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Inleiding 
 
De visie recreatie en toerisme gemeente Geldermalsen “Een reis langs fruit, 

cultuur en water” is het vervolg op het actieplan recreatie en toerisme van Route 

IV uit 2004. Sinds 2004 hebben we recreatie en toerisme sterker onder de 

aandacht kunnen brengen en het is dan ook geen onbekend thema meer voor 

de gemeente Geldermalsen. 
 

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor elkaar’ komt het thema recreatie 

en toerisme op verschillende manieren terug: o.a. het creëren van extra ruimte 

voor fietsers en wandelaars, het stimuleren en optimaliseren van toeristische 

fietsroutes, het bieden van ruimte aan ondernemers op het gebied van recreatie 

en toerisme en het  recreatief gebruik van de Linge. Ook in de omgevingsvisie 

van de gemeente Geldermalsen komt dit thema aan bod. Daarnaast hebben de 

tien samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland in 2015 het 

ambitiedocument 2016-2020 vastgesteld. Het doel van dit ambitiedocument is 

om economische ontwikkeling tot stand te brengen. In totaal zijn drie 

speerpunten geformuleerd: recreatie & toerisme, agribusiness en economie & 

logistiek. Per speerpunt zijn ambities geformuleerd en voor recreatie en toerisme 

is de ambitie geformuleerd om een jaarlijkse omzetgroei van 5% te bereiken. 

Een forse ambitie, aangezien de Monitor Vrijetijdseconomie van het Regionaal 

Bureau Toerisme Rivierenland aangeeft dat de bestedingen in de 

vrijetijdseconomie tussen 2011 en 2014 juist gedaald zijn met 7%. De ambitie 

van de gemeente Geldermalsen luidt als volgt: 

 

 

 

 

Een toename van recreatie en toerisme kan zorgen voor meer werkgelegenheid 

voor lokale inwoners. Daarnaast kan recreatie en toerisme diverse investeringen 

in de infrastructuur aantrekken en een bijdrage leveren aan sociale en culturele 

voorzieningen. De leefbaarheid in de gemeente Geldermalsen kan hierdoor 

vergroot worden.  

 

Deze visie is tot stand gekomen aan de hand van visiedocumenten uit 

regiogemeenten (o.a. gemeente Lingewaal) en een gesprek met het Regionaal 

Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland. In dit gesprek zijn de actuele cijfers over 

de bestedingen en werkgelegenheid in de recreatieve sector besproken. Deze 

Monitor is o.a. uitgevoerd voor het jaar 2014 en biedt inzicht in het economische 

belang van recreatie en toerisme. Ook is in april 2014 een beeldvormende raad 

georganiseerd over dit thema. Verder heeft ambtelijke afstemming 

plaatsgevonden om recreatie en toerisme meer te integreren met andere 

beleidsterreinen, zoals economie, cultuur- en erfgoed, natuur en sport.  

 

Dit document is als volgt opgebouwd; allereerst wordt gestart met een 

omschrijving van het toeristische karakter van de gemeente Geldermalsen. 

Vervolgens worden de ontwikkelingen in de recreatieve sector geschetst aan de 

Wij willen als gemeente Geldermalsen bijdragen aan de regionale 

ambitie van 5% omzetgroei per jaar. Concreet betekent dit dat wij 

minimaal een extra omzetgroei van € 1.500.000 per jaar willen 

realiseren. Daarnaast willen we zorgen voor een betere profilering van 

de gemeente Geldermalsen op het gebied van fruit, cultuur en water. 
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hand van cijfers van de Monitor Vrijetijdseconomie van het Regionaal Bureau 

Toerisme. Ten slotte wordt de visie en ambitie van de gemeente Geldermalsen 

weergegeven en wordt het uitvoeringsprogramma geschetst.  

  

Laat u verrassen door een reis langs fruit, cultuur en water! 



2. De recreatieve stand van zaken 
 

2.1.  Het toeristische karakter van de gemeente Geldermalsen  
De gemeente Geldermalsen kenmerkt zich als een uitgestrekte 

plattelandsgemeente, waar met name de fruitteelt en de rivier de Linge 

beeldbepalend is. Daarnaast is de gemeente aantrekkelijk voor recreanten 

vanwege haar uiterwaarden aan de Linge, de kwaliteit van het landschap en de 

rijkdom aan cultuurhistorie. Het landelijke karakter van de gemeente vormt het 

uitgangspunt voor recreatie en toerisme. Het aanbod richt zich voornamelijk op 

kleinschalige recreatie. Grotere recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij de 

kwaliteiten van het gebied zijn wel mogelijk. Buitenactiviteiten, zoals wandelen, 

fietsen en waterrecreatie worden veel beoefend in de gemeente. Dit zorgt ervoor 

dat er een toeristenspits is rond de bloesem- en oogsttijd. Belangrijke 

doelgroepen voor de gemeente zijn: senioren, jonge gezinnen en de zakelijke 

markt. In deze recreatieve visie “een reis langs fruit, cultuur en water” wordt 

rekening gehouden met het toeristische karakter van de gemeente.  

