een eeuwenoude kerk 
aan de voet van de dijk, een oude school, boerderij of 
woonhuis. Of de oude noodschuur voor zandzakken in de 
strijd tegen het water, die is omgebouwd tot ‘nootschuur’, 
voor de opslag van de plaatselijke muziekinstrumenten. 
Moderne geschiedenis, uit de beginjaren 80 van de vorige 
eeuw, vind je terug bij de Kerncentrale Dodewaard, die 
deels is ontmanteld en waarvan het overige nu veilig 
ingesloten is. Vroeger was hier veel rumoer van voor- en 
tegenstanders van kernenergie, tegenwoordig kun je er,  
in alle rust, prachtig wandelen.

Gastvrijheid 
Alle voorzieningen om tijdens je fietstour te genieten van 
een kop koffie met appeltaart of een heerlijke lunch of 
diner zijn aanwezig. Herma van Dijkhuizen, wethouder 
Neder-Betuwe en verantwoordelijk voor Recreatie en 
Toerisme: ‘De recreatie- en horecabedrijven in Neder- 
Betuwe en omgeving staan bekend om hun Betuwse 
gastvrijheid en de tijd die zij graag nemen voor anderen!’ 
Kies je er voor om langer te blijven bij één van de recreatie-
parken, landelijke hotels of de vele sfeervolle B&B’s, dan 
kun je dus ook verzekerd zijn van persoonlijke aandacht en 
een aangenaam verblijf.

De routekaart voor de Laanboomroute Betuwe is vanaf het 
voorjaar van 2019 verkrijgbaar en ook digitaal te down-
loaden op Gelderseroutes.nl/laanboomroute.

Voor veel andere wandel- en fietsroutes en handige toeris-
tische tips is de recreatiekaart ‘Welkom in Neder-Betuwe’ 
gratis verkrijgbaar en ook digitaal te downloaden op  
Nederbetuwe.nl/recreatiekaart.
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Daar bij die molen…
Molen De Zwaluw is de ideale tussenstop tijdens een prach-
tige wandel- of fietstocht. Geniet binnen of op het terras van 
een heerlijke pannenkoek, lunch of diner. De kinderen ver-

maken zich ondertussen opperbest in de grote speeltuin. Of 
geniet van een uitgebreide 

high tea met diverse soorten 
hartige en zoete gerechtjes. 
Wel even vooraf reserveren!  

Molendezwaluw.nl

BETUWE

NederBetuwse 
fietsroute 

 ca. 50 km

Deze route voert je langs 
vele Betuwse boomgaarden, 
maar ook door gemoedelijke dorpen als Lienden, Kesteren 
en Opheusden. Je passeert natuurgebied de Marspolder en 
rivieroeverreservaat de Blauwe Kamer. Aan de overkant van 
de Nederrijn kun je de Grebbeberg zien liggen!

Startpunt: Restaurant Molen De Zwaluw, Camping De Linie of 
Recreatiepark De Markplas. 

Knooppunten:            91   92  94  19  95  50  53  18  

16  67  02  52  51  50  03  05  06  07  08  09  90  

93    91

Betoverende

Slapen onder de fruitbomen
Op Camping De Linie kampeer je onder de Betuwse fruit
bomen op ruime en goed onderhouden plaatsen. Deze 
rustieke familiecamping ligt aan zwem- en viswater, heeft 
een knusse kantine en regelmatig zijn er leuke activiteiten 
voor alle leeftijden. Aanrader: de Romeinse wachttoren 
met een koffie- en theehuis. Liever niet kamperen?  
Huur dan één van de vakantiehuisjes of logeer in de  
bed & breakfast. Campingdelinie.nl

Oase van rust
Recreatiepark De Markplas is een gezellige en rustige 

familiecamping. Tijdens de bloesemtijd staan de  
fruitbomen er schitterend bij in het ruim opgezette 

en groene park. In de grote natuurvijver kun je lekker 
zwemmen, varen en vissen. De mooie omgeving is rijk 

aan natuur dus ideaal voor fiets- en wandeltochten. 
In de weekenden en het hoogseizoen worden op de 

camping verschillende activiteiten voor jong en oud 
georganiseerd. Demarkplas.nl 
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Fruitpark Ochten

Centraal gelegen in Rivierenland 
vind je een plek waar je dagen 
kunt vertoeven, een echte 
boomgaard kunt ervaren en 
tegelij kertij d iets kunt leren over 
(hoogstam)fruit, zoals pruimen, 
kersen en peren. Jong en oud 
vermaakt zich in Fruitpark Ochten, 
waar alles mag en niets moet. 

