wie kent hem niet. Een ode aan een bijzondere streek waar

gemeente West Maas en Waal deel van uitmaakt. Samen met
49

een van de meest karakteristieke regio’s van ons land. Geniet
hier van een mooie landelijke omgeving, met de rivieren de

De Tuinen van Appeltern

je verrassen door de gastvrijheid van de bewoners, slingerende
dijken, de mooie vergezichten in de uiterwaarden en uitgestrekte polders.

3URHIGHVWUŸN

5 hectare! Lekker kliederen met water, welk kind vindt dat nou niet leuk? Een
klaslokaal en romantisch zitbankje in het water, boomstammen over het water,
een waterzandspeelplek en een hoge waterspeeltoren waar je water kunt
oppompen of gewoon kunt genieten van een prachtig uitzicht. Ook het omliggende gebied is de moeite waard met een zee aan bloemen en een landschap

Zo’n derde deel van al het fruit dat in ons land

met fantasierijke wilgenbouwsels.

wordt geteeld, komt uit Rivierenland. Geen won-

TIP

der dat deze streek de ‘fruittuin van Nederland’

In het gebied zijn tal van wandel- en fietsroutes die je mee-

‘Boeiend en bloeiend’ is een mooie korte omschrijving van De Tuinen van

wordt genoemd. In West Maas en Waal zijn tal

Appeltern. In dit buitenpark is namelijk geen dag hetzelfde.

van wandel- en fietsroutes die je meenemen

Neem alleen al de ruim tweehonderd volledig ingerichte tuinen die er zijn

stalletjes, waar je kunt genieten van dit verse fruit, jam en

langs boomgaarden vol kleurig fruit. Neem

aangelegd. Ook als je geen groene vingers hebt, doe je hier gegarandeerd

bijvoorbeeld de Kersentocht Land van Maas en

andere producten van eigen bodem.

inspiratie en ideeën op. Geniet verder van een high tea of picknick tussen het

Waal. Fiets langs tal van fruitstalletjes, waar je

groen, doe de speciale Appeltern Fluistertour, strijk neer op

kunt genieten van dit ‘kersverse’ zomerfruit en

een terrasje of bezoek een van de wisselende exposities. Zin

maak kennis met de gastvrije fruittelers.

nemen langs boomgaarden vol geurige bloesem in de lente
en kleurig fruit in de zomer. Onderweg kom je langs tal van

Ontspan in
De Gouden Ham

Maak een educatieve natu
natuurwandeling met een
ervaren gids en ontdek zo Het Speelse Veld.
www.ivn.nl

in avontuur? Steek dan met een trekpontje de Wetering over
naar het Natuurlijk Spelen-terrein.

In het kersenseizoen (juni-juli) hangen

www.appeltern.nl

de kersenroutes klaar aan je kamerdeur
bij diverse hotels en B&B’s in
West Maas en Waal.

Ca.

Of je nu wilt ontspannen in het groen, lekker wilt varen of op zoek bent naar

49

Kersentocht Land van Maas en Waal

een leuke locatie voor een weekendje weg: in West Maas en Waal heb je

Startpunt:

volop keus. Voor een geslaagde dag is De Gouden Ham zeker een aanrader:

Knooppunten:

een uniek waterrecreatiegebied aan de Maas, tussen Maasbommel en

km

Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1b, Appeltern
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Appeltern (in het Land van Maas en Waal). Door de prachtige ligging
van het water, de karakteristieke stranden van de Maaslanden en de vele

81

86

53

57

gezellige recreatiemogelijkheden krijg je hier gegarandeerd een optimaal
vakantiegevoel. Kom al dobberend in een bootje heerlijk tot rust, sla de

10

hengel uit, spetter samen met de kinderen in het water of ga met een kano
rivier de Maas op. Na afloop kun je loungen bij een van de vele restaurants
of cafés in het gebied, en met een voldaan gevoel naar huis.
Kijk voor andere bloesem- en fruitroutes op

Of nog beter: blijf slapen bij een van de gastvrije accommo-

www.gelderseroutes.nl of download de gelijknamige app.

daties in de omgeving. Wie slim is, combineert een bezoek

Rijk aan historie

aan De Gouden Ham met De Tuinen van Appeltern; een
‘gouden’ combinatie! Kijk voor alle adressen in de kaart.

www.degoudenham.nl
De beste servicelocatie voor je
fiets- en wandeltocht en ideaal

et Land van Maas en Waal kent een rijke geschiedenis die

als startpunt of rustpunt onder-

duizenden jaren teruggaat in de tijd en haar sporen in het
landschap heeft nagelaten. Deze sporen hebben voor veel bijzon-

weg! Hier kun je gratis en veilig

H

parkeren, je fiets opladen, een
kopje koffie drinken en toeris-

dere kastelen, kerken, molens, gemalen en landhuizen gezorgd.

tische informatie ophalen bij de aanwezige infopost. Kijk voor alle locaties in

Een leuke manier om een aantal van deze authentieke locaties te

Wandelen in het Land
van Maas en Waal

ontdekken is met de fietstocht Druten - West Maas en Waal.
Zo kom je onder andere langs Heerlijkheid Appeltern. Ooit behoorde de Heerlijkheid Appeltern tot een groot landgoed, bewoond
door de elite. Een klein restant is bewaard gebleven; het ‘washuis’.
Stap ook even af bij het stoomgemaal De Tuut. Deze stamt uit 1918
en is het enige nog werkende stoomgemaal van dit type in Gelderland. En ook de H. Alphonsus de Liguori Kerk mag niet ontbreken.
Deze Neo-Romaanse kruisbasiliek is gebouwd in 1900 en gewijd
aan de Heilige Alphonsus de Liguori. Een kerk gebouwd met allerlei
steensoorten en op zand dat werd aangekocht van het Protestants
kerkbestuur. Op die manier werd het zand toch weer Katholiek.

