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OVERBETUWE • LINGEWAARD

Fleurige fruitgaarden, rivieren en dijken kenmerken het 
landschap van de Betuwe. In het voorjaar kleurt de bloesem  
de boomgaarden wit en roze. In juni zijn de kersen rijp en 
kun je ze overal in stalletjes langs de weg kopen. In het 
najaar is de appel- en perenpluk. Veel bedrijven organiseren 
appelplukdagen en dan mag je zelf de boomgaard in! Je kunt 
in de Betuwe heerlijk fietsen en wandelen door de polders en 
over de dijken langs de rivieren. Het water is altijd dichtbij. 
Je kunt de prachtige natuur ook vanaf het water ontdekken. 
Zo kun je heerlijk kanovaren of suppen op de Linge.

De Betuwe maakte deel uit van de Limes, de grenszone van het Romeinse 
Rijk, en kent een rijke geschiedenis. De plek waar nu Elst ligt, was voor de 
Romeinen heel belangrijk: ze bouwden hier namelijk twee grote tempels. 
Vele jaren later is er tijdens de Tweede Wereldoorlog hard gestreden in de 
Betuwe. Erfenissen uit het verleden en tegenwoordig leuke toeristische 
attracties zijn het middeleeuwse Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden. 
Evenementen die elk jaar op de kalender staan zijn onder meer de Bem-
melse Dweildag en de Paardenmarkt in Elst. Kijk op bezoekdebetuwe.nl 
voor meer routes en uitgebreide informatie.

          6 BIJZONDERE FIETSROUTES IN DE BETUWE

Spring op de fiets en verken de Betuwe zelf. De kaart hieronder toont zes 
bijzondere fietsroutes. Op de achterzijde lees je meer over de routes 
en worden de fietsknooppunten overzichtelijk weergegeven.

        RONDJE BETUWE • 46 KM

        LANGS DE LINGE • 43 KM

        BETUWSE WOII-ROUTE • 60/80 KM

        BETUWSE BLOESEM • 33 KM

        BETUWSE STREEKPRODUCTENROUTE • 35 KM

        DE WEIDSE BETUWE • 48 KM

DE BETUWE – EEN DIJK VAN EEN LANDSCHAP
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STREEKPRODUCTEN

       Zeg je Betuwe, dan denk je 
meteen aan fruit. In het seizoen koop 
je het verse fruit bij de vele kraampjes 
langs de weg. Maar stop ook eens bij 
een landwinkel, hier maken ze van 
het fruit heerlijke sappen en jams.  
Ze verkopen er vaak ook andere 
streekproducten zoals biologische 
groenten en vlees, meel van de molen 
en kaas. Bij Wijs, ambachtelijk ijs 
1E  in Elst, Bemmel en Gendt kun je 

in de zomermaanden terecht voor 
een lekker ijsje. Het ijs wordt door 
de eigenaar zelf gemaakt met zoveel 
mogelijk pure, natuurlijke en lokale 
producten. De melk die wordt ge-
bruikt, komt rechtstreeks van de koe 
en de aardbeien worden met liefde 
gekweekt bij Aardbeienkwekerij 
De Beier 1A  in Doornenburg. En dat 
proef je, genieten dus!

Meer info: zie achterzijde

WATERGOED

       Watergoed is een unieke en 
sfeervolle evenementenlocatie met 
strandclub en restaurant. Gelegen 
aan de recreatieplas Slijk-Ewijk heb 
je vanaf het gezellige restaurant 
een weids uitzicht over het water. 
De locatie is geschikt voor zeer 
uiteenlopende evenementen of een 
lekker dagje ontspannen. Restau-

rant Watergoed is het hele jaar 
door geopend en verandert mee 
met de seizoenen. In de winter 
wordt het omgetoverd tot winter-
goed met haardvuur, stamppotten  
en oudhollandse spelen. In de 
zomer kun je chillen én actief 
bezig zijn in de strandclub. 

Adres: Tielsestraat 129 Valburg
Meer info: watergoed.nl

LINGEVAART

       Bij Lingevaart, kano- en 
fietsverhuur, staat waterplezier 
centraal. Huur een kano, kajak of 
sup en ga de Linge op, de langste 
rivier van Nederland. Geniet samen 
met familie, vrienden of collega’s 
van een sportief dagje uit. Na afloop 
kun je op het unieke terras aan 
het water even lekker bijkomen en 
genieten van het uitzicht op Kasteel 
Doornenburg. Kijk ook hoe andere 
‘vaarders’ vertrekken en aankomen 
bij de opstapsteiger.

