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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 4H en 4V  
 

 

 

Datum:   1 juni 2018 

Kenmerk: 17289/RRL 

Betreft:  excursie aardrijkskunde 4H4V 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op donderdag 7 juni aanstaande gaat uw zoon/dochter mee op de aardrijkskunde-excursie 

naar Nijmegen. Daar gaan we kijken hoe Nijmegen op verschillende manieren beschermd 

wordt tegen het steeds hoger komende water van de rivier De Waal. Het onderdeel 

‘Wateroverlast van rivieren’ maakt onderdeel uit van de eindexamenstof voor HAVO en 

VWO. 

Tijdens deze excursie zoeken de leerlingen naar antwoorden op vragen over deze 

bescherming, die nogal veranderd is in de afgelopen 40 jaar. De antwoorden worden aan het 

eind van de dag ingeleverd bij de aardrijkskundedocenten. 

De leerlingen verkennen op een gehuurde fiets het gebied Veur-Lent en de Benedenstad 

van Nijmegen. Ze zijn dan de gehele dag buiten. Ongeacht het weer op die dag, gaat deze 

fietsexcursie door. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter voorbereid is op de 

weersomstandigheden op die dag? Denk daarbij zowel aan regenkleding als 

zonnebescherming. 

Wij maken deze dag gebruik van huurfietsen. De verantwoordelijkheid voor het keurig 

inleveren van deze fiets ligt bij de leerlingen; eventuele schade of vermissing kan worden 

verhaald. Wilt u uw zoon/dochter wijzen op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen 

veiligheid in het verkeer en voor de gehuurde fiets? 

Tijdens de rondrit zorgen de leerlingen zelf voor hun lunch. Wij adviseren dat de leerlingen 

zelf een lunchpakket meenemen, zodat ze onderweg rustig kunnen eten. In het gebied Veur-

Lent zijn geen restaurants of supermarkten. 

Aan het eind van de fietstocht hebben de leerlingen een uur vrije tijd om de Benedenstad 

van Nijmegen plus het aangrenzende centrum te verkennen. Zij zoeken zelf hun weg terug 

naar het verzamelpunt (zie programma, hieronder). Daar moeten de fietsen uiterlijk om 16.00 

uur ingeleverd worden. 

Wij adviseren dat de leerlingen van tevoren een uitsnede van de kaart van dit (noordelijke) 

deel van Nijmegen downloaden op hun smartphone, zodat ze makkelijk hun weg kunnen 

vinden. 
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Het programma van deze excursie is als volgt: 

Tijd Activiteit 

8.30 uur Melden in de hal op het Schoter, bij de aardrijkskunde-docenten. 
Daarna vertrek per bus naar Nijmegen. 

10.30 uur Aankomst in Nijmegen. Verzamelpunt: Parmasingel ter hoogte 
van de Lentloper. 

11.00 uur Vertrek per fiets in groepjes van ca. 10 leerlingen 

14.00 uur Afronden fietstocht in de Benedenstad, melden bij docenten, 
daarna start vrije tijd. 

15.30 uur Fietsen inleveren op verzamelpunt. 

18.00-18.30 uur Aankomst op Het Schoter. 
 

Informatie over de aanleg van Veur-Lent kunt u vinden op http://www.ruimtevoordewaal.nl. 

Onder ‘Beeld’ kunt u foto’s en video’s van dit gebied bekijken. 

Met vriendelijke groet, 

 

R. van Riel 
Docent aardrijkskunde 
 

 

Zicht op Nijmegen, Veur-Lent. (Foto: Johan Roerink, aeropicture.nl) 
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