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Inhoudsopgave

In de regio Rivierenland gebeurt ontzettend veel op het gebied  

van recreatie en toerisme. Je vindt er dan ook alles, van een oer-

Hollands landschap tot oude kastelen, interessante musea, vele 

recreatiegebieden en een divers horeca-en overnachtingsaanbod. 

Daarnaast is het gebied uitgerust met een enorm netwerk aan 

wandel-, fiets-, struinroutes en veerverbindingen over de rivieren.

In deze regio zijn veel ondernemers actief in toerisme en recreatie. 

Vaak opereren ze naast elkaar, terwijl je zoveel van elkaar kunt 

leren en op bepaalde punten ook kunt samenwerken. Zo is 

eigenlijk het idee ontstaan voor dit nieuwe magazine, een initiatief 

van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en 

Uit®waarde. Met Gastvrij willen we mooie initiatieven voor het 

voetlicht brengen en zo andere ondernemers inspireren. 

Richard de Bruin Alex Kwakernaak 

directeur RBT Rivierenland directeur Uit®waarde

Voorwoord
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Gedeputeerde 
stimuleert groei 
Rivierenland

„Rijdend over een zonnige dijk, waar water en 

natuur samenkomen, geeft je het gelukzalige gevoel 

dat we in een prachtig land wonen. Inwoners van 

regio Rivierenland moeten gelukkige mensen zijn!  

Met een centrale ligging in Nederland waar rivieren, 

dijken, fruitbomen en mooie stadjes in combinatie 

met ondernemende inwoners een uitstekende basis 

vormen voor de vele kansen op gebied van Toerisme 

en Recreatie”, aldus de gedeputeerde. Zo op het oog 

zit het dus wel goed. Maar Rivierenland heeft ook 

uitdagingen die het wil oppakken.

Hij is nog geen jaar toerisme-gedeputeerde, 

maar Rivierenland stond al snel in zijn agenda. 

Peter van ’t Hoog is zelf een actieve toerist. 

Fietsvakanties in Gelderland of een reis naar 

het meeste noordelijke gebied in Finland.  

De toerist in hem wil het zelf zien en meemaken. 

RBT Rivierenland gaf Van ’t Hoog onlangs zelf 

een eerste indruk van de toeristische activiteiten 

in het gebied. Het smaakt naar meer.     
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Regiodeal
Van ’t Hoog: „Ook Den Haag is zich bewust  

van de potentie van Rivierenland. Onlangs is  

7,5 miljoen euro toegekend. Geld dat het FruitDelta  

Rivierenland-stempel krijgt. Onderdeel van de 

inmiddels veel besproken Regio Deal. Hiermee  

kan de regio bijvoorbeeld de gevolgen van klimaat- 

veranderingen aanpakken. De kracht van de regio, 

het water, betekent tegelijkertijd dat je ook moet 

nadenken over de toekomst van dit Deltagebied.”

 

Belang van Toerisme en Recreatie
Behalve groene ambities wil Rivierenland groei 

bewerkstelligen. De Regio heeft de ambitie 5% 

omzetgroei te realiseren door meer toeristisch 

aanbod, meer verblijfsrecreatie en intensieve 

samenwerking. 

„Toerisme is niet alleen van belang voor de econo- 

mische sector, maar heeft ook impact op de leef- 

omgeving. Dit vraagt om verbreding van beleid, niet 

alleen naar economie en leefbaarheid, maar ook 

naar ruimtelijke vraagstukken zoals waarborging 

van de kwaliteit van natuur en de vraag naar een 

duurzame sector.”

Herinneringstoerisme
Rivierenland is meer dan fruit en water alleen.  

De gedeputeerde: „Voor onze provincie is herinne-

ringstoerisme een belangrijk thema. Jaarlijks stil 

staan bij de impact die de Tweede Wereldoorlog  

ook op dit gebied heeft gehad. Ook Rivierenland 

heeft offers gebracht. Deze verhalen zijn lang niet 

allemaal even bekend. En toch mogen ze verteld 

worden. Over deze rijke historie zijn er in dit gebied 

vele musea te vinden die belangstellenden daarover 

uitgebreid informeren.”

Speerpunten
Toerisme en recreatie is binnen de bestuurlijke 

samenwerking Regio Rivierenland een van de  

drie speerpunten (naast Agribusiness en logistiek). 

Provincie Gelderland vindt recreatie en toerisme 

belangrijk. 

Kracht van het gebied
De verschillende streken in de regio met kastelen, 

dijken, forten, vestingstadjes in combinatie met 

natuur bieden veel toeristische kansen. Op zich al 

heel mooi van zichzelf.

Kansen benutten
Rivierenland heeft ambities. Daar wil Gelderland in 

investeren. Van ’t Hoog: „We ondersteunen bijvoor-

beeld de ontwikkelingen rond De Gouden Ham, het 

waterrecreatiegebied  

in het Land van Maas  

en Waal. Een prachtig 

initiatief van onder- 

nemers in de regio  

Maas en Waal die het 

toeristisch product en de leefbaarheid zal verster-

ken. Provincie Gelderland heeft als partner geïnves-

teerd in deze ontwikkeling.”

„Onlangs bezocht ik Regio Rivierenland waar ik een 

bezoek bracht aan onder andere Fruitpark Ochten en 

Landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel. Op het menu 

stonden oprechte gastvrijheid, uitstekende horeca, 

fruitteelt en samenwerking. Een goed voorbeeld van 

het samen met partners werken aan het aantrekke-

lijk maken en houden van Gelderland voor zowel 

bezoekers als inwoners, een ambitie waaraan wij 

vanuit Toerisme en Recreatie actief een bijdrage 

leveren.”

