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Middenin de gemeente Buren, ook wel de ‘oogappel van
Betuwe’ genoemd, bevindt zich dit fijne waterparadijs.
Hoewel het niet echt een eiland is en u er gewoon heen
kunt rijden, voelt het wel zo.
U vindt er namelijk 220 hectare aan natuur, rust, ruimte,
plezier en (watersport)activiteiten.
Het is niet voor niets al decennialang een populair
waterrecreatiegebied. Waarom dat zo is?
Kom langs en ervaar het zelf!

www.uiterwaarde.nl

Ruimte voor recreatie
Liggend op het fijne strand of op de ligweides kijkt u uit over het
water met bootjes, mensen dobberend op luchtbedden en spelende
kinderen. Het zwemwater is van goede kwaliteit en zowel de jachthavens als het dagstrand beschikken over de Blauwe Vlag.
Het groene gebied trekt sinds jaar en dag (water)sporters en groepen
activiteitenliefhebbers. Maar luieren gaat hier ook uitstekend.
Van zo’n mooi, natuurlijk gebied moet je lang genieten en dat kan
ook, want in Vakantiepark Eiland van Maurik, op Camping-jachthaven
De Loswal en op het groepskampeerterrein is het prima vakantie
vieren. Er is een restaurant, een kiosk en een pannenkoekhuis en op
het terras kunt u urenlang borrelen. Het terrein is groot genoeg voor
diverse sporten en evenementen. Liever uitpuffen in de schaduw?
Dat doet u onder de hoge bomen op de heuveltjes. Het hele jaar door
biedt Het Eiland van Maurik een fijne plek om even ontsnappen aan
de dagelijkse sleur.
Op Het Eiland van Maurik:
Speel- en buitenfitnesstoestellen
Voetgolf, bubble voetbal, voetpool
Pitch & Putt Golf Maurik
Outdoorcentrum EVM19
(Nacht)vissen: Hengelsportvereniging ’t Snoekje en
Hengelsportfederatie Midden Nederland
Groepsuitjes en Solexverhuur Toertocht Betuwe
Snelvaarzône
Evenementenlocaties
Struin- en wandelroutes
Watersportbeleving: Watersportvereniging Midden-Betuwe,
Watersportvereniging Malderick, Waterskivereniging Maurik,
Zeilschool Windemanneke, Jachthaven Eiland van Maurik
Waterkrachtcentrale en stuwcomplex/vistrap
Afmeervoorziening binnenvaartschippers
Sanitairruimte
Vakantiepark Eiland van Maurik
Pannnenkoekhuis de Waterspiegel
Het Eiland van Maurik is geopend van 6.00 – 22.00 uur en gratis
toegankelijk. Komt u met de auto, dan betaalt u parkeergeld.

Het Eiland van Maurik

Eiland van Maurik 14
4021 GG Maurik
Telefoon 0344 – 69 30 51 (beheer)
Kijk voor een routebeschrijving en meer informatie (ook over
onze andere recreatiegebieden) op: www.uiterwaarde.nl
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