 

Welkom in de gemeente Geldermalsen! 

2.2. Stand van zaken recreatie en toerisme  

De gemeente Geldermalsen heeft een mooi aanbod aan verblijfsrecreatie en 

dagrecreatie voor toeristen en recreanten.   

 

 Aanbod verblijfsrecreatie  

Het meeste verblijfstoerisme vindt plaats op de campings binnen de gemeente 

(70,2% van het totaal). In totaal zijn er 2 reguliere campings met vaste 

standplaatsen voor stacaravans en/of toeristische plaatsen en/of chalets. 

Daarnaast zijn er kleinschalige campings- met toeristische plaatsen, waarin in 

het seizoen gekampeerd mag worden. Naast het aanbod aan campings, 

bevinden zich binnen de gemeente tal van Bed and Breakfast’s met een grote 

diversiteit in het aanbod (8,8% van het totaal). In de gemeente Geldermalsen 

zijn op dit moment minder dan 3 hotels aanwezig. Ook is binnen de gemeente 

een jachthaven aanwezig voor 155 ligplaatsen en passanten. Ten slotte is 

binnen de gemeente een klein aanbod aan verblijfsrecreatie op de website 

Airbnb. 

 

 Aanbod dagrecreatie  

Er zijn geen grootschalige vormen van dagrecreatie binnen de gemeente 

Geldermalsen. Toch heeft de gemeente aan toeristen een aantal activiteiten te 

bieden. Te denken valt aan; 

 het Uilen- en Dierenpark De Paay in Beesd  

 Kunstfort Asperen  

 Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt  

 Betuwestrand Recreatie (met een waterskibaan)  

 De Rotonde met een openluchtzwembad  

 Kanovaren op de Linge 
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 Wandel- en fietsroutes en Klompenpaden 

Bovendien kent de gemeente Geldermalsen een aantal evenementen, die 

bezoekers minimaal een dag(deel) binnen de gemeentegrenzen houden.: 

 Kleinschalige evenementen: kermissen, (tent)feesten, markten, 

concerten of sportieve evenementen. 

 Grotere evenementen: Rode Kruis Bloesemtocht, de Landgoed- en 

Kerstfair op Heerlijkheid Landgoed Mariënwaerdt met aantallen van 

circa 30.000 bezoekers per evenement. 

De reis langs het aanbod van verblijfs- en dagrecreatie laat zien wat de 

gemeente Geldermalsen sterk maakt op het gebied van recreatie en toerisme. 

In het volgende hoofdstuk wordt de reis vervolgd en staan de ontwikkelingen in 

deze sector centraal. De sterke en zwakke punten worden hierin benadrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding Klompenpad Tricht 

 

  



3. De ontwikkelingen van recreatie 
en toerisme 
 
3.1. Monitor Vrijetijdseconomie  

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland doet onderzoek naar de 

bestedingen en werkgelegenheid in de vrijetijdssector van Rivierenland. 

Hiervoor wordt de Monitor Vrijetijdseconomie uitgevoerd. In totaal nemen 10 

regiogemeenten deel aan dit onderzoek. Aan de hand van een groot aantal 

telefonische interviews en enquêtes onder toeristisch-recreatieve ondernemers 

en een aanvullende deskresearch wordt het economische belang van de sector 

berekend. De Monitor geeft inzicht in de cijfers ten aanzien van aantallen 

bezoekers, bestedingen en werkgelegenheid, verdeeld over dag- en 

verblijfstoerisme en opgesplitst per activiteit of verblijfsvorm.   

 

In totaal heeft het RBT Rivierenland 3 metingen uitgevoerd. In deze metingen is 

gekeken naar de resultaten van de vrijetijdssector in 2009, 2011 en 2014. 

Aangezien er meerdere metingen zijn uitgevoerd, is er inzicht ontstaan in de 

ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de afgelopen jaren. Dit zorgt er 

bovendien voor dat (nieuwe) kansen gesignaleerd kunnen worden. De Monitor 

Vrijetijdseconomie biedt zowel inzicht in de bestedingen en werkgelegenheid 

voor heel Rivierenland, als inzicht in de specifieke cijfers voor de gemeente 

Geldermalsen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in de 

recreatieve sector omschreven. 