Adres: Koffiemolen 1 Doornenburg
Meer info: lingevaart.nl

RECREATIEGEBIEDEN

       Naast de rivieren zijn er in de 
Betuwe ook twee recreatiegebieden 
te vinden waar van alles in, op en 
naast het water te beleven is. 

Strandpark Slijk-Ewijk 4A  is een 
ideale plek om te zwemmen, wind-
surfen, kanoën, vissen, wandelen en 
fietsen. De kinderen willen niet meer 
weg als ze het speelschip of het avon-
tureneiland hebben ontdekt, waar 
ze via de hangbrug of het trekpontje 
kunnen komen. Het andere recreatie-
gebied, ontstaan uit zandwinning en 
gelegen in Park Lingezegen, zijn 
De Rijkerswoerdse Plassen 4B . 
Hier kun je naast heerlijk zwemmen, 
fietsen en wandelen ook terecht voor 
vissen en golfen. Bij de watergoot, 
het speelveld of op het duikvlot 
zijn de kinderen de hele dag zoet.

Meer info: uiterwaarde.nl

VEERPONTJES

       De Betuwe is omringd door 
de Waal, de Nederrijn en het 
Pannerdensch Kanaal. Natuurlijk 
kun je deze rivieren gewoon via de 
weg oversteken, maar veel leuker 
is om dat te doen met een van de 
vele pontjes die er varen. Zo varen er 
kleine pontjes waar je alleen te voet 
of met de fiets mee naar de overkant 
kunt maar ook grotere ponten voor 
de auto’s. Geniet tijdens de overtocht 
van de prachtige omgeving! Omdat 
de pontjes wisselende vaardiensten 
hebben is het verstandig van tevoren 
de betreffende website te raadplegen.

Meer info: uiterwaarde.nl, drielseveer.nl, 
veerdienstdoornenburg.nl, looveer.nl  
en kievitsveerdiensten.com

PARK LINGEZEGEN 

      Park Lingezegen, tussen Arnhem 
en Nijmegen, is een landschapspark 

TEMPEL | KERK MUSEUM

        De monumentale Grote kerk 
van Elst is behoorlijk imposant, maar 
onder de kerkvloer en het koor wordt 
het echt spannend. Je ziet daar de 
overblijfselen van twee Romeinse 
tempels die kort na elkaar zijn 
gebouwd. Die tweede tempel werd 
per toeval ontdekt nadat de kerk in 
de Tweede Wereldoorlog zwaar be-
schadigd was geraakt. Toen werden 
de resten zichtbaar van wat vroeger 
een Gallo-Romeinse omgangstempel 
was. Het was er niet zomaar eentje, 
hij bleek meteen de grootste in zijn 
soort ten noorden van de Alpen. 
Nog altijd kun je de resten van de 
dikke cella-muren (de ruimte voor 
het godenbeeld binnen de tempel) 
en galerijfundamenten zien. Een ma-
quette van hoe dit enorme gebouw 
eruit heeft gezien, staat in de zijbeuk 
van de kerk, het eigenlijke museum.

Adres: Grote Molenstraat 2 Elst
Meer info: tempelkerkmuseum.nl 

FORT PANNERDEN
    

        

       
        Een verborgen parel in Door-
nenburg... dat is Fort Pannerden! 
Gebouwd tussen 1869 en 1871 om 
de splitsing van de Rijn en de Waal 
te bewaken en vijanden tegen te 
houden. Bovengronds doet het fort 
al imposant aan, maar ondergronds 

van 1700 hectare: dat betekent veel
verschillende landschappen en mooie 
plekjes. Laat je verrassen! Fiets over de 
dijk met zicht op de uiterwaarden van 
de Waal, door stukjes bos en langs la-
nen. Geniet van grote stukken water vol 
vogels of juist van het boerenlandschap 
met akkers en velden. Park Lingezegen 
is een park voor natuurliefhebbers, wan-
delfanaten, sportievelingen, kinderen 
én voor mensen die van lekker eten en 
drinken houden. Kortom… gewoon voor 
iedereen! Download de Lingezegen-app 
voor eropuit-tips, zoals leuke evene-
menten en excursies.

