Bezoekerscentrum De Grote
Rivieren
Heerewaarden

Waar Maas en Waal elkaar bijna raken en heden,
verleden en toekomst elkaar de hand geven.
Waar belangstellenden informatie vinden over het
menselijk handelen in het rivierengebied.

Riviervisserij
Heerewaarden, een klein dorp met een rijke historie waarin de riviervisserij een belangrijke
rol speelt.
Een groot deel van dit verleden is terug te vinden in onze vaste expositie. Hier komt u in
aanraking met de want met twee duimen, maar ook met allerlei materialen die gebruikt
werden bij de zalm- en palingvangst. Met de techniek van het netten knopen en het vissen
met de zegen. U staat oog in oog met de huidige riviervissen. De authentieke schokker in de
tuin van het centrum brengt de beleving wel erg dichtbij. Buiten op ons ruime (gras-) terrein
vindt u verder een taanhuisje, kaapstander, heemtuin, vijvertje en op de uitkijktoren heb je een mooi uitzicht over de twee
grootste rivieren van ons land.
Baksteenindustrie
Al eeuwenlang zetten rivieren klei af die wordt gebruikt voor het maken van bakstenen.
Geen wonder dus dat tussen de twee grote rivieren, Waal en Maas, nogal wat steenovens
waren. Veel inwoners van de streek verdienden daar hun brood. Het maken van bakstenen
gebeurde vroeger nog handmatig, het was een zwaar beroep. In het Bezoekerscentrum zie je
d.m.v. oude beelden arbeiders aan het werk en zelfs deelnemen aan een staking. Er is ook
een vaste expositie ingericht met materialen die op de steenovens gebruikt werden.
Op aanvraag kunnen demonstraties gegeven worden.

Van alles voor kinderen
Allerlei knopjes, lichtjes, luikjes en puzzels maken jouw bezoek tot een leuke en spannende
ervaring. Ontdek hoe rivieren ontstaan en veroorzaak zelf over- stromingen bij de watertafels. Tot
eind 2015 kun je op zoek gaan naar dieren die ‘s nachts wakker zijn in de schitterende doeexpositie ”over nachten” Je leert over vissen met de opdrachten uit het viskoffertje. Buiten loop
je de zintuigenroute of geblinddoekt het blote-voeten-pad. Beklim de uitkijktoren en ga binnen in
de Schokker, om te zien hoe je vroeger in een bedstee kon slapen. Pak een schepnetje en bekijk
onder het vergrootglas en aan de hand van zoekkaarten, welke waterdiertjes je opgevist hebt.

Feestje of uitje
Zin in een anders dan anders verjaardag of groepsuitje, dan zijn er diverse mogelijkheden.
Zoals het heksen-, piraten-, of fortfeest. Ga op onderzoek in de natuur, uilenballen pluizen,
nestkastjes maken of los door middel van opdrachten en onderzoekproefjes een mysterie op
tijdens de GPS tocht. Ook de expo over nachten in 2015 is kei leuk.

Basisscholen en Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor basisscholen in de regio zijn wij het Natuur en Milieu Educatiecentrum, met leskisten,
centrum lessen, projecten en excursies. Ook BSO’s kunnen hier uitstekend gebruik van
maken. Een aantal leskisten en excursies zijn voor deze doelgroep aangepast. Wij leveren ook
maatwerk.

Wandelen en fietsen
Ons bezoekerscentrum ligt aan een fietsknooppunten route en beschikt over een ruime parkeerplaats. Streekroutes zijn bij
ons verkrijgbaar.
Wandelen en ontdekken met kinderen
Vanuit ons centrum zijn thematochten met opdrachten uitgezet, zoals het kabouter-pad, het hazenpad de kinderstruintocht of de GPS tocht.
Informatiepost
Het Bezoekerscentrum geeft toeristische informatie over activiteiten en bezienswaardigheden in de streek. Diverse folders
zijn gratis of voor een klein bedrag verkrijgbaar.
Koffiecorner/ theehuisje/ pannenkoekenhutje
De toegang tot onze koffiehoek en terras zijn gratis. U bent daar welkom voor een tosti, ijsje, glas fris, verse koffie of
thee met diverse versnaperingen.
Informeer even naar de mogelijkheden in ons theehuisje en het pannenkoekenhutje.
Evenementen en arrangementen
Gedurende het hele jaar worden lezingen, cursussen, workshops en activiteiten georganiseerd.
Bedrijven, verenigingen en organisaties
Zoekt u een inspirerende ruimte voor vergaderingen, presentaties, lezingen en cursussen in een sfeervolle ambiance?
Informeer naar de mogelijkheden.
Seizoenexpositie
Tot november 2015 kun je de expositie “Over Nachten” bezoeken. Speciaal voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Een
spannende interactieve expositie met leuke opdrachten over het leven en de leefomgeving van nachtdieren.
Ruimte voor de rivier
In de vaste ontdekkingstentoonstelling komen natuur- ontwikkeling, dijkverzwaring en overstromingen aan bod.
Groepsbezoeken
Groepen vanaf 10 personen bieden wij op afspraak diverse mogelijkheden om een dag
of dagdeel in en rond ons centrum door te brengen. Wij organiseren rondleidingen over
riviervisserij, geven informatie over de ontwikkelingen van het gebied, vertellen over
de steenovens van weleer en geven demonstraties kleistenen vormen (ook voor
kinderen). Buiten neemt een gids u mee naar de uiterwaarden, Fort St. Andries of naar
het dorp Heerewaarden met zijn karakteristieke kern.

Fort Sint Andries
Vanwege de militair strategische ligging werden rondom Heerewaarden forten gebouwd
vanaf de Romeinse tijd tot na de Tweede Wereldoorlog. Van Fort Voorne zijn nog
contouren en van Fort Sint Andries is een ruïne overgebleven die beide de moeite waard
zijn om te bezoeken.
De verschillende karakters van de Maas en de Waal zorgen voor veel dynamiek in dit
unieke Rivieren-landschap. Het is dan ook geen wonder dat rijk en provincie met
natuurontwikkelingsplan Fort Sint Andries hebben afgesproken om in de uiterwaarden
de natuur zoveel mogelijk ruimte te even. Fort St. Andries ligt 2,5 km. vanaf het
Bezoekerscentrum, vlak bij sluis St. Andries.

A2 Afslag Zaltbommel
N322 Richting Nijmegen
A15 Afslag Leeuwen
N322
Richting Zaltbommel

Openingstijden april t/m oktober:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
kijk voor zondag openstelling op onze website
tijdens feestdagen gesloten
buiten het seizoen groepsbezoeken op afspraak
entree: € 3,50 voor volwassenen
groepen vanaf 10 pers. € 3,00 p.p.
kinderen tot 4 jaar gratis
4 t/m 12 jaar € 1,75

Langestraat 38
6624 AB Heerewaarden
Tel. 0487-572831
e-mail: beheer@bcdegroterivieren.nl
website: www.bcdegroterivieren.nl

