Lesbrief Fietsexcursie langs de IJssel

Voor de docent

Voor de leerling

Inhoud
Dit keer een ander soort lesbrief dan gebruikelijk. Deze lesbrief
is een fietsexcursie voor leerlingen uit de examenklassen van
het havo en het vwo. Na behandeling van de leerstof over de
nationale vraagstukken ten aanzien van overstromingsrisico’s en
wateroverlast in het rivierengebied is deze excursie een leuke
praktische afsluiting. Eventueel kunt u de excursie gebruiken als
een praktische opdracht en dusdanig becijferen.

DRENTHE

Waterschap Drents
Overijsselse Delta

Praktische informatie
De leerlingen gaan met de trein naar station Kampen. Door
te reizen met een groepskaart zijn de kosten laag (7 euro per
leerling als de groepskorting optimaal wordt gebruikt).
In Kampen staan er huurfietsen voor alle leerlingen klaar. Dit
is te regelen via bijvoorbeeld Fietsverhuur de Veluwe
(www.fietsverhuurdeveluwe.nl). De leerlingen fietsen in groepjes
zelfstandig de route zoals aangegeven in de excursiegids.
In Kampen zijn veel maatregelen genomen om de hoogwaterproblemen op te lossen. Leerlingen zullen de oplossingen
waarschijnlijk niet zo snel herkennen. Tijdens de excursie geeft
een docent ter plekke uitleg en wijst de maatregelen aan.
Bij Zalk nemen de leerlingen het veerpontje naar de overkant
(www.zalkerveer.nl). Bij het Theehuis van het Zalkerveer is een
pauze (met eventueel een consumptie). Daar maken ze ook een
opdracht over de sedimentatie van grondsoorten (weckfles met
grind, klei, zand en water nodig).
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FIGUUR 2

Bij het project Ruimte voor de Rivier Zwolle (dijkverlegging)
kunt u regelen dat medewerkers van het Waterschap Drents
Overijsselse Delta (tot 1 januari 2016 Waterschap Groot Salland)
een rondleiding door het gebied geven (www.wdodelta.nl/
projecten-0/ruimte-rivier-zwolle). De fietsexcursie eindigt bij het
treinstation van Zwolle. Daar nemen de leerlingen de trein naar
het beginstation.
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Waterschappen langs de IJssel.

Inleiding
Tijdens deze fietsexcursie maak je in de praktijk kennis met de
nationale vraagstukken ten aanzien van overstromingsrisico’s en
wateroverlast in het rivierengebied, in dit geval langs de IJssel.
Je werkt in groepjes. Onderweg maak je met je groepje een
aantal opdrachten. Deze opdrachten werk je (als groepje) uit in
een Word-bestand, dat je uitprint en in een mapje inlevert.
In totaal fiets je ongeveer 24 kilometer.
Neem mee:
• excursiebundel fietsexcursie De IJssel (deze lesbrief)
• lunchpakket
• schrijfmateriaal én kleurpotloden
• fototoestel of mobiele telefoon
• katern ‘Wonen in Nederland’ (studieboek)
• app om hoogte te meten (Easy trails LT of Altimeter)
• ID-kaart (nodig voor NS-groepskaart)
• mobiele telefoonnummers van de begeleidende docent(en)
• eventueel regenkleding.
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Het rivierengebied van de IJssel
De normale waterafvoer (het debiet) in de IJssel is circa
2.600 m3/s. Van de afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith stroomt er
ongeveer 15% naar de IJssel. Dit is ongeveer 2.400 m3/s. Daar
komt nog 200 m3/s neerslagwater uit Duitsland en Overijssel
bij. Dit water wordt aangevoerd via het Twentekanaal en via de
rivieren de Regge, de Dinkel, de Vecht en de Oude IJssel.
Bij hoogwater op de IJssel dreigt er overstromingsgevaar voor
de steden Zwolle en Kampen en het achterland. Het water kan
zelfs van twee kanten dreigen. Want als ook het water in het
IJsselmeer hoog staat, bijvoorbeeld door een noordwesterstorm,
is er minder waterafvoer en blijft het water ‘hangen’ rond Zwolle.
Om de waterveiligheid in dit gebied ook in de toekomst te
kunnen blijven garanderen, is het nodig om de IJssel meer
ruimte te geven. In het gebied rond Zwolle wordt daarom het
project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. Dit project bestaat uit
de volgende onderdelen:
• uiterwaardvergraving door de aanleg van nevengeulen
• dijkverlegging
• zomerbedverlaging
• de aanleg van een hoogwatergeul.

FIGUUR 3

Oplossingen in Kampen: de Hoogwaterbrigade plaatst
waterkerende schotbalken op de IJsselkade.