Meer info: parklingezegen.nl

WANDELEN EN STRUINEN 

          
        
        Wandelen is leuk, maar struinen is 
avontuurlijker. Langs de rivieren heb 
je prachtige uiterwaarden waar je over 
ongebaande paden kun struinen en 
kunt klauteren over dijkjes en boom-
stammen. Ga eens op pad in de Klom-
penwaard en wie weet zie je wel een 
ijsvogel of kom je oog in oog te staan 
met konikpaarden. 

Download de gratis RouteAbel app en 
zoek naar de bundel ‘Wildernis aan de 
Waal’. Hier vind je de struinroute ‘Door-
nenburg - De Kracht van het water’ die 
je in 7 km langs de mooiste plekjes in de 
Klompenwaard laat struinen.

is het ook niet mis: de ‘kelder’ meet 
75 bij 70 meter en heeft vijf verdiepin-
gen. Het fort is het meest oostelijk ge-
legen deel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Fort Pannerden zit vol 
verhalen, over de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog. 
Al die verhalen kun je in het fort
ontdekken – actief of heel relaxed.
Je komt van alles te weten over de 
functie van het fort, het soldatenle-
ven en het rivierlandschap om het 
fort heen. Ook kun je op het terras 
bovenop het fort genieten van het 
unieke uitzicht.

Adres: Waaldijk 1 Doornenburg
Meer info: fortpannerden.eu

KASTEEL DOORNENBURG

        
       Kasteel Doornenburg kent een 
rijke geschiedenis. Na verschillende 
eigenaren te hebben gehad, kocht tex-
tielindustrieel J.H. van Heek in 1936 het 
kasteel en renoveerde het. Lang heeft 
hij er niet van kunnen genieten. Tijdens 
het laatste half jaar van de Tweede 
Wereldoorlog diende het kasteel als 
hoofdkwartier van de Duitsers en 
werd het door de Engelse luchtmacht 
gebombardeerd. Na de oorlog werd het 
kasteel wederom gerenoveerd, waarna 
het er weer in volle glorie bij stond. In 
de jaren ’60 was het zelfs het decor 
voor de televisieserie Floris. Vandaag 
de dag is Kasteel Doornenburg een 
echt familiekasteel. De voorburcht, 
waar de koffiekamers en het terras 
van de herberg zich bevinden, is gratis 
toegankelijk. De hoofdburcht is alleen 
met rondleiding te bezichtigen. 

Adres: Kerkstraat 27 Doornenburg
Meer info: kasteeldoornenburg.nl
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BETUWSE STREEKPRODUCTENROUTE • 35 KM

WANDELEN 
IN DE BETUWE

RONDJE BETUWE
46 KM

KNOOPPUNTEN 
70 – 45 – 42 – 43 – 17 – 18 – 14 – 15 – 08 – 09 – 98 – 92 – 91 – 82 –

85 – 97 – 32 – 33 – 34 – 70

STARTPUNT 
Fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt, Woerdsestraat 4 Ressen

Met deze fietsroute kun je genieten van al het moois en lekkers dat de Betuwe 
te bieden heeft. De route brengt je langs vele culinaire locaties. Zo start je deze 
route bij Fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt in Ressen. Hier telen ze 
sinds 1977 diverse soorten appels, peren, kersen, morellen, mispels, walnoten 
en pruimen. Ook hebben ze een landwinkel en organiseren ze fairs, excursies, 
proeverijen en appelplukdagen. Onderweg geniet je van het prachtige varië-
rende landschap van de Betuwe. Heb je dorst gekregen van het fietsen, stop 
dan bij knooppunt 14 bij Boerderijwinkel De Fruitben. Daar staat langs de 
weg de fruit-o-maat waar je het hele jaar door verse vruchtensappen uit kunt 
halen. Dit is dus niet alleen een mooie, maar vooral ook hele lekkere route.  
De route is gratis te downloaden op bezoekdebetuwe.nl.

WAAR KUN JE TERECHT VOOR DE LEKKERSTE 
STREEKPRODUCTEN UIT DE BETUWE?
•   Aardbeienkwekerij De Beier  

Pannerdenseweg 14 Doornenburg (zie kaart > 1A ); 

•   Bio- en Streekwinkel De Oogst  
Nieuwe Aamsestraat 94a Elst (zie kaart > 1B ); 

•   Boerderijwinkel De Fruitben Kerkstraat 1 Elst (zie kaart > 1C ); 

•    Streekwinkel De Lingegaerdt  
Grote Molenstraat 116 Elst (zie kaart > 1D ); 

•   Wijs, ambachtelijk ijs  
Dorpsstraat 82 Elst, Markt 41b Bemmel en  
Dorpstraat 30a Gendt (zie kaart > 1E );

•   Boerderijwinkel De Geer  
Flierensestraat 5 Gendt (zie kaart > 1F );

•   Fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt 
Woerdsestraat 4 Ressen (zie kaart > 1G )

Heb je nog niet genoeg kilometers in de benen? Ook om te 
wandelen biedt de Betuwe tal van mogelijkheden! Struin over de 
ongebaande paden door de uiterwaarden van de Waal, Nederrijn 
en het Pannerdensch Kanaal of bezoek het prachtige landschaps-
park Lingezegen. 