 

 

3.2. Verblijfsrecreatie  

 

3.2.1. Ontwikkelingen verblijfsrecreatie   

Uit de monitor Vrijetijdseconomie komt naar voren dat de totale bestedingen in 

de verblijfsrecreatie in 2014 in Rivierenland neerkomen op een kleine € 53 

miljoen. In de gemeente Geldermalsen gaat het om € 6,2 miljoen. Ten opzichte 

van 2011 is er sprake van een stijging met 15,3%. In figuur 1 worden de 

verschillende accommodaties voor verblijfsrecreatie weergegeven.  

 

Figuur 1: Accommodaties voor verblijfsrecreatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

De campings hebben het grootste marktaandeel binnen de gemeente 

Geldermalsen. Dit komt doordat het aanbod van deze vorm van accommodatie 

veruit het grootst is en de meeste overnachtingen op campings plaats hebben 

gevonden (70,2% van het totale aantal overnachtingen). In 2014 waren er 1.285 
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plaatsen beschikbaar op campings & minicampings in de gemeente 

Geldermalsen. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2011.  

 

In 2014 hebben 406.054 overnachtingen plaatsgevonden in Rivierenland. In de 

gemeente Geldermalsen ging het om 58.239 overnachtingen. Dit is een stijging 

van 1,8% ten opzichte van 2011. Regionaal gezien is er sprake van een daling 

in het aantal overnachtingen binnen de verblijfssector (-22% ten opzichte van 

2011). De oorzaak van deze regionale daling is onder andere het faillissement 

van het Apollo Hotel in Zaltbommel. De gemeente Geldermalsen doet het 

relatief gezien erg goed. Bovendien is in de gemeente de stijging van het 

aanbod lager dan de stijging in bestedingen. Er is dus sprake van een hoger 

uitgavepatroon per gast. 

 

3.2.2. Ontwikkelingen verblijfsrecreatie   

Het voorgaande toont een stijging van het aantal overnachtingen en bestedingen 

aan binnen de verblijfssector in de gemeente Geldermalsen. Dit is een goed 

teken voor de toeristische sector in de gemeente en de lokale economie. Wel is 

het aanbod aan verblijfsaccommodaties relatief gezien beperkt en eenzijdig in 

de gemeente Geldermalsen. De gemeente heeft net als de gehele regio 

Rivierenland een relatief laag aandeel in de toeristisch-recreatieve sector in 

Gelderland. Naast het beperkte aanbod is er een tekort aan geschikte 

verblijfsaccommodaties (onder andere aan hotels). Zo zijn in de gemeente 

minder dan 3 hotels gevestigd. Dit terwijl toeristische overnachtingen in de 

hotelsector economisch gezien het meest interessant zijn. De bestedingen van 

hotelgasten liggen hier gemiddeld het hoogst per nacht. De gemeente 

Geldermalsen heeft bestemmingsplan technisch wel de mogelijkheid geboden 

om circa 230 bedden te realiseren. 

Deze hotelmogelijkheid is bij De 

Rotonde met circa 160 bedden en 

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt 

met circa 70 bedden. Een toename in 

het aantal Bed & Breakfast’s (in 2014 in 

totaal 5.118) binnen de gemeente is te 

beperkt om de verblijfssector uit te 

breiden. Een ander kenmerk van 

verblijfsrecreatie in de gemeente 

Geldermalsen is dat het voornamelijk in 

het voor- en najaar plaatsvindt (rond de 

bloesem- en oogsttijd).  

 

Dit betekent dat de lokale economie niet het hele jaar kan profiteren van 

recreatie en toerisme. Ten slotte is er een landelijke trend zichtbaar waarbij 

toeristen meer behoefte hebben aan kwaliteit (luxe), beleving, authenticiteit en 

kortere vakanties. Ook is er meer aandacht voor de eigen regio en streek. Dit uit 

zich in een toenemende vraag naar streekproducten. De gemeente kenmerkt 

zich door weinig aanbod binnen het luxere segment. De ontwikkelingen op het 

gebied van verblijfsrecreatie kunnen worden samengevat als: 

 Een beperkt aantal (geschikte) verblijfsaccommodaties (o.a. 

hotels) 

 Verblijfstoerisme is er voornamelijk rond de bloesem- en oogsttijd 

 Een beperkt aanbod van luxe accommodaties  



3.3.  Dagrecreatie  

 

