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VOORBEREIDING
Leerlingen duiken in het vrachtvervoer door de vernuftig
gebouwde zompen, het landschap en een havezate langs de Regge.
De scheepskist ‘Enterse zompen op de Regge’ is onderdeel
van dit project. Een vaartocht met een zomp voert de
leerlingen ‘door de eeuwen’ heen.

Leerdoelen

De leerling leert:
• wat een zomp is.
• welke vrachten en producten werden vervoerd met de zompen over de Regge
(jute- en Rijssense baksteen).
• waar de zomp naar toe vaart.
• kenmerken van het landschap langs de Regge waarnemen en benoemen.
• kennismaken met een van de havezates langs de Regge, het verhaal van de Grimberg.

Voorbereiding
•
•
•
•
•
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Maak een afspraak voor het gebruik van de Scheepkist ‘Enterse Zompen op de Regge’. De
scheepskist wordt gratis gebracht en gehaald.
Maak ook tijdig een afspraak voor de vaartocht. Maximaal 25 personen kunnen mee (inclusief
begeleiders).
Neem de lesactiviteiten door. Maak zelf een keuze met welke activiteiten u aan de slag gaat en
in welke volgorde.
Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de
informatie en afbeeldingen over de Regge. Neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt.
Vul de lesactiviteiten eventueel aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema,
passen bij uw huidige lesprogramma en die vakoverstijgend zijn. U kunt de Opties voor
aanvullende lesactiviteiten hierbij gebruiken. <Vindt u na de lesactiviteiten in dit thema.>
Bedenk alvast welke presentatie u met uw leerlingen wilt geven tijdens de gezamenlijke
afsluiting van de projectweek.< Ideeën worden hiervoor aangegeven na de
lesactiviteiten in dit thema.>
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VOORBEREIDING

ERFGOEDINSTELLING

Erfgoedinstelling

Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met:

•

Opstapplaats: Pelmolenpad Rijssen (in de haven bij de Pelmolen).

De Regionale Stichting Enterse Zomp
info@entersezomp.nl

•

Maximaal 25 personen (inclusief begeleiders) kunnen mee.
Is uw groep groter? Overleg dan vóóraf met de schipper wat mogelijke oplossingen kunnen zijn:
- De groep opdelen.
- Korter varen in dezelfde tijd. Een deel van de groep gaat varen en de andere helft maakt
eerst een wandeling langs de Regge. Daarna wisselen. De wandeling is niet onder
begeleiding van de schippers. Zorg bij het maken van een wandeling zelf voor extra
begeleiding.
- De eerste groep onderweg er uit laten op een afgesproken plek en de tweede mee
terugnemen.

•

Uiteraard kunnen de kinderen uit Rijssen ook de scheepswerf in Enter bezoeken. Interessant als
daar nog een boot in behandeling /aanbouw is.

Scheepskist: Leonard Koedijk
koedijk2@gmail.com / 0548-514112
Boekingen: Henk Siegerink
henksiegerink@planet.nl / 0548-542505

In de winter
wordt niet
gevaren.

www.entersezomp.nl / Op deze website kunt u ook online boeken.
Het maken van een afspraak of het vragen van informatie kan ook via
info@entersezomp.nl
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LES 1

voorkennis activeren

Deze introductieles wordt gegeven
op school door de
docent.

De leerling wordt
voorbereid op de
bele
van het erfgoed do ving
or
opdracht en het ac een
tiveren
van de voorkennis.

Lesonderdelen:
• Scheepskist van
het project ‘Enterse zompen op
de Regge’
• voldoende exemplaren van het
werkblad
• internet en
digibord voor
bekijken filmpje
‘Voor de wind’
(3:42 min.)

Docent
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Hoe kun je varend vracht vervoeren op een rivier die niet diep is, soms droog ligt en dan weer ver
buiten zijn oevers treedt, dan weer hoog en dan weer laag is en waar roofridders op de loer liggen.
Welke creatieve oplossingen kunnen de leerlingen bedenken? Laat de knagende vraag in groepjes
circuleren. Met welke oplossingen komen ze? En waarom? Laat ze schetsen maken van hun oplossingen.
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1. Introductie onderwerp: leerlingen gaan aan de slag met een knagende vraag.