De vele wandelroutes die de Betuwe rijk is hebben elk hun eigen 
karakter. In Park Lingezegen zijn wandelroutes uitgezet met verschil-
lende thema’s zoals het Oorlogspad (13 km), het Fruitpad (5 km) en het 
Waterpad (16 km). Verder heeft de Betuwe ook een paar Klompenpaden 
zoals het Zeegsepad (6 km) en het Nederrijnsepad (27 km). Wandel de 
Klompenpaden met behulp van de oranje of paarse markeringen in de 
vorm van een klomp! Kijk voor meer routes en routebeschrijvingen op 
bezoekdebetuwe.nl en parklingezegen.nl.

KNOOPPUNTEN 
17 – 25 – 24 – 57 – 75 – 32 – 26 – 33 – 21 – 19 – 20 – 12 – 13 – 05 –

03 – 02 – 01 – 30 – 66 – 67 – 68 – 92 – 98 – 26 – 27 – 28 – 29 – 16 – 17

STARTPUNT 
Land van Tap, Elst

Laat je tijdens dit fietsrondje verrassen door de variëteit die de Betuwe 
te bieden heeft. Zo kom je met deze route langs recreatiegebied de 
Rijkerswoerdse Plassen waar je bij mooi weer een verfrissende duik kunt 
nemen of stop bij Driel bij de bijzondere constructie van het stuwcomplex. 
Schitterende boerderijen met weelderige appel- en kersenboomgaarden  
zijn er genoeg in de Betuwe en vanaf april kun je de prachtige bloesem  
bewonderen. Met Rondje Betuwe fiets je bovendien langs bezienswaardig- 
heden als Informatiecentrum De Polen van Driel, Betuws Oorlogsmuseum
 ‘The Island’ 1944-1945, Mea Vota en Museum Hof van Hessen. De authen-
tieke en bekende paardenmarkt van Elst trekt iedere eerste maandag van 
september veel bezoekers. Kortom, genoeg te beleven in de Betuwe! 
De route is gratis te downloaden op bezoekdebetuwe.nl.
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KNOOPPUNTEN 
17 – 25 – 24 – 18 – 14 – 15 – 08 – 09 – 98 – 92 – 87 – 77 – 78 – 82 – 91 –

97 – 25 – 31 – 30 – 45 – 42 – 43 – 17

STARTPUNT 
Land van Tap, Elst

De Linge is de langste, en volgens sommigen ook de mooiste rivier van  
Nederland. Ze stroomt van Doornenburg, langs Elst tot aan Gorinchem.  
De kronkelende rivier is in elk seizoen aantrekkelijk. In het voorjaar is de 
omgeving kleurrijk vanwege de bloesempracht, in de zomer genieten  
mensen volop langs, maar ook óp het water en in de herfst en winter is  
de Linge mysterieus door sprookjesachtige mistflarden. Volg de Linge en 
breng bij knooppunt 77 een bezoek aan het prachtige middeleeuwse  
Kasteel Doornenburg. Het kasteel bevindt zich in de uiterste uithoek van  
de Betuwe, een unieke plek. De route is gratis te downloaden op  
bezoekdebetuwe.nl.

LANGS DE LINGE 
43 KM

KNOOPPUNTEN 
80 – 79 – 85 – 97 –Begin extra lus– 32 – 33 – 34 – 38 – 41 – 42 – 45 –

30 – 31 –Einde extra lus– 25 – 26 – 27 – 28 – 08 – 15 – 16 – 17 – 25 –

24 – 23 – 32 – 26 – 33 – 21 – 27 – 28 – 29 – 22 – 30 – 66 – 45 – 67 –

75 – 87 – 77 – 80

STARTPUNT 
Pannerdenseweg/Sterreschans, Doornenburg

Deze nieuwe route voert je langs bijzondere plekken die herinneren aan 
het oorlogsverhaal van de Betuwe. Dit verhaal is een relatief onbekend 
stukje geschiedenis. Diverse musea en monumenten in de regio houden 
de herinnering levend en vertellen het verhaal van het ‘manneneiland’, 
de overstromingen en de parachutelandingen. Op de route kom je onder 
andere langs Museum Niemandsland, het Betuws Oorlogsmuseum ‘The 
Island’ 1944-1945, het Informatiecentrum De Polen van Driel en monu-
menten als de Vleugel en de Shermantank. Bekijk bezoekdebetuwe.nl 
voor de digitale route en meer informatie over de bezienswaardigheden.