3.3.1. Monitor Vrijetijdseconomie dagrecreatie   

Naast verblijfsrecreatie vormt dagrecreatie een belangrijke categorie voor de 

vrijetijdseconomie. In figuur 2 worden de verschillende vormen van dagrecreatie 

weergegeven. Uit de Monitor Vrijetijdseconomie komt naar voren dat in 2014 in 

totaal 4,9 miljoen dagbezoeken in Rivierenland hebben plaatsgevonden. In de 

gemeente Geldermalsen gaat het om 634.655 bezoeken. Dit is exclusief het 

zakelijk dagbezoek. Ten opzichte van 2011 is het aantal dagbezoeken in de 

gemeente Geldermalsen gedaald met 9,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van de bezoeken komt ten goede aan sportieve leisure met 

111.900 bezoeken (17,6% van het totale aantal bezoeken).  Daarnaast wordt in 

de categorie evenementen een groot deel van de bezoeken afgelegd (11,7%). 

Van de andere categorieën zijn geen gegevens beschikbaar in verband met 

concurrentiegevoeligheid.  

 

Naast de vormen van dagrecreatie uit figuur 2 is er ook een categorie zakelijk 

dagtoerisme. Deze wordt gevormd door (semi)zakelijke bijeenkomsten. In deze 

categorie heeft een grote daling plaatsgevonden in het aantal deelnemers aan 

zakelijke bijeenkomsten (-52%). Dit heeft te maken met een afname van de 

maximum capaciteit van 1.185 stoelen in 2011, naar 835 stoelen in 2014. 

Bovendien is er ook een daling in het aantal deelnemers voor de bijeenkomsten.  

 

Uit de Monitor Vrijetijdseconomie komt naar voren dat de totale bestedingen in 

dagrecreatie in 2014 in Rivierenland neerkomen op € 97,3 miljoen. In de 

gemeente Geldermalsen gaat het om € 11,4 miljoen. Het grootste gedeelte 

hiervan (29%) komt in deze gemeente ten goede aan de categorie uitgaan 

(restaurant, terras, bar, etc.). Ten opzichte van 2011 zijn de totale bestedingen 

in het dagtoerisme met 16,3% gedaald. Deze daling heeft voornamelijk 

plaatsgevonden in de categorieën recreatief winkelen en uitgaan (-5,4%) en het 

zakelijk dagtoerisme (-55,4%). Echter er zijn ook stijgingen zichtbaar. Zo zijn het 

totaal aantal bestedingen in de categorie attracties, bezienswaardigheden & 

musea toegenomen met 42,1%.  
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3.3.2. Ontwikkelingen dagrecreatie  

Eén van de ontwikkelingen op het gebied van verblijfs- en dagrecreatie is dat er 

meer focus is op ontwikkelingen rondom fruit en de rivieren (zoals de Linge).  

Op deze manier kan de regio en de gemeente zich beter profileren en toeristen 

en recreanten aantrekken; Geldermalsen, de fruitgemeente  aan de Linge. Wel 

gaat het in deze gemeente voornamelijk om kleinschalige recreatie. Een 

publiekstrekkende attractie is in de gemeente Geldermalsen niet aanwezig, 

waardoor het aantal recreanten en toeristen beperkt blijft. Bovendien komt uit de 

cijfers van de Monitor Vrijetijdseconomie naar voren dat dagrecreatie gevoelig is 

voor weeromstandigheden. De reden kan zijn dat veel recreanten naar deze 

gemeente komen om buitenactiviteiten uit te oefenen, zoals wandelen en fietsen. 

Het weer speelt een belangrijke rol in de uitoefening van deze activiteiten. Er is 

slechts een beperkt aanbod van activiteiten binnen de gemeente die geschikt 

zijn voor meerdere seizoenen. Wel zijn er plannen om een grootschalige en 

overdekte dagattractie naar de gemeente te halen, zoals Fruitrijk. De gemeente 

Geldermalsen neemt actief deel aan de gesprekken hierover. Een andere 

belangrijke ontwikkeling is de sterke afname (vrijwel een halvering) in het zakelijk 

dagtoerisme tussen 2011 en 2014. Ten slotte is de gemeente Geldermalsen rijk 

aan cultuur- en erfgoed, zoals bijzondere monumenten, forten, archeologie, etc. 

