
B&B Resort Tremele ligt midden in het karakteristieke dorp Dreumel met al haar voorzieningen, op slechts 

een paar minuten lopen of fietsen van de prachtige uiterwaarden en dijken van de Waal. Dreumel ligt in 

het Land van Maas en Waal, gelegen tussen deze alom bekende rivieren. In de directe omgeving is er 

genoeg te doen voor zowel de rustzoeker, de avonturier, de gezinnen, en de sportievelingen. 
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Fiets- en wandelroutes in de omgeving 

In de directe omgeving zijn er veel mooie route te wandelen, te fietsen, of zelfs te rijden in een Tuktuk, op een 

solexfiets, en meer. 

Vanuit B&B Restort Tremele bent u binnen enkele minuten al gelijk bij de Uiterwaarden, de Waal, de Maas en haar 

dijken en strandjes (In de Waal kunt u niet zwemmen i.v.m. sterke stroming) 

Hieronder vind u enkele links met verschillende routes, al heeft u deze niet per se nodig, het is hier overal prachtig!. 

Als eerste staat natuurlijk het Tremele pad vermeld. Een klompenpad door het buitengebied van Dreumel. De start is 

bij de landwinkel Bloeiend Merm. 

Checkt u a.u.b. wel of de veerpontjes varen en op welke tijden! (een deel is in 2020 gestremd ivm corona). Onderaan 

de meeste sites, staan vaak nog meer route in de omgeving. 

Wandelen: 

http://klompenpaden.nl/klompenpad/tremelepad/ 

https://struingids.nl/struinroutes/ 

https://landvanmaasenwaal.nl/routes/wandelen/ 

https://www.rivierenland.nl/wandelroutes/ 

https://www.rivierenland.nl/klompenpaden/ 

http://www.wandeleninrivierenland.nl/ 

https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305294/wandelen-in-west-maas-en-waal-overzicht-van-alle-

wandelroutes 

 

Fietsen: 

https://landvanmaasenwaal.nl/routes/fietsen/ 

http://klompenpaden.nl/klompenpad/tremelepad/
https://struingids.nl/struinroutes/
https://landvanmaasenwaal.nl/routes/wandelen/
https://www.rivierenland.nl/wandelroutes/
https://www.rivierenland.nl/klompenpaden/
http://www.wandeleninrivierenland.nl/
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305294/wandelen-in-west-maas-en-waal-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305294/wandelen-in-west-maas-en-waal-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://landvanmaasenwaal.nl/routes/fietsen/


https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/maas-en-waalroute 

https://www.rivierenland.nl/fietsroutes/ 

https://www.happenentrappen.nl/route/235 

https://www.moekemooren.com/activiteiten/fietsen/ 

https://www.routeyou.com/nl-nl/location/bike/47305294/fietsen-in-west-maas-en-waal-overzicht-van-alle-

fietsroutes 

https://www.fietsen123.nl/fietsroutes/nederland/gelderland/rossum/de-smalle-landstrook-tussen-maas-en-waal 

 

Fiets- en alternatieve vervoersmiddelen verhuur 

In de directe omgeving zijn er veel en uiteenlopende mogelijkheden tot het huren van vervoer. U kunt o.a. een 

Solexfiets, een tuktuk, een step, fietsen, ebikes, sloepen en meer huren. 

Hieronder hebben we er een aantal benoemd: 

https://www.verboventweewielers.nl/verhuur/ (Fietsen & E-bikes. Zij brengen en halen gratis de fietsen naar onze 

locatie!) 

https://www.riverside.nl/verhuur/ (verhuur, boten, fietsen, ebike, tandems, Tuktuk, steppen, mountainbikes en 

meer) 

https://juijnfietsbeleving.nl/fietsverhuur/ (diverse fietsen, kindefietsen, ebikes en meer) 

https://solexverhuurdebetuwe.nl/ (verhuur solex fietsen, een super beleving!) 

 

Water(sport)recreatie in directe omgeving 

Op enkele autominuten van B&B Resort Tremele vindt u diverse watergebieden waar recreatie mogelijk is. De meest 

bekende is de Gouden Ham. Download u de app! 

Hier kunt een u tal van watersportactiviteiten doen. 