Zomerbedverlaging
De rivierbedding van de IJssel wordt tussen de stadsbrug in
Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte
van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven.
De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er
meer ruimte voor het water.
TEKST 4

Opdracht 2
De uiterwaardvergraving (door het graven van nevengeulen in
de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden) vindt vlak bij de stad
Zwolle plaats. De dijkverlegging bij Westenholte en de zomerbedverlaging in de Beneden-IJssel vinden plaats in het gebied
tussen Kampen en Zwolle. De hoogwatergeul, het Reevediep,
wordt ten zuiden van Kampen aangelegd.
Alle vier Ruimte voor de Rivier-onderdelen komen aan bod in
de excursie.

Opdracht 1
Maak tijdens de fietstocht tien foto’s van begrippen die te
maken hebben met het CE-onderwerp Wonen in Nederland –
Rivieren. Zorg dat steeds duidelijk te zien is om welk begrip
het gaat en zorg dat er ook iemand van jullie groep op de foto
zichtbaar is. Neem de foto’s op in jullie verslag. Noteer bij elke
foto het begrip dat te zien is. Schrijf er ook de definitie bij en
schrijf op hoe je het begrip herkent op de foto.

Tijdens de fietstocht zie je links en rechts van je uiterwaarden.
Noteer alle vormen van bodemgebruik in de uiterwaarden die
je onderweg tegenkomt.

3	Volg de IJsselkade (de IJssel ligt links van je).
4	De IJsselkade gaat (via de De La Sablonièrekade en de
Bovenhavenstraat) over in de IJsseldijk. Volg de IJsseldijk.
5 Sla rechtsaf de Engelenbergstraat in.
6	Ga de eerste straat links in (Apeldoornsestraat). Volg
richting Knooppunt 40.
7	De Apeldoornsestraat gaat over in de Beukenweg en
wordt later een fietspad langs de IJsseldijk.
8	
Neem op de rotonde de afslag richting De Zande / Wezep.
Let hier goed op. Kijk op het kaartje waar je heen moet!
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1	Verlaat P+R Kampen rechtsaf en fiets via de stadsbrug
		de IJssel over. Ga over de brug linksaf. Parkeer je fiets op
de stoep. Pas op voor het verkeer!
2	Loop naar de docent voor uitleg over de hoogwater		 problemen van Kampen en de maatregelen die hier
		 genomen zijn.
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Opdracht 3
9 Volg de Kamperstraatweg. Je fietst Kampen uit.
10 Sla na de hectometerpaal 2 km rechtsaf (De Chalmotweg).

De boerderijen waar je nu langs fietst, liggen hoger dan het
omliggende land.
a	Schat hoe hoog de boerderijen liggen ten opzichte van het
omliggende land.
b Hoe worden deze verhogingen in het landschap genoemd?
c Wat was/is de functie van deze verhogingen?

Het Reevediep
Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de
IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om
in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen
afvoeren naar het IJsselmeer.
Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen,
wordt aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden
en ten noorden van de geul worden dijken aangelegd. Om
ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Drontermeer
terechtkomt, wordt een dam aangelegd in het Drontermeer.
Deze wordt voorzien van keerdeuren, die alleen bij extreme
omstandigheden worden gesloten.
De afvoer van water bij de Rijn bij Lobith is bepalend voor
de inzet van het Reevediep. Het Water Management Centrum
Nederland van Rijkswaterstaat stelt aan de hand van afvoer- en
neerslaggegevens uit Duitsland verwachtingen op voor de
afvoeren die via de Rijn bij Lobith ons land binnenkomen.
Op het moment dat de afvoeren gaan stijgen, worden bewoners
en gebruikers van de IJsseluiterwaarden hierover geïnformeerd,

zodat bijvoorbeeld het vee tijdig uit de uiterwaarden kan
worden gehaald. Het Reevediep hoeft in deze omstandigheden
nog niet te worden ingezet.
Bij verder stijgende afvoeren – hoger dan de extreme afvoeren
van de winters van 1993 en 1995 – wordt ook het signaal afgegeven dat het Reevediep ingezet moet worden om de IJssel te
ontlasten. Voordat het Reevediep gaat meestromen, wordt
gecontroleerd of er nog mensen of vee in het stroomgebied
van het Reevediep aanwezig zijn. De gemalen Kamperveen
en Zwartendijk moeten gesloten zijn. Ook de kering in de
Reevedam wordt gesloten, om te voorkomen dat er IJsselwater
in het Drontermeer komt. Daarnaast wordt de Roggebotsluis
opengezet en zodanig gereedgemaakt dat er door de sluis
water kan worden gespuid naar het Vossemeer. Als dit alles is
gedaan, kan de inlaat worden geopend en kan een deel van
het IJsselwater via het Reevediep en het Vossemeer worden
afgevoerd naar het IJsselmeer.
Bron: www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

TEKST 5
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Opdracht 5
Je fietst op de Venedijk Zuid.
a	Verklaar waarom hier een stuk IJsseldijk ligt. Gebruik in je
antwoord het begrip ‘meanderen’.
Aan je rechterhand zie je een aantal ronde plassen liggen. Het
zijn wielen.
b	Verklaar hoe de wielen zijn ontstaan.
c	Maak met behulp van een schets duidelijk of het wiel binnengedijkt of buitengedijkt is.