Tot op heden wordt dit slechts beperkt gekoppeld aan recreatie en toerisme. Dit 

is o.a. in de beeldvormende raad van 15 april 2014 aangedragen door 

gemeenteraadsleden. De ontwikkelingen op het gebied van dagrecreatie 

kunnen worden samengevat als:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geen publiekstrekkende dagattractie 

 Dagrecreatie is erg afhankelijk van weersomstandigheden 

 Afname zakelijk dagtoerisme 

 Slechts een beperkte koppeling met cultuur-en erfgoed 

 Een gemis aan sfeer en beleving 



3.4. Overige ontwikkelingen recreatie en toerisme  

Naast de ontwikkelingen in het verblijfstoerisme en het dagtoerisme zijn er ook 

andere ontwikkelingen binnen de gemeente die interessant kunnen zijn voor 

recreatie en toerisme. Deze worden kort toegelicht;  

 

 Het centrum van Geldermalsen en de jachthaven 

Er zijn verschillende ontwikkelingen voor het centrum in gang gezet die 

gekoppeld kunnen worden aan recreatie en toerisme. Zo heeft de 

Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen het plan om Geldermalsen tot 

hét fruitdorp aan de Linge te maken. Gastvrij Geldermalsen is daarom samen 

met vertegenwoordigers van winkeliers, culturele organisaties, de gemeente, 

eigenaren van winkelpanden en inwoners gestart met het maken van plannen 

rondom het centrum. Een aantrekkelijke binnenstad kan betekenen dat er meer 

bezoekers naar het centrum worden getrokken, waaronder toeristen en 

recreanten. Bovendien profileert de gemeente zich door de inzet op fruit en de 

rivier de Linge. Een andere ontwikkeling in het centrum heeft te maken met de 

ontsluiting van de jachthaven. Voorheen werd een jachthaven vooral gezien als 

een verzamelplaats voor boten. Momenteel is er een trend zichtbaar waarin de 

beleving bij jachthavens centraal staat, zoals horeca, animatie en/of andere 

recreatieve voorzieningen. De jachthaven wordt op dit moment nog beperkt 

betrokken bij het centrum van Geldermalsen. Wel zijn er plannen om dit gebied 

aan te pakken en aantrekkelijker te maken voor passanten. Ontwikkelingen op 

deze plek kunnen het gebied rondom de Linge aantrekkelijker maken. Kortom; 

 

Foto huidige jachthaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beperkte verbinding centrum Geldermalsen met de Linge 

 Beperkte koppeling jachthaven aan centrum 
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Sfeerimpressie plannen jachthaven 

 

De Nieuwe Hollandse waterlinie  

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die van 1815-1940 

werd gebruikt. Vrijwel de gehele westelijke helft van de gemeente Geldermalsen 

viel destijds binnen de invloedssfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij 

oorlogsdreiging konden militairen brede stroken land onder water zetten, zodat 

Holland onbereikbaar was. Op strategische posities zijn forten, kastelen en 

kazematten geplaatst. Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel 

cultuurhistorie. Kunstfort Asperen, gelegen in Acquoy, is één van de forten die 

overgebleven zijn vanuit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de gemeente 

Geldermalsen betekent dit dat er veel recreatieve kansen voor kunst en cultuur 

in dit gebied aanwezig zijn. De laatste jaren zijn de investeringen en de 

belangstelling in de linie toegenomen, waardoor de recreatieve waarde sterk is 

gegroeid. Door zichtbaar te maken wat er is kan de geschiedenis worden 

herbeleefd. Kortom; 

 

 

  

 Beperkt gebruik kansen cultuur- en erfgoed in de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie 



4. Van plan tot uitvoering 
 

4.1. Visie van de gemeente Geldermalsen  

De gemeente Geldermalsen vindt recreatie en toerisme erg belangrijk voor de 

leefbaarheid binnen de gemeente.  

Om deze ambitie te bereiken wordt er ingezet op recreatieve ontwikkelingen die 

aansluiten bij het toeristische karakter van de gemeente Geldermalsen. Met 

belangrijke kenmerken als: de Linge, het fruitlandschap met bloesem, de 

agrarische sector, de rust, de ruimte voor fietsen en wandelen, watersport en het 

dorpsgevoel. Initiatieven die aansluiten bij het profiel van de gemeente 

Geldermalsen als ‘fruitgemeente’ en de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ worden 

waar mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd. Te denken valt aan initiatieven als 

Local2Local,  het promoten van Fort Asperen en de landmarks en iconen binnen 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie of de organisatie van belevingsactiviteiten. Ook 

initiatieven die een bijdrage leveren aan het centrum van Geldermalsen en 

Beesd worden gefaciliteerd, zodat meer toeristen en recreanten het centrum 

ontdekken. We gaan ons beleid richten op drie doelgroepen: gezinnen met 

kinderen, de zakelijke markt en senioren.  

