Praktische informatie bij de lesbrief Fietsexcursie langs de IJssel
verschenen in De GeoKrant 79 voorjaar 2016
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. 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. 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).
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. De fietsexcursie eindigt bij het treinstation van Zwolle. Daar nemen de
leerlingen de trein naar het beginstation.
Adresgegevens
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)
tel. 088 - 233 12 00
www.wdodelta.nl
www.wdodelta.nl/projecten-0/ruimte-rivier-zwolle
Fietsverhuur de Veluwe
Harderwijkerweg 321
8077 RE Hulshorst
tel. 0341 - 56 02 43
www.fietsverhuurdeveluwe.nl
Zalkerveer en Theehuis
Veecaterdijk 12a
8275 AG ’s-Heerenbroek
tel. 038 - 355 73 94
www.zalkerveer.nl
Vaartijden Zalkerveer (groepen graag vooraf aanmelden)
van 1 april t/m 31 oktober: dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur
van 1 november t/m 31 maart is het veer uit de vaart
Tijdens de bovenstaande openingstijden zijn er geen vaste afvaartijden. In plaats van met een
dienstregeling vaart het Zalkerveer op afroep. Aan de kant van ’s-Heerenbroek kunt u zich voor de
overtocht melden in het Theehuis. Aan Zalkerzijde van de IJssel hangt een historische bel. Als u deze
luidt (kort en krachtig), gaat een zoemer af in het Theehuis. Het veer komt dan z.s.m. naar u toe.
Openingstijden Theehuis (groepen graag vooraf aanmelden)
april, mei, september, oktober:
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00 uur
juni, juli en augustus
maandag t/m zondag van 10:00 tot 18:00 uur
november t/m maart
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
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