
Toeristische informatie – Overasselt
Een prachtige locatie omringd door de flora en fauna van Overasselt

Buiten ons eigen terrein is in de omgeving natuurlijk ook van alles te beleven. 

De ligging van onze locatie is om te beginnen al prachtig. Wij liggen midden in 

de overweldigende natuur van natuurreservaat de Overasseltse en Hatertse

vennen. Zover je kan kijken zie je heide, vennen en bossen en dit betekent 

automatisch heerlijk struinen, wandelen en fietsen door het gebied. Goed 

bereikbaar zijn de gezellige kernen Overasselt, Malden en Groesbeek. Dit 

levendige gebied in Gelderland, grenzend aan Brabant en Limburg, zal je 

verwachtingen overtreffen!

BUITEN in de omgeving

Nijmegen

Nijmegen is niet in één omschrijving te vatten. De stad is ontzettend divers en 

kent een keur aan mogelijke activiteiten. Nijmegen is de oudste stad van 

Nederland en heeft leuke winkels en uitgaansgelegenheden.

Recreatieplas de Berendonck

In Wijchen ligt het veelzijdige recreatiegebied Berendonck. Het brede 

zandstrand, de ruime ligweiden en de diverse voorzieningen maken 

Berendonck tot de ideale plek voor een dagje uit. Kinderen vermaken zich hier 

uitstekend op het strand, in het water of op de vele speeltoestellen.

Maisdoolhof Malden

Een dag vol plezier en gezelligheid voor jong & oud. Je bent lekker de hele dag 

buiten, genietend van de natuur en van het platteland. Er is veel te beleven, te 

spelen en te leren bij Maisdoolhof Malden!

Golfbaan Rijk van Nijmegen

Oude bomenlanen, uitdagende waste areas en verrassende blinde holes 

bepalen het karakter van de 27 holes aan de Groesbeekse kant van de baan. 

De grote hoogteverschillen bieden hier een fantastisch uitzicht tot aan 

Duitsland.

Pitch & Putt golfbaan Molenhoek

Een potje golf spelen, succes gegarandeerd. In kleine groepjes gaan jullie de 

competitie aan. De buitenlucht, uitdaging en competitie, zorgen voor een 

aantal gezellige en sportieve uurtjes. Maak de belevenis compleet met een 

hapje en/of drankje.

Speeltuin de Blije Dries

Tussen de bossen ligt de mooiste en leukste speeltuin van Wijchen en 

omgeving: de Blije Dries. Een fantastische plek om er even uit te gaan met het 

hele gezin: samen rennen en spelen in een uitdagende omgeving voor alle 

kinderen tot en met groep 8.

Diverse wandelroutes

In de Overasseltse en Hatertse

vennen is het heerlijk wandelen.

Vanaf de hoge rivierduinen zie je

een fraai landschapsschilderij

met witgeel zand, donkerblauwe

vennen en het frisse groen van

de omringende bossen. Neem

voor diverse wandelroutes eens

een kijkje op deze pagina.

https://www.intonijmegen.com/zien-en-doen
https://www.leisurelands.nl/ontdek-recreatiegebieden-leisurelands/berendonck
https://www.maisdoolhof.nl/
https://www.golfenophetrijk.nl/nijmegen.html
https://pitch-putt.nl/molenhoek/
https://www.blijedries.nl/
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47492414/wandelen-in-overasselt-overzicht-van-alle-wandelroutes


BUITEN in de omgeving

Dolfijn Watersport

Bij Dolfijn Watersport en Recreatie in Mook (bij Nijmegen) bent u aan het juiste 

adres voor actieve en recreatieve mogelijkheden voor een dagje uit, zoals 

kano- en bootverhuur. Ze beschikken over een terras aan het water waar 

genoten kan worden van een hapje en een drankje. 

Kaasboerderij Diervoort

In de kaasmakerij worden op ambachtelijke wijze boerenkaas en diverse 

zuivelproductengemaakt. Het boerencafé biedt de gelegenheid om even uit te 

rusten tijdens een fiets- of wandeltocht door de mooie omgeving.

BINNEN in de omgeving

PretInn Binnenspeeltuin

Bezoek Pret inn Malden, de binnenspeeltuin voor Kids én Ouders! Leukste 

Attracties, Ouders Gratis Entree, Brasserie & Buitenteraas. Elke Dag Open.

Triavium indoor schaatsbaan

Triavium is een ijsbaan en evenementencomplex in het stadsdeel Dukenburg 

in Nijmegen. Het heeft een schaatsbaan, een ijshockeybaan en een funbaan 

voor kinderen.

Zwembad de Meerval

Bij Zwembad De Meerval in Wijchen, het meest veelzijdige zwembad in de 

omgeving zit je goed! Er is een wedstrijdbad, een recreatiebad met glijbaan, 

klein buitenbad, whirlpool en een stroomversnelling. 

Bowlingcentrum Olround

Olround Bowling Nijmegen beschikt over twintig bowlingbanen die allemaal 

geschikt zijn voor kinderen. Naast bowlen kan er natuurlijk ook geborreld en 

gedineerd worden. 

Grip Klimhal Nijmegen

Bij GRIP kun je sportklimmen tot wel 21 meter hoog. Test je 

uithoudingsvermogen, kracht en techniek. Met boulderen klim je korte routes 

tot maximaal 4.5 meter hoog. Je klimt zonder touw met een dikke mat onder je 

als valbescherming. 

Amusementspark Tivoli

Beleef een onvergetelijk dagje uit in Amusementspark Tivoli en laat de 

superleuke attracties én speeltoestellen, een spetterend entertainment 

programma en het lekkere eten je meenemen naar een echt kinderparadijs.

Sanadome

De enige wellness in Nijmegen met thermaal water uit eigen bron. Met een 

minimale temperatuur van 33°C zorgt het water voor optimale ontspanning. 

Gun uzelf een moment van ontspanning en geniet!

Ontdek de musea in de omgeving

• Nationaal Bevrijdingsmuseum

• Afrika museum

• Valkhof museum 

• Orientalis

• Lage Hof agrarisch museum

• Fietsmuseum Velorama

• MuZIEum

• Natuurmuseum

Kasteelliefhebber? Kijk dan hier!

• Kasteel museum Wijchen

• Kasteel Hernen

https://www.dolfijn-mook.nl/
https://diervoort.nl/
https://www.pretinn.nl/
https://triavium.nl/
https://www.meerval.com/
https://olroundnijmegen.nl/
https://gripnijmegen.nl/
https://www.parktivoli.nl/
https://sanadome.nl/thermen/
https://vrijheidsmuseum.nl/
https://www.afrikamuseum.nl/nl
https://www.museumhetvalkhof.nl/
https://www.museumparkorientalis.nl/
https://buurderijdelagehof.nl/museum/
https://velorama.nl/
https://muzieum.nl/
https://www.debastei.nl/nl
https://www.museumwijchen.nl/
https://hernen.glk.nl/