„Al met al meer dan voldoende reden om jaarlijks in 

Rivierenland alle relevante spelers op dit terrein te 

willen zien. Een uitstekende gelegenheid om onder- 

nemers, bestuurders en beleidsmakers uit de regio te 

ontmoeten, kennis te delen en het toeristische 

seizoen te openen en… in te luiden.”

„
 

De toerist wil delen in het 
geluk van de inwoners van 
Rivierenland
– Gedeputeerde Van ‘t Hoog
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Op een mooie zondagochtend kan er zomaar een 

groep van honderd wielrenners neerstrijken op het 

terras van Moeke Mooren. Ze willen allemaal een 

kop koffie met wat lekkers erbij. Of ze komen voor 

een vers bereide lunch. Tientallen klanten tegelijk, 

voor veel horecaondernemers een droom én een 

schrikbeeld. Want hoe zorg je ervoor dat alle gasten 

zo snel mogelijk bediend worden? En heb je wel 

genoeg appelpunten? Bij Moeke Mooren schieten ze 

hiervan niet in de stress. „Gezellig juist”, zeg Joep 

van Gruijthuijsen, eigenaar van het hotel in Appeltern. 

„Wij hebben veel ervaring met grote groepen fietsers 

en wandelaars. In de zomermaanden zit het terras  

‘s ochtends in alle vroegte al aardig vol.”

Moeke Mooren is een Toeristisch Overstappunt (TOP*) 

en daarmee een geliefd vertrekpunt voor een dagje 

fietsen. Daarnaast ligt de horecagelegenheid aan het 

fietsroutenetwerk Rivierenland. Een rondje Maas en 

Waal of Ravenstein of een mooie fietsroute over de 

dijken, Moeke Mooren is een aangename plek om 

even bij te komen en wat te drinken. „Wij zien het 

als een groot voordeel om een TOP-locatie* te zijn”, 

zegt Van Gruijthuijsen. „We merken dat vooral 

mensen van buiten de regio deze punten gebruiken 

om een fiets- of wandeltocht te starten. En het zorgt 

voor extra gasten op ons terras. Ik denk dat TOP's en 

fietsroutenetwerken voor zowel toeristen als 

horecaondernemers een uitkomst zijn.”

Een fietsroute langs je horecazaak biedt verschil-

lende mogelijkheden, maar je moet er ook wel wat 

voor doen. Bijvoorbeeld de openingstijden van je 

zaak aanpassen. „Fietsers gaan al vroeg op pad en 

willen ‘s ochtends graag ergens koffiedrinken”, weet 

Van Gruijthuijsen uit ervaring. „Op mooie dagen 

moet je zorgen dat je dan open bent. Want als ze 

eenmaal voor een gesloten deur staan, komen ze de 

Fietsers,  
wees welkom!

Hoe kun je profiteren van de fietsende toerist? 

Moeke Mooren in Appeltern ligt aan een  

druk fietsroutenetwerk. Dat biedt veel 

mogelijkheden, maar je moet er wel  

wat voor doen.
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volgende keer echt niet terug. Wij hebben natuurlijk 

als voordeel dat we een hotel zijn en ‘s ochtends om 

7.00 uur al open gaan. Voor een kleine horecaonder-

nemer is dat natuurlijk een stuk minder eenvoudig. 

Maar je kunt er wel op anticiperen. Bijvoorbeeld door 

de weersverwachtingen in de gaten te houden. 

Wordt het weekend droog en zonnig? Gegarandeerd 

dat er veel fietsers langs gaan komen.”

De elektrische fiets wordt steeds populairder.  

Als horecaondernemer kun je hier op inspelen  

door oplaadpunten voor e-bikes te plaatsen.  

Moeke Mooren heeft vier oplaadpunten maar Van 

Gruijthuijsen sluit niet uit dat er binnenkort nog 

enkele bijkomen. „Terwijl mensen hun fiets opladen, 

drinken ze wat op het terras. Het trekt dus zeker 

extra klanten. Daarnaast overnachten bij ons veel 

fietstoeristen die ‘s nachts hun fiets opladen. Ik vind 

het bijvoorbeeld ook belangrijk om een goede 

fietsenstalling te hebben waar mensen hun fiets 

veilig kunnen neerzetten. Omdat wij een TOP-locatie 

zijn, hebben we ook fietsreparatiesetjes en verschil-

lende routekaarten liggen. Een stukje service waar 

onze gasten erg tevreden over zijn.”

Het feit dat ze aan een fietsroutenetwerk liggen, 

wordt door Moeke Mooren handig gebruikt als 

promotie. Want uit landelijk onderzoek van de 

ANWB blijkt dat toeristen goede horecavoor-

zieningen langs hun fietsroute erg belangrijk vinden. 

Op de website van het 

hotel staat een mooie 

video over fietsen in de 

streek. „Daarnaast 

bieden we verschillende 

arrangementen aan, bijvoorbeeld met een diner  

of overnachting. En we doen mee aan Happen en 

Trappen, een arrangement waarbij fietsers op 

verschillende horecapunten iets lekkers krijgen.  

Zo kun je fietsen combineren met culinair genieten. 

