
zoals aan de bevolking beloofd is: een strandje bij het natuurgebied.

goed aangelegd groter strand met meer zand 

vlot met duikplank bij het strandje

schaduw ( bomen) bij het strandje

naturistenstrandje

sfeervol onderhouden en strand met barretje

daar had je de hele uiterwaarden strand van kunnen maken

Trekpondje naar overkant om rondje door natuurgebied te kunnen maken

Waterglijbaan Maas

Duik/spring eiland in het water

ligplaatsen voor bewoners Batenburg eerst

horecafunctie erbij; terras aan de Maas

absoluut geen horecafunctie voor de haven

trekpontje als voetgangerverbinding tussen haventje en natuurgebied

pontje moet meer draaien

Het hokje van de medewerker voor het voetveer is erg ontsierend. waarom kunnen er geen afspraken gemaakt 
worden om het havengebouw te gebruiken?

hangjongeren bij haven en strandje in de gaten houden

Geen vuilcontainers in/bij de haven

Hekwerken + ontsierende elementen haven

fatsoenlijke aanlegplaats gemaakt worden voor het Heerlijk Veer.

Hierbij een idee voor de oude veerstoep. Het reflecterende hek om verkeer tegen te houden, zou ons inziens 
vervangen kunnen worden door een of twee banken met reflecterende strepen op de rugleuning.  Het is nl. een 
hele mooie plek om te zitten, uitkijkend over de haven en de Maas

Onderwerp toerisme Aangezien er meer en meer passanten voor korte bezoeken aan Batenburg een bezoek 
komen brengen, voldoen de zes passanten plekken niet afdoende. Overigens worden de betreffende passanten 
plaatsen bezet gehouden door mensen die niet blijven overnachten en geven hierom de vereniging geen 
mogelijkheden om inkomsten te ontvangen van overnachtingpassanten.Oplossing is mogelijk om de vier 
onbenutte palen voor de partyboot te voorzien van een steiger waar passanten voor korte duur, bezoek aan cafe- 
restaurant, snoepwinkel, stadswandeling enz… Deze plaatsen zijn verboden om te overnachten

Gaarne zouden wij de toegang van en naar de veerpont verbetert willen hebben. Deze moet vriendelijker, 
veiliger en duidelijker worden

Toerisme
idee, reactie, voorstel, klacht, etc.

Strandje

Haventje



de bleek is toegankelijk voor iedereen; voor alle Batenburgers

voor iedere Batenburger maar geen evenemententerrein

multifunctionele functie moet terug! Dus voor iedereen

De Bleek is historisch rust en recreatie voor de batenburgers, geen

groepstoerisme maar lekker buiten voor iedereen.

wandelpad vanaf de Bleek, haven naar de kunstbomen langs het water

welke toegankelijkheid?????

onderhoud banken enz.

stadscamping

campeerplaatsen langs de Maas

geen toerisme meer aantrekken, het is hier heerlijk rustig, dat is een parel om te beschermen.

ik zie Batenburg als een rustig plaatsje, dus geen uitbreiding naar toerisme

Batenburg als STAD promoten; is nog te onbekend; speerpunt zoeken

meer bieden voor toeristen door meer horeca,

automaat (bevoorraden door vrijwilligers) toiletvoorziening.

voorbeeld als 't winkeltje volgen,zodat een wandeling nog aangenamer wordt

middeleeuws festival

kerstmarkt met lichtjes á la Limburg

jeugd "soos"opzetten met buur dorpen. Soos oplaten zetten door jongeren

cultureel evenement in de stadskern bijv. wandeling langs div. locaties, waar cultuur/historische 
zaken/theatraal/muzikaal in beeld worden gebracht

Batenburgse dag minder commercieel meer voor Batenburgers

Batenburgse dag is braderie geworden, dat kan leuker, eigener.

Batenburgse Dag naar heel weekend

Grotere kermis bij Batenburgsedag (meer dagen / leukere attracties)

kermis zorgt voor ernstig geluidsoverlast;verkapt evenement om feest te vieren,decibellen teveel

ruïne ombouwen tot openluchttheater

ruïne benutten

Te betalen rondleidingen organiseren op vaste tijden in de stad

Activiteiten

De Bleek

Toerisme e.d.



Bestaande natuurgebiedjes (Laakse Bos, Eendenkooi, etc.) verbinden met wandelpaden (bv langs de randen 
van de weilanden)

Wandelpad tussen B. van Boxtel en Laakstestraat

Wandelpad dijk naar Laaksestraat (door Laakse bos)

Voetpad tussen haventje en strandje

Oude (wandel) paden weer toegankelijk maken 

wandelmogelijkheden vergroten, extra wandelpad door nieuw natuurgebied

niemand durft vanwege de stieren

Verbinding tussen haven en natuurgebied voor wandelaars en voetgangerstrekpond

verbinden  van de verschillende wandelpaden die reeds bestaan( bijv. van eendenkooi naar 
Bergharen,bewegwijzering/routes uitzetten

Langere wandelroutes evt. naar ander dorpen ( hernen,bergharen)

Aanleggen van meer onverharde paden (bv. Kerkepaden) en kleine ommetjes; herstellen van oude 
verbindingspaden

Wandelpad achter tennisbaan

Wandelpad haven-molen

pad bij Hertenkamp is zeer smal om te lopen zou een keer gesnoeid moeten worden zodat het weer een 
fatsoenlijke doorloop krijgt

de weg van het Kuyperke (Rijkswaard) naar het natuurgebied onderlangs. heel erg slecht en zeer gevaarlijk

Maar wie weet kan er in samenwerking met Stichting Geldersch Landschap nog een prachtig wandelpad 
bijkomen:achter de tennisbanen langs door de velden naar de Bergharensestraat, richting eendenkooi ,voor het 
hek rechtsaf door de velden , naar het bruggetje over de wetering en daar kan het aansluiten op het al 
bestaande wandelpad van het Geldersch Landschap in Bergharen

Mijn tweede idee betreft het veld tussen het hertenkamp en de begraafplaats. Dat lijkt nu braak te liggen. Vanaf 
dit veld heb je goed uitzicht op de kasteelruïne. Het lijkt me een prachtige plaats voor een kasteeltuinEen 
rozentuin en / of kruidentuin en / of andere bijzondere planten en met gezellige zitbankjes

Wandelen