FIGUUR 7

Hoogwatergeul.

Opdracht 4
Maak deze opdracht in de haakse bocht van de De Chalmotweg.
a	Teken op de kaart van figuur 6 de ligging van de toekomstige hoogwatergeul het Reevediep. Tip: Schets de hoogwatergeul terwijl je op deze locatie bent en teken de kaart later
nauwkeuriger in (wanneer je een internetverbinding hebt).
b	Geef aan waar het viaduct ligt dat op foto 8 te zien is en
voor jullie in de verte zichtbaar is als je in de haakse bocht
van de De Chalmotweg staat.

14	Steek aan het einde van de dijk linksaf de grote weg over.
		 Vervolg je weg door het dorpje De Zande.
15	Aan het einde van het dorp De Zande stop je bij het
gemaal Adsum.

Opdracht 6
Gebruik eventueel de hoogtemeter-app.
a	Meet de hoogte van het water binnendijks en buitendijks
(in meters NAP).
b	Noteer twee oorzaken voor het hoogteverschil tussen het
binnendijkse en buitendijkse land.
c	Maak een simpele situatieschets waarop je aangeeft welke
kant het water wordt opgepompt.

16	Vervolg de Zalkerdijk.
17	Aan de linkerkant van de weg (vlak voor de boerderij
		met het huisnummer 19/19a) staat een bord met de tekst:
‘Geen recreatiegebied. Plaatsing van caravans, tenten
e.d. is verboden.’ Stop hier en maak opdracht 7.

FIGUUR 8

11	Vervolg de De Chalmotweg na de haakse bocht.
12	Na ongeveer 1 km ga je linksaf het fietspad op. Blijf het
fietspad, aangegeven met een groene paal, richting De
Zande en Zalkerveer volgen.
13	Ga aan het einde van het fietspad rechtsaf. Nog steeds
richting De Zande en Zalkerveer. Dit is de Venedijk Zuid.
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Opdracht 7
Bekijk de nevengeul.
a	Welke functie heeft de nevengeul in het kader van Ruimte
voor de Rivier?
b	Kleur in figuur 6 de nevengeul met schuine lijntjes in.

.09

Lesbrief Fietsexcursie langs de IJssel
18	Vervolg de Zalkerdijk richting Zalk en Zalkerveer.
19	Sla linksaf het Veerpad naar het Zalkerveer in.

22	Vervolg het fietspad stroomopwaarts (richting Zwolle).
23	Stop op de kruising van de Veecaterdijk met de
		Zalkerdijk. Hier ontmoeten jullie de voorlichters van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Opdracht 8

0

Teken een dwarsprofiel van de rivier de IJssel en noteer de
namen van de onderdelen/begrippen die je tekent duidelijk
in de tekening. Tip: Bekijk ook het katern! Noteer en teken
minimaal vier verschillende begrippen in je tekening.
Maak eventueel wat foto’s van de situatie of maak een ruwe
schets (als kladversie).
Je kunt deze opdracht ook aan de overkant van het water
maken. Maar bedenk voordat je op het veer stapt of je alle
(hoogte)gegevens hebt!
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20	Wacht tot er minimaal twaalf personen bij het veer staan.
Luid de bel en je wordt overgezet door de veerman.
21	Pauze in het Theehuis van het Zalkerveer.

Dijkverlegging Westenholte (Vreugderijkerwaard)

Opdracht 9
Buiten of binnen (afhankelijk van het weer) staat een weckfles
met verschillende grondsoorten (grind, klei en zand). Iemand
van de groep schudt de weckfles goed en zet de fles vervolgens
op tafel, zodat iedereen in de groep goed kan zien hoe de
verschillende grondsoorten sedimenteren.
Beredeneer aan de hand van deze proef welke grondsoorten
waar in het Nederlandse rivierengebied worden aangetroffen.
Gebruik eventueel de Grote Bosatlas.

Bij de Zwolse wijk Westenholte wordt de uiterwaard vergroot
en verdiept. Nieuwe geulen krijgen een aansluiting op de
bestaande geul. Over een lengte van 2,2 kilometer komt
een nieuwe dijk, zo’n 300 meter verder landinwaarts dan de
huidige. Enkele bewoners uit het gebied verhuizen naar drie
nieuwe dijkwoningen, twee boerderijen worden verplaatst en
er wordt een landgoed aangelegd.
Dankzij de dijkverlegging daalt het niveau van de IJssel bij
Zwolle bij hoogwater zo’n 15 centimeter. De geulen stromen
mee in periodes van hoogwater. Door de open verbinding
met de IJssel krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen
in de overgangszone tussen nat en droog. Op het landgoed
komen laarzenpaden om van die natuur te genieten.
Bron: www.ruimtevoorderivier.nl
TEKST 9

FIGUUR 10 Dijkverlegging.

