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In het Land van Maas en Waal bevindt zich een ware 
recreatieparel. Met maar liefst 330 hectare is het 
prachtige waterrecreatiegebied De Gouden Ham één 
van de grootste van Nederland. Alleen het strand is 
al 700 meter lang. Van een middagje genieten aan of 
op het water tot een hele vakantie, de Gouden Ham 
verveelt nooit. Kom en verwonder u!

www.uiterwaarde.nl
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De Gouden Ham is zeer veelzijdig en dé dag- en vakantiebestem-
ming van het prachtige rivierenland. Het gebied heeft een open 
verbinding naar de Maas en is daarmee ideaal voor vaarliefhebbers. 
Binnen de waterplas zijn drie schiereilanden met elk een eigen 
functie en aan de rand vindt u een natuurgebied.
 
Een dagje uit of een volledige vakantie? De campings, hotels en 
jachthavens heten u van harte welkom. En ook voor lekker eten 
hoeft u het gebied niet te verlaten; er zijn diverse restaurants, 
een cafetaria en verschillende terrassen. Maar ook in de koelere 
seizoenen is De Gouden Ham ideaal om urenlang te wandelen, te 
fietsen en te hardlopen. Zin in een sportieve (groeps)activiteit? 
Dan kunt u terecht bij Riverside Outdoor & Events.

Op Gouden Ham:
  Speel- en buitenfitnesstoestellen
 125 passantenplaatsen bij De Maaslanden voor de watersport  
 (grotendeels met elektra)
 Boothelling (Loswal Maasbommel)
 Pontje Ham
 Evenemententerreinen Riverside Outdoor & Events 
 (ook bootverhuur)
 Vogelobservatiehut Moringerwaarden
 Watersportbeleving: Watersportentrum Maasbommel, 
 Jachthaven Hanzeland, Watersportvereniging De Gouden Ham
 (Nacht)vissen: Hengelsportvereniging Midden Nederland – 
 HSV Oude Maas en Forellenvisvijvers ’t Mun
 Sanitairruimte
 Obstacle mud run (± 5 km)

De Gouden Ham is geopend van 6.00 – 22.00 uur en gratis 
toegankelijk. Komt u met de auto, dan betaalt u parkeergeld.
Wij verkopen ook parkeerabonnementen, deze is geldig op al 
onze parken.
 
De Gouden Ham
Hamsestraat 2
6629 KT Appeltern
Telefoon 0487 – 54 18 78 (beheer)

Kijk voor een routebeschrijving en meer informatie (ook over 
onze andere recreatiegebieden) op: www.uiterwaarde.nl
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