Gemeente Overbetuwe
Het recreatiegebied De Rijkerswoerdse Plassen ligt in de
gemeente Overbetuwe. Dit is een jonge gemeente van ruim
40.000 inwoners in hartje Gelderland, ontstaan uit de samenvoeging van Elst, Heteren en Valburg. Aan de noordzijde
wordt Overbetuwe begrensd door de Rijn, aan de zuidzijde
door de Waal en midden door de gemeente stroomt de
Linge. Er is volop ruimte en rust, terwijl alle denkbare voorzieningen binnen handbereik zijn.
Bedrijven rond de Rijkerswoerdse Plassen
Eetcafé De Woerd, Mike Wassink
Rijkerswoerdsestraat 4
6661 NT Elst, tel. 026-3820620,
www.rijkerswoerdseplassen.com
Pitch & Putt Rijkerswoerd
Kerkstraat 12, 6661 NS Elst,
tel. 026-3810000
www.pitch-putt.nl
www.rijkerswoerdseplassen.com
Café De Klomp
Rijksweg Noord 129,
6661 KE Elst, tel. 026-3810396

Praktische informatie
De Rijkerswoerdse Plassen
Beheergebouw: Rijkerswoerdsestraat 1b,
6845 AB Arnhem, tel. 026-3830492
Beheerpost (strand): tel. 026-3817814
B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied
Postbus 344, 4000 AH Tiel
Dorpsstraat 32, 4012 BG Kerk-Avezaath
tel. 0344-681644
www.rivierengebied.org
www.onsiterivierengebied.nl
Gemeente Overbetuwe
Postbus 11, 6660 AA Elst

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst
tel. 0481-362300, www.overbetuwe.nl
Politie Gelderland-Zuid
Alarmnummer 112
Géén spoed, wel politie 0900-8844
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Beheergebouw
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Beach Volleybalveld
Waterspeelgoot
Botenhelling
Speelschip

Toeristische informatie
VVV Rijk van Nijmegen
Keizer Karelplein 2, 6511 NC Nijmegen, tel. 0900-1122344,
www.vvvnijmegen.nl
Regionaal Bureau voor Toerisme
Knooppunt Arnhem-Nijmegen (RBT KAN)
www.hetrijkvannijmegen.nl
www.026.pagina.nl
De startpagina voor Arnhem en omgeving.
Hengelsport
www.hfveluwezoom.nl
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Bereikbaarheid
Met de auto: vanaf A325 afslag Elden volg de borden richting Elst. Op de Rijksweg Noord staat het
recreatiegebied met borden aangegeven of vanaf A15,
afrit 38 Elst richting Elst.
Borden Arnhem/Elden volgen.
Per openbaar vervoer: vanaf NS-station Elst Connexxion bus
31/88 naar Arnhem, uitstappen halte Brabantsingel; vanaf
NS-station Arnhem Connexxion bus 5 naar De Laar-West,
uitstappen bij halte Bredasingel.
Informatie:
tel. 09009292, www.9292ov.nl, www.connexxion.nl.
Regiotaxi KAN, tel. 0900-7344682;
treintaxi vanaf NS-station Elst, tel. 024-3227676.

Medische zorg
Huisarts, Rijkerswoerd
mevrouw T.H.A. Awater (huisarts),
Pr. Willem Dreessingel 195, 6836 CS Arnhem
tel. 026-3236323/spoed 026-3237044
Dokterspost, Huisartsenpost Arnhem-Zuid
Eldenhofseweg 51, 6842 CR Arnhem, tel. 0900-1598

De Recreatiemaatschappij Rivierengebied beheert tien
recreatiegebieden in het Rivierengebied.
recreatiegebied
De Beldert
Het Eiland van Maurik
De Galgewaard
De Gouden Ham
Park Holthuizen
Het Lingebos
De Meent
De Rijkerswoerdse Plassen
Strandpark Slijk-Ewijk
Het Zeegbos

vestigingsplaats
Zoelen
Maurik
Oosterwijk
Appeltern
Huissen
Vuren
Beusichem
Elst
Valburg
Huissen

gemeente
Buren
Buren
Leerdam
West Maas en Waal
Lingewaard
Lingewaal
Buren
Overbetuwe
Overbetuwe
Arnhem en Lingewaard

Voor informatie:
www.rivierengebied.org of www.onsiterivierengebied.nl
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Drukwerk:

Tekstbureau Hendriksen, Culemborg
Dynamic Design, Boven-Leeuwen
W. Hoogteyling, Buren
Drukkerij Sibrandi, Boven-Leeuwen

Deze folder is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten
worden ontleend en wijzigingen blijven voorbehouden. Nadruk verboden. 7919/2005-3000.

strand- en waterrecreatie

Parkeerregeling
Bezoekers met een auto betalen op alle recreatiegebieden
van de Recreatiemaatschappij Rivierengebied parkeergeld.
De parkeergelden komen ten goede aan het onderhoud, de
verbetering en de uitbreiding van de voorzieningen. Voor de
winterperiode van 1 oktober tot en met 30 april en voor de
avond na 17.00 uur geldt het laagtarief. Het hoogtarief is geldig in de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober gedurende de
dag van 6.00 uur tot 17.00 uur. Als u regelmatig de recreatiegebieden bezoekt kunt u een parkeerabonnement kopen.