Fietsende toeristen verwachten ook steeds meer 

comfort. Wij hebben daarom uitbreidingsplannen  

en willen een aantal kamers met wellness-faciliteiten 

creëren. Na een lange fietstocht kunnen ze bij ons 

ontspannen in de sauna of in het zwembad. Want ik 

verwacht dat het fietstoerisme de komende jaren 

alleen maar gaat toenemen.”

 

Fietsroutenetwerk Rivierenland 
Het fietsroutenetwerk in Rivierenland is vorig jaar op 

een aantal punten aangepast en kan weer jaren mee. 

Uit®waarde houdt het netwerk met regelmaat tegen 

het licht. Panelen met routekaarten zijn vervangen 

en ook de bekende groen-witte knooppuntnummers, 

waarmee de toerist al fietsend een route samenstelt, 

zijn geactualiseerd. „Samen met ondernemers en 

gemeenten is besloten dat het netwerk na tien jaar 

toe was aan een update”, zegt Piet Smits, hoofd van 

het routebureau van Uit®waarde. „Op dertig plekken 

is het netwerk aangepast. In de nieuwe route zijn 

bijvoorbeeld meer horecazaken opgenomen.  

Wij kregen regelmatig van ondernemers de vraag  

of het fietsroutenetwerk ook langs hun zaak kon 

lopen. Deze aanvragen hebben we, waar mogelijk, 

meegenomen.” Ook de bruine borden die toeris-

tische bestemmingen en horecazaken aangeven 

helpen de toerist. 

Moeke Mooren | Blauwe Sluis 1B, Appeltern 
0487 21 50 02 | info@moekemooren.com | moekemooren.com

gastheerschap

Toeristische Overstap Punten (TOP’s*)
*Momenteel zijn er 13 TOP’s te vinden verspreid door heel Rivierenland.  

De TOP is voor toeristen een aangename start van fiets- en wandelroutes  

met alle voorzieningen die de bezoeker nodig heeft, zoals toeristisch 

informatiemateriaal en gratis parkeermogelijkheid. Het Regionaal Bureau 

voor Toerisme (RBT) Rivierenland is verantwoordelijk voor het concept,  

beheer en promotie van de TOP’s.

„
 

Op mooie dagen moet je 
zorgen dat je open bent
– Joep van Gruijthuijsen
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Niet denken,  
gewoon doen

Binnen vier maanden tijd transformeerde het 

voormalige tolhuis in Zoelen tot restaurant Heeren 

van Soelen. Het statige pand heeft een klassieke 

uitstraling gekregen. De muren zijn koninklijk blauw 

geverfd en de grote kroonluchters zorgen voor een 

chique sfeer. „Het is precies zo geworden hoe we het 

voor ogen hadden”, zegt De Gier.

Op 1 augustus kregen de twee ervaren horecaonder-

nemers de sleutels in handen van Herberg de 

Zoelensche Brug in Zoelen. „We waren toe aan een 

nieuwe uitdaging”, zegt De Gier. „We zochten een 

locatie in de Betuwe met veel mogelijkheden en 

waren direct gecharmeerd van het oude pand.  

Je wordt verliefd op een prachtig pand en een 

mooie locatie. Maar er is wel een flinke 

renovatie nodig om het helemaal naar je zin te 

maken. Van vloer tot plafond, alles moet 

aangepakt worden. Toch twijfelden Reinout de 

Gier en Gerrit Hobé geen moment,  

ze gingen ervoor. 
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De flinke verbouwing hield ons niet tegen.  

We hebben goede mensen om ons heen verzameld. 

Zo hielp een goede vriendin met de styling van het 

pand.”

Het is niet de eerste keer dat De Gier en Hobé samen 

een horecazaak opzetten. Eerder deden ze dat al bij 

Bistro & Grill de Lachende Gans in Tricht en daarvoor 

hadden ze een eigen zaak in Tiel. „De laatste hebben 

we inmiddels verkocht, maar we runnen de zaak in 

Tricht nog steeds. In Zoelen willen we iets nieuws 

neerzetten, iets wat er nog niet is in de regio. Zo zijn 

we op maandag en dinsdag open om de zakelijke 

markt te bedienen. Bedrijven kunnen hier terecht 

voor zakenlunches of een diner. In de gelagkamer  

is het mogelijk om met een klein gezelschap te 

vergaderen. We hebben daarnaast twee grote zalen 

die geschikt zijn voor meetings, trainingen en 

bruiloften.”

De Heeren van Soelen opende op 30 november de 

deuren, vlak voor de feestdagen. Een bewuste keuze, 

want zo konden ze de feestdrukte nog meepakken.  

„We zijn gewoon begonnen, zonder er veel rucht-

baarheid aan te geven. Omdat we beiden ons hele 

leven al in de horeca zitten, heb je een groot netwerk 

opgebouwd. Dat is fijn, want we zitten eigenlijk van 

donderdag tot zondag toch vol.”

De eerste paar maanden zitten erop, de officiële 

wenperiode is voorbij. „In het begin moet je in de 

keuken nog op elkaar ingespeeld raken. Zoiets moet 

groeien”, zegt De Gier. „En we hebben ook nog mooie 

plannen voor de toekomst, bijvoorbeeld trouwerijen 

houden in de mooie boomgaard.” 

even voorstellen„
 

We zijn op maandag en 
dinsdag open om de 
zakelijke markt te bedienen 
– Reinout de Gier

De Heeren van Soelen | Achterstraat 2, Zoelen 
0344 68 12 92 | info@deheerenvansoelen.nl 
deheerenvansoelen.nl
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„Deze regio is uniek in Nederland, een eiland tussen 

de rivieren”, zegt De Vreede. „Dat mogen we meer 

uitdragen.” 

