Bezienswaardigheden
Op een dag bent u aan het wandelen. U loopt een Groninger (inwoner uit Groningen) tegen het lijf.

1. Wat kan een Groninger leren van de inwoners van onze
gemeente?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Beuningen: Anders, namelijk:



creativiteit
Veel waterpsrijen in de gemeente

Druten: Anders, namelijk:






gastvrij
gastvrijheid
Kennis maken met rivierlandschap
vrijwilligers
vrijwilligerswerk

West Maas & Waal: Anders, namelijk:









Gastvrijheid
mooier dialect
natuurbeleving
niet veel
onze cultuur/historie
Open mensen, gastvrij
recreatie mogelijkheden
Watersportmogelijkheden
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2. Wat kunnen wij van de Groninger leren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Beuningen: Anders, namelijk:


iets minder gestrest

Druten: Anders, namelijk:











Directheid
nuchterheid
nuchterheid
Nuchterheid
Nuchterheid
Nuchterheid
Nuchterheid
Nuchterheid.
Verdraagzaamheid
zijn directheid. Zeggen waar het op staat

West Maas & Waal: Anders, namelijk:














ander dialect
dat het altijd in beweging is
doorzettingsvermogen
Eerlijkheid
meer bekendheid met Groningen
niet achterbaks zijn
nuchterheid
nuchterheid
nuchterheid
nuchterheid
onze cultuur/historie
Punctueel, op tijd zijn
wat hij meebrengt
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De Groninger is op zoek is naar een bezienswaardigheid in uw gemeente. Met een vragende blik stelt
de Groninger de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?

3. Uw antwoord voor uw gemeente:
Beuningen















Dat ligt er aan waar uw interesse naar uitgaat, voor ieder wat wils hier
DE DIJK EN DE UITERWAARDEN
"De Groene Heuvels;
Het Roodslag;
De Dijk;
De uiterwaarden;
Het Dijkmagazijn;
De Molens in Winssen en Beuningen;"
de uiterwaarden
De uiterwaarden
de uiterwaarden met zijn mooie landschap met de runderen en paarden
De uiterwaarden.
Naar de gemeente voor algemene info, direct naar Dijkmagazijn (Waal en uiterwaarden)
Uiterwaarden en Waal

Druten
























afferdensche en deestse waarden
Afferdense en Deeste uiterwaarden
Agoratheater
Ambtshuis en omgeving Ambtshuisplein met oud bouw Boldershof
Bezoek aan de Ewaldenkerk
bezoek het mooie Land van Maas & Waal met zoveel mogelijkheden!!
boerenwandelpad en wandeling in de uiterwaarden
Broodje eten bij De Zandroos evt met rondleiding. Bezoek oude toren op Het Hoog in
Afferden. Daarna wandeling op de Afferdense en Deestse Uiterwaarden.
De dijk en de uiterwaarden. Natuurbeleving van het rivierenlandschap te voet of op de fiets.
De dijk met uiterwaarden, het Drutens bosje, De Zandroos wandelen in boomgaard, wijn en
slakken Kleine Heerlijkheid
De dijk om de uiterwaarden van boven te bekijken.
"De dijk, uiterwaarden, Heemradentuin, de Rooms Katholieke kerk, De kattenburg oude
woningen.
de Ewaldenkerk en klooster Ambtshuisplein
De Hogestraat vanwege de historische gebouwen die daar nog staan.
De tuinen van Appeltern
De uiterwaarde, deest-Afferden, Metropool, Heerlijkheid Horssen, voor hapje en drankje,
centrum druten
de uiterwaarden
De uiterwaarden
De uiterwaarden en de dijk langs de Waal
De uiterwaarden of de dijk langs de waal.
De Uiterwaarden van Afferden/Deest
De Waal en de natuur daar omheen.
Dickensdag in Druten.
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Dijken, uiterwaarden om te wandelen, fietsen en hardlopen.
Ewaldenkerk, rijksmonument van de beroemde architect PIerre Cuijpers.
gemeentehuis of bij dorpshuizen of hotels eo overnachting mogelijkheden
"het thee koepeltje op de dijk,
de kerk."
Kerk in Puiflijk, langs de dijk struinen, terrasje pikken in Druten.
Naar de Waalbandijk, het theekoepeltje, het Tabaksmagazijn en het Waalpanorama
Naar onze mooie dorpsgemeenschap
Natuur, uiterwaarden, rivieren
Oud Druten. Kerk en oude kapel Druten
Oude toren in Afferden
Qua natuur naar de Waal en qua gezelligheid naar Druten centrum
Rivierengebied wandeling
Rivierenlandschap
Scooter-/Fietstocht/ Wandeling Druten, Deest via Afferden terug. Wandelingen door
uiterwaarden, Middagje Druten en Monumenten route. (waar kun je die eigenlijk snel
vinden/halen?) Horssen e.o Kl. Heerlijkheid. Buiten gemeente Maaskant etc.
steenfabriek deest
"Struinen langs de Waal. 200 meter ten oosten van het Joods monument de uiterwaarden in
om vervolgens langs de Waal naar de veerstoep te wandelen.
Verder zou ik een aantal monumenten in het centrum noemen om langs te wandelen."
toren op het hoog in Afferden
uiterwaarden dijk
Uiterwaarden en dijk
uiterwaarden en dijken
"Veerdam, met pontje over de Waal.
Misschien meer activiteiten op de Veerdam?
Fietstocht over de dijken."
Voornamelijk de omgeving buiten, de dijken en prachtige natuur
Wandelen bij Landgoed Heerlijkheid Horssen
Wandelen en fietsen over de dijk. Prachtig natuurgebied.
Wandelen in de uiterwaarde of terrasje pakken in Druten. Natuurlijk ook Dickensdag.

