Expeditie Uiterwaard
Op expeditie naar Ruimte voor de Rivier Deventer!
Kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs in Deventer gaan op Expeditie
Uiterwaard en maken zo kennis met Ruimte voor de Rivier. Educatief centrum De
Ulebelt in Deventer ontwikkelde hiervoor
een uitdagend lesprogramma: Expeditie
Uiterwaard. Hierbij ligt de focus vooral op
belevend leren.

veldwerkopdrachten, gericht op onderzoeken en
beleven. Bijvoorbeeld zelf een mini-rivier maken
aan het strandje bij de IJssel, om zo in het klein
Ruimte voor de Rivier te scheppen. Of grondboringen doen om te ontdekken welke grondsoort er
schuilgaat onder de oppervlakte. Zoeken naar
dieren –groot en klein- die wonen in de uiterwaard. Of speuren naar hoogwatersporen: tot
hoog in de bomen is van alles te ontdekken!

Op Expeditie
Het programma van Expeditie Uiterwaard bestaat
uit twee delen. Deel één is een voorbereidende
les in de klas, gegeven door de leerkracht zelf.
Hiervoor is een uitdagende expeditiekoffer samengesteld, met fotomateriaal, veldwerkspullen,
vondsten uit uiterwaarden en een handleiding
met powerpointpresentatie voor leerkrachten.
Het hoe en waarom van Ruimte voor de Rivier en
het project in Deventer staat hierin centraal. Na
deze les is het tijd om op pad te gaan, de Ossenwaard in, een uiterwaardgebied bij Deventer,
begeleid door een deskundige gids en met de hulp
van enkele ouders.
De kinderen gaan enthousiast aan de slag met

Water is een actueel thema; in Deventer herinnert iedereen zich nog wel de hoogwaterstanden
van januari 2011. Het thema water raakt aan
onderwerpen als waterbeheer, waterbewustwording, waterveiligheid, klimaatbestendigheid, waterbeleving. Water is een aansprekend en uitdagend onderwerp voor kinderen. Deventer heeft
als stad aan de IJssel een rijke historische band
met de rivier. Met de toekomstige geplande ingrepen rondom veiligheid en wateroverlast (Ruimte voor de Rivier), staat er de komende jaren veel
te gebeuren in en rond de IJssel. Met Expeditie
Uiterwaard leren kinderen waarom er ruimte voor
de rivier wordt gemaakt. Ze maken kennis met de
rivier, de uiterwaarden en leren met hoofd en
handen over het hoe en waarom van de rivier en
de geplande ingrepen.
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Ruimte voor de Rivier
De komende jaren gaat er van alles gebeuren met
de IJssel bij Deventer. Om het probleem van de
flessenhals ter hoogte van het historische stadsfront op te lossen, worden over een totale lengte
van circa 10 kilometer zes grote nevengeulen
gegraven. Het Deventer project aan de IJssel
maakt deel uit van het landelijke programma
Ruimte voor de Rivier en bestaat uit het graven
van in totaal zes nevengeulen die zorgen voor een

nomen worden/werden om bewoning van door
water bedreigde gebieden mogelijk te maken.
Tijdens de les in de klas staan groepsgesprekken
centraal. In het veld gaan kinderen met opdrachtkaarten aan de slag, pen en papier is niet
nodig. Leerkracht kiest zelf voor een verwerkingsopdracht achteraf.
De Ulebelt werkt in dit project nauw samen met
Waterschap Groot Salland, IVN Deventer, Stichting IJssellandschap. Het project is mede mogelijk
gemaakt door de provincie Overijssel.
lagere hoogwaterstand op de IJssel en een snellere afvoer in tijden van hoogwater. Waterschap
Groot Salland en Waterschap Veluwe voeren samen Ruimte voor de Rivier Deventer uit. Groot
Salland heeft hierin de lead.

Opbouw lesprogramma
Expeditie Uiterwaard is een lesprogramma voor
groep 7-8 van het primair onderwijs. De uitgangspunten van het lesprogramma:
Voor de leerlingen is het lesprogramma leuk en
leerzaam
Maakt het thema Ruimte voor de Rivier tastbaar
en zichtbaar voor kinderen
Is door zijn opzet laagdrempelig voor drukbezette leerkrachten: de voorbereidende les is kanten-klaar en de excursie wordt begeleid door een
deskundige gids
Sluit aan bij behoeften van leerkrachten
Veldwerk is een essentieel onderdeel van het
lesprogramma, waarbij horen-zien-voelen centraal staan.
Via uitdagende werkvormen leren de kinderen
spelenderwijs
Dit project sluit aan bij kerndoel 48: Kinderen
leren over de maatregelen die in Nederland ge-

Meedoen met Expeditie?
Dat kan! De Expeditie is gemaakt voor groepen 7
en 8 van de basisscholen in Deventer en vinden
plaats in het voorjaar (Pasen tot meivakantie) en
najaar (tot herfstvakantie). De voorbereidende
les kost 1,5-2 uur, de excursie 2-2,5 uur. De kinderen werken in het veld in kleine groepjes,
neem voldoende hulpouders mee. Er zijn voor
scholen geen kosten verbonden aan deelname!
Neem contact op met De Ulebelt voor een afspraak!
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