BETUWSE WOII-ROUTE
60/80 KM

KNOOPPUNTEN 
66 – 67 – 68 – 92 – 98 – 26 – 30 – 29 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 27 –

28 – 31 – 07 – 02 – 01 – 30 – 66

STARTPUNT 
Huissen Parking Stadsdam (parkeerplaats aan de dijk bij Huissen centrum)

De beste landbouwgronden van Nederland liggen in de Betuwe. De gunstige 
ligging in combinatie met de gezonde bodem levert de lekkerste appels, 
peren en kersen op. Zo wordt de Betuwe ook wel ‘de fruittuin’ van Nederland 
genoemd. In het voorjaar is de Betuwe op haar mooist wanneer de wit-roze 
bloesem de bomen siert en in de zomer hangt het fruit rijkelijk aan de takken. 
Deze fietstocht voert langs vele boomgaarden, zowel hoogstam als laagstam. 
Vruchtbomen bloeien niet allemaal tegelijkertijd: eerst zijn de sneeuwwitte 
kersenbomen aan de beurt, dan ontvouwen zich de witte bloemen van de 
peren en ten slotte staan de appelbomen in volle roze pracht. Niet elk jaar 
bloeien de bomen op hetzelfde tijdstip: afhankelijk van de weersomstandighe-
den bloeien de bomen van half april tot en met de eerste week van mei. 
De route is gratis te downloaden op bezoekdebetuwe.nl.

BETUWSE BLOESEM 
33 KM

i

MEER INFO
BEZOEKDEBETUWE.NL
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nl   EEN SELECTIE VAN RESTAURANTS:
 Restaurant De Buren Van..., Kinkelenburglaan 4 Bemmel 

 Restaurant Zijdewinde, Waaldijk 28 Bemmel

 Restaurantboot ByWillem, Looveer 3 Huissen

 Café Restaurant de Vereniging, Dorpsstraat 23 Elst

 Landerij de Park, De Park 12 Elst

 Pannenkoekenboerderij Aan de Linge, Molenstraat 18 Hemmen

  Restaurant De Betuwe, Markt 1 Huissen

 Big Fish café, Vicariestraat 15 Huissen

 Brasserie De Altena, Waaldijk 39 Oosterhout

 De Pannekoekenbakker Slijk-Ewijk, Valburgsestraat 22 Slijk-Ewijk

 Grand Café Nr. 19, Dorpstraat 19 Gendt

  Boerderij de Lande Pannenkoekenrestaurant,  
Karstraat 91 Huissen
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KNOOPPUNTEN 
33 – 23 – 24 – 25 – 22 – 75 – 39 – 40 – 41 – 38 – 80 – 79 – 78 – 77 –

58 – 54 – 53 – 52 – 51 – 50 – 76 – 75 – 32 – 26

STARTPUNT 
Informatiecentrum De Polen van Driel, Kerkstraat 27 Driel

Spring op de fiets en geniet van de weidse landschappen in de Betuwe. 
Uitgestrekte boomgaarden, pittoreske dorpen en het water, zoals de Linge, 
de Nederrijn en Strandpark Slijk-Ewijk, bewonder je tijdens deze fietsroute. 
De geschiedenis van het gebied zie je terug bij de Heerlijkheden Loenen 
en Hemmen. Zo kom je langs Huis Loenen uit 1809, een van de fraaiste 
adellijke huizen in het gebied en kun je tijdens een pauze bij Kasteeltuin 
Hemmen genieten van de kleurenpracht van de bloemen en planten. 
De slingerende dijk (vanaf knooppunt 50) geeft je een prachtig uitzicht 
over de uiterwaarden van de Nederrijn en de boerengronden waar de 
schapen rustig grazen. Hier en daar zie je de schoorsteen van een 
steenfabriek aan het water hoog boven alles uittorenen. De route is 
gratis te downloaden op bezoekdebetuwe.nl.

DE WEIDSE BETUWE 
48 KM
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