Rustiek Appelcafé
Ben je op zoek naar een mooie vergader- of feest locatie? Denk dan eens aan Natuurlij k Gruun! Gelegen 
op de grens van de gemeente Neder-Betuwe en de gemeente Buren vind je het rustieke Appelcafé. 
Of je nu een trouwerij , verjaardag of jubileum viert: hier ben je aan het goede adres! De presentatiezaal 
is van diverse presentatiemiddelen voorzien, zoals een beamer, presentatiescherm, fl ip-over en 
white-board: ideaal voor een vergadering of seminar. Wil je wat leren over de fruiteelt? Leer en proef: 
boek een educatieve rondleiding! Op vrij dag en zaterdag is het café open voor lunch of een heerlij ke 
high tea, bereid met al het lekkers uit de boerenwinkel. Deze boek je al vanaf drie personen. In de 
zomermaanden rij dt op deze dagen de Elstar-Express, kij k op de website voor data en arrangementen 
in combinatie met lunch, pannenkoeken of koffi  e met appeltaart in het Appelcafé. Natuurlij kgruun.nl

•  Restaurant de Waal 
(Restaurantdewaal.nl)

•  Brasserie Beerie 
(Brasseriebeerie.nl)

•  Herberg De Engel 
(Deengel.nl) 

 •  Eethuisje De Veerstoep 
(Veerstoep.nl)

RECREATIE EN 
EDUCATIE TUSSEN 

DE FRUITBOMEN

Fruitpark Hotel & Spa****
In 2019 wordt het nieuwe plattelandshotel met 

lunchroom/restaurant geopend. Het kleinschalige 
4-sterrenhotel is voorzien van alle luxe. Er zij n twee-
persoonskamers, 

maar ook suites 
en familiekamers. 

Hotelgasten kunnen 
gebruik maken van 

het zwembad en de 
wellness in het hotel. 

Nationaal Fruitpark 
Ochten, ‘Thuis in de 

Betuwe’. Fruitpark.nl

Volop activiteiten
Op het terrein van ca. 4,5 hectare is van alles 
te vinden: een kinderboerderij, een uitkijkto-

ren, een leuke speeltuin, jeu-de-boulesbanen 
en natuurlijk een heerlijk (overdekt)terras. 

Probeer ook zeker het blotevoetenpad bij de 
kikkerpoelen. Je loopt hier over maar liefst 30 

verschillende ondergronden! Of ga de com-
petitie aan op de midgetgolfbaan, waarmee je 

al wandelend het fruitpark doorkruist. 
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Ambachtelij ke molenwinkel
In Molen De Zwaluw bevindt zich een molenwinkel 
met veel soorten ambachtelijk gemalen meel. De tarwe 
wordt op authentieke wijze gemalen op originele mo-
lenstenen en vervolgens door de molenaar naar eigen 
recept gemengd. In de winkel vind je heerlijke mixen 
voor brood, pannenkoeken, taart, cake en koekjes. 

Pannenkoekenfestij n
Het restaurant staat bekend om de pannenkoeken die, 
uiteraard, met de eigen, ambachtelijk gemalen, pannen-
koekenmix bereid worden. Maar je kunt er ook heerlijk 
à la carte lunchen of dineren. Verse ingrediënten en 
natuurlijke bereidingswijzen staan hier hoog in het 
vaandel. Zo wordt er gebruik gemaakt van groente en 
fruit uit de eigen moestuin, wordt er met eerlijk Hollands 
(pluim)vee gewerkt en wordt de vis altijd vers geleverd. 

Speciaal
UITGELICHT

INSPIRATIEMolen      De Zwaluw
In hartje Betuwe, in Kesteren, staat Molen De Zwaluw. De molen is gebouwd met 

materialen van een meer dan 200 jaar oude molen. Het is de ideale tussenstop 
tij dens een prachtige wandel- of fi ets tocht. Je vindt hier een sfeervol 

restaurant en een ambachtelij ke molenwinkel met allerlei bakmixen. 
Bovendien heeft Molen De Zwaluw prachtige zalen met faciliteiten voor 

diverse feesten en partij en, vergaderruimtes met panoramisch uitzicht 
over de uiterwaarden en hypermoderne bowlingbanen. Ook worden er 

taartenworkshops, maaldemonstraties, barbecues en nog veel meer 
georganiseerd. Deze gezellige molen bruist van de energie en bij  een 

bezoek aan Rivierenland mag je dit zeker niet missen!
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Samen op de schommel
Ouders ontspannen pas echt als de kinderen zich 
vermaken. Wat dat betreft zit je hier goed, want aangren-
zend aan de (deels overdekte) terrassen bevindt zich 
een grote, omheinde en kindvriendelijke speeltuin. Dus 
terwijl jij geniet van de zon, leven de kinderen zich uit op 
de airtrampoline, de glijbanen of het spannende klimtoe-
stel. En misschien neem je zelf ook wel even plaats op de 
grote familieschommel? 

Speciaal
UITGELICHT

MOLEN 
DE ZWALUW

Molen De Zwaluw heeft verschillen-
de zalen voor prachtige feesten of 
bij eenkomsten. Of het nu een recep-
tie, verjaardag of jubileum betreft; 
voor elke viering is er is er wel een 
passende zaal te vinden. Je kunt 
elkaar hier zelfs het jawoord geven! 
Organisaties die op zoek zij n naar een 
vergaderlocatie kunnen terecht in 
één van de vergaderzalen, voorzien 
van alle hightech faciliteiten. Met 
uitzicht op de Grebbeberg vergader 
je in alle rust. Zowel kleine als grote 
groepen zij n van harte welkom.