Tekening van de Enterse zomp ‘Regt door zee’.
Bron: www.entersezomp.nl
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LES 1

voorkennis activeren
2. Breng de scheepskist de klas in.

Het is een eikenhouten scheepskist gevuld met o.a. turf, een
stuk jute, Rijssense baksteen, eieren, linnen en klompen. Het zijn
producten die met de zompen vervoerd werden over de Regge.
De producten/voorwerpen kunnen uit de kist worden gehaald en
worden onderzocht door de leerlingen. Met de bijgeleverde informatie
kunt u een specifieke toelichting geven. De zompen waren nooit gebouwd als de behoefte
er niet was om producten die langs de Regge gemaakt werden te vervoeren. De nieuwe Enterse
zompen zijn nu pleziervaartuigen maar waren in het verleden echte vrachtschepen.

>> Opa/oma op bezoek in de
klas?
•

Welke herinneringen hebben ze aan de
zompen, de havezaten/kastelen en de
Regge?
• Kennen ze nog spannende verhalen over
de Grimberg?

3. Aan de slag met 3 onderwerpen:
•
•
•

De bouw van de zomp
De Grimberg
De Regge en haar natuurlijke omgeving

Op het werkblad staan 2 verschillende onderzoeksopdrachten. Leerlingen kunnen in groepjes
aan de opdrachten werken. Vervolgens wisselen ze de informatie aan elkaar uit.
Bij de opdrachten horen digitale bronnen die leerlingen bestuderen en wordt gebruik gemaakt
van de inhoud van de scheepskist.

4. Voorbereiden vaartocht met de zomp:
•
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•
•
•
•

Bekijk met de klas het filmpje ‘Voor de wind’ op de website van de Enterse Zomp:
http://www.entersezomp.nl/nieuws/163/film-voor-de-wind
Het filmpje is ook op ‘YouTube’ te vinden.
Op de website www.entersezomp.nl zijn ook andere filmpjes.
Wie heeft al eens gevaren? Kennen kinderen vaarregels op het water?
Bespreek de regels die gelden op de boot. Lopen op de boot kan niet. Rustig zitten en
vooral goed kijken kan wel.
Hoe stellen de leerlingen zich voor aan de schipper? Hoe neem je passend afscheid
van de schipper na de boottocht?
Welke vogels kun je waarnemen langs de Regge? Neem eventueel een
verrekijker mee om de vogels te spotten.

6

~ Leerl
ge

LES 2
zinvolle beleving op locatie

Lesonderdelen:
1. Welkom en ontvangst door de schipper
max
60 min

Enterse • werkblad (voor
de docent) met
Zomp
vragen voor
onderweg tijdens
de vaartocht.

2. Aan boord

We varen richting waterzuivering. Of we waren richting Enter met de nieuwe meanderende
Regge en het nieuwe natuurgebied dat is ontstaan.
Tussentijds vertelt de schipper zijn verhaal over o.a. de stuw – vistrap – overtoom / aandacht
voor het verhaal van de Grimberg: verdwenen maar sporen zijn nog zichtbaar achter de spoorlijn.
Geef de kinderen (vooraf) kijk- en inleefvragen. Verdeel de vragen.
Ieder kind let onderweg op iets anders.

In deze les staat het
beleven van het erfgoed
centraal. Leerlingen stappen op de zomp ‘Regt door
zee’ in de haven bij de Pelmolen in Rijssen voor een vaartocht over de Regge. De schipper vertelt onderweg over
de wetenswaardigheden
in het landschap.
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•
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•

Wat valt je op aan het landschap? Zie je veel of weinig hoge bomen? Is er overal riet?
Waar zouden de schippers hebben geslapen in vroeger tijden bij een tocht van meerdere
dagen? Hoe zou een nacht op de boot eruit hebben gezien? Welke spullen nam je dan
mee?
Waar zitten de volgende onderdelen: zwaard, fokzeil, mast, vaarboom, roer en opboeisels.
Welke dieren of sporen van dieren zie je onderweg?
Wat zagen de heren van Grimbergen een paar honderd jaar geleden hier wat jij nu ook
ziet? Wat niet? Wat is van deze tijd?
Hoeveel bruggen komen we tegen?
Door hoeveel bochten varen we?
Wat was de korter, de heenweg of de terugweg?