 

We staan ook open voor bijzondere en wat grootschaligere ontwikkelingen op 

het gebied van verblijfsrecreatie en  dagrecreatie. Deze ontwikkelingen zijn 

nodig om onze ambitie te behalen en een omzetgroei in de recreatieve sector te 

bevorderen. Voor de gemeente Geldermalsen biedt met name het gebied tussen 

het Deils Kwadrant (Vrijetijdspark de Rotonde-Voetbalvereniging Rhelico) en 

Camping Betuwestrand/Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt kansen als 

recreatieve hotspot voor de gemeente Geldermalsen voor de intensieve 

verblijfsrecreatie en dagrecreatie. Een voorbeeld is de dagattractie Fruitrijk. In 

Regio Rivierenland is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van dit 

belevingscentrum rondom het thema fruit. Gelet op het profiel van de gemeente 

Geldermalsen kan Fruitrijk goed aansluiten en een economische impuls 

betekenen. Hierom zal de gemeente actief deelnemen aan de gesprekken over 

Fruitrijk en ondersteunen in de studie naar de haalbaarheid. Daarnaast kunnen 

(extensieve) recreatieve kansen benut worden op het gebied van kunst- en 

cultuurhistorie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Fort Asperen en langs de 

Linge.  

Onze ambitie is dan ook om een bijdrage te leveren aan de regionale 

ambitie van 5% omzetgroei per jaar. Concreet betekent dit dat wij 

minimaal een extra omzetgroei van € 1.500.000 per jaar willen 

realiseren. Daarnaast willen we zorgen voor een betere profilering van 

de gemeente Geldermalsen op het gebied van fruit, cultuur en water. 
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Als gemeente kunnen en willen wij de ambitie op het gebied van recreatie en 

toerisme niet alleen bereiken. De samenwerking met verschillende partijen zal 

worden voortgezet, waaronder met Uit®waarde, recreatieve ondernemers, het 

Regionaal Bureau Toerisme, de ondernemersverenigingen in Geldermalsen en 

Beesd, Horeca Nederland, Regio Rivierenland en andere relevante partijen.  De 

ambitie van de gemeente Geldermalsen kan als volgt worden samengevat: 

 

 

 

4.2. Uitvoeringsplan recreatie en toerisme  
De komende jaren gaan we ons inzetten op drie recreatieve thema’s die 

kenmerkend zijn voor Geldermalsen:  

 

 De rivier de Linge 

 Fruit  

 De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

In tabel 1 op de volgende pagina wordt het uitvoeringsplan voor de gemeente 

Geldermalsen weergegeven. Aan de hand van de speerpunten Marketing & 

Promotie, Productontwikkeling en Sociaal Domein & Welzijn zijn diverse 

actiepunten geformuleerd die aansluiten bij onze ambitie. 

 

 

 

 De ambitie van de gemeente Geldermalsen is om minimaal 1% bij 

te dragen aan de regionale ambitie van 5% omzetgroei. 

 Er wordt ingezet op recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij 

het toeristische karakter van de gemeente Geldermalsen. 

 Initiatieven die een bijdrage leveren aan de profielen 

‘Geldermalsen fruitgemeente’ of ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ 

worden vanuit de gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd. 

 Er wordt waar mogelijk ingezet op initiatieven die een recreatieve 

bijdrage leveren aan het centrum van Geldermalsen en Beesd. 

 We staan open voor bijzondere en wat grootschaligere 

ontwikkelingen op het gebied van verblijfs-en dagrecreatie, met 

name in het Deils Kwadrant en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

 De gemeente zal actief deelnemen aan de gesprekken over 

Fruitrijk en ondersteunen in de studie naar de haalbaarheid.  



Thema Potentiële 

partners 

Potentiële acties 
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Ondernemers-

vereniging 

Gastvrij 

Geldermalsen, 

de jachthaven, 

waterschap, 

kanoverhuur, 

veren en 

ponden. 
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m

o
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Het faciliteren van lokale initiatieven die leiden tot een betere profilering van de gemeente als ‘fruitgemeente aan de Linge’ (bijvoorbeeld de 

projecten Parels aan de Linge, Local2Local en Geldermalsen, Fruitdorp aan de Linge)  

Het opstellen van een marketingplan voor recreatie en toerisme, met o.a. aandacht voor cultuur- en erfgoed 

Het verbinden van de jachthaven aan het centrum van Geldermalsen en meer belevingsactiviteiten voor toeristen in de jachthaven  

Het aantrekken van bezoekers van grotere evenementen naar het centrum van Geldermalsen en Beesd, zodat bezoekers langer binnen 

gemeentegrenzen blijven  

Het faciliteren van recreatief gebruik van de Linge en het benutten van mogelijkheden van waterrecreatie binnen de gemeente  

Het benutten van de UNESCO nominatie om meer bezoekers te trekken naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
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ru
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Ondernemers- 

vereniging 

Gastvrij 

Geldermalsen, 

het RBT. 