De gemeente wil daarom de Bommelerwaard nog 

aantrekkelijker maken voor bewoners, toeristen en 

passanten. Er is een visierapport opgesteld voor een 

periode tot 2022. Met als doel een bijdrage te leveren 

aan de regionale doelstelling van Rivierenland om 

het bezoek in de toeristisch- recreatieve sector met 

vijf procent toe te laten nemen. Al vindt wethouder  

De Vreede die vijf procent niet het belangrijkst.  

„We moeten vooral keuzes maken en niet alles 

belangrijk vinden. Alleen dan kun je grote stappen 

maken.”

De Vreede ziet vooral kansen langs de Maas, 

bijvoorbeeld bij recreatiegebied De Zandmeren in 

Kerkdriel. Een van de ontwikkelingen is het plan voor 

een 'Maasboulevard', in samenwerking met de Gouden 

Ham bij Maasbommel en De Neswaarden bij Aalst.  

Er moeten allerlei connecties komen tussen die drie 

gebieden. „We zien waterrecreatie stevig toenemen.  

De Zandmeren kan straks het centrum van de 

Maasboulevard zijn. Daarom willen we het gebied  

nog meer leven inblazen. Er is al een begin gemaakt 

met het trekpontje. Dit Zandpontje maakt een 

wandelroute van vijf kilometer door het gebied 

mogelijk. En we missen eigenlijk goede overnach-

tingsplekken in de gemeente. Met de komst van 

EuroParcs naar Kerkdriel naast de golfbaan, kunnen 

er in de toekomst mooie arrangementen aangeboden 

worden.”

 

Een ander gebied waar wethouder De Vreede graag 

mee aan de slag zou gaan ligt bij Fort Sint Andries, 

op een punt waar de Maas en Waal elkaar kussen. 

„Een uniek gebied, waar veel historie is terug te 

vinden.” Het gebied was frontlinie in de Tachtigjarige 

Oorlog en er zijn nog sporen uit de Romeinse tijd 

Rust, ruimte, cultuurhistorie, dijken en water,  

de Bommelerwaard heeft toeristen veel  

te bieden. Jan-Hein de Vreede, wethouder van 

de gemeente Maasdriel, ziet dan  

ook volop kansen.

Bommelerwaard op  
de toeristische kaart
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terug te vinden. Maar De Vreede ziet ook op 

ecologisch gebied interessante kansen. „Er zijn 

plannen om de Maas en Waal weer met elkaar te 

verbinden. Vooral natuurorganisaties zijn daar erg 

enthousiast over.  

In dit gebied zouden natuur en educatie dan mooi 

samenkomen terwijl het bij de Zandmeren vooral 

draait om recreatie.”

Volgens De Vreede is het van groot belang om  

samen op te trekken met buurgemeente 

Zaltbommel, ondernemers en de toeristische  

sector. „De Bommelerwaard is een sterker merk dan 

Maasdriel en levert een omvangrijker, veelzijdiger en 

sterker toeristisch product op met de aanwezigheid 

van enkele bekende merken, zoals Slot Loevestein en 

kasteel Ammersoyen. Daarom zetten we vooral in  

op het uitdragen van de Bommelerwaard, in nauwe 

samenwerking met de gemeente Zaltbommel, 

stichting TRIP Bommelerwaard en het Regionaal 

Bureau voor Toerisme Rivierenland.”

 

Vooral voor ondernemers liggen er uitdagingen.  

„Wij kunnen het allemaal bedenken, maar zij 

moeten het uitvoeren. Bij de Zandmeren hebben 

ondernemers zich al verenigd en zijn enthousiast 

bezig om het gebied aantrekkelijker te maken.  

Maar het is belangrijk dat ook de agrarische sector 

aanhaakt. Het agritoerisme kan nog een impuls 

gebruiken, ik denk bijvoorbeeld aan een champignon 

experience, excursies bij bedrijven en andere 

concepten die passen binnen de FruitDelta 

Rivierenland. Ik zie voor me hoe de toerist straks 

over de dijken fietst, verschillende bedrijven en 

kasteel Ammersoyen bezoekt, in Zaltbommel een 

hapje eet en overnacht in Kerkdriel, of vice versa.

CV Jan-Hein de Vreede

•  Sinds mei 2014 wethouder in de  

gemeente Maasdriel.

•  Verantwoordelijk voor onder andere 

Financiën, Economische Zaken, Grondzaken, 

Verkeer & Vervoer, Recreatie & Toerisme

•  Jan-Hein de Vreede is tevens 1e loco-

burgemeester

vanuit de gemeente bekeken
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Dat is het toekomstbeeld dat ondernemer Willem van 

Beekhoff van Heerlijkheid Eck en Wiel voor zich ziet. 

„De regio staat bekend om fruit en bloesem, daar 

komen de mensen voor naar de Betuwe. Maar vaak 

kunnen ze alleen langs de door hekken omgeven 

boomgaarden fietsen. Ik wil ze juist er middenin zien 

als deelnemer in plaats van toeschouwer.”

