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Goed toeven 
aan de oevers

Beldert Beach
Holland Evenementen Groep (HEG) heeft 
De Beldert onlangs omgetoverd tot een 
‘attractiestrand’. De plas van 23 hectare 
op de grens van Zoelen en Tiel heeft tal 
van attracties, zoals bbq-donuts in het wa-
ter, een beachclub en een Tuk ’n Thai res-
taurant met groot dakterras.

Wat vind je er: parkeerterrein (gratis), toi-
letten, horeca, gratis wifi, douches, water-
glijbaan, springkussen en de internationale 
Blauwe Vlag classificatie. Daarnaast zijn 
alle voorbereidingen getroffen voor de re-
alisatie van een uitkijktoren van twintig 
meter hoogte met klimwanden, een klet-

tersteig en een tokkelbaan van 350 meter 
over het water. 

Wat kun je er doen: Op Beldert Beach 
worden meer dan 100 verschillende activi-
teiten aangeboden, waaronder de langste 
WipeOut baan van Nederland, Quad rij-
den, klimmen in een klimpark, een riool 
route en Tuktuk rijden. 

Eiland van Maurik
Aan de zuidelijke oever van de Neder-Rijn 
ligt het plaatsje Maurik met daarbij een 
schitterend watergebied van maar liefst 
220 hectare met open verbinding naar de 
rivier. Het ‘Eiland van Maurik’ bestaat nu 

uit twee prachtige recreatieterreinen; een 
surfterrein en een strandbad. 

De overheersende wind en de kwaliteit 
van de oever zorgen ervoor dat waterspor-
ters prima hun sport kunnen beoefenen. 
Verken de omgeving rustig vanuit een 
roeiboot, kano of waterfiets. Liever iets 
actiever? Ontdek dan de natuurschoon tij-
dens een zeiltocht of vanaf waterski’s. 

Direct naast het vakantiepark Eiland van 
Maurik vind je de jachthaven. De haven 
beschikt over voldoende parkeergelegen-
heid en is er een mogelijkheid om kleine 
boten te water te laten via de trailerhelling. 
Bevaar de rivieren voor een gezellig dagje 
uit in een eigen of gehuurde motorboot of 
sloep. Door de centrale ligging in Neder-
land vaar je binnen afzienbare tijd richting 
Rhenen, Wageningen en Arnhem. Stroom-
afwaarts ligt het mooie Hanzestadje Wijk 
bij Duurstede. Het Eiland van Maurik ligt 
in het gelijknamige dorpje Maurik in de 

rivierenland

Kronkelige dijken slingeren langs schitterende uiterwaarden en 
aan de oevers van de rivieren is prachtige flora en fauna te vin-
den. In Rivierenland vind je unieke waterschapsgebieden waar je 
je niet snel verveelt.  RBT Rivierenland belicht voor Rivierenland 
Business de mooiste gebieden in de regio.
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regio rivierenland
Regio Rivierenland, een samenwerkingsver-
band van 10 gemeenten tussen de grote ri-
vieren: de Betuwe en Bommelerwaard en 
een stukje van het land van Maas en Waal.
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gemeente Buren, de ‘oogappel van de Be-
tuwe’. Deze gemeente bestaat uit veertien 
dorpen rond de historische Oranjestad Bu-
ren. De omgeving staat bekend om zijn 
voorjaarsbloesem, boomgaarden, dijken en 
boerderijen en wordt ook wel de fruittuin 
van Nederland genoemd. 

Wat vind je er: een parkeerterrein, toilet-
ten, douches, horeca, camping, safariten-
ten, luxe strandchalets, waterspeelparadijs, 
haven, Eiland Adventure indoor sports & 
fun van 2500m2, animatie, voetballen, 
beachvolley, gratis wifi. Eiland van Maurik 
heeft de Blauwe Vlag classificatie.