PANNENKOEKEN, 
BOWLEN EN NOG 

VEEL MEER

Strike!
In de kelder van de nieuwe aanbouw bevinden zich 6 
sfeervolle en zeer moderne bowlingbanen. Dit is het 
perfecte uitje met vrienden of voor een kinderfeestje! 
Maak het compleet door te kiezen voor één van de arran-
gementen, waarbij je, naast een uur gezellig bowlen, ook 
nog een heerlijk diner krijgt. Molendezwaluw.nl
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Rivierenland is een waar fietsgebied, dat de 
recreatieve fietser veel te bieden heeft. Met behulp 
van het uitgebreide fietsrouteknooppuntensysteem 
plan je gemakkelijk een mooie fietsroute, door de 
Betuwe, Bommelerwaard of het Land van Maas 
en Waal. Of je kiest voor een kant-en-klare, gratis 
themaroute, die je langs al het moois leidt. Ze zijn stuk 
voor stuk uniek. Geniet van de rivieren die door het 
groene landschap meanderen, de fruitboomgaarden 
waar het in het voorjaar de bloesem bloeit en in de 
zomer het verse fruit lonkt, de historische kastelen 
waar je de geschiedenis proeft of strijk neer bij één 
van de vele horecagelegenheden. We lichten in dit 
magazine 3 leuke routes uit elke streek uit,  
met leuke tips voor onderweg! 

Op Gelderseroutes.nl vind je niet alleen 
meer informatie over de routes uit 

Rivierenland, maar ook gevarieerdere routes 
uit de andere Gelderse streken. Bovendien 
kun je filteren op afstand, streken en thema. 

INSPIRATIEFietsen
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TIPS VOOR ONDERWEG
74 75   

Landgoed Neerij nen/Waardenburg en 
Uiterwaarden (Glk.nl)

70    
Dikke Toren Varik 
(fi etsvoetveer richting Bommelerwaard)

72 Natuurgebied de Steendert met Molen

59 Centrum Geldermalsen, Lingelandschap

31 t/m 55 Lingedij k en Appeldij k

55   
Landgoed Heerlij kheid Mariënwaerdt 
(Marienwaerdt.nl)

80   Uilen- en Dierenpark De Paay (Depaay.nl)

Tussen 81 & 82   Toren van Acquoy, Kunstfort Asperen en 
uitstap richting GeoFort 
(Kunstfortasperen.nl)

Tussen 99 & 49   Stadje Asperen

Tussen 31 & 32   Stadje Heukelum

25    Fort Vuren (Fortvuren.nl), Waalland-
schap, Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(Nieuwehollandsewaterlinie.nl)

West Betuweroute

West Betuwe leent zich met haar groene 
en waterrij ke karakter uitstekend voor 
prachtige fi etstochten. Begin je fi ets route 
bij  een TOP en laat je betoveren door de 
prachtige natuur met talrij ke boomgaarden, 
kronkelende rivieren en de ruime uiter-
waarden. 

Waan je in het verleden door de imposante 
monumenten en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (op 
de nominatie voor UNESCO Wereld Erfgoed). De West 
Betuweroute leidt je langs diverse hoogtepunten, zoals 
de Betuwse toren van Pisa, de dikke toren van Varik, 
landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt (zie pag. 15) en de 
historische stadjes Asperen en Heukelum. Kijk op pag. 26
waarom West Betuwe absoluut een bezoek waard is! 

ca. 81 km
West Betuweroute

Startpunt: Stroomhuis Neerij nen

Knooppunten: 74 75 70 71 13 72 73 57 58

59 60 31 55 54 80 81 82 99 49 31 32 29

28 27 25 03 04 01 90 79 77 75 74

ca. 44 km
Alternatieve route Oost West Betuwe  
Startpunt: Stroomhuis Neerij nen

Knooppunten: 74 75 70 71 13 72 73 57 58 59

60 31 55 54 53 52 51 50 93 79 77 75 74

ca. 67 km
Alternatieve route West West Betuwe  

Startpunt: Stroomhuis Neerij nen

Knooppunten: 74 56 91 92 93 50 51 52 53

54 80 81 82 99 49 31 32 29 28 27 25 03

04 01 90 79 77 75 74

MEERDAAGSE FIETSTOCHT? 
Blij f overnachten bij  een van de vele 
accommodaties in West Betuwe, 
bij voorbeeld bij  Boutique Hotel De Os en 
het Paard (Osenpaard.nl) of Camping 
de Lievelinge (Lievelinge.nl)
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Grote Rivierenroute De Grote Rivierenroute combineert het beste  
van Rivierenland en brengt natuur en cultuur 
samen. De route start bij Hotel Restaurant  
De Gouden Molen in Rossum en loopt onder meer 
langs recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel 
en Kasteel Ammersoyen. Vogelliefhebbers 
kunnen in het buitengebied van Ammerzoden 
hun hart ophalen in de Hurwenensche 
uiterwaarden. Stap voor meer geschiedenis en 
cultuur, of een gezellig terras ook even af in 
vestingstadje Zaltbommel.

 ca. 37 km
Startpunt: 

 
 Restaurant De Gouden Molen

Knooppunten: 
 98  23  22  21  97  

14  13  12  60  82  63

 64  65  66  78   

Cultuurfestival 
Bommelerwaard 
Tijdens het Cultuurfestival Bommeler-
waard van 1 juni t/m 14 september zijn  
er speciale fiets routes, waarbij je onder  
andere langs ‘Pracht in de Gracht’ en 
kunst in de Bommelerwaard komt.  
Of bezoek één van de doorlopende 
tentoonstellingen en combineer dit met 
bijvoorbeeld de voorstelling ‘Between’ of 
de theaterwandeling door Zaltbommel. 
Cultuurfestivalbommelerwaard.nl
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Vergezichten
In het familiehotel is nog plaats voor echte persoonlijke 
aandacht. Het biedt je de sfeer van ‘klein’, gecombineerd 
met de allure van ‘groot’. Vanuit je hotelkamer heb je 
prachtig uitzicht over de rivier of de landerijen. Deze 
vergezichten nodigen uit tot het ontdekken van de om-
geving. De behulpzame medewerkers voorzien je graag 
van tips voor een mooie route.

