
Bijlage 3: citaten ‘Bidbook 2018’ 

 

Recreatie en toerisme in West Betuwe 

Denk je aan West Betuwe, dan denk je aan fruit en bloesem. Ook op het gebied van recreatie biedt de 

regio tal van mogelijkheden: de Rode Kruis Bloesemtocht, minicampings, het Lingebos, ijsbanen, 

golfbanen, recreatieplas de Zandput, de Nieuwe-Hollandse Waterlinie, het Landgoed Marienwaerdt en 

het Geofort. Het prachtige landschap tussen en rond de beide rivieren stimuleert recreatie: wandelen, 

fietsen, varen, motorrijden en autorijden. De toekomst van het buitengebied ligt dan ook in de 

combinatie van agrarisch en recreatief gebruik, met respect voor landschap, cultuurhistorie en natuur. 

Belangrijkste aandachtspunten voor het gemeentebestuur: inwoners en ondernemers zien graag een 

extra grootschalige toeristische trekker. Daarnaast ervaren zij dat er langs de Linge te weinig ruimte is 

om te recreëren, omdat veel grond in particulier bezit is.  

 

De uitdaging: 
West Betuwe benut in 2030 haar potentie als recreatiegebied in midden Nederland. Investeren in 
één of meerdere grootschalige toeristisch-recreatieve trekker is noodzakelijk.  

 

 

Het Lingelandschap en de Nieuwe Hollandsche Waterlinie met haar cultuur historische waarden zijn 

belangrijk. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van het gebied en zijn tegelijkertijd aantrekkelijk voor 

toeristen uit de Randstad. Veel mensen komen naar West Betuwe voor recreatie en ontspanning. Dat 

moeten we koesteren, maar dat betekent ook dat we moeten investeren in het behoud en het 

versterken van het landschap. Dat kan door nieuwe initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de 

beleving van het gebied. Denk hierbij aan initiatieven op het vlak van cultuurhistorie, landschap, fruit en 

water. Voor de bereikbaarheid van de Linge en de Waal is een investering nodig in 

publiekstoegankelijke steigers, strandjes en wandel- en fietsroutes. De gemeente kan hier een rol in 

spelen door het gesprek aan te gaan met de grondeigenaren en organisaties in de toeristisch-

recreatieve sector.  

 

Kortom: 
- Behouden en versterken van van het aantrekkelijke open landschap; 
- Investeren in publiekstoegankelijke steigers, strandjes en wandel- en fietsroutes rondom de 

rivieren;  
- Inzetten op het aantrekken van een grootschalige toeristische trekker;  
- Ruimte voor natuur, cultuurhistorie, landschap en recreatie; 
- Korte lijnen tussen de gemeente en de ondernemers; 
- Vereenvoudigen (vergunnings)aanvragen; 
- Ruimte voor recreatie op en rondom de rivieren; 
- Dijkversterking afgestemd op de wensen van de omgeving.  

  

 

 

Uitdaging: 
West Betuwe is in 2030 de ‘Bloesemgemeente’ van Nederland’ waar innovatieve land- en tuinbouw, 
natuur, landschap en recreatie kunstig met elkaar vervlochten zijn en elkaar versterken.  


