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Welkom in Midden-Nederland 
De prachtige streek de Betuwe ligt in Gelderland, tussen de rivieren 
de Waal en de Rijn. De regio is heel populair bij wandelaars en 
 fietsers. In de lente geven de bloesems elke tocht een magische 
toets. Het perfecte moment voor een deugddoende trip! 

Wie zijn ogen uit wil kijken tijdens de bloesemtijd, is in de Betuwe aan het goede adres. 
De fragiele kersenbloesem bloeit als eerste, daarna volgt de witte bloesem van de 
 perenboom. Met als knallend hoogtepunt de tere roze bloemen van de appelboom. 
Een lust voor het oog. 

Grote kans dat je er na een dag nog geen 
genoeg van hebt en wilt blijven slapen. Op 
verschillende bijzondere plekjes langs de 
Linge overnacht je tussen de weilanden en 
omringd door bloesem. Je vertoeft in de 
sfeer van slingerende dijkjes, schilder
achtige uitzichten over de uiterwaarden, 
molens, forten, kastelen en pittoreske 
dorpjes. Maar de absolute trots zijn de 
uitgestrekte boomgaarden die in het 
 voorjaar in bloei staan. 

Terwijl de fruitteler naar de knoppen kijkt, 
bezoek jij de Bloesemalertapp om te 
 kijken wanneer de bloesem op z’n mooist 
is. In de app vind je alle informatie rondom 
de bloesemperiode, zo ben je altijd als 
eerste op de hoogte van de actuele 
 bloesemstand. Ontdek in de gratis app 
meer over de verschillende soorten 
 bloesem en kijk bijna live mee hoe de 
knoppen zich ontpoppen tot bloesem. 

Laat je verleiden 
door de zoete geur 
van bloesem

Als de fruitbomen ontluiken en je met zoete bloemetjes verleiden, weet je dat de 
 lente in aantocht is. In de Betuwe word je in de lente uitbundig begroet door kleurige 
bloesems. De lokale ondernemers ontvangen je minstens even uitbundig en gastvrij! 

Dé lentebestemming: 
de Betuwe

Download de app  
gratis via  

www.bloesemalert.nl

GELDERLAND
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Overal waar je komt, word je gastvrij 
 onthaald. Of dat nu in de boomgaard is 
waar kenners je met passie uitleggen hoe 
de fruitteelt werkt, of in een knusse B&B 
waar de eigenaar ervoor zorgt dat het je 
aan niets ontbreekt. Gastvrijheid maakt 
het verschil tussen een goede en een 
memorabele beleving. 

Bezoek ook eens een van de gastvrije 
binnen steden zoals Tiel of Culemborg, 
een plek waar mensen van oudsher 
 samenkomen. Ontdek de smalle straatjes 
met leuke boetiekjes of wandel langs de 
prachtige historische panden. Bij de 
 gezellige barretjes, kroegen, cafés en 
restaurants beleef je een onvergetelijke 
tijd. Laat je verrassen door een onver
wachte ontmoeting of een goed gesprek. 
Hier worden verwachtingen overtroffen.

Een  
memorabele 
 beleving  
in de Betuwe

Bezoek gastvrije binnensteden 
zoals Tiel of Culemborg.  
Ontdek de smalle straatjes met 
leuke boetiekjes of wandel langs 
prachtige historische panden. 

Aan weerszijden 
van de Lingedijk 
staan oude 
 appelbomen  
volop in bloei.

Wegwijs in de regio
De Betuwe is aangesloten op het fiets
knooppunten netwerk in Nederland. Dit is 
een handig knooppunten netwerk waar
mee fietsroutes zijn aangeduid. Ieder 
knooppunt in de regio is voorzien van een 
nummer en zijn aangeduid met behulp 
van bebording. Met behulp van dit net
werk fiets je over de mooiste paden en 
wegen door de Betuwe. Ook de fietsrou
tes door het Land van Maas, de Bomme
lerwaard en Waal en de Betuwe maken 
gebruik van deze knooppunten.