Ruime keus voor 
fi jnproevers

Tij dens lunch of diner geniet je van heer lij ke 
gerechten. De klassieke Franse keuken wor-
den gecombineerd met moderne invloeden. 

De menukaart wisselt iedere 
6 tot 8 weken en wordt aangepast aan het 

seizoen. Wie nu denkt dat je bij  De Gouden 
Molen alleen uitgebreid kunt dineren, heeft 

het mis. Je kunt hier ook even pauzeren met 
koffi  e en gebak of genieten van een goed 

glas wij n bij  de open haard. Op warme dagen 
en zwoele zomeravonden kun je 

genieten op het Frans ingerichte terras, met 
uitzicht op een uniek stukje Waal. 

Arrangementen
Voor wie een paar dagen simpelweg wil 
genieten, biedt De Gouden Molen diverse 
arrangementen aan. Zo kun je al het moois 
dat dit fi jne hotel en de prachtige omgeving 
te bieden hebben, optimaal beleven. 
Goudenmolen.nl

HOTEL RESTAURANT 
DE GOUDEN MOLEN

Bij  Hotel Restaurant De Gouden 
Molen*** in Rossum kun je op volop 
genieten. De Michelingids spreekt 
van ‘hartverwarmende menu’s vol 
streekproducten’ en dat alles voor een 
eerlij ke prij s. Prachtig gelegen aan 
de Waal, is dit een perfect startpunt 
voor (meerdaagse) wandel- en fi ets-
tochten. Wie slim is, combineert zij n 
verblij f dan ook met een overnachting.

LETTERLIJ K EN FIGUURLIJ K EEN HEERLIJ K VERBLIJ F

Alle dagen van de week geopend, 
van 09.00 - 00.00 uur
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Draaggewicht
E-bikes zijn ontzettend populair. Maar wist je dat veel fi etsen-

dragers niet geschikt zijn om twee e-bikes te vervoeren? Ze 
zijn veel zwaarder dan gewone fi etsen en moeten vervoerd 

worden op een fi etsendrager die minimaal 60 kg. kan dragen. 
De maximale belasting is dus een belangrijk aspect bij de 

keuze van een fi etsendrager. En hoeveel fi etsen neem je mee? 
Ga je alleen of gaan de fi etsen van het hele gezin mee?

Gemak
Een ander belangrij k punt is het 
gebruiksgemak. Zoek je een 
fi etsendrager die kantelbaar is, 
zodat je ook nog in de kofferbak 
kunt als de fi etsen bevestigd 
zij n? Wil je een inklapbaar 
model, dat gemakkelij k te tillen 
en compact in opslag is? 
Of kies je voor oprij goten of een 
liftfunctie, zodat je de fi etsen 
wel heel gemakkelij k op hun 
plaats krij gt? De mogelij kheden 
zij n legio!

Veiligheid voorop
Voor meer tips en hulp bij  het uitzoeken 

van een geschikte fi etsendrager ben je bij  
Pro-User® bike carriers aan het goede adres. 
Laat je goed informeren voor de juiste koop, 

zodat je veilig op pad gaat! Pro-user.eu

PRO-USER BIKE 
CARRIERS

Fietsliefhebbers kunnen in Rivierenland hun hart op-
halen. Door de hele regio zij n veel mooie routes uit-
gezet, dus het is een uitstekend idee om je fi ets mee 
te nemen naar je bestemming. Uiteraard wil je deze 
dan wel veilig vervoeren. Pro-User heeft een groot 
assortiment aan betrouwbare fi etsendragers en 
helpt bepalen welke het beste bij  jouw situatie past. 

VEILIG OP WEG 
MET DE FIETS

Losse onderdelen
Denk eraan dat je tijdens het vervoer van 
je fi etsen alle losse accessoires, zoals 
bijvoorbeeld fi etstassen en bidon, verwijdert. 

Door de hoge snelheid kunnen deze gaan 
wapperen of zelfs los schieten en 
dat kan voor gevaarlijke situaties 
zorgen.
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Maas en Waalroute
Deze fietsroute neemt je mee over 
kronkelende dijken, langs de uiterwaarden 
van de Maas en Waal, maar ook langs  
De Tuinen van Appeltern en Moeke Mooren. 
Er is ruim voldoende gelegenheid voor een 
culinaire stop bijvoor beeld bij De Gouden 
Ham of bij Bistro De Bolle.

 ca. 66 km
Startpunt: 

 
 De Twee Linden

Knooppunten: 
 
 86  87  59  13  12  54  53  57  29  

10  31  11  70  71  68  69  73  56  55  89  49  28  

25  26  20  21  24  80  81  86   
 

Start je fietstocht comfortabel met een heerlijke kop koffie of thee en een lekker stukje gebak.*

Op vertoon van deze voucher, betaal je slechts € 4,75!