Van Beekhoff runt samen met zijn vrouw Loes een 

nieuw landgoed, gelegen aan de rand van het pitto-

reske dorp Eck en Wiel, midden in de Betuwe. Een 

prachtig fiets- en wandelgebied, omringd door water, 

fruitgaarden en landerijen. Op Landgoed Heerlijkheid 

Eck en Wiel kunnen toeristen terecht in de proeverij 

en in de landgoedwinkel. Het is ook mogelijk om er te 

trouwen of te vergaderen. Maar met de prachtige 

fruitgaard met oude Betuwse fruitrassen werd 

eigenlijk niet veel gedaan. Daar gaat binnenkort 

Toeristen die niet alleen langs  

het hoogstamfruit wandelen en fietsen,  

maar zich laten onderdompelen en actief  

de historie, lokale ambachten, cultuur en natuur 

van de Betuwe beleven –  

“De Betuwse Belevenis”

Ontwikkeling  
van de Betuwse 
Belevenis
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verandering in komen. Van Beekhoff is bezig om te 

kijken wat er allemaal mogelijk is in zijn boomgaard.

De kiem voor dit plan is gelegd tijdens een bespreking 

op het landgoed. „Tijdens een rondleiding vertelde ik 

enthousiast over ons bedrijf en de filosofie daarachter. 

Wij willen duurzaam en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Richard de Bruin, directeur van 

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, 

was een van de aanwezigen en hoorde mijn verhaal 

aan. Twee maanden later kreeg ik een telefoontje van 

hem. RBT Rivierenland had net een haalbaarheids-

studie laten uitvoeren om te kijken hoe je toeristen 

langer in het Rivierenland kunt laten verblijven. Eén 

van de ideeën was om een bloesempark te creëren 

waar recreatie en educatie op een mooie manier 

samenkomen.”

Van Beekhoff was direct enthousiast en besloot de 

handschoen op te pakken. Hij werd door RBT 

Rivierenland gewezen op het Regionale Investerings-

fonds (RIF) en deed een subsidieaanvraag. Eind maart 

vindt de eerste brainstormsessie plaats met profes-

sionals in recreatie, verschillende soorten onder-

nemers, de gemeente maar ook kunstenaars.  

„Je moet het zien als een soort snelkookpansessie, we 

gaan kijken wat voor ideeën er allemaal ontstaan en 

natuurlijk wat er haalbaar is. Het doel is een “actieve 

Betuwse Belevenis” te realiseren als aanvulling op 

reeds bestaande en in ontwikkeling zijnde initiatieven 

in de regio. Daarbij kijken we verder dan ons eigen 

bedrijf, want deze streek heeft nog veel meer te 

bieden.”

Daarom zou Van Beekhoff ook graag samenwerken 

met andere ondernemers. „Door samen op te trekken, 

kun je de regio nog aantrekkelijker maken voor 

bezoekers. We willen een dagattractie ontwikkelen  

die ook past bij de aard van de regio. Wij ontvangen 

bezoekers in onze fruitgaard en laten hen de Betuwse 

natuur en cultuur actief beleven door middel van 

allerlei activiteiten in samenwerking met omringende 

bedrijven en vertellen meer over de geschiedenis van 

de Heerlijkheid. Dit alles als aanvulling op bijvoor-

beeld een bezoek aan het streekmuseum om van alles 

te leren over de geschiedenis van de Betuwe. 

Overnachten kan op een van de mooie campings in de 

streek. Zo hebben we met z’n allen plezier van wat de 

streek ons te bieden heeft.”

„
 

Door samen op te trekken 
kun je de regio nog 
aantrekkelijker maken  
voor bezoekers
– Willem van Beekhoff

inspiratie

Heerlijkheid Eck en Wiel VOF | Veerweg 5, Eck en Wiel 
06 38 08 31 50 | info@heerlijkheideckenwiel.nl 
heerlijkheideckenwiel.nl
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De marketingcampagne Gelderse Streken heeft de 

afgelopen jaren Gelderland als toeristische bestem-

ming op de kaart gezet. Zo goed zelfs dat de regio tot 

topbestemming is uitgegroeid en kan concurreren 

met de westkust van Nederland. Na een korte adem- 

pauze en een goede evaluatie krijgt de campagne dit 

jaar een opfrisbeurt. Nieuw is bijvoorbeeld dat niet 

de provincie maar de verschillende streken het 

uithangbord worden. „We gaan per streek kijken  

wat het visitekaartje kan zijn”, zegt Caroline 

Scholtens van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) 

Rivierenland. „In de regio Rivierenland zijn dat onder 

andere bloesem, kersen, oogst en streekproducten. 

Zo start deze lente een speciale bloesemcampagne. 

We gaan een ludieke video opnemen, maken content 

voor diverse media en lanceren weer de bloesem-

alert. Vorig jaar al een succes met ruim vijfduizend 

inschrijvingen, maar dat gaan we proberen te 

verdubbelen.”

De bloesemcampagne heeft niet alleen als doel  

meer toeristen naar de streek te lokken, het is ook 

een mooie manier om klantdata te vergaren.  

„Als mensen zich inschrijven voor de bloesemalert, 

vragen we om een e-mailadres en enkele interesses. 

Zo kunnen we in het vervolg via gerichte marketing 

deze mensen beter bereiken en ervoor zorgen dat ze 

nog eens terugkomen.”

