
Varend Klaslokaal  
Doelgroep: basisonderwijs groep 6 t/m 8 

 
 
Nieuw in ons aanbod, een fantastische ontdekkingsreis op een 
historisch schip: de zomp.  
Dit is een replica van een oude platbodemboot, zoals die vroeger  
op de Vecht voer. 

 
Uw klas vaart met de Gramsberger zomp ongeveer twee uur over 
de Vecht (afhankelijk van de tijden van de brug). Tijdens de 
vaartocht wijzen speciale Vechtrangers uw leerlingen op 
bezienswaardigheden langs de route en vertellen over de historie  
en de natuur. De leerlingen gaan waterdiertjes vangen en op naam  
brengen en vogels spotten. Er is een schatkist aan boord met loeppotjes, zoekkaarten, 
eieren, schedeltjes, verrekijkers en meer. Zo wordt een waterles een onvergetelijke 
belevenis! 

 
Er is op deze vaartochten plek voor maximaal 20 leerlingen en een beperkt aantal 
begeleiders. Dankzij de interregionale samenwerking kunnen we deze activiteit aanbieden 
voor een gereduceerd tarief (betaling tegen factuur na afloop).  
Bij een boeking is -onder voorwaarden- ook vervoer per bus inbegrepen (zie hieronder). 

 

Vertrek en aankomst bij het botenhuis in Gramsbergen (naast de Mommeriete). 

De leerlingen zijn verplicht een zwemvest te dragen tijdens de vaartocht.  
Zwemvesten zijn aanwezig op de zomp. 

Dit project is mogelijk gemaakt door het INTERREG project LIVING-Vecht-Dinkel. 

Periode: van 1 april tot 1 oktober op maandagen of vrijdagen (boek tijdig!) 
 

Kosten:  

• voor scholen in de gemeente Hardenberg € 3,-- p.p., 
incl. busreis 

• voor scholen buiten de gemeente Hardenberg € 3,-- p.p., busreis onder voorwaarden 

 

Deze aanbieding geldt tot het eind van het vaarseizoen 2021 of  
tot het aantal tochten is volgeboekt. Voor boekingen kunt u van dinsdag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur contact  
opnemen met De Koppel: 0523-273388 of info@dekoppel.com.  

 
Het verwerken van uw boeking neemt enige tijd in beslag, wilt u  
daar rekening mee houden? 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel 
Vechtstraat 8 
7772 AX  HARDENBERG 

mailto:info@dekoppel.com