P
ro

d
u

c
t-

 

o
n

tw
ik

k
e
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g
 

 

Het ontwikkelen van een app om meer inzicht te geven in de beschikbare routes, activiteiten en trekpleisters 

Inzetten op de ontwikkeling van streekproducten die de gemeente Geldermalsen beter op de kaart zetten 

Ontwikkelen van belevingsactiviteiten voor fietsers en wandelaars 

Het verbeteren en uitbouwen van de huidige recreatieve fiets- en wandelstructuur binnen de gemeente 

Inzetten op het verbreden van het seizoen van recreatie en toerisme door in te zetten op weersonafhankelijke attracties. 

Het formuleren van randvoorwaarden waaronder intensieve recreatie en toerisme inpasbaar kunnen zijn 

Het aantrekken van een trekpleister naar de gemeente (bijvoorbeeld Fruitrijk) + inventariseren wat er in huidige bestemmingsplannen moet 

worden aangepast om dit mogelijk te maken. 

Stimuleren dat het GeoFort in Acquoy aansluit bij het Promotieplan van de Vestingdriehoek. 

Het organiseren van een kunstroute langs zonnewijzers en beelden in de openbare ruimte. 
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 Fort Asperen, 

het RBT, 

scholen. 
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Sport- en beweegactiviteiten koppelen aan het toeristische aanbod. 

Onderwijs meer betrekken bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Mogelijkheden stageplaatsen, vrijwilligerswerk onderzoeken in toeristische sector. 

Het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het actieplan recreatie en toerisme. 
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Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een Toeristisch Informatiepunt (TIP) in Geldermalsen 

Voortzetten van de regionale promotie ‘Gelderse streken’ 

Voortzetten van de samenwerking met het Regionaal Bureau Toerisme  

Het actief informeren van ondernemers over de kansen en mogelijkheden binnen de gemeente Geldermalsen en het voeren van een 

ruimer beleid om ze hiermee de kans te geven om te starten en zich te ontwikkelen. 

Onderzoeken van de mogelijkheden voor het verduurzamen van recreatieve ondernemingen 

Initiatieven faciliteren door in bestemmingsplannen maatwerk te leveren indien initiatief aansluit op de visie. 
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Speerpunt 1: Marketing & Promotie  

Voor de gemeente Geldermalsen zal een promotieplan worden opgezet om 

recreanten en toeristen richting de gemeente te trekken. In dit plan zal rekening 

worden gehouden met het toeristische karakter van Geldermalsen, met de 

onderdelen fruit, cultuur en water. Interessant voor de gemeente Geldermalsen 

is o.a. de UNESCO nominatie voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2019 

wordt bekend gemaakt welke rijksmonumenten de werelderfgoedstatus krijgen 

en of de Nieuwe Hollandse Waterlinie hierin wordt betrokken. De gemeente 

Geldermalsen zal in de komende periode, samen met regiogemeenten, de 

landmarks en iconen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan promoten. De 

nadruk ligt hierbij op de rijkdom aan cultuur- en erfgoed binnen de gemeente 

Geldermalsen.  

 

Foto zonnewijzer Tricht 

 

Cultuur- en erfgoed wordt slechts beperkt gekoppeld aan recreatie en toerisme. 

Op 24 mei 2016 is een beeldvormende avond georganiseerd met de 

gemeenteraad en de cultuur- en erfgoedsector. Een aantal ideeën uit deze 

avond waren niet alleen gericht op de bewoners van de gemeente, maar kunnen 

er ook voor zorgen dat de gemeente aantrekkelijker wordt om in te recreëren. 

Bij cultureel erfgoed kan gedacht worden aan archeologie, het behoud van 

monumenten, molens, landschappelijke elementen, historische bouwkunst, etc. 