Een andere verbetering is dat de campagne opge-

bouwd is uit twee delen. Een generiek deel dat 

volledig door de provincie wordt gefinancierd en een 

regiospecifiek deel waardoor per regio maatwerk 

mogelijk wordt. „Dat betekent dat we vanuit het 

regiospecifieke deel voor Betuwe, Bommelerwaard 

en Land van Maas en Waal activiteiten kunnen 

inzetten”, aldus Caroline Scholtens. „Een versterking 

van streekmarketing en ruimte voor meer product-

ontwikkeling van thema’s waar het bedrijfsleven  

op kan aansluiten. We denken onder andere aan  

een uitgave om te verspreiden in de omliggende 

gebieden, op een gunstige rijafstand voor een dagje 

weg. En uiteraard is er ook aandacht voor meer-

daagse arrangementen in de campagne.” De gene-

rieke campagne moet als katalysator werken om 

zoveel mogelijk aandacht van mogelijke bezoekers 

te trekken.

 

De campagne van de Gelderse streken richt zich op 

bezoekers uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen. 

Voor de markten zijn doelgroepselecties gemaakt. 

“Dat betekent niet dat we andere doelgroepen 

uitsluiten, maar het geeft richting aan de inzet van 

media en acties.”

 

De trein van de nieuwe campagne rijdt, nu is het 

zaak om iedereen mee te nemen. “We kennen al  

veel bedrijven, maar we zijn altijd op zoek naar 

activiteiten en arrangementen om de campagnes 

inhoud te geven. Daarom vragen we ondernemers en 

organisaties ons te vertellen waar ze mee bezig zijn 

en welke activiteiten ze komend seizoen aanbieden.”

 

Meer weten over de campagnes en mogelijkheden 

om aan te haken? Mail of bel ons: RBT Rivierenland, 

088 63 63 888 of caroline@rivierenland.biz.

Campagne  
Gelderse Streken krijgt 
een opfrisbeurt
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Margriet van Heesch, eigenaar van restaurant  

De Betuwe en Hart van de Betuwe in Tiel, zweert  

bij flexibiliteit en een persoonlijke benadering.  

„We zorgen ervoor dat er altijd een aanspreekpunt 

is. Een extra verlengsnoer nodig? Of een nieuwe kan 

met verse koffie? Het wordt geregeld. We zetten ook 

alle audiovisuele spullen klaar en zorgen dat alles 

werkt. En die extra service wordt ontzettend 

gewaardeerd.”

Restaurant De Betuwe is al jaren een geliefde locatie 

voor zakelijke gasten. Makkelijk bereikbaar, gratis 

parkeren, midden in het land en met een capaciteit 

tot 1000 gasten is De Betuwe de ideale plek voor een 

vergadering, congres of beurs. „Of je nu met z’n 

tweeën bent of met een grote groep, wij hebben 

verschillende ruimtes en arrangementen”, zegt  

Van Heesch. „We zijn erg flexibel en denken altijd 

mee met de klant.”

Juist die flexibiliteit is de kracht van het Tielse 

restaurant. „Er is veel mogelijk behalve slapen”, 

zeggen we altijd. „Zo hebben we voor een trans-

portbedrijf een personeelsuitje georganiseerd  

met een landenthema. De werknemers konden 

gerechten proeven uit verschillende landen, zoals 

Italië en Frankrijk. Maar we ontvangen hier ook de 

vrijwilligers van de veerpontjes voor een buffet of 

een bedrijf dat op locatie wil vergaderen.”

Maar hoe haal je nu zakelijke gasten naar je horeca-

gelegenheid? Restaurant De Betuwe bestaat al jaren en 

moet het vooral van hun naamsbekendheid hebben. 

„We hebben onze vaste gasten, maar merken ook  

dat steeds meer collega’s zich richten op de zakelijke 

markt waardoor deze vaste gasten ook wel eens 

ergens anders gaan kijken. Logisch, maar extra fijn 

om te merken dat ze weer terugkomen. Want nieuwe 

gasten krijgen is mooi, ze behouden is nog mooier!”

„Social media als Facebook en LinkedIn zijn ideale 

platforms om gasten te werven. Via Facebook 

bereiken we vooral de particuliere gasten. Gezinnen, 

toeristen, senioren, ze weten ons allemaal te vinden. 

Bijvoorbeeld tijdens grote evenementen als 

Appelpop of het Fruitcorso. Of ze komen bij ons 

terecht via de informatieve bruine borden.”

Sinds kort heeft De Betuwe ook een aantal 

camperplaats. Camperaars mogen hier gratis 

overnachten als ze eten in het restaurant. „Dat is 

echt een succes, zeker in de zomermaanden. We 

hebben vijf plaatsen, maar er is ruimte voor meer. 

Handig tijdens grote evenementen.”

Nieuwe gasten krijgen 
is mooi, ze behouden is 
nog mooier

Je hebt de capaciteit en de middelen,  

maar hoe krijg je nu meer zakelijke gasten in je 

horecagelegenheid? Ook hier geldt dat er niet 

een succesformule bestaat die voor iedereen 

werkt, maar er zijn wel zaken waar je rekening 

mee kunt houden. 

Restaurant De Betuwe | Hoog Kellenseweg 7, Tiel 
0344 63 60 30 | restaurant@debetuwe.nl | www.debetuwe.nl

advertorial
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De wandelaars waardeerden de Nationale Rode Kruis 

Bloesemtocht met een 8,1 en driekwart van de deel- 

nemers is van plan volgend jaar weer terug te komen. 