TOP-locaties
Een TOP staat voor Toeristisch Overstap 
Punt. Een knooppunt waar diverse 
 bewegwijzerde en onbewegwijzerde  fiets 
en wandelroutes samenkomen. Een TOP 
is goed bereikbaar per auto en beschikt 
over voldoende parkeergelegenheid. Je 
vindt hier vaak horeca en extra service 
zoals een oplaadpunt voor elektrische 
fietsen en toeristische informatie. Met al 
deze voorzieningen is een TOP dus een 
goed startpunt voor je wandel of fiets
tocht.

Bloesemweetje
Waarom sproeit een 
fruitteler ‘s nachts 
water over bomen 
met bloesem? 
In het vroege voorjaar 
kan er nog nachtvorst 
voorkomen. Door de 
 bomen met water te 
besproeien, bevriest 
het water om de 
 bloesem. Zo ontstaat 
er een korstje van ijs, 
en dat voorkomt dat 
de bloesem en dus de 
vrucht, bevriest. 
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Goed voorbereid op pad
Natuurlijk bepaal je helemaal zelf hoe jij 
de Betuwe gaat ontdekken. Het belang
rijkste is dat je kunt genieten en een 
mooie tijd hebt. Toch zijn er een aantal 
dingen waar je rekening mee kunt hou
den, om optimaal te kunnen genieten. 
Een paar praktische tips hebben we op 
een rijtje voor je gezet.
• Neem contant geld mee
• Bij veel fruitstalletjes en pondjes over 

de rivieren in de regio kan alleen met 
contant geld betaald worden. Voor een 
paar euro geniet je onderweg van 
heerlijk fruit en maak je een overtocht 
over de rivieren.

• Vaarschema pondjes controleren
• De periode wanneer je de regio be

zoekt en de waterstand van de rivieren 
kan van invloed zijn op het vaarschema 
van de pondjes. Fietspondjes varen 
voornamelijk in de zomerperiode, van
af april. Kom niet voor verrassingen te 
staan en controleer vooraf het vaar
schema. Uitinderegio.nl/pondjes

• Start je dag vanaf een TOPlocatie
• Verspreid over de regio zijn er diverse 

TOPlocaties. Start vanaf deze locatie 
je wandel of fietstocht. Alle benodigde 
informatie en voorzieningen zijn hier 
aanwezig.

Download de gratis 
Bloesemalert-app
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Mis niets van de bloesem en kom precies 
op het juiste moment naar de Betuwe.
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https://www.uitinderegio.nl/de-bloesemroute/ 

DAG 1   Land van Maas en Waal
Je start in het Land van Maas en Waal. Al fietsend over 
slingerende dijkjes kom je de mooiste dorpjes en 
 recreatiegebieden tegen. De route is 56 kilometer lang, 
onderweg heb je alle tijd om bij te komen in een van de 
vele restaurants of cafés waar je gastvrij wordt ontvangen. 

STARTPUNT: HotelRestaurant De Twee Linden in Beneden 
Leeuwen. 
LENGTE: 56,2 km (af te korten tot 40,4 km: volg na 4586 TOP). 
KNOOPPUNTEN: TOP 86 > 87 > 59 > 13 > 12 > 54 > 53 > 41 > 29 > 
10 > 55 > 89 > 66 > 28 > 49 > 48 > 47 > 46 45 > 21 > 24 >80 > 81 TOP

DAG 2   Bommelerwaard
Op dag twee ontdek je de  Bommelerwaard. Hier vind je niet 
alleen mooie natuur, weidse uiterwaarden en bloeiende 
fruitbomen, maar ook legendarische kastelen, historische 
kerken en gastvrije ondernemers. Stap zeker even af in het 
charmante vestingstadje Zaltbommel. 

