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De regio Arnhem Nijmegen combineert glooiende bos- 
en heidelandschappen met een uitgestrekt rivieren-
landschap. Zowel in deze landschappen als in de ste-

den Arnhem en Nijmegen is vertier te vinden op cultureel en 
sportief gebied. 
Arnhem profileert zichzelf als belangrijke speler op het 
gebied van ontwikkelingen binnen de Energie en Milieu 
Technologie (EMT). Om dit te ondersteunen schrijft de 
gemeente Arnhem actief beleid en heeft ze een convenant 
gesloten met diverse organisaties om Arnhem de komende 
jaren verder te profileren als Energiestad. Binnen dit thema 
speelt de Stichting kiEMT (kennis en innovatie in Energie en 
Milieutechnologie) samen met bedrijven en organisaties in de 
regio zoals KEMA, Alliander, Akzo Nobel, Essent en HAN 
een belangrijke rol bij het bevorderen van kennisoverdracht 
in de regio Arnhem Nijmegen. 
Nijmegen staat bekend als oudste stad van Nederland. De 
rijke geschiedenis van de stad wordt, afgezien van de aan-

wezigheid van gebouwen zoals de Waag en de Stevenskerk, op 
veel plekken zichtbaar gemaakt door middel van de marke-
ring van plekken waar bijzondere vondsten zijn gedaan en het 
tentoonstellen van de vondsten in onder andere Museum het 
Valkhof.

VELUWE
De overwegend beboste landstreek De Veluwe is ongeveer 
1000 km². Steden bevinden zich met name aan de randen van 
het gebied, zoals Apeldoorn, Dieren, Arnhem, Wageningen, 
Ede, Barneveld en Harderwijk. De Veluwe is een zeer geliefd 
gebied voor recreatie in de natuur zoals op Nationaal Park 
De Hoge Veluwe of de Veluwerandmeren, dat kan wor-
den afgewisseld met bezoeken aan steden zoals Radio 
Kootwijk, Harderwijk (Dolfinarium) en Otterlo (Kröller-
Müller Museum). In Apeldoorn is dankzij de aanwezigheid 
van onder andere de Apenheul, Paleis het Loo en schouwburg 
Orpheus veel te beleven op cultureel gebied. 
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Veelzijdige 
provincie
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Provincie Gelderland

De provincie Gelderland staat bekend om haar prachtige 
natuur en mooie steden. Deze aspecten zijn niet alleen 
bijzonder om te bewonderen, maar bieden ook een 
bijzondere omgeving voor zakelijke bijeenkomsten. Dat 
geldt voor alle vier de regio’s. 

5 REDENEN OM NAAR GELDERLAND AF TE REIZEN

- Inspirerende en groene omgeving

- Grote diversiteit in professionele locaties

- Centrale ligging in Nederland

-  Goed bereikbaar per openbaar vervoer, auto, bus, 

trein, HSL en vliegtuig

-  Diverse bijzondere activiteiten zoals herten spotten 

met de boswachter, rijden op een draisine, fietsen 

door Nationaal Park De Hoge Veluwe, leren over top-

sport bij Nationaal Sportcentrum Papendal of rond-

kijken bij Radio Kootwijk. 

www.conventionbureau.nl, www.develuwe.nl, 

www.apeldoorncongresstad.nl
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ACHTERHOEK
De Achterhoek wordt gekenmerkt door een 
bloeiende maak- en technologieindustrie. 
Ook zijn hier veel grote bedrijven geves-
tigd die groot zijn geworden dankzij de 
landbouw en veeteelt. Aviko, ForFarmers 
en Nedap zijn hier enkele voorbeelden van. 
Door de verschaling van de landbouw is er 
ook veel plattelandstoerisme is ontstaan, 
zodat er net als in de rest van de provincie 
volop kan worden gefietst en gewandeld. 
Steden zoals Doetinchem, Doesburg en de 
voormalige Hanzestad Zutphen vullen het 
totaalaanbod verder aan.