3. Gezamenlijke afsluiting

d ~ Rijs
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•
•

Bespreek de bevindingen van de leerlingen.
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Deze afsluitende
les wordt gegeven op
school door de docent.

LES 3

Er wordt teruggeblikt op
wat er is beleefd en
geleerd.

reflectie/verwerking

Lesonderdelen:
•
•

Docent

werkblad
materialen
voor verwerkingsopdrachten

1. Bespreek wat de leerlingen hebben ontdekt tijdens de vaartocht.

Bedenk met elkaar 5 heel verschillende manieren om de zompen goed te bewaren voor later. Wat is
daarvoor nodig?

2. Volg de rivier: opdracht met atlas of Google Maps:

Waar hebben we gevaren met de zomp? Waar voer de zomp naartoe? Zwolle en Kampen, maar ook
naar Sneek en Dokkum en zelfs over de Zuiderzee naar Amsterdam. Zijn deze (oude) waterwegen nog
na te speuren?
Waar stond de Grimberg aan de Regge?

3. Kies uit een of meerdere verwerkingsactiviteiten.
•
•

•
•
•
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Maak een schilderij van het landschap langs de Regge.
Bedenk en speel een toneelstukje over de luie en jaloerse heer van de Grimberg. Hij wil in bezit
wil komen van de zomp waarop de mooie Kristina van Zweden verschijnt. Laat de leerlingen
zorgen voor een script, de rolverdeling en attributen.
Bent u in het bezit van de bouwplaat van de zomp? Laat de leerlingen de bouwplaat in elkaar
zetten. Schaal is 1 op 50. Naast de tekening staat ook nog informatie over de zompen.
Bouw zelf een modelboot die kan varen op de Regge. Kan ook van papier zijn.
Laat de leerlingen experimenteren met de oplossingen bedacht op de knagende vraag uit de
eerste les.
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EXTRA OPTIES

Idee voor presentatie gezamenlijke afsluiting projectweek
•

Laat de opbrengsten/resultaten zien van de
verwerkingsactiviteiten; bedenk met de leerlingen
een originele manier van het presenteren hiervan.

Opties voor aanvullende lesactiviteiten

Geen mogelijkheid om de vaartocht te organiseren? Maak dan een wandeling langs
de oever van de Regge
Natuur
• Wilt u lessen over de natuur rondom de Regge? Informeer bij de educatiegroep van de
afdeling Rijssen naar de mogelijkheden. Denk bijv. aan een educatieve wandeling onder
leiding van een gids. https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter
Aardrijkskunde
• Besteed een les aan de werking van de overtoom.
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ACHTERGROND
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema
We verwijzen voor informatie over de zomp naar:
•

http://www.entersezomp.nl/

•

De Scheepskist met bouwplaat en een beschrijving van de historie.

En naar het boek:
•

Varend langs de Regge / Gerrit Kraa

Meer over de Grimberg leest u in:
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•

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/oosterhof

•

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grimberg
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https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/reggebrug-

se

oe

•

10

~ Leerl
ge

		

WERKBLAD

		

De Reggezomp
NAAM
.....................................................
GROEP

Het varen op de Regge was een heel karwei. De rivier is ondiep
en op sommige plekken moerasachtig. Met een slim gebouwde
boot, de Reggezomp, kun je toch varen én vracht vervoeren. De zomp
is licht en sterk. In de tijd van 1800 en 1830 varen er zelfs 121 zompen op de Regge.

........................................................
SCHOOL
.....................................................
DATUM
.................................

					
					Tekening van de Enterse zomp ‘Regt door zee’.
					Bron: www.entersezomp.nl

a. Je gaat op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:
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•
•

Waar zit het zwaard op de zomp? Waar is het zwaard voor bedoeld?
Noem drie manieren waarop je kunt varen met de zomp.

•

Vertel in je eigen woorden wat een overtoom is.
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WERKBLAD

		

NAAM
.....................................................
GROEP
........................................................
SCHOOL
.....................................................
DATUM
.................................

b. Gebruik de volgende (digitale) bronnen:
•

www.entersezomp.nl

•

Canon van Hellendoorn / stuw in de Regge:
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/salland/hellendoorn/stuw

•

Boekje in de scheepskist: Enterse zompen op de Regge

c. Bekijk de inhoud van de scheepskist.
Kies 2 producten uit de kist die volgens jou het beste passen bij het onderwerp de bouw
van de zomp. Leg uit waarom.

d. Presenteer de antwoorden aan je klasgenoten.
Oefen met je groepje hoe je dat op een originele manier presenteert.
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WERKBLAD

		

De Grimberg
NAAM
.....................................................
GROEP
........................................................
SCHOOL
.....................................................
DATUM
.................................