West Maas & Waal











"Buskespad. Wandelend over de dijk is er genoeg te zien langs de Waal
St. Andries: sluis en bunker
De Tuut
De Gouden Ham"
De campings aan de maaskant, stoomgemaal de Tuut, streekmuseum Maas en Waal in
Beneden Leeuwen
De dijk en de rivier (waal en maas)
De dijk, met zijn weidse uitzicht over een drukke rivier en groene uiterwaarden.
De dijken, de maaskant
De kerk - het fundament behoort tot het oudste in nederland, De molen, Het dijkmagazijn,
de meander: voor een relaxte middag vaar een stukje en neem een drankje bij de
Korenmolen of in de haven
De natuur. De uiterwaarden van de Waal zijn altijd al mooi. Die van de Maas begint nu ook
mooier en natuurlijker te worden.
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"de Strang met de woonboten, het hoogwatermonument, de meelfabriek en het geweldige
uitzicht op de uiterwaarden en de Waal
museum tweestromenland?"
"De Tuinen Appeltern,
Tinnegieterij Alphen
Stoomgemaal De Tuut
Historisch museum Benden Leeuwen
Kinderboerderij Wamel
RK Kerk Dreumel
De Bolle Boven-Leeuwen"
"de tuinen in Appeltern Bij mooi weer de Gouden ham Tinnegieterij in Alphen Museum
Beneden Leeuwen
Stoomgemaal De Tuut Appeltern"
De Tuinen van Appeltern
De Tuinen van Appeltern
De Tuinen van Appeltern
De Tuinen van Appeltern of Het Streekmuseum Beneden Leeuwen
De tuinen van Appeltern, Tingieterij Alphen,Streekmuseum Beneden-Leeuwen
De Tuut in Appeltern
de Tuut, streekmuseum, gouden Ham
De uiterwaarden, struinen.
de Uiterwaarden/dijken
Een fietstocht of wandeling over de dijken
"Fiets een dijktocht van Druten over de waaldijk naar Dreumel en via de maasdijk naar
Appeltern.
Bezoek molens"
Fietsen over de dijken en door de polders
fietsroute over de dijken
Fietstocht over de dijken maken
Gaan over de dijken (fietsen, wandelen)., natuur (polders en uiterwaarden)
Gouden ham
Gouden Ham
"Gouden Ham
kinderboerderijen
mooie kerken
uiterwaarden"
Groene Eiland, Struinpaden langs de rivier, De Tuinen van Appeltern
"Het historisch streekmuseum in Beneden Leeuwen.
Verder is het maken van fietstochten een ideale manier van om van alle natuur langs de
Maas en de Waal te genieten.
Uiteraard moet je daar een bezoekje aan de tuinen van Appeltern zeker ook niet in missen."
Ligt er aan, komt de Groninger uit Groningen stad of uit de provincie?
"Maas & Waals museum
stoottroepers monument
uiterwaarden langs de Waal"
molen
Museum
Museum tweestromenland, korenmolen, tuinen van Appeltern, de tuut
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Museum tweestromenland, molens, tuinen van Appeltern, de Tuut, kerken, ambacht
tingieterij, toverbaltheater, vrije markt Wamel, atelier Ed van Heck, Leeuwense waard
museum, stukje geschiedenis en de dijken met de uiterwaarden
naar de aanwezige boomgaarden, de gouden ham
Naar de Maas of de Waal, en een wandeling over één van de dijken.