STARTPUNT: De Gouden Molen in Rossum.  
LENGTE: 43,3 km. 
KNOOPPUNTEN: TOP 67 > 98 > 23 > 61 > 22 > 21 > 12 > 13 > 24 > 
25 >  11 > 23 > 36 > 9 > 8 > 7 >  66 > 78 TOP

DAG 3  De Betuwe
De derde dag voert je door het hart van de bloesemregio: 
de Betuwe. Hier geniet je volop van alles wat de natuur 
biedt. Een lust voor alle zintuigen. Onderweg kom je ge
noeg horecagelegenheden tegen waar je even kan bijko
men. Drink bijvoorbeeld een heerlijk kopje thee of koffie in 
een knusse theetuin. De bloesem beleven in de Betuwe zal 
je nog lang bijblijven. 

STARTPUNT: Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. 
LENGTE: 58,3 km. 
KNOOPPUNTEN: TOP 55  > 31 > 60 > 62 > 69 > 26 > 59 > 30 > 53 >  
52 > 47 > 51 > 16 > 22 > 60 > 14 > 54 > 55 TOP

Mooie fietsroute 
langs de 
 bloesem

Niet alleen in de Betuwe geniet je van prachtige bloesem in 
het landschap. De aangrenzende streken Bommelerwaard 
en het Land van Maas en Waal bieden in combinatie met de 
Betuwe een bloesemrijke omgeving. Wil je de bloesem op 
z’n mooist beleven? Fiets dan de driedaagse Bloesemroute!

De Betuwe is leverancier van 
 gevarieerd en gezond voedsel in 

 Nederland. Veel bedrijven in dit 
 gebied bestaan al meer dan honderd 

jaar en zijn echte familiebedrijven.

Betuws Best, het beste uit de streek 
De Betuwe is leverancier van gevarieerd 
en gezond voedsel in Nederland. Veel  
bedrijven in dit gebied bestaan al meer  
dan honderd jaar en zijn echte familie
bedrijven. De streek is vooral bekend om 
de vele soorten fruit, maar biedt nog veel 
meer. Vlees, groente, zuivel en eieren, 
vers van het land of de boerderij. Eerlijk 
voedsel, en dat proef je.

Betuws Best fietsroute 
Wil je genieten van het beste dat de 
streek te bieden heeft? Koop dan voor 2 
euro het fietsrouteboekje met vier ver
schillende streekproductenroutes in de 
Betuwe en fiets langs de lekkerste 
streekwinkels. Hier verkopen ze ambach
telijke producten die vallen onder het 
streekmerk Betuws Best. 
 

Download de Betuws Best-app 
De gratis app van Betuws Best neemt je 
mee langs diverse streekproducenten in 
de Betuwe aan de hand van mooie fiets 
en wandelroutes, evenementen en 
streekrecepten. Ontdek in de app waar je 
streekproducten kan kopen en proeven. 
Of waar je kan blijven slapen voor de 
 echte Betuws Bestervaring. De app 
download je gratis in de appstore op je 
mobiele telefoon. 

Download de 
 Betuws Best-app 

via betuwsbest.nl/
betuws-best-app/ 

Liefde voor 
lokaal eten

De Betuwe staat erom bekend: de vele fruitstalletjes 
en landwinkels langs de wegen, waar zelfgemaakte 
producten of oogsten van het land te koop zijn. Gerund 
door families die werken met (h)eerlijke producten en 
een hart voor hun bedrijf hebben. Je vindt hier 
 voedsel dat wel dadig is voor lichaam en geest.  
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De Maas, Waal, Lek  
en Linge spelen als 
rivieren een belangrijke 
rol in het afwisselende 
landschap

Zo weldadig is 
 wandelen

Wandelen is goed voor lichaam 
en geest, het is niet gek dat 
steeds meer mensen hun   
wandel schoenen aantrekken.  
Wandelen is een weinig 
blessure gevoelige sport die je 
tot op hoge leeftijd kan beoefe
nen. En al wandelend beleef je 
de natuur heel direct, je staat er 
middenin. Daarnaast werkt 
het stressverlagend en is het 
goed voor de vetverbran
ding.  Kortom, waar wacht je nog 
op! Het Betuwepad is geschikt 
voor een langeafstands
wandeling.