Kijkt u op: 

www.riverside-outdoor.nl (fluisterboten, zeilboten, sloepjes) 

www.uitvliet.nl  (Banaanvaren, wakeboarden, suppen etc) 

www.desluizer.nl  (rondvaarten) 

www.wipeout.nl  

 

Activiteiten, Attracties, Dierenparken, en bezienswaardigheden voor jong en oud 

 

Activiteiten (actief): 

 

Bowlen, escape rooms, midgetgolf, flyboarden en meer: 

www.moekemooren.com  

https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/maas-en-waalroute
https://www.rivierenland.nl/fietsroutes/
https://www.happenentrappen.nl/route/235
https://www.moekemooren.com/activiteiten/fietsen/
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/bike/47305294/fietsen-in-west-maas-en-waal-overzicht-van-alle-fietsroutes
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/bike/47305294/fietsen-in-west-maas-en-waal-overzicht-van-alle-fietsroutes
https://www.fietsen123.nl/fietsroutes/nederland/gelderland/rossum/de-smalle-landstrook-tussen-maas-en-waal
https://www.verboventweewielers.nl/verhuur/
https://www.riverside.nl/verhuur/
https://juijnfietsbeleving.nl/fietsverhuur/
https://solexverhuurdebetuwe.nl/
http://www.riverside-outdoor.nl/
http://www.uitvliet.nl/
http://www.desluizer.nl/
http://www.wipeoutzoelen.nl/
http://www.moekemooren.com/


Botenverhuur, klimparcours, vlot bouwen, expeditie robinson, highlands games, kano varen, boerengolf 

en nog veel meer!: 

https://www.riverside.nl/activiteiten/  

Wipe out obstacle run 

www.wipeout.nl (niet alleen obstacle runs zoals bekend van TV, maar meer) 

4x4, segway, quads, en teambuilding 

www.adventureevents.nl  

 

Activiteiten (jong): 

 

Binnenspeeltuinen 

www.wamelland.nl 

http://kidsplaytown.nl/ 

www.deoudemaas.nl (pannenkoekenhuis met out-/indoor speeltuin) 

Buitenspeeltuinen 

https://www.speeltuinelckerlyc.nl/ 

www.deoudemaas.nl 

Kinderboerderijen: 

https://www.kibowa.nl/ 

https://www.kinderboerderijzaltbommel.nl/ 

 

Dierentuinen / attractieparken / bijzondere activiteiten 

Dierentuinen of activiteiten met dieren 

www.ouwehandsdierenpark.nl  

https://www.burgerszoo.nl/  

https://www.beeksebergen.nl/ (safaripark) 

https://m.facebook.com/DierenparkHedel/ (klein dierenpark) 

http://www.depaay.nl/ (uilen en dierenpark) 

http://www.ezelboerderijdedijk.nl/ (wandelen met ezel in omgeving) 

https://www.riverforelands.nl/Alpacawandeling.html (wandelen met alpaca’s in 

Dreumel/Wamel) 

 

Diversen parken/attracties: 

https://www.riverside.nl/activiteiten/
http://www.wipeout.nl/
http://www.adventureevents.nl/
http://www.wamelland.nl/
http://kidsplaytown.nl/
http://www.deoudemaas.nl/
https://www.speeltuinelckerlyc.nl/
http://www.deoudemaas.nl/
https://www.kibowa.nl/
https://www.kinderboerderijzaltbommel.nl/
http://www.ouwehandsdierenpark.nl/
https://www.burgerszoo.nl/
https://www.beeksebergen.nl/
https://m.facebook.com/DierenparkHedel/
http://www.depaay.nl/
http://www.ezelboerderijdedijk.nl/
https://www.riverforelands.nl/Alpacawandeling.html


https://toeristeninformatienederland.nl/accommodaties/regio-gelderland/type-5 

https://www.geofort.nl/ (leuk voor kids tm 13 jaar) 

 

Bezienswaardigheden, musea en meer 

Tingieterij ‘t oude ambacht: https://www.oudeambacht.eu/ 

Streek historisch Museum tweestromenland: https://www.museumtweestromenland.nl/. 

Golfbaan de Batouwe in Zoelen: www.debatouwe.nl (15 minuten). 

