
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/ 

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. 
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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 
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