Naar onze mooie dijken,aan de rivieren
O.a. naar de tuinen van Appeltern, de Gouden Ham, Fietsen over de dijken, streekmuseum.
oude ambacht, tuinen van appeltern, museum 2stromenland,schilder van eck,
paardenmelkerij lemmers, landschapstuin nieuw robbekampen, molen in alphen
recreatie voorzieningen Maaskant
Rit langs de Waal- en Maasdijken, tuinen van Appeltern
Rivierengebied
rondje over de dijk fietsen, dan zie je alle moois
Stoomgemaal de Tuut
"Streekhistorisch museum
Fruitwandelen"
Streekmuseum
Tingieterij 't Oude Ambacht
Tuinen v appeltern
Tuinen van Appeltern
Tuinen van Appeltern
Tuinen van Appeltern, streekmuseum
Tuinen van Appeltern,Maaskant,Museum Beneden-Leeuwen
Uiterwaarden
Uiterwaarden
Uiterwaarden van de Waal
Uiterwaardenlandschap
uitwaaien langs de Waal, als er tenminste niet gevlogen wordt door het leger,
crossbrommers je niet van je sokken rijden of honden loslopen.
Voor sport en recreatie naar de Maaskant voor gezellig winkelen naar Beneden-Leeuwen
Waar heb u intresse in
"Wandelen in de struingebieden langs de maas en de waal met een lekkere kop koffie.
Streekhistorisch museum.
Tuinen van Appeltern"
"West Maas en Waal gezellig gratis parkeren
Centrum van het land , vele winkels"
Zicht op de dijk naar de rivier,uiterwaarde
Zowel aan de Maaskant als aan de Waalkant zijn volop bezienswaardigheden met aan
weerszijden ook voldoende horecavoorzieningen
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4. Waar staat uw huidige woonplaats bekend om in de regio?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Beuningen: Anders, namelijk:



De Kermis
Veel waterpartijen

Druten: Anders, namelijk:










Beetje van alles, maar niet echt onderscheidend!!
Centrumfunctie voor de omliggende kerkdorpen.
de kerk op dit moment
Dickens dag
een van de grotere dorpen in de regio
heerlijkheid Horssen, de 3 kerktorens, Fluminalis
Leste mert
verenigingen
winkelaanbod

West Maas & Waal: Anders, namelijk:









Bekende n eed derlanders
buitenzwembad de zeven morgen.
Dat het dorp waar ik woon aan het verloederen is.
De Tuinen van Appeltern
De Weeghbrug
Heel bekend door de Tuinen
kleinschalig
Lauwe On Ice, on Light
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Maas- en Waaldijk in 1 dorp (Dreumel )
meeste voorrzieningen van de 8 kerkdorpen
pleinpop
pontjes over waal en maas
't Oude Ambacht
winkelcentrum
winkelcentrum
winkelcentrum
Winkels
Winkels
Zomerschoe
zou de natuur en de rust moeten zijn, maar niemand kent dreumel
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5. Mist u iets in het centrum van uw woonplaats?
(n=130)
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Beuningen: Anders, namelijk:




gezelligheid centrum voelt kil aan straks weer lentefeest weer gezelligheid
Gezelligheid, de weekmarkt
historische gebouwen

