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'Landschap anders
door hoog Waalwater'
De oosteliike Betuwe wint aan populariteit bii recreanten. Wie ziin
die toeristen en wat beweegt hen hierheen te komen?

-le gaan nooit twee keer naar

I dezelfde plek, laat staan
Idrie keer. Toch boekten Jo-
han Dingemanse (zr) en Riet den
Hamer (69) uit Terneuzen dit jaar

voor de derde keer hetzelfcle gas-

tenverblijf in de Betuwe. Zevin-
den Bed and Breakfast Doorniks-
hof in Bemmel niet alleen een fii-
ne plek, maar ook een geweldig
startpunt voor Íietstochten. ,,Je

kunt hier alle kanten op",zegtlo-
han, die deze maand 84o kilome-
ter op zijn teller heeft staan.

Hii fietst zo'n to.ooo kilometer
per jaar, nu hij met pensioen is.

,,De Ooijpolder is onze grote favo-
riet. Prachtig, dat weidse gezicht
met uitzicht op de uiterwaarden,
de grazende koeien en de boom-
gaarden. Riet is dol op de kersen
die overal langs de kant van de
weg te koop zijn."

Ze vertellen hun verhaal gemoe-
delijk bij de kachel in het kleine
huisje op het erfvan ]oop Koop-
man, eigenaar van Doornikshof.
Riet: ,,Het is ander weer dan vorig
jaar. Toen zijn we een dag naar de
bioscoop gegaan om de hitte te
ontvluchten, nu deden we dat om

voor de regen te schuilen, Toen
we zaterdag over het RijnWaalpad
naar Arnhem fietsten, werd ik zo
nat van de regen dat ik in de stad
een nieuwe broek heb gekocht."

,,Het leuke is wel dat het land-
schap er anders uit ziet door de ho-
ge waterstand", vervolgt Johan.
De Waal heeft een grote aantrek-
kingskracht op de botenliefheb-
ber, ,,Wijwonen zelf aan de Schel-
de, maar de binnenvaart hier vind
ik ook magnifiek."

In de Bed & Breakfast aan de
Waaldijk worden de Zeeuws-
Vlaanderenaren omringd door
schapen, kippen, bijen en ooie-
vaars. Riet: ,,Ik weet niet zoveel
over de natuur, maar Joop kan er
van alles over vertellen. Zoals over
de steenuil die hier vorig jaar zat.
's Ochtends ontbijten we met ver-
se eieren en aardbeien. Heerlijk!"

Vorige jaren maakte het stel uit-
stapjes naar het Afrikamuseum,
de Theetuin in Millingen en kas-
teel Doornenburg. Dit jaar staan
onder meer Park Sonsbeek en het
bevrijdingsmuseum in Groesbeek
op de lijst.lohan: ,,We hebben
nog lang niet alles gezien hier."
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a t ln de ochtend worden we hier
- -II gewekt door de motoren van
II boten op de Waal