10.
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FIGUUR 11A Foto van de situatie vóór de dijkverlegging bij
Westenholte.

24	Ga linksaf de Zalkerdijk op.
25	Neem de eerste straat rechts (Zalkerveerweg).
			 Blijf deze weg volgen.
26 Sla na huisnummer 3 direct rechtsaf (dit is ook de
			 Zalkerveerweg).
27 De Zalkerveerweg gaat over in de Spoolderenkweg.
			 Blijf deze weg volgen.
28 Ga na het bord Zwolle rechtsaf de brug op. Je fietst
			 over de Spooldersluis.
29 Ga na de brug rechtsaf het fietspad op.
30	Blijf de Nilantsweg volgen tot onder de A28 (snelweg)
door.
31	Volg na de snelweg de bocht naar links (Oude Veerweg)
en neem de eerste straat rechts (Katerveerdijk). Je fietst
over de Katerveersluis.
32	Ga via het fietspad onder de IJsselbrug door. (Als dat
niet kan door hoogwater, vervolg dan de Katerveerdijk en
steek de Spoolderbergweg over.)

t
lan
Ni

route

s-

alternatieve route

g
we

eg
erw
e Ve
rt
Oud
vaa
s
em
Will

8

A2

rdijk
Kate rvee

l

se

IJs

Kat
erv

FIGUUR 11B Impressie van de situatie na de dijkverlegging bij
Westenholte.
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Opdracht 10
a	Beredeneer welk gebied bij hoogwater het meeste voordeel
zal hebben van de dijkverlegging in de Vreugderijkerwaard:
het gebied stroomopwaarts of het gebied stroomafwaarts?
Gebruik in je antwoord een van de drie stappen uit de
drietrapsstrategie.
b	Beschrijf de dijkverlegging vanuit de economische én de
sociale dimensie.
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33	Na het fietspad rechtsaf de dijk vervolgen (Het Engelse
werk).
34	Ga de eerste straat rechts in (het fietspad over de dijk
volgen).
35	Voorbij café Het Engelse Werk kom je aan de rechterkant
een informatiebord tegen. Stop hier en maak opdracht 11.
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De Scheller en Oldeneler Buitenwaarden
Waar nu in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vooral
landbouwgrond is, wordt een geulensysteem aangelegd. De
geulen lopen onder de in 2010 aangelegde spoorbrug van
de Hanzelijn door. De bestaande zandwinplas wordt ondieper
gemaakt en dit water gaat dan deel uitmaken van het geulensysteem. Twee woningen in de uiterwaard worden verplaatst
naar de dijk.
Dankzij de aanleg van nieuwe geulen ontstaat een uiterwaardvergraving die – in situaties van hoog water – het niveau van
de IJssel bij Zwolle zo’n 8 centimeter laat dalen. Door de
open verbinding met de IJssel krijgt de natuur de kans zich
te ontwikkelen in de overgangszone tussen nat en droog. De
nieuwe inrichting van het buitendijkse gebied kan eventueel
hand in hand gaan met recreatie.
Bron: www.ruimtevoorderivier.nl

36	Volg de dijk onder de spoorlijn door. De naam van de
dijk wordt nu de Schellerdijk.
37 Ga linksaf naar beneden (klinkers op de helling) de
			 Schellerenkweg op richting Zwolle.
38	De Schellerenkweg wordt Schellerbergweg. Blijf deze
weg volgen.
39	Steek de kruising met de Forelkolk en Pilotenlaan over.
Nu heet de weg de Schellerallee.
40 Ga aan het einde van de straat linksaf (Schellerweg).
41	Volg het fietspad onder de grote weg (de IJsselallee)
door. Dit is het Van Karnebeekpad.
42 Ga voor de spoortunnel linksaf (naar de Stockholmstraat).
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FIGUUR 13 Nevengeul.

Opdracht 11
Aan je rechterhand zien jullie zogenoemde ‘nieuwe natuur’.
a	Noteer twee zaken waaraan je kunt zien dat hier sprake is
van ‘nieuwe natuur’.
b	Verklaar waarom natuurontwikkeling op veel plaatsen in
Nederland bij de uitvoering van het project Ruimte voor de
Rivier een nevendoel is.

12.

43	Ga op de Stockholmstraat naar rechts en vervolgens
direct weer links de Koggelaan op.
44	Verzamelen op het Lübeckplein. Parkeer je fiets in de
aangegeven fietsenstalling. Dit is het einde van de
			 fietsexcursie.
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