Wat kun je er doen: zwemmen, wandelen, 
fietsen, ponyrijden, boogschieten, klim-
men op een klimwand, varen, roeien, vis-
sen, windsurfen, zeilen, dineren en over-
nachten.

de Gouden Ham 
De Gouden Ham, in beheer van uit 
Uit®waarde, is een prachtig en ruim opge-
zet recreatiegebied. Dit gebied aan rivier 
de Maas nabij Maasbommel is ontstaan 
tussen 1960 en 1980 door zandwinning. 
De Gouden Ham ligt centraal in een land-
schap van rivieren, dijken en rustieke 
dorpjes. Het recreatiegebied is opgedeeld 
in onder andere: de Maaslanden, het Groe-
ne Eiland, het Langeland, het Hanzeland 
en de Moringerwaarden en is door modern 
natuurbeheer één van de grootste en ruig-
ste natuurgebieden in Nederland aan het 
worden. Je vindt er onder meer mooi gele-
gen campings en jachthavens, zonnige ter-
rasjes en gezellige restaurants.

Waterliefhebbers zullen zich er niet snel 
vervelen; je kunt te midden van de prach-
tige natuur prima zwemmen, roeien, zei-
len, surfen, waterskiën of kanovaren. 
Maak een rondvaart of dagtocht door de 
Gouden Ham en over de Maas.

Liever op het land iets ondernemen? De 
omgeving staat garant voor eindeloos 
fiets- en wandelplezier. Bezoek histori-
sche stadjes in de omgeving zoals Tiel of 
Oss, of breng een bezoek aan de grotere 
steden ’s-Hertogenbosch of Nijmegen, 
welke op minder dan 30 km van De Gou-
den Ham liggen. Diverse fietsroutes krui-
sen dit unieke gebied; bijvoorbeeld de 
Maas en Waal route. Het grootste gedeelte 
van deze fietstocht fiets je aan de boorden 
van de twee grote rivieren die hier stro-
men. Geniet onderweg van het unieke ri-
vierenlandschap, maar ook van de mar-
kante en monumentale gebouwen die er in 
de karakteristieke dorpjes in dit gebied te 
vinden zijn. 

de Zandmeren
Dagrecreatiegebied De Zandmeren, gele-
gen in Kerkdriel, is een uniek waterrecre-
atiegebied met een prachtig zandstrand en 
een jachthaven. De jachthaven ligt maar 
een paar minuten van het dorpje Kerkdriel 
met haar gezellige markt en diverse uit-
gaansgelegenheden, en van de dijken met 
uitzicht op de Maas en Waal. Met de boot 
kan zelfs  tot ’s-Hertogenbosch of Gorin-
chem gevaren worden.

de Gouden Ham en de 
Zandmeren
Wat vind je er: strandbaden met ligwei-
den, diverse speelmogelijkheden, jachtha-
vens met strandpaviljoens aan het water, 
toiletten en douches, horeca kiosken, par-
keerterreinen, restaurants, campings, fiet-
senstallingen en verschillende FIET-
STOPs  en infoposten in de regio. De 
haven van de Gouden Ham heeft de Blau-
we Vlag classificatie.

Wat kun je er doen: zwemmen, wandelen, 
fietsen, (kano)varen, roeien, vissen, wind-
surfen, zeilen, dineren en overnachten.

uit®waarde
Zowel Eiland van Maurik als De Gouden 
Ham is in beheer van Uit®waarde. Dit is 
de beheerder van recreatiegebieden, rou-
tes en voetveren. In totaal beheert Uit 
®waarde acht fiets- en voetveren. De 
fiets- en voetveren over de Waal, Linge, 
de Lek en Maas maken het mogelijk om 
de vele fiets- en wandelroutes te combine-
ren of in te korten. 

Wil je eropuit in Rivierenland? Lees dan 
alle tips en informatie over de routes, res-
taurants, overnachtingsmogelijkheden en 
andere activiteiten op de website 
www.rivierenland.nl. �


