
te gast in het landschap
op een nieuwe manier recreëren op het gelders eiland





Het gelders eiland

Midden in nationaal natuurgebied de 
Gelderse Poort ligt aan de rand van 
Nederland, omgeven door de Rijn en zijn 
rivierarmen, het Land van ‚Waoter en Wiend‘, 
‚t Gelders Eiland. Een oase nog van ruimte 
en rust. Uiterwaarden teruggegeven aan de 
natuur, trekpontjes over de Rijnstrangen, 
kilometers dijk met karakteristieke 
dijkhuizen, oeverzwaluwen, beverburchten, 
ganzentrek, struinpaden en het overal 
aanwezige water.

1.5 uur

De recreatieplas

Steenfabrieken en Zandwinning zijn van 
oudsher de belangrijkste producten van 
de regio. Recreatieplas `Carvium Novum` is 
ontstaan door zandwinning.
Geprobeerd is om op deze plek een zo 
natuurlijk mogelijke ontspanningssituatie 
te creëren die zeer direct aansluit bij de 
natuur in de regio. Zo zijn de drijvende 
recreatiehuisjes zo transparant mogelijk 
ontworpen zodat ze de ruimtelijke sfeer van 
het gebied intact laten en geen belemmering 
vormen.

De regio

Vlak bij de recreatieplas in Lobith komt de Rijn ons land binnen. Het ligt in de streek waar de Rijn 
(Bijlandsch kanaal) zich vertakt in het Pannerdensch kanaal en de Waal. Het gebied kenmerkt zich 
door de vele waarden, die vanaf de fiets of wandelend over de slingerende dijkjes een uitgestrekt 
en betoverend uitzicht bieden.
De afstand tot Zevenaar, met een wekelijkse markt, is zeven kilometer. Tot de bruisende 
studentenstad Nijmegen is het 20 kilometer. Ook Arnhem met het Open Lucht Museum en Burgers 
Dierenpark is in de buurt. Het Kröller-Müller Museum (op de Veluwe) is niet ver en de oude 
Hanzestad Doesburg maar 20 kilomer verwijderd. Food Valley (Ede) is met auto en trein makkelijk 
te bereiken. Ook een uitstapje over de grens naar het grensplaatsje Elten (3 kilometer) naar de 
stad Kleef of naar de mooie Rijnkade in Emmerich (met de bekende Hangbrug) is gemakkelijk 
gemaakt. Het heuvelachtige en bosrijke Montferland is binnen fietsafstand te bereiken.

Bereikbaarheid

Het gebied is met de trein vanuit richting Arnhem en 
Düsseldorf makkelijk te bereiken. Er zijn verschillende mooie 
fietsroutes. 
Vanaf het Treinstation Zevenaar is er een Busverbinding.                                       
Met de auto is het 5 kilometer vanaf de A3 (D) (afslag Elten)

http://www.gelderseiland.nl
https://www.facebook.com/GeldersEiland
https://twitter.com/gelderseiland



Drijvende huisjes

Wakker worden op het water, dat is méér dan overnachten.
De drijvende huisjes zorgen voor een gevoel van ontspanning doordat u zich één voelt 
met de natuur. Het uitzicht over het water en het direct wonen aan het water in het 
natuurschoon geeft een exclusief gevoel. 



Doelgroep

Mensen die gebruik zouden willen maken van deze 
recreatiemogelijkheid zijn zij die van natuur en cultuur houden, 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en milieuvriendelijk 
(en regionaal geproduceerd) voedsel belangrijk vinden. Dus op 
een gezonde en duurzame wijze willen recreëren.

Restaurant
Het drijvende Restaurant wordt straks een unieke ontmoetingsplek. 
Dit Restaurant (in het midden van de Floating Food Farm) zal de 
gasten op een exclusieve manier voedselbeleving aanbieden. Ook is 
er ruimte voor voorlichting over gezond en duurzaam geproduceerd 
voedsel en voor kunst en cultuur.



Floating Food Farm

Rondom het Restaurant drijven voedseltuinen. Hier zullen studenten en 
onderzoekers van de Wageningen Universiteit voortborduren op eerdere 
onderzoeken met het nieuwe idee om in de toekomst duurzaam voedsel 
te verbouwen zonder landbouwgrond en zonder verkwisting van water en 
voedingsstoffen.
Geïnteresseerden kunnen in het restaurant het drijvend geproduceerde 
voedsel proeven en voorlichting hierover krijgen.   



“Je boekt een overnachting en je krijgt een beleving”
Uitspraak van een gast die voor de eerste keer in een drijvend huisje sliep



Contact

Wiely Albers
Vliegenwaard 2 
6917 AB Spijk
w.albers@wezendonk.nl
0031 6 53203054

Ontwerp en vormgeving Floating Future | Sören Knittel | info@floatingfoodfarm.com