Langs de Regge bevinden zich landgoederen, kastelen en havezaten.
Sommige kun je nu nog steeds zien, andere zijn verdwenen.
De Grimberg was eens een machtige burcht. Het lag op een strategische plek. Hier kruiste de
belangrijkste handelsweg Deventer-Almelo met waterweg de Regge. In de Regge bevond op deze
plek een veer en vanaf 1492 een houten brug. Voor het gebruik van dit veer en de brug moest tol
worden betaald aan de heer van Grimberg.
In 1583 is de Grimberg door de Spanjaarden aangevallen en afgebrand. Een paar jaar later is het
weer opgebouwd. Hoewel de Grimberg in 1821 helemaal is gesloopt zijn er nog wel sporen terug
te vinden die herinneren aan het bestaan van dit kasteel/havezate. De dubbele gracht en toegangspoort bijvoorbeeld. Ook in de Schildkerk van Rijssen zijn sporen terug te vinden: de grafkelder met
grafzerken en de houten Grimbergerbank.

a. Je gaat op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:
•
•
•
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Leg in je eigen woorden uit wat een havezate is.
Welke havezaten zijn er nog meer in Rijssen te vinden?
Waarom moest er tol betaald worden aan de heer van
Grimberg?
Zoek op internet afbeeldingen/plaatjes van de sporen
die herinneren aan het bestaan van de Grimberg.

							

Collectie: Rijssens Museum
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WERKBLAD

		

b. Gebruik de volgende digitale bronnen:

NAAM
.....................................................
GROEP
........................................................
SCHOOL
.....................................................
DATUM
.................................

•
•
•

Canon van Rijssen: https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/oosterhof
Canon van Rijssen: https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/reggebrugGoogle /een zoekmachine op internet.

c. Bekijk de inhoud van de scheepskist.

Kies 2 producten uit de kist die volgens jou het beste passen bij het verhaal van de Grimberg. Leg
uit waarom.

d. Presenteer de antwoorden aan je klasgenoten.

Oefen met je groepje hoe je dat op een originele manier presenteert.
Opmerkelijk!
Onlangs is met een metaaldetector een bijzondere vondst gedaan in de grond op de plek waar de
Grimberg ooit stond. Een oude deksel. Na grondig onderzoek blijkt dit een deksel te zijn van een
munitiekist. Een munitiekist uit het leger van de Spanjaarden.
Hoe komt een deksel van een munitiekist uit het leger van de
Spanjaarden in de grond bij de Grimberg terecht?
Beschrijf of teken dit.
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WERKBLAD

		

		

(VOOR DE DOCENT)

Vragen voor onderweg tijdens de vaartocht met de zomp op de Regge
Geef de kinderen (vooraf) kijk- en inleefvragen. Verdeel de vragen.
Ieder kind let onderweg op iets anders. Bespreek hun bevindingen na afloop.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat valt je op aan het landschap? Zie je veel of weinig hoge bomen? Is er overal riet?
Waar zouden de schippers hebben geslapen in vroeger tijden bij een tocht van meerdere dagen? Hoe zou een nacht op de boot eruit hebben gezien? Welke spullen nam je dan mee?
Waar zitten de volgende onderdelen: zwaard, fokzeil, mast, vaarboom, roer en opboeisels.
Welke dieren of sporen van dieren zie je onderweg?
Wat zag de heer van de Grimberg een paar honderd jaar geleden hier wat jij nu ook ziet? Wat
niet? Wat is van deze tijd?
Hoeveel bruggen komen we tegen?
Door hoeveel bochten varen we?
Wat was de korter, de heenweg of de terugweg?
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COLOFON

Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het thema Volg de rivier is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskundigen in samenwerking met Stichting de Enterse Zomp / Marinus Waanders, Leonard Koedijk en Henk Siegerink / en de schoolteams van de Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en
de Willem-Alexanderschool in Rijssen.
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