Moeke Mooren • Blauwe Sluis 1B • 6629 KK • Appeltern • Moekemooren.com
De Twee Linden • Zandstraat 100 • 6658 CX • Beneden-Leeuwen • Detweelinden.nl

* Keuze uit koffie, cappuccino of thee en geldig voor max. 4 personen.

EEN ZOETE START… 
Te besteden bij onderstaande locaties
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Bistro De Bolle p 13
Waalbandijk 29, Boven-Leeuwen
T 0487 59 51 33
E info@bistrodebolle.nl
I Bistrodebolle.nl

Brasserie Beerie p 55
Hoge Dijkseweg 40, Kesteren
T 0488 48 46 00
E info@brasseriebeerie.nl
I Brasseriebeerie.nl

Caatje aan de Lek p 22
Goilberdingerdijk 40, Culemborg
T 0345 51 53 58
E info@caatjeaandelek.nl
I Caatjeaandelek.nl

Culemborgs Bakhuis p 22
Markt 3-4, Culemborg
T 0345 52 06 86
E info@culemborgsbakhuis.nl
I Culemborgsbakhuis.nl

De Gouden Molen  p 61
Waaldijk 5, Rossum
T 0418 66 13 06
E info@goudenmolen.nl 
I Goudenmolen.nl

De Gelderlandfabriek p 22
Stationsweg 7, Culemborg
T 0345 22 72 27
E info@degelderlandfabriek.nl
I Degelderlandfabriek.nl

De Prins p 16
Peperstraat 25, Buren
T 0344 57 12 61
E info@restaurantdeprins.nl
I Restaurantdeprins.nl

De Stapelbakker p 15
Oude Waag 21, Beesd
T 0345 61 89 01
E stapelbakker@marienwaerdt.nl
I Stapelbakker.nl

Eetcafe ‘t Ouwe Mestershuis p 17
Waalbandijk 3, Gameren
T 0418 56 16 98
E info@mestershuis.nl
I Mestershuis.nl

Eethuisje De Veerstoep p 55
Veerstoep 1, Ochten

LEKKER
OVERZICHTELIJK

Hart van de Betuwe p 32
Markt 2, Tiel
T 0344 61 35 40
E hart@debetuwe.nl 
I Hartvandebetuwetiel.nl

Herberg De Engel p 18, 55
Waalbandijk 102, Dodewaard
T 0488 41 12 80
E info@de-engel.nl
I De-engel.nl

Herberg De Zoelensche Brug  p 19
Achterstraat 2, Zoelen
T 0344 68 12 92
E info@zoelenschebrug.nl
I Zoelenschebrug.nl

Het Heerenlogement  p 17
Markt 31, Beusichem
T 0345 50 13 97
E info@hetheerenlogement.nl
I Hetheerenlogement.nl

Hotel en Restaurant ‘t Veerhuis p 13
Veerweg 2, Wamel
T 0487 50 12 54
E info@hotelveerhuis.nl 
I Hotelveerhuis.nl

Huize Poelzicht p 19
Kromme Steeg 11, Kapel Avezaath
T 0344 66 15 47
E info@huizepoelzicht.nl
I Huizepoelzicht.nl 

Mexicaans Restaurant  p 16 
Orizaba  
Plein 40-42, Tiel 
T 0344 70 10 60
E info@orizaba.nl
I Orizaba.nl 

Molen De Zwaluw p 54, 56-57
Batterijenweg 19C, Kesteren
T 0488 48 88 33
E info@molendezwaluw.nl
I Molendezwaluw.nl

Natuurlijk GRUUN, Appelcafé p 55
Zijveling 1, Ommeren
T 0344 78 25 60
E info@natuurlijkgruun.nl
I Natuurlijkgruun.nl

Pannenkoekenhuis  
De Waterspiegel p 14
Eiland van Maurik 8, Maurik 
T 0344 69 12 32
E info@dewaterspiegel-maurik.nl
I Pannenkoekenhuizen.com

Paviljoen 212 p 29
Zandstraat 11, Kerkdriel
T 0418 63 30 57
E info@vangentwatersport.nl 
I  Vangentwatersport.nl/ 

haven-cafe

Restaurant & Loungebar  p 16 
3 Zussen Meteren
Rijksstraatweg 80, Meteren
T 0345 56 93 46
E reserveringen@ 
 3zussenmeteren.nl
I 3zussenmeteren.nl

Restaurant De Korenmolen p 11
Bovendijk 6A, Maasbommel
T 0487 54 26 10
E info@korenmolen.nl 
I Korenmolen.nl

Restaurant De Waal p 16, 55
Waalbandijk 37, Ochten
T 0344 64 12 90
E info@restaurantdewaal.nl
I Restaurantdewaal.nl

Restaurant Dukdalf p 28, 29
Zandstraat 9, Kerkdriel
T 0418 67 41 95
E info@restaurantdukdalf.nl
I Restaurantdukdalf.nl

Restaurant op de Haven p 22
De Helling 7, Culemborg
T 0345 51 03 24
E opdehaven@gmail.com
I Restaurantopdehaven.nl