De kersverse wandelroute Betuwe
pad begint en eindigt bij het station 
in Tiel en is ongeveer 150 kilometer 
lang. De route is op te delen in 
 kleinere etappes, zo kan je er een 
meerdaagse tocht van maken.  
Geniet onderweg van de fruit
gaarden, rivieren, gastvrije onder
nemers en alles wat de Betuwe je 
te bieden heeft.

Het Betuwepad is in verschillende 
 etappes te lopen. Etappes combi
neren? Kan ook natuurlijk! Stippel 
zelf je ideale een of meerdaagse 
tocht uit door je  favoriete etappes 
aan elkaar te rijgen. 

Het Betuwepad biedt volop variatie. 
Graspaden, dijken en stille asfalt
weggetjes leiden je door een klein

schalig rivierenlandschap met afwisselend 
boerderijen, molens, forten, dorpen en 
stadjes. In het voorjaar geniet je van 
 bloeiende boomgaarden, in de 
 nazomer  wandel je langs fruitstalletjes, 
overal langs de weg.  
 
Van Tiel loop je eerst naar Buren, het 
Oranjestadje waarmee de koninklijke 
 familie een speciale band heeft. De Linge 
leidt je naar landgoed Mariënwaerdt, waar 
ze (h)eerlijke streekproducten verkopen. 
Tussen Culemborg en Rhenen loop je 
 geregeld door de uiterwaarden, eerst 
langs de Lek, later de Nederrijn. Dorpjes 
als Maurik, Ingen en Lienden liggen aan 
het pad. Voorbij Rhenen duik je naar het 
zuiden, waar de Betuwe wordt begrensd 
door de Waal. Via polders, plassen en 
dijken keer je terug naar Tiel.

Volop variatie in een 
 knap  rivierenlandschap

Ontdek de 
wandelroute 
Betuwepad

ETAPPE 1 (18 kilometer) 

 Station Tiel – Buren  

Startpunt Tiel. Van hieruit wandel je 
naar Soelen en Erichem. Je passeert de 
slingerende Linge en kasteel Soelen. 
Langs fruitboomgaarden bereik je de 
 Oranjestad Buren.  

ETAPPE 2 (10,5 kilometer) 

 Buren – station Geldermalsen 
Je verlaat Buren en wandelt naar de 
 Tichelgaten of de Put van Buren, ont
staan door klei en zandwinning. Het 
landschap wordt weidser tot je naar 
Geldermalsen wandelt waar de fruit
boomgaarden  bloeien. 

ETAPPE 3 (7 kilometer) 

 Station Geldermalsen – station 
Beesd 
De route volgt de Linge die na Gelder
malsen door het landschap kronkelt. 
Langs oude knotwilgen zie je het 
eeuwen oude landgoed Mariënwaerdt. 

ETAPPE 4 (7,4 kilometer) 

 Station Beesd – Parallelweg 
Oost Culemborg 
Via landgoed Mariënwaerdt kom je bij de 
Bisschopsgraaf. Eens brachten de 
 boeren van de Lingedorpen over deze 
waterloop hun vee, fruit en graan naar 
de Culemborgse weekmarkt. 

ETAPPE 5 (15,8 kilometer) 

 Parallelweg Oost Culemborg 
– station Culemborg 
Dwars door Polder Culemborg kom je bij 
Werk aan het Spoel. Door de uiterwaar
den eindig je in Culemborg, gedomineerd 
door middeleeuwse stadsmuren en 
kronkelende straatjes. 

ETAPPE 6 (10,6 kilometer) 

 Station Culemborg – 
 Beusichem 
Net buiten Culemborg ligt het Park de 
Plantage, aangelegd in de Engelse land
schapsstijl. Over de Beusichemse Dijk is 
het uitzicht op de Lek mooi. 

