
 

Activiteiten 

Actief 

• Bowlen, escape rooms, midgetgolf, flyboarden en meer: 
https://www.moekemooren.com/activiteiten/ 

• Botenverhuur, klimparcours, vlot bouwen, expeditie robinson, highlands 
games, kano varen, boerengolf en nog veel meer: 
https://www.riverside.nl/activiteiten/ 

• Wipe out obstacle run: 
www.wipeout.nl   

• 4x4, segway, quads, en teambuilding  
www.adventureevents.nl   

• Solex verhuur 

www.solexverhuurdebetuwe.nl  

Voor kinderen  

Binnenspeeltuinen  

• www.wamelland.nl   

• http://kidsplaytown.nl/ 
• www.deoudemaas.nl (pannenkoekenhuis met out-/indoor speeltuin) 

Buitenspeeltuinen  

• https://www.speeltuinelckerlyc.nl/   

• www.deoudemaas.nl   

Kinderboerderijen:  

• https://www.kibowa.nl/  

• https://www.kinderboerderijzaltbommel.nl/  

Dierentuinen / attractieparken / bijzondere activiteiten  

• www.ouwehandsdierenpark.nl   

• https://www.burgerszoo.nl   

• https://www.beeksebergen.nl (safaripark)  

• https://m.facebook.com/DierenparkHedel/  (klein dierenpark)  

• http://www.depaay.nl/  (uilen en dierenpark)  

• http://www.ezelboerderijdedijk.nl/  (wandelen met ezel in omgeving)  

• https://www.riverforelands.nl/Alpacawandeling.html  (wandelen met alpaca’s in 
Dreumel/Wamel)  
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Diversen parken/attracties:  

 

• https://toeristeninformatienederland.nl/accommodaties/regio-gelderland/type-5 

• https://www.geofort.nl/ (leuk voor kids tm 13 jaar)  

Bezienswaardigheden, musea en meer  

• Tingieterij ‘t oude ambacht:  
https://www.oudeambacht.eu/   

• Streek historisch Museum tweestromenland: 
https://www.museumtweestromenland.nl/  

• Golfbaan de Batouwe in Zoelen:  
www.debatouwe.nl  (15 minuten).  

• Streekmuseum Tiel 
https://streekmuseumtiel.nl/   

• De tuinen van Appeltern. Uren lang ronddwalen en inspiratie opdoen in honderden 
modeltuinen. https://appeltern.nl/nl/  

• Stroomgemaal de Tuut: https://www.de-tuut.nl/  

• Kasteelruine van Batenburg: https://www.glk.nl/   

 

Kastelen en burchten 

• Kasteel Ammersoyen - https://ammersoyen.glk.nl 

• Kasteel Hernen – https://hernen.glk.nl  

• Kasteel Batenburg - https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/locatie/batenburg  

Alle kastelen in Gelderland - https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/kastelen/  

Activiteiten algemeen 
• www.demaasenwaler.nl 

• www. Rivierenland.nl 

• www.rivierenland.nl 

• www.gelderseroutes.nl – naast wandelen en fietsen, ook paardrij routes 

 

Dorpen en Steden 
Binnen een half uur zit je met de auto in Den Bosch, Nijmegen en Tiel.  
 

• Den Bosch - https://www.denboschregion.nl/nl/den-bosch 
 

• Nijmegen - https://www.visitnijmegen.com 
 

• Tiel - https://toeristeninformatienederland.nl/tiel/  
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