
Campings

Natuurcamping Landgoed
Quadenoord
Quadenoord 4, Renkum
+31 (0)6 10 68 48 49
Midden in de bossen van Renkum ligt Landgoed
Quadenoord. Wie zoekt naar rust, maar tegelijk
een uitdaging kan een tent opzetten op de
natuurcamping. Hier ga je zonder elektriciteit,
maar gelu
Kinderen: EUR 4,70 | Volwassenen: EUR 10,45. Open
van 0 april tot 0 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6963

Campings

Natuurcamping Landgoed
Quadenoord
Quadenoord 4, Renkum
+31 (0)6 271 167 58
Hier kampeer je nog echt in het bos, met alleen de
hoogstnodige voorzieningen. Zet je tent neer op
een van de veldjes tussen de bomen en voel je
alsof je aan het wildkamperen bent.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 6,20. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12275

Natuurparken

Informatiecentrum Renkums
Beekdal
Nieuwe Keijenbergseweg 170, Renkum
+31 (0)317 - 31 81 83
Informatiecentrum Renkums Beekdal is mooi
gelegen, aan de rand van het beekdal. Het
centrum heeft vaste en wisselende exposities, een
kleine natuurwinkel en een assortiment
streekproducten. J
Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5263

Tuinen

De Ommuurde Tuin
Kortenburg 16, Renkum
+31 (0)6 51 51 49 22
Biologische groenten en fruit gedijen goed binnen
de muren van De Ommuurde Tuin. Deze tuinderij
ligt op dezelfde plek waar ooit de moestuin van
koning Willem III lag. Uit die tijd dateert nog

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10909

Zwembaden

Zwembad Doelum
Hogenkampseweg 45, Renkum
+31 (0)317 820 997
Ravotten in het water met de speelmaterialen of
heel relaxt baantjes trekken: bij zwembad Doelum
kan het allemaal!

Kinderen: EUR 3,80 | Volwassenen: EUR 5,90. Het hele
jaar open. Dagen: zo ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8192
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