Streekmuseum Tiel: Plein 48 in Tiel: https://streekmuseumtiel.nl/ 

De tuinen van Appeltern. Uren lang ronddwalen en inspiratie opdoen in honderden modeltuinen. 

https://appeltern.nl/nl/ 

Stroomgemaal de Tuut: https://www.de-tuut.nl/ 

Kasteelruine van Batenburg: https://www.glk.nl/ 

 

Eten & Drinken 

 

In Dreumel 

Restaurant / Brasserie: Aan tafel bij Jan: Rooijsestraat 48 (aanrader, maar tijdig 

reserveren!)http://centrum-dreumel.nl/ of bel 0487 571718 

Snackbar ‘t Hart van Dreumel: Paulushof 34 

Snackbar ‘t Karrewiel: Zwaanstraat 7 

Pizzeria Mamma Mia: Nieuwstraat 7 

Cafe Hoender: Nieuwstraat 10 

Cafe de Driesprong: Rooijsestraat 107a 

 

  

In directe omgeving 

Restaurant de Weeghbrug www.deweeghbrug.nl 

Restaurant / Cafe in Petto https://bistroinpetto.nl/ 

Pannekoekenhuis de oude maas in macharen, incl outdoor en indoor speeltuin: 

www.deoudemaas.nl  

Bistro de Bolle: www.bistrodebolle.nl  

Restaurant de Gouden molen: www.goudenmolen.nl  

Brasserie ‘t Anker www.brasseriehetanker.nl  

Restaurant de twee Linden: www.detweelinden.nl  

https://toeristeninformatienederland.nl/accommodaties/regio-gelderland/type-5
https://www.geofort.nl/?gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y-0Mh0cA7cnDCexJeIJAtQbTsMZ3j6lfp89AYDxkO6yaUmjjgt0rZ0aAoj-EALw_wcB
https://www.oudeambacht.eu/
https://www.museumtweestromenland.nl/
http://www.debatouwe.nl/
https://streekmuseumtiel.nl/
https://appeltern.nl/nl/
https://www.de-tuut.nl/
https://www.glk.nl/
http://centrum-dreumel.nl/
http://www.deweeghbrug.nl/
https://bistroinpetto.nl/
http://www.deoudemaas.nl/
http://www.bistrodebolle.nl/
http://www.goudenmolen.nl/
http://www.brasseriehetanker.nl/
http://www.detweelinden.nl/


Pannekoekenhuis: www.t-sprookjeshof.nl  

Korenmolen: www.korenmolen.nl  

Naast bovenstaande zijn er meerdere restaurants en cafés te vinden in omliggende dorpen, 

maar ook in Tiel, Beneden Leeuwen, Oss, Uden, Maasbommel, Kerkdriel, en Den Bosch. 

 

Winkelen: 

Beneden Leeuwen (kleinschalig), Tiel, Druten (kleinschalig), Oss, Uden, Den Bosch, Nijmegen. 

Oss en Uden bereikt u het beste via de veerpont (fiets, auto, of voetgangers). Dit scheelt aanzienlijk in tijd 

(oversteek +/- €2,- per auto cash) 

 

Veerpontjes en vaartijden 

Checkt u a.u.b. de websites voor actuele stremmingen etc. Diverse voet/fietsveren zijn gestremd in 2020 

*Veerdienst Wamel - Tiel Fietsers en wandelaars, ma t/m vr 7.00 uur tot 18.20 uur 

zaterdag 8.30 t/m 18.20, zondagen  

(vanaf april t/m 30 september) 10.00 uur t/m 18.20 uur 

*Veerdienst Alphen - Lith ma t/m vr 6.00 tot 24.00 uur, zat en zondag 10.00 tot 19.00 uur 

*Veerdienst Megen - Maasbommel zomer: ma t/m vr 6.00 t/m 21.00 uur, zat 8.00 t/m 21.00,  

zondag 9.00 t/m 21.00. 

winter 6.00 t/m 20.00, zat 8.00 t/m 20.00, zondag 9.00 t/m 20.00. 

*Alem-Maren Kessel: Zomer Werkdagen 6.00-2100uur. Za 8-21uur, zo 9-21uur 

winter werkdagen 6.00-20.00uur, za 8-20uur, zo 9-20uur 

 

Regionale websites & Apps 

De website over de geschiedenis van Dreumel, gemaakt door stichting Tremele:  

https://www.tremele.nl/ 

Diverse sites over de regio: 

https://landvanmaasenwaal.nl/ 

https://toeristeninformatienederland.nl/gelderland/ 

www.rivierenland.nl 

http://vakantietussenmaasenwaal.nl/ 

https://www.uiterwaarde.nl/ 

 

Tips om te downloaden: 

http://www.t-sprookjeshof.nl/
http://www.korenmolen.nl/
https://www.tremele.nl/
https://landvanmaasenwaal.nl/
https://toeristeninformatienederland.nl/gelderland/
http://www.rivierenland.nl/
http://vakantietussenmaasenwaal.nl/
https://www.uiterwaarde.nl/


Gouden Ham app 
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