RIVIERENLAND 
Ook in Rivierenland kan urenlang worden 
gewandeld en gefietst langs het water en 
de boomgaarden, of een bezoek worden 
gebracht aan pittoreske dorpjes en gezel-
lige winkelsteden. Met name de Betuwe is 
bekend vanwege de fruitteelt die dankzij de 

ruime hoeveelheid water in de vele boom-
gaarden plaatsvindt. Hier zijn naast eco-
nomische voorspoed ook diverse culturele 
fenomenen uit voorgekomen zoals het Tielse 
fruitbaasje Flipje en evenementen als het 
Fruitcorso en Appelpop. Dankzij de water-
rijke gebieden zijn er in Rivierenland ook 
diverse prachtige kastelen te vinden zoals 
Kasteel Ammersoyen, Kasteel Nederhemert 
en Slot Loevestein. 

FOOD EN HEALTH 
Een overkoepelend thema in Gelderland 
is Food en Health kenniscentrum van 
Nederland. De provincie kent veel inno-
vatieve organisaties waaronder een 
aantal wereldberoemde kenniscen-
tra op het gebied van Food & Nutrition 
en Gezondheidswetenschappen zoals 
de Radboud Universiteit Nijmegen, de 
Universiteit van Wageningen, verschillende 
Hogescholen en de corporate bedrijven die 
in de regio gevestigd zijn. Tevens leveren 
verschillende hogescholen een bijdrage aan 
het ontwikkelen van kennis en toepassingen 
op gebied van het gezondheid en voe-
ding. Stichting FoodValley in Wageningen 
en de Stichting Health Valley in Nijmegen 
zijn belangrijk voor het professionele profiel 
van Gelderland. Deze stichtingen zijn actief 
om samenwerking, innovatie en promotie te 
bevorderen tussen bedrijfsleven, kennisin-
stellingen en overheid. 
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Enkele voorbeelden van locaties in Gelderland
WaterGoed! Strandclub & Evenementenlocatie

In het dorpje Valburg ligt tussen de A50 en de A15 Watergoed. Op dit terrein 

aan een groot meer zijn verschillende accommodaties en een strand met 

paviljoen te vinden. De accommodaties hebben verschillende grootten en 

afmetingen en kunnen voor diverse zakelijke bijeenkomsten en (relatie)

evenementen worden ingezet. Bijzonder is de enorme keuze aan activitei-

ten die op het terrein kunnen worden ondernomen, zoals terreinrijden met 

Land Rovers, quad rijden en diverse teambuildingsactiviteiten. Ook is er 

een klimpark aanwezig en de mogelijkheid voor diverse workshops. Uiter-

aard kunnen de ontspannende programmaonderdelen van een dag ook 

geheel op maat worden aangeboden. Watergoed is ook in de winter een 

mooie plek voor zakelijke bijeenkomsten. Watergoed is Wintergoed vanaf 

1 november en dan wordt de locatie gehuld in een winterse sfeer met veel 

sfeerverlichting en open haarden. Een houtskool BBQ op het overdekte ter-

ras, een kampvuur op het strand met marshmallows Glühwein en Warme 

Chocolademelk… tijdens Wintergoed kan het allemaal!

Hotel Belvoir 

Centraal in Nijmegen dichtbij het historische hart van de stad ligt het vier-

sterren Amrâth Hotel Belvoir. Het hotel beschikt over 78 hotelkamers, on-

derverdeeld in standaardkamers, junior en senior suites. De 5 multifunc-

tionele zalen bieden plaats aan bijeenkomsten tot 400 personen. De bar 

serveert gerechten van de kleine kaart voor de lunch. In het aangrenzende 

restaurant Charlemagne staan klassieke gerechten op de kaart, maar ook 

de zogenoemde Amrâth specials zoals saté ajam en de Gio burger. Ont-

spannen kan in het zwembad of in de sauna. Maar ook de omgeving biedt 

voor ieder wat wils. Shoppen, een bezoek aan het casino aan de Waalkade 

of het Valkhof Museum of een kijkje nemen in het Vitesse- of NEC-stadion 

is uitstekend te combineren met een verblijf in het hotel. Liefhebbers van 

een rustige omgeving vinden onder andere de Ooijpolder in de buurt. Bij-

komend voordeel is dat het hotel dichtbij het centraal station en de A50 en 

de A15 is gelegen.

De Achterhoek  
wordt gekenmerkt 
door een bloeiende 
maak- en tech-
nologie-industrie
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