Struinen in de
Moringerwaarden

Neem eens een kijkje op www.fruittuinvannederland.nl
www.fr

Nederland tussen de rivieren. Maak onderweg gebruik van speciale veren. Zo
beleef je de rivier op een heel andere manier en ben je in een mum van tijd in
veelzijdige steden zoals Tiel, de stad van het fruitmannetje Flipje, en Utrecht
met haar gezellige winkelstraten en terrassen. Steek ook de Maas over met
een pontje om naar het gemoedelijke Brabant te gaan met de eigenzinnige
stad Oss en ontdek hier alle bijzondere plekjes.

TIP
In het zomerseizoen varen alle ponten regelmatig;

fruitadresjes
voor alle bijzondere fruitadr
itadresjes
sjes e
en fruittips die

Kronkelende rivieren, ongerepte natuur, historische landmarken en bruisende

s. Vind
kennis met de fruittelers.

dorpen. Als je wandelt in het Land van Maas en Waal kom je het allemaal

e
de mooiste routes door de

tegen. Het wandelnetwerk Rivierenland brengt 1000 kilometer

fruitboomgaarden. Leer alles

aan wandelroutes samen, met elkaar verbonden door handige

over het verhaal van het fruit

en makkelijk herkenbare bewegwijzering. Kijk voor meer

en kijk in de kaart voor alle

informatie en wandelroutes op

fruitstalletjes.

Struinen langs de Waal

land-van-maas-en-waal of download de app.

TIP

Wat West Maas en Waal extra bijzonder maakt, is de centrale ligging in

ook de voetveren. Dit en meer kun je opzoeken in

je nergens anders vindt. Maak hier

www.wandeleninrivierenland.nl
Nieuwsgierig geworden? De route met knooppunten vind je in de
kaart. Kijk voor meer routes en historische locaties met audio of video
op www.spannendegeschiedenis.nl, www.mijngelderland.nl/

West Maas en Waal op de kaart of op www.rivierenland.nl/top.

%HOŸIGHSRQWMHV

de gratis Overzetverenapp. Hiermee heb je altijd
de meest actuele veerinformatie zoals vertrektijden, vertreklocaties en prijzen bij de hand.
Download de app.

Ontdek de Maas
Er is altijd een leuk uitje in het Maasmeander gebied te beleven. Van heerlijk
eten en drinken, bereid met eerlijke producten uit de streek, tot slapen bij
de boer en sportieve kanotochten over de Maas. Kijk voor alle routes, tips en
uitjes in het Maasmeander gebied op www.maasmeanders.nl
of scan de QR-code.

Wil je de natuur langs de rivier op een bijzondere manier beleven, dan bieden

Deze recreatiekaart is in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
Rivierenland tot stand gekomen.

In het oostelijke deel van De Gouden Ham vind je een uniek natuurgebied; de

de ruim 150 kilometer aan struinroutes langs de Waal uitkomst. Struinen door

Moringerwaarden. Verken dit gebied met een avontuurlijke struinpartij en ge-

de uiterwaarden is wandelen langs rivierduinen en zandstranden, bijzondere

niet van de fraaie doorkijkjes op het binnenmeer, gevarieerde

kruiden en bloemen ontdekken, oog in oog staan met

begroeiing en vele dieren. Bijzonder zijn de brandrode

loslopend vee, luisteren naar de golven en onderweg een

runderen die hier grazen en ook de aalscholverkolonie is een

veldboeket plukken. Kortom: een spannende tocht langs de

aanrader. Er zijn struinroutes van 2, 5, 9 en 13 kilometer.

Waal, die je niet snel zult vergeten.

www.gelderseroutes.nl/moringerwaarden

www.struinroutes.nl

R E C R E AT I E K A A R T

Maas en de Waal als natuurlijke grenzen. Neem de tijd en laat

Midden in West Maas en Waal vind je een Cool Nature speelplek van maar liefst

Welkom in
West Maas
en Waal

de Betuwe en de Bommelerwaard vormen ze Rivierenland,

Fietsen & wandelen

e hit ‘Het Land van Maas en Waal’ van Boudewijn de Groot,

- in en op het water -

D

Ontdek met deze kaart de leukste adressen, tips en fiets- en
wandelroutes, maar ook praktische zaken zoals de locaties van
pinautomaten en pontjes. Veel plezier!

2QWGHN+HW6SŸOVH9HOG
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Welkom in
West Maas en Waal

