
Op steenworp afstand van de A15 bij Valburg ligt 
dit prachtige,100 hectare grote recreatiegebied. 
De naam ‘strandpark’ verklapt al wat u kunt verwachten: 
ruime ligweides en stranden vormen met de mooie natuur 
een heerlijke plek om te vertoeven 1 . Er is zelfs een 
strandclub en evenemententerrein voor leuke outdoo-
ractiviteiten 2 . En voor kinderen betekent een bezoek een 
dag vol avontuur. Kom het beleven!  
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De monumentale boerderij De Leijgraaf met kapschuur waarin de 
beachaccomodatie is gevestigd, het speelschip en het spannende 
speeleiland ZandZieBar… Het Strandpark Slijk-Ewijk heeft het 
allemaal. Ga heerlijk zwemmen, windsurfen, kanoën, vissen, 
duiken, wandelen en fietsen of doe even helemaal niets en plof 
neer op het strand, op de ligweide of bij de beachclub. 
Het hele jaar door oefent het recreatiepark een grote 
aantrekkingskracht uit.
Vanuit de karakteristieke boerderij heeft evenementenbedrijf 
Omnivents al vele groepen en recreanten een geweldige actieve 
belevenis bezorgd op de speciale evenementenlocatie. 
In Strandclub Watergoed waan je je aan de kust, alleen dan 
zonder de hoge parkeertarieven, drukke stranden en files 
(Tielsestraat 129, 6675 AC Valburg). Bij Watergoed kan ook 
getrouwd, vergaderd en gefeest worden. Het restaurant is 
dagelijks open. En terecht; het is een unieke locatie! 
Blijven slapen? Dat kan op camping De Hooge Brug. 
Zin een lekkere pannenkoek bezoek dan De Pannekoekenbakker 
Slijk-Ewijk (Valburgsestraat 22, 6677 PC Slijk-Ewijk).
Een leuk weetje over Het Strandpark Slijk-Ewijk is dat alles zich 
afspeelt op de zuidelijke plas van het gebied. Er is ook een 
noordelijke plas die in de toekomst met de zuidelijke wordt 
verbonden om een groot strandpark te vormen.
Op Het Strandpark Slijk-Ewijk:
 Dagrecreatie met speeltoestellen en buitenfitnesstoestellen
 Speeleiland ZandZieBar met horeca
 Moeraszone met vlonderbrug
 Wandelroute Rondje Strandpark (5 km)
 Kanoverhuur
 Evenemententerrein en strandclub Watergoed van Omnivents
 Sanitairruimte 

Het Strandpark Slijk-Ewijk 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.

Het Strandpark Slijk-Ewijk
Valburgsestraat 45
6677 PC  Slijk-Ewijk 
Telefoon (0481) 48 18 02
Kijk voor een routebeschrijving en meer informatie (ook over 
onze andere recreatiegebieden) op: www.uiterwaarde.nl
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