De tocht telde bijna 35.000 deelnemers en 86 procent 

hiervan kwam speciaal voor het evenement naar de 

Betuwe. De wandelaars gaven 180.000 euro uit aan 

extra bestedingen in de regio, waardoor de totale 

economische impact uitkomt op 275.000 euro. Met de 

opbrengst voor het goede doel is de toegevoegde 

waarde van dit evenement meer dan een half miljoen 

euro. Dit zijn zomaar een paar uitkomsten van het 

onderzoek naar de toeristische en economische 

impact van de Bloesemtocht op de Betuwe. Het onder- 

zoek werd vorig jaar uitgevoerd door de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen (HAN). „De Bloesemtocht 

wordt voor de 28ste keer gehouden maar we hadden 

eigenlijk nog nooit in kaart gebracht wat mensen 

ervan vinden of wat nog verbeterd kan worden”, zegt 

Hans van Kranenburg, voorzitter van de stichting. 

De HAN onderzoekt regelmatig wat voor effect een 

evenement heeft op de regio. Er wordt dan niet alleen 

naar de toeristische en economische impact gekeken, 

maar ook naar de beleving van de bezoekers. „Wij 

werden door het Regionaal Bureau voor Toerisme 

Rivierenland op dit onderzoek gewezen”, zegt Van 

Kranenburg. „De uitkomsten zijn niet alleen 

interessant voor onszelf maar ook voor onze 

sponsoren, de gemeente en ook de provincie. Je kunt 

aan de hand van cijfers laten zien dat een evenement 

veel oplevert, ook al moet je er wat voor doen.”

Ook het Fruitcorso in Tiel heeft vorig jaar de impact 

van het evenement op de regio laten onderzoeken. 

„We hebben meer inzicht gekregen in het bezoekers-

profiel”, zegt voorzitter Laurens Verspuij. „Zo vond ik 

het erg leuk om te lezen dat bezoekers ons evenement 

hoog waarderen, met een 8,1. En dat de leeftijd  gemê- 

leerd is, terwijl we het imago hebben dat vooral oudere 

mensen het Fruitcorso leuk vinden. 75 procent gaf aan 

ook volgend jaar weer terug te komen. Er waren ook 

wat kritiekpuntjes, bijvoorbeeld over het foodtruck-

festival. Ook daar kunnen we zeker wat mee.” 

Volgens de onderzoekers is de economische impact 

van het Fruitcorso op Rivierenland 276.900 euro. Dat 

betekent dat toeristen ruim tweeënhalve ton aan extra 

bestedingen in de regio hebben gedaan.  „Deze cijfers 

presenteren we aan onze sponsoren. Je kunt ze met 

dit rapport laten zien dat het zeker loont om mee te 

doen”, zegt Verspuij. 

Studenten van de HAN deelden tijdens het Fruitcorso 

vragenlijsten uit. Ook werden bezoekers online 

uitgenodigd om mee te doen aan een enquête. Bij de 

Bloesemtocht werd het onderzoek online uitgezet.  

„De respons was erg hoog en daarom representatief”, 

zegt Van Kranenburg.

Zowel Van Kranenburg als Verspuij raden andere 

evenementen aan om ook zo’n onderzoek uit te laten 

voeren. Het Fruitcorso bestaat dit jaar zestig jaar en 

wil aankomende zomer de effecten weer laten onder- 

zoeken. „ We voegen een aantal nieuwe punten toe 

aan ons evenement en daarom willen we het dit jaar 

opnieuw onderzoeken.”

Wat cijfers je  
kunnen vertellen

onderzoek

rodekruisbloesemtocht.nl 
fruitcorso.nl
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•  Uit®waarde heeft 8 dagrecreatie-gebieden en nog 

enkele kleinere voorzieningen met een totaaloppervlak 

van circa 1.000 hectare

•  Er varen 10 toeristische voetveerverbindingen

•  In de regio is ongeveer 1.500 kilometer aan 

bewegwijzerde routes met voorzieningen te vinden

Fraaie riviergezichten en landschappen met 

fruitteelt. Het Rivierenland leent zich uitstekend 

voor recreatieve activiteiten zoals fietsen, zwemmen, 

wandelen, spelen, watersporten, varen, overtochten 

met veerpontjes en nog veel meer. Uit®waarde 

ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt de toeris-

tische en dagrecreatieve infrastructuur in het 

Rivierengebied. „Deze infrastructuur bestaat 

eigenlijk uit drie voorzieningen: recreatiegebieden, 

fiets- en voetveren en fiets- en wandelroutes”,  

zegt Alex Kwakernaak, directeur van Uit®waarde.  

„En daarnaast geven wij ondernemers de ruimte  

om recreatieve bedrijven op te zetten.”

 

Meer dan 1 miljoen mensen bezoeken jaarlijks de 

recreatieparken van Uit®waarde zoals de Gouden 

Ham, Beldert Beach of het Eiland van Maurik.  

„Op onze circa 1000 hectare aan recreatiegebieden 

willen we nog meer activiteiten ontplooien”, zegt 

Kwakernaak. „Wij steunen daarom graag onder-

nemers die een goed plan hebben of willen uit-

breiden. Zo begeleiden wij de planologische proce-

dures die nodig zijn voor het creëren van de juiste 

bestemming, richten wij de gebieden in en kunnen 

we financiële ondersteuning bieden. Ons belang-

rijkste doel is dat de ondernemers succesvol zijn, 

want dat betekent levendigheid en sociale veiligheid 

in onze recreatiegebieden.”

Kwakernaak nodigt ondernemers met een plan  

dan ook zeker uit om contact op te nemen met 

Uit®waarde. „We kijken altijd naar de toekomst en 

hoe we meer kunnen halen uit onze recreatie-

gebieden. Daarnaast hebben we veel kennis in huis. 