ETAPPE 7 (11,9 kilometer) 

 Beusichem – Maurik 
Het landschap met boomgaarden, 
 uitzichten over de uiterwaarden en het 
AmsterdamRijnkanaal is verrassend. 
Na Rijswijk zie je Eiland van Maurik  
waar recreatie en natuur hand in hand 
gaan. 

ETAPPE 8 (11,3 kilometer) 

 Maurik – Beusichem 
De plaatsjes Maurik, Eck en Wiel, Om
meren en Ingen volgen elkaar snel op. 
Daartussen mooie onverharde paden en 
overal fruitboomgaarden.  

ETAPPE 9 (16,5 kilometer) 

 Ommeren – station Rhenen 
Je wandelt in het buitengebied van 
 Lienden langs oeverwallen, dijken en 
oude stroombeddingen. Maar ook door 
de Marspolder waar de beste kersen 
groeien.  

ETAPPE 10 (8,8 kilometer) 

 Station Rhenen – station 
 Opheusden 
Je kan de Nederrijn bijna aanraken, zo 
dicht loop je langs de rivier. Even later 
kom je bij Wachttoren de Spees. De 
 etappe eindigt in kerkdorp Opheusden. 

ETAPPE 11 (9,5 kilometer) 

 Station Opheusden – Ochten 
De route passeert de drukke verkeers
aders A15 en de Betuwelijn. Bij 
de  Ochtense Buitenpolder keert al snel 
de rust terug.  

ETAPPE 12 (16,3 kilometer) 

 Ochten – station Tiel 
De laatste etappe van het Betuwe
pad laat je het rivierenlandschap in volle 
glorie zien. Via het natuurgebied de Kil 
bereik je eindpunt Tiel. 

Bloeiende bloesems,  groene 
weides, slingerende rivieren, 
uiterwaarden en karakteristieke 
stadjes en dorpjes. Dat is de 
 Betuwe ten voeten uit. Letterlijk 
zelfs, want wandelen is een 
perfecte manier om de streek te 
ontdekken. 

Alle informatie over het Betuwepad vind je op www.uitinderegio.nl/route/betuwepad
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Lees, kijk en beleef het Gelders Rivieren
gebied, het waterrijke land tussen de ri
vieren van Gelderland. Van het Land van 
Maas en Waal en de Bommelerwaard tot 
de Betuwe. En wil je het wild eten uit de 
Achterhoek? Wild spotten op de Veluwe? 
Of de rijke historie van Nijmegen of 
 Arnhem bewonderen? Geldersestreken.nl

Gelderland  
 Levert je mooie streken



Omdat de bloesem van korte duur is, is er 
de Bloesemalertapp. Met behulp van 
deze app kun jij kijken wanneer de bloe
sem op z’n mooist is. In de app vind je 
alle informatie rondom de bloesemperio
de, zo ben je altijd als eerste op de hoogte 
van de actuele bloesemstand. Ontdek in 
de gratis app meer over de verschillende 
soorten bloesem en kijk bijna live mee 
hoe de knoppen zich ontpoppen tot bloe
sem.

Als je nu de app downloadt maak je  
kans op één van de 50 bloesem fiets
route  pakketten. Dit pakket bevat een 
fietsknooppuntenkaart met 6 leuke 
fiets routes, verschillende thema fiets
routes en het Uit in de regio magazine, 
boordevol inspiratie en informatie over 
de Betuwe.

Download  
de gratis  
Bloesemalert-app
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Download gratisgratis de   
Bloesemalert-app 

en winen win een 
bloesem  fietsroute pakket!

wedstrijd

In Midden-Nederland ligt 
de prachtige streek de 
 Betuwe, in de provincie 
Gelderland. Deze streek, 
tussen de rivieren de Waal 
en de Rijn, staat bekend 
om haar fruitteelt. In de 
lente veranderen de 
 fruitbomen tot een 
 prachtige bloemenzee  
aan bloesem.