Restaurant PrinsHeerlijk p 17
Herman Kuijkstraat 72,  
Geldermalsen
T 0345 50 53 41
E info@phrestaurant.nl
I Phrestaurant.nl

Schenkerij De Beurs p 17
Marktplein 14, Geldermalsen
T 06 14 95 48 96
E info@debeurs-geldermalsen.nl
I Debeurs-geldermalsen.nl

‘t VeerHuys Beusichem p 19
Veerweg 7, Beusichem
T 0345 50 14 49
E beusichem@veerhuys.eu 
I Veerhuys.eu

Theetuin River Lounge p 17
Steenfabriek 3, Heesselt
T 06 42 96 56 64
E theetuin@riverlounge.nl
I Riverlounge.nl

‘t Veerhuis Heerewaarden p 17
Veerstraat 14, Heerewaarden
T 0487 57 30 23
E info@veerhuis-heerewaarden.nl
I Veerhuis-heerewaarden.nl

World of Chocolate p 17
Peperstraat 9, Buren
T 06 17 43 75 93
E info@worldofchocolate.nl
I Worldofchocolate.nl 

Zoelense Beemd p 13
Beemdsestraat 1A, Zoelen
T 0344 70 10 42
E info@zoelensebeemd.nl
I Zoelensebeemd.nl 

OVERNACHTEN

B&B De Bataaf
Mauriksestraat 7, Zoelen
T 06 52 83 86 20
E info@bbdebataaf.nl
I Bbdebataaf.nl 

Bed and Breakfast DE GEER p 21
Hamseweg 1, Culemborg
T 06 20 68 95 38
E post@landgoeddegeer.nl
I Landgoeddegeer.nl

Camping De Karekiet p 44
Erichemsekade 8, Buren
T 0344 57 22 22
E dekarekiet@planet.nl
I Dekarekiet.com

Camping De Linie p 50, 54
Markstraat 3A, Opheusden
T 0488 48 12 14
E info@campingdelinie.nl
I Campingdelinie.nl

Camping De Rietschoof p 45
Maasdijk 15, Aalst 
T 0418 55 24 88 
E rietschoof@wolmail.nl
I Rietschoof.nl

Geschikt voor kinderen

Geschikt voor groepen

Geschikt voor zakelijke 
bijeenkomsten
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Camping De Rotonde p 44
Panweg 1, Enspijk
T 0345 65 13 15
E vrijetijd@rotonde.nl
I Campingderotonde.nl

Camping De Vergarde p 44
Erichemseweg 84, Erichem
T 0344 57 20 17
E info@devergarde.nl
I Devergarde.nl

Camping Den Hoogenberg p 45
Molenstraat 14, Boven-Leeuwen
T 0487 59 65 33 
E info@campingdenhoogenberg.nl
I Campingdenhoogenberg.nl

Camping Graaff en Woerd p 46
Retsezijstraat 3, Zoelen
T 06 13 92 65 21
E info@graaffenwoerd.nl
I Graaffenwoerd.nl

Camping Verkrema p 46
Rijnbandijk 10A, Eck en Wiel
T 0344 69 16 55
E info@verkrema.nl
I Verkrema.nl

Campingpark  
Het Groene Eiland p 8
Lutenkampstraat 2, Appeltern
T 0487 56 21 30
E info@hetgroeneeiland.nl
I Groeneeiland.nl

Campingpark Zennewijnen p 47
Hermoesestraat 13, Zennewijnen
T 0344 65 14 98
E info@campingzennewijnen.nl
I Campingparkzennewijnen.nl

De Hoenderik p 11, 50
Lingedijk 180, Tricht
T 06 51 13 05 69
E info@dehoenderik-tricht.nl
I Dehoenderik-tricht.nl

De Oosterling p 13, 50
’t Oosteneind 1C, Deil
T 0345 65 21 11
E lot@vangellicum.nl
I Debetuwsekers.nl

De Schildkamp p 16
Leerdamseweg 44, Asperen
T 0345 63 80 80
E info@schildkamp.nl 
I Schildkamp.nl

Dreumelse Waard p 45
Waaldijk 44, Dreumel
T 06 82 64 88 60
E info@dreumelsewaard.nl
I Dreumelsewaard.nl

Eiland van Maurik p 47
Eiland van Maurik 7, Maurik
T 0344 69 15 02
E receptie@eilandvanmaurik.nl
I Eilandvanmaurik.nl 

Het Gouden Zusje p 29, 49
Zandstraat 4, Kerkdriel
T 0418 66 13 06
E info@goudenmolen.nl 
I Goudenmolen.nl 

Hotel Restaurant  p 51, 63
De Twee Linden
Zandstraat 100, Beneden-Leeuwen
T 0487 59 12 34
E info@detweelinden.nl
I Detweelinden.nl

Logement ‘t Voorhuysch p 35, 49
Hoogkana 23, Ingen
T 0344 60 16 54
E info@voorhuysch.nl
I Voorhuysch.nl

Logement De Appelgaard p 21, 50
Beusichemsedijk 12, Culemborg
T 0345 53 40 94
E eveline@pensiondeappelgaard.nl 
I Logementdeappelgaard.nl

Logement De Stoep p 7
Blauwe Sluis 12, Appeltern
T 0487 21 50 00
E info@logementdestoep.nl
I Logementdestoep.nl