Voorzieningen
De voorzieningen liggen bijeen in de noordwesthoek van het
recreatiegebied. Hier bevinden zich de parkeerplaatsen,
(brom)fietsenstallingen, lig- en speelweiden, sport- en speelvelden, het speelschip, de beheerpost en een toiletgebouw
met toiletten, invalidentoilet en buitendouche. Kinderen kunnen zich op het strand uitleven met de watergoot. Op het
terrein staan picknickbanken. Aan de Rijkerswoerdsestraat
bevindt zich Eetcafé De Woerd. In de kiosk op het strand
zijn snacks, consumpties en ijs verkrijgbaar. Pitch & Putt
Rijkerswoerd beschikt over een professionele 18-holes baan,
geschikt voor zowel golfers als niet-golfers. Bij de beheerpost
kunnen kano's worden gehuurd. Rondom de grote plas ligt
een wandelroute.
Activiteiten
- zwemmen
- vissen
- kanovaren
- duiken

-

Pitch & Putt golf
beachvolleybal
speelschip
wandelen: wandelroute rondom de grote plas

Openstelling
De recreatiegebieden van de Recreatiemaatschappij
Rivierengebied zijn het gehele jaar door opengesteld. De toegang tot de recreatiegebieden is kosteloos. Tussen 22.00 uur
en 06.00 uur zijn de gebieden niet toegankelijk.

De beheerder van De Rijkerswoerdse Plassen kan u
informatie geven en helpen bij problemen.

weg
richting
Arnhem

pad
wandelpad

De gegevens staan ook vermeld op
teletekstpagina 390 van TV
Gelderland of pagina 725 van NOS
Teletekst. U kunt ook informatie
opvragen via het Milieu Klachten- en
Informatiecentrum (tel. 026-3599999).
Hengelsport
Door de aanwezigheid van schoon
water bieden de Rijkerswoerdse
Plassen volop gelegenheid tot vissen.
Om te vissen dienen sportvissers in
het bezit te zijn van een geldige vergunning. Het viswater van dit recreatiegebied is ondergebracht in de
Federatievergunning. Via het lidmaatschap van een bij de federatie
Veluwezoom aangesloten hengelsportvereniging kunnen sportvissers in
het bezit komen van deze vergunning.
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De Rijkerswoerdse Plassen liggen ten zuiden van de wijk De
Laar (Arnhem-Zuid) op het grondgebied van de gemeente
Overbetuwe. De ingang bevindt zich aan de Rijkerswoerdsestraat, een zijweg van de Rijksweg Noord, de verbindingsweg
tussen Elst en Arnhem-Zuid. De plassen zijn rond 1970 ontstaan door zandafgravingen. De waterplas en de oevers zijn
ingericht voor water- en strandrecreatie. Het gebied is ongeveer honderd hectare groot en biedt mogelijkheden voor
zwemmen, fietsen, wandelen, sporten, kleine watersport,
hengelsport en Pitch & Putt golf.

Zwemwaterkwaliteit
De kwaliteit van het zwemwater in de recreatieplassen wordt
gedurende de zomermaanden nauwlettend in het oog gehouden. Actuele gegevens over de kwaliteit van het zwemwater
zijn te vinden op de websites van de Recreatiemaatschappij
Rivierengebied (www.rivierengebied.org), de provincie
Gelderland (www.gelderland.nl/zwemwater) en het
Waterschap Rivierenland (www.wsrivierenland.nl).

Rijksweg noord

DE RIJKERSWOERDSE PLASSEN

Voor een prettig verblijf
Het verblijf in het recreatiegebied De Rijkerswoerdse Plassen
moet voor iedereen zo plezierig mogelijk zijn. Daarom gelden
er enkele regels.
• Het verblijf in het recreatiegebied en het zwemmen in
de recreatieplas is altijd voor eigen risico.
• De Rijkerswoerdse Plassen zijn uit hygiënische en
veiligheidsoverwegingen verboden voor honden
(ook aangelijnd).
• Plaats een fiets of bromfiets in één van de stallingen.
• Maak geen open vuur en steek geen barbecues aan.
• Laat geen vuil en afval rondslingeren; er zijn
voldoende afvalbakken.
• Kies een BOB; gemeente en politie controleren
tijdens de zomermaanden
• Paardrijden, crossen en kamperen zijn niet
toegestaan.
• Blijf met een kano uit de buurt van zwemmers en
vissers.
• Zet het volume van geluidsapparatuur laag
zodat er geen overlast ontstaat voor anderen.
• De recreatieplas is verboden voor
motorboten en jetski's.
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