Diverse partijen hebben de laatste jaren al succesvol 

gebruik gemaakt van onze hersens en handen.”

 

Uit®waarde is een duurzame organisatie met een 

publiek verantwoordelijkheidsbesef. „Met onze 

werkzaamheden stimuleren wij de economische 

activiteit in de regio. Voor de leefbaarheid op het 

platteland, waar de betekenis van de agrarische 

sector al jaren afneemt, is de ontwikkeling van 

recreatie en toerisme een geweldige kans. Je ziet dat 

rond recreatiegebieden de werkgelegenheid en het 

regionaal inkomen stijgt. En het zorgt voor leven in de 

brouwerij, zowel voor toeristen als voor de inwoners.”

Recreatie zorgt voor ontspanning en vermaak. 

Uit®waarde maakt het allemaal mogelijk in  

het prachtige Rivierengebied.

Uit®waarde laat onder- 
nemers succesvol zijn
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Een decoratie om  
op te eten

„De Betuwe staat bekend om groente en fruit en daar 

wilden we graag iets mee doen”, zegt Olaf Jansen, 

één van de oprichters van Bloem & Kool. „We halen 

onze inspiratie uit de natuur en maken alleen 

gebruik van streekproducten.”

Het idee is eigenlijk ontstaan toen Olaf vorig jaar 

ging trouwen. Zijn beste vrienden Thom en Sjors 

maakten een prachtig bloemstuk met fruit en groente 

voor op de auto. „Daar kregen we zoveel goede 

reacties op dat we zelf ook enthousiast raakten. 

Daarnaast bouwen en ontwerpen we al vanaf ons 

achtste met veel fanatisme mee aan een wagen voor 

het Fruitcorso in Tiel. Door de jaren heen hebben we 

veel geleerd over hoe je moet werken met verschil-

lende fruitsoorten. We besloten er voor te gaan en 

werden naast vrienden ook collega’s.”

Bloem & Kool bestaat pas een half jaar maar het 

bedrijf timmert al flink aan de weg. „De kwekers en 

bedrijven die we benaderen, zijn eigenlijk direct 

enthousiast. Alle producten die we gebruiken, 

komen uit de Betuwe. We maken verschillende 

stukken, van trouw- en rouwstukken tot kantoor-

decoratie of de totale aankleding van een evenement. 

Zo fleuren we het podium tijdens de opening van het 

toeristisch seizoen in De Tuinen van Appeltern op.”

 

De drie vrienden willen de komende jaren het bedrijf 

nog verder uitbouwen, naast hun reguliere baan. 

„Onze manier van werken is uniek in Nederland  

en we hebben nog veel mooie plannen voor de 

toekomst.”

 Dat groenten en fruit niet alleen lekker en 

gezond maar ook mooi zijn, bewijst Bloem & Kool. 

Dit bedrijf maakt decoraties bestaande uit appels 

en peren, opgemaakt met bloemen, een tros 

druiven of een stronk broccoli. 

Bloem & Kool | Molenstraatje 41, Tiel (postadres) 
06 25 24 17 76 | info@bloemenkool.nl | bloemenkool.nl
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Telefoon: 0345-840140
www.accountantskantoorderuiter.nl

 Vestigingen in 

 Vestigingen in 

Geldermalsen en Leerdam

Geldermalsen en Leerdam

Persoonlijke aandacht!

Concreet 

advies in 

begrijpelijke 

taal!

Arjan de Ruiter

Lid van

Restaurant de Betuwe 
Hoog Kellenseweg 7 
4004 JB Tiel 

T.  0344 - 63 60 30 
E.  restaurant@debetuwe.nl
I.  www.debetuwe.nl

DE BETUWE

Restaurant De Betuwe
Gelegen op een steenworp afstand van de A15 en om-
ringd door veel bedrijven is het de ideale locatie voor 
zakelijke evenementen.

Een meeting van twee tot zelfs honderden gasten,  
verdeeld over meerdere ruimten of juist in één (grote) 
zaal, behoort hier tot de mogelijkheden. 

Alle denkbare audiovisuele technieken zijn daarbij 
mogelijk. 

Verder is het dé feestlocatie voor uw medewerkers. 
Een themafeest, stijlvolle bedrijfsreceptie en jubilea? 
Wij bespreken graag uw wensen!

Makkelijk en gratis parkeren kan voor de deur!

Wist u dat in 2020 de werkkostenregeling is
versoepeld en dit zeer interessant kan zijn voor u?

Hart van de Betuwe
Wij nodigen u uit om te genieten. 
Voor een langere of korte break is 
het hier uitstekend vertoeven!  
U en uw (zaken-) partner weten 
wij zeker met de gevarieerde  
menukaart te verrassen.  
Een sprankelende én inspirerende 
ontmoetingsplaats in hartje Tiel!
Ook voor een bedrijfsborrel, of een 
teamuitje met diverse workshops? 
Graag informeren wij u over de 
diverse mogelijkheden.  

Het gastvrije hart van Nederland

Grand café Hart van de Betuwe 
Markt 2 
4001 AS Tiel 

T.  0344 - 61 35 40 
E.  hart@debetuwe.nl
I.  www.hartvandebetuwetiel.nl 



4 DUIDELIJKHEID 
ONDERWEG

www.folkersma.nl

Folkersma is een specialist in bewegwijzering. We ontwikkelen, realiseren en beheren 
routenetwerken en bewegwijzering voor overheid en recreatie-beheerders.