Tijdens de beeldvormende avond over cultuur en erfgoed kwam naar voren dat 

er behoefte is aan publieksinformatie over archeologie, toegang tot verhalen 

over het verleden en een digitale toegang tot cultuurhistorische elementen. Om 

inzichtelijk te maken wat er is zal de gemeente Geldermalsen een promotie- en 

marketingplan opstellen. Voorbeelden zijn; de koppeling van digitale apps aan 

cultuurhistorische plekken, het vastleggen van verhalen over de geschiedenis 

en koppelen aan QR-codes, het ontwikkelen van een fietsroute langs historisch 

erfgoed en/of bankjes bij cultuurhistorische gebouwen.  

 

Daarnaast zal er meer aandacht zijn om bezoekers van de grotere evenementen 

(zoals de Kerst- en landgoedfair) langer binnen de gemeentegrenzen te houden, 

zodat de lokale middenstand beter kan profiteren van de bezoekersstroom. Te 

denken valt aan; festiviteiten in het centrum, doorverwijzen bezoekers door 

middel van lokale acties voor het centrum, versiering, etc. De uitwerking hiervan 

zal worden opgenomen in het promotieplan. Lokale initiatieven die bijdragen aan 

de profilering van de gemeente als fruitgemeente of als onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie zullen gestimuleerd worden.   

 



Speerpunt 2: Productontwikkeling  

Om recreatie en toerisme in Geldermalsen beter op de kaart te zetten wordt in 

de komende periode ingezet op de ontwikkeling van diverse producten. Te 

denken valt hierbij aan het faciliteren van initiatiefnemers bij het maken van 

streekproducten (fruitige jam, granen, taarten, etc.). Daarnaast zal een app 

worden ontwikkeld om de beschikbare routes, activiteiten en trekpleisters in 

kaart te brengen voor recreanten. Belevingsactiviteiten worden georganiseerd 

die aansluiten bij het karakter van de gemeente met fruit, water en cultuur. 

Verder wordt gekeken onder welke voorwaarden intensieve vormen van 

recreatie worden toegestaan. Ingezet wordt op een dagattractie die zorgt voor 

een verbreding van het toeristenseizoen. Dit kan ervoor zorgen dat het toerisme 

en recreatie minder weersafhankelijk wordt en er meer lokale werkgelegenheid 

wordt gecreëerd. Een kunstroute kan ervoor zorgen dat het culturele erfgoed 

binnen de gemeente meer zichtbaar wordt gemaakt.  

 

Speerpunt 3: Sociaal domein en welzijn  

Recreatie en toerisme is een integraal thema die veel raakvlakken heeft met het 

sociale domein. Om de integraliteit te bevorderen zijn ook actiepunten 

geformuleerd aan de hand van dit beleidsterrein. Zo worden in de komende 

periode (basis)scholen betrokken bij recreatie en toerisme om meer kennis van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie te krijgen. Momenteel zijn veel sport- en 

bewegingsactiviteiten gericht op de lokale inwoners. Gekeken wordt of het 

mogelijk is om met sportieve evenementen meer recreanten naar de gemeente 

te trekken. Ten slotte worden de mogelijkheden onderzocht om stagiaires, 

vrijwilligers en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het actieplan 

te betrekken.  

 

Overige speerpunten  

De gemeente Geldermalsen heeft in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan 

met het RBT en de campagne ‘Gelderse Streken’.  In de komende periode 

worden deze activiteiten voortgezet. Daarnaast wordt gekeken naar de 

mogelijkheden voor een Toeristisch Informatiepunt (TIP) als vervanging voor het 

VVV-kantoor die in 2004 failliet is gegaan. Ook zal er een inventarisatie 

plaatsvinden voor het verduurzamen van ondernemingen, zoals campings en de 

horeca.  

 

4.3. Financiële onderbouwing 

Een aantal acties uit tabel 1 kunnen kostenneutraal worden ingezet. Voor de 

uitvoering van deze acties is wel ambtelijke inzet in de vorm van uren nodig. 

Daarnaast is voor een aantal actiepunten financiering nodig. Regio Rivierenland 

kent een regionaal gebiedsfonds. Alle tien de gemeenten van Regio 

Rivierenland dragen bij aan dit gebiedsfonds. Voor de gemeente Geldermalsen 

is dit in totaal € 79.137. Uit het regionaal gebiedsfonds zullen projecten op het 

gebied van recreatie en toerisme worden gefinancierd. Daarnaast zal het 

voortzetten van de samenwerking met het Regionaal Bureau Toerisme in totaal 

€ 27.912 kosten en het voortzetten van de regionale promotie ‘Gelderse Streken’ 

€ 8.800 per jaar.  

 

Laat u verrassen door een reis langs fruit, cultuur en water! 
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