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Gebiedsvernieuwing bij Ochten:
recreëren aan de stoere Waal
Als het aan Ochten en gemeente Neder-Betuwe ligt, heeft Nederland er in
de nabije toekomst een trekpleister bij en wel bij de oude veerhaven van het
dorp. Provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat willen dit gebied een kwaliteitsimpuls geven en bij
die plannen zijn de inwoners nauw betrokken. Ook zoeken de initiatiefnemers
een of meerdere ondernemers die hierin willen mee-investeren.

“Als ik ’s morgens
met mijn hond langs
de Waal loop, zie ik
de hazen springen en
de tureluurs hun
nesten bewaken. Het is
een uniek gebied.”

Educatie over een spannend verleden
De initiatiefnemers bruisen van de ideeën en
ook de inwoners denken goed mee. Binnenkort
krijgen ondernemers de kans een voorstel in te
dienen. Welke ideeën er al zijn? “Naast genieten
van de natuur, willen dagjesmensen tegenwoordig
graag wat van hun uitstapjes opsteken. Daarom
denken we bijvoorbeeld aan een informatie- en
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waalweelde.gelderland.nl.
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