Lots4U p 21
Goilberdingerdijk 25, Culemborg
T 06 20 60 65 77
E info@lots4u.nl
I Lots4u.nl

Minicamping Buren p 45 
Culemborgseweg 6A, Buren
T 0344 57 29 28 
E info@minicampingburen.nl
I Minicampingburen.nl

Minicamping Tussen de Dijken p 46
Inundatiedijk Zuid 3, Tiel 
T 06 48 31 24 86 
E  minicamping-tussende dijken-

tiel@live.nl
I  Minicamping-tussende dijken-

tiel.nl

Moeke Mooren p 7, 63 
Blauwe Sluis 1B, Appeltern
T 0487 21 50 02
E info@moekemooren.com
I Moekemooren.com

Nationaal Fruitpark  p 50, 55
Ochten 
Bonegraafseweg 59, Ochten
T 0344 60 77 85
E info@fruitpark.nl
I Fruitpark.nl

Recreatiepark  p 46, 54 
De Markplas
Markstraat 1, Opheusden
T 0488 48 27 31 
E markplas@planet.nl
I Demarkplas.nl 

Recreatiepark Het Esmeer p 48
Zaaiwaard 3, Aalst
T 088 500 24 60
E info@topparken.nl  
I Topparken.nl 

Vakantiehuisjes Betuwe p 47
Ambtseweg 1, Kesteren
T 0488 48 14 76 
E info@vakantiehuisjesbetuwe.nl
I Vakantiehuisjesbetuwe.nl

Van der Valk  p 32
Hotel Restaurant Tiel 
Laan van Westroijen 10, Tiel
T 0344 62 20 20
E tiel@valk.com 
I Hoteltiel.nl

Wijngaard De Rijsakker p 18
Raadsteeg 12, Rumpt
T 0345 68 11 57
E info@wijngaardderijsakker.nl
I Wijngaardderijsakker.nl

DAGJE UIT

Aan De Linge Recreatie p 35
Lingeweg 18B, Tiel
T 0344 66 12 36
E info@aandelinge.nl 
I Aandelinge.nl 

Betuwe Strand recreatie p 10
A. Kraalweg 40, Beesd
T 0345 68 15 03
E info@betuwestrand.nl
I Betuwestrand.nl

Bezoekerscentrum  p 35 
De Grote Rivieren
Langestraat 38, Heerewaarden
T 0487 57 28 31
E beheer@bcdegroterivieren.nl
I Bcdegroterivieren.nl

Boerengolf Hedel p 35
Achterdijk 57, Hedel
T 0735 99 59 03
E info@boerengolfhedel.nl
I Boerengolfhedel.nl

De Blauwe Bever p 10
Blaauwe Kamer 1, Wageningen
E info@deblauwebever.nl
I Deblauwebever.nl

De Pluk p 17
Rijksstraatweg 64, Geldermalsen
T 0345 74 54 78
E info@depluk.nl
I Depluk.nl

De Tuinen van Appeltern p 3, 63
Walstraat 2A, Appeltern
T 0487 54 17 32
E info@appeltern.nl
I Appeltern.nl

Veerdam Druten  p 10
Veerdam 1, Druten
E info@veerdamdruten.nl
I Veerdamdruten.nl

Landgoed  p 15, 25
Heerlijkheid Mariënwaerdt 
’t Klooster 5, Beesd
T 0345 68 70 10
E info@marienwaerdt.nl
I Marienwaerdt.nl

Jachthuren B.V. p 28, 29
Zandstraat 7, Kerkdriel 
T 06 51 61 11 78
E info@jachthuren.nl 
I Jachthuren.nl

Kano.nl p 10
Lepelstraat 5A, Enspijk
T 0345 65 19 59
E info@kano.nl
I Kano.nl

Escape room De Binnenpoort p 22
Oude Vismarkt 10, Culemborg
T 0345 34 21 78
E info@binnenpoort.nl
I Binnenpoort.nl 

Landrover Experience p 29
Zandstraat 8, Kerkdriel
I Landroverexperience.nl 

Marina Kerkdriel p 29
Zandstraat 5A, Kerkdriel
T 0418 63 90 04
E info@marinakerkdriel.nl
I Marinakerkdriel.nl

Moeke Mooren  p 7, 63
Blauwe Sluis 1B, Appeltern
T 0487 21 50 02
E info@moekemooren.com
I Moekemooren.com

Molen De Zwaluw p 54, 56-57
Batterijenweg 19C, Kesteren
T 0488 48 88 33
E info@molendezwaluw.nl
I Molendezwaluw.nl

Ouwehands Dierenpark  p 34
Grebbeweg 111, Rhenen
T 0317 65 02 00
E info@ouwehand.nl
I Ouwehand.nl
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Party-cruises  p 10
Baanhoekweg 53, Dordrecht
T 06 12 52 54 50
E info@party-cruises.nl
I Party-cruises.nl

Rederijleerdam.nl p 10
Veerstoep 2, Leerdam
T 0345 52 15 46
E info@kano.nl
I Sloepleerdam.nl

Restaurant Brandend Zand  p 29
Zandstraat 11, Kerkdriel
T 0418 63 44 39
E welkom@brandend-zand.nl
I Brandend-zand.nl