Druten: Anders, namelijk:















een speeltuin met horeca
Eenheid, uitstraling, bezette panden, iets meer afwisseling, levendigheid
gezellige sfeer
Herbestemming van kerkgebouw
horeca aan de dijk
kwaliteit en gezelligheid, samenhang
Meer variatie kleding en schoen zaken
meer wijkgebeuren
Mooi dorpsplein
Natuur
terras op een goede plek (in de zon)
vaste bezienswaardigheden
Vrolijke uitstraling; bloemen
Wat meer andere soorten wi kels

West Maas & Waal: Anders, namelijk:


Autoloze stukken, terrasjes, schoenenwinkel
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bank (pinautomaat 24/7)
bijna alles, er is in Alphen niets tot bijna niets te doen (buiten pleinpop)
Een gezellig dorpshart of dorpsplein
Een hart/kern in het dorp, maar daar wordt nu volop aan gewerkt
een-richtingsverkeer Zandstraat
fatsoenlijke winkelstraat
goede en welverdiende plaats voor de enorm grote groep senioren dus NIET de Rosmolen
handhaving
Iets aantrekkelijks op het dorpsplein
informatieborden over lokatie
meer ruimte voor de fietser
meer ruimte voor fietsers
ontmoetingsplaats voor iedereen, ook jeugd
veilig verkeer
vooral langs de dijk meer horeca
we hebben geen centrum
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

6. “Ik ben trots dat ik inwoner ben van onze gemeente”

(n=130)
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Beuningen: Toelichtingen:


Het is de plaats waar mijn huis staat, daarover ben ik best tevreden. niet meer, niet mider

Druten: Toelichtingen:



Druten weet te weinig te profileren
Ik ben trotser op Maas en Waal. Druten zou meer van betekenis kunnen zijn centrum in de
regio met voldoende winkelmogelijkheden, meer gastvrijheid in horeca en detail, Betere
uitstraling, ook onderhoud groen en parken.
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Ik kom oorspronkelijk niet uit druten toch kon ik hier snel aarden door de gezellige gastvrije
sfeer. Anderzijds ben ik niet iemand die bijzonder veel waarde hecht aan mijn woonplaats,
als ik het hier niet vind ga ik wel ergens anders naartoe. Ik zou echter niet gedijen in een
omgeving waar niets is (winkels en dergelijke) toch merk ik dat ik juist deze zaken steeds met
elders moet zoeken omdat er veel leegstand is.
Ik woon er al 20 jaar met plezier.

West Maas & Waal: Toelichtingen:











De gemeente doet te weinig met de vragen van inwoners.
De gemeente of de streek, dat is nogal een verschil!
Het leven is goed in het MaasenWaalse Land,
Het ligt aan waar je in de gemeente woont. Zoals ik al aangaf, is ons dorp aan het
verloederen. Trottoirs die zo ongelijk liggen zodat je moet uitkijken waar je loopt. Geen
winkels, bijna geen horeca, geen leuk terrasje. De gemeente waar ik woon besteed het
meeste geld aan Beneden-Leeuwen en dat is jammer.
Ik ben trots dat ik in het Land van Maas en Waal woon - het gebied. Niet perse de gemeente
waar ik bij hoor.
Ik zou de gemeente graag minder zakelijk en meer menselijk betrokken zien worden
Maar dan wel uit gemeentelijk zicht, niet vanuit 1 dorp. We zitten in een prachtige omgeving,
een bedrijvig centrum(pje) in Beneden-Leeuwen. Schitterend recreatie gebied de gouden
ham. Mooie landelijke omgeving, typische boomgaarden.
Niet zo trots dat zoveel mensen PVV hebben gestemd.
Onze gemeente bestaat uit dorpen, die een eigen karakter hebben, hetgeen zich vooral uit in
de activiteiten, die er georganiseerd worden. Verder heeft het een prachtige natuur en
ervaart men het gevoel van rust en ruimte
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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