Slot Loevestein p 23, 34, 39, 42 
Loevestein 1, Poederoijen
T 0183 44 71 71
E info@slotloevestein.nl
I Slotloevestein.nl

Stichting Stadsgidsen  p 22 
Culemborg
T 06 18 48 69 12
E stadsgidsculemborg@gmail.com
I  Stadsgidsenculemborg. 

weebly.com

Stichting de Maasveren p 9
Het Wargaren 12, Lith
T 0412 48 15 68
I Maasveren.nl

SUP76 p 29
Zandstraat 11, Kerkdriel
T 06 23 35 70 04
E info@SUP76.nl
I SUP76.nl

Theater de Fransche School p 22
Havendijk 1, Culemborg
T 0345 52 15 46
E  kassa@theaterdefransche-

school.nl
I Theaterdefranscheschool.nl

Touren op een Scooter p 33
Batterijweg 19, Kesteren
T 06 52 31 81 36
E info@tourenopeenscooter.nl
I Tourenopeenscooter.nl

Van Gent Watersport p 29
Zandstraat 11, Kerkdriel
T 0418 63 30 57
E info@vangentwatersport.nl
I Vangentwatersport.nl

Vrije Markt Wamel p 23
Industriestraat 4, Wamel
T 0487 50 21 59
E info@vrijemarktwamel.nl
I Vrijemarktwamel.nl

Waterfeesten.nl p 29
Zandstraat 17, Kerkdriel
T 06 55 13 00 67
E info@waterfeesten.nl 
I Waterfeesten.nl

STREEKPRODUCTEN

Betuwe Kers p 12
Klepel 15, Geldermalsen
T 0345 57 26 88
I Betuwekers.nl

Betuws Wijndomein p 18
Burensewal 5, Erichem
T 06 42 10 71 12
E info@betuwswijndomein.nl
I Betuwswijndomein.nl

De Hoenderik p 11, 50
Lingedijk 180, Tricht
T 06 51 13 05 69
E info@dehoenderik-tricht.nl
I Dehoenderik-tricht.nl

De Oosterling p 13, 50
’t Oosteneind 1C, Deil
T 0345 65 21 11
E lot@vangellicum.nl
I Debetuwsekers.nl

Kaasboerderij De Buitenhoeve p 12
Buitenweg 65, Haaften
T 06 50 93 44 50
E  kaasboerderijdebuitenhoeve@

gmail.com
I Kaasboerderijdebuitenhoeve.nl

Landgoedwinkel  p 15 
Mariënwaerdt
Oude Waag 21, Beesd
T 0345 68 70 10
E info@mariënwaerdt.nl
I Mariënwaerdt.nl

Natuurlijk GRUUN p 12
Zijveling 1, Ommeren
T 0344 78 25 60
E info@natuurlijkgruun.nl
I Natuurlijkgruun.nl

MUSEA & ERFGOED

Elisabeth Weeshuis Museum p 22 
Herenstraat 29, Culemborg
T 0345 51 39 12
E info@weeshuismuseum.nl
I Weeshuismuseum.nl

Flipje en Streekmuseum p 32, 38
Plein 48, Tiel
T 0344 61 44 16
E info@museumtiel.nl
I Streekmuseumtiel.nl

Fort Vuren p 38, 42
Waaldijk 29, Vuren
T 0183 66 09 50
E info@fortvuren.nl
I Fortvuren.nl

GeoFort p 38
Nieuwe Steeg 74, Herwijnen
T 0345 63 04 80
E info@geofort.nl 
I Geofort.nl

Kasteel Ammersoyen (GLK) p 37
Kasteellaan 1, Ammerzoden
T 073 594 95 82
E info@glk.nl
I Ammersoyen.glk.nl

Kasteel Ophemert p 50
Dreef 2, Ophemert
T 0344 65 19 24
E kasteelophemert@gmail.com
I Kasteelophemert.nl

Marechausseemuseum p 36
Weeshuiswal 9, Buren
T 0344 57 12 56
E reserveringen 
 @marechausseemuseum.nl
I Marechausseemuseum.nl

Museum Buren & Oranje p 38
Markt 1, Buren
T 0344 57 19 22 
E info@museumburenenoranje.nl
I Museumburenenoranje.nl 

Nationaal Glasmuseum p 35
Lingedijk 28, Leerdam
T 0345 61 27 14
E info@nationaalglasmuseum.nl
I Nationaalglasmuseum.nl

Slot Loevestein p 23, 34, 39, 42
Loevestein 1, Poederoijen
T 0183 44 71 71
E info@slotloevestein.nl
I Slotloevestein.nl

Stadskasteel Zaltbommel p 38 
Nonnenstraat 5, Zaltbommel
T 0418 51 26 17
E  beheer@ 

stadskasteelzaltbommel.nl 
I Stadskasteelzaltbommel.nl

Streekmuseum  p 38 
Baron van Brakell
Provincialeweg 21, Ommeren
T 0344 60 74 31
E  info@streekmuseumbaronvan-

brakell.nl
I Streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Geschikt voor kinderen

Geschikt voor groepen

Geschikt voor zakelijke 
bijeenkomsten



      

Ontdek het op
Rivierenland.nl

Op zoek naar nog meer inspiratie, tips, prachtige routes 
en de leukste evenementen?
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