
Alle informatie over vaartijden, arrangementen, beschikbare data en 
boekingen bij VVV/Toeristische Informatie Borculo 
www.borculobruist.nl     
    
Tel.: 0545-271966 of info@tiborculo.nl     
    
b.g.g. tijdens het vaarseizoen de schipperstelefoon: 06-50428354     
    
Het vaarseizoen is van 1 april t/m 31 oktober, tenzij anders vermeld   
Vertrek vanaf de Zompenloze aan de Graaf Wichmanstraat 48a in  
Borculo   
   
   
   
   
     

Instapvaart met de Berkelzomp “Jappe”     
ca. 1 uur. Max. 25 personen.     
Elke dag van 11.00 uur–12.00 uur en van 15.00 uur–16.00 uur. Deze vaart 
moet u ook boeken bij de VVV. Andere vaarten en tijden zijn buiten de 
instapvaarten elke dag mogelijk, maar dan minimaal 6 personen. Ook deze 
vaarten moet u boeken bij de VVV. We beginnen iedere dag om 09:00 uur.  
Wat is er mooier dan te genieten van een vaartocht op de Berkel met de 
“Jappe”, een fluisterstille replica van een Berkelzomp. De Berkelschippers 
laten hun gasten genieten van een prachtige en leerzame tocht over de oude 
en de nieuwe Berkel.     
    
Voor of na de vaart is er de mogelijkheid om een kop koffie / thee, of 
frisdrank te drinken, eventueel met iets lekkers er bij. Graag van te voren 
bespreken. Ook kunt u in de Zompenloods een lunch of buffet gebruiken, dit 
kan alleen in combinatie met een vaart. Dit moet u van te voren reserveren.   
Volwassenen €6,00 Kinderen tot 12 jaar €3,50 Groep alleen €120,00.  In de 
loods kan niet worden gepind.    
   
   
   
   



    Avondvaart   
Op een mooie zomeravond varen met de Berkelzomp “Jappe” en ondertussen 
genieten van een onvergetelijke sfeervolle vaartocht.   
Deze vaart is mogelijk van 1 mei t/m 30 augustus vanaf 19.00 uur tot 21.00 
uur.    
Vaartijd ca. een uur. Min. 6 personen, max. 25 personen.   
Volwassenen €7,00   Kinderen €3,50     
Wilt u alleen blijven met een groep: €140,00   
  
   
   
   
   
   
   
   

Zonsondergangvaart     
mogelijk van 1 mei t/m 30 augustus.     
ca. 2 uur. Afvaart ongeveer drie kwartier voor zonsondergang.     
Min. 8 personen, max. 20 personen.     
Op een mooie zomeravond varen met de Berkelzomp “Jappe” en ondertussen 
genieten van een prachtige zonsondergang. Een onvergetelijke sfeervolle 
vaartocht.     
Inclusief koffie of thee, een hapje en een drankje.  Volwassenen €10,00 
Kinderen €5,00     
   
   
   
   
   
   



   
Piratentocht   ca. 1 uur. Niet 
op zondag.     
Min. 6 kinderen tot max. 12 kinderen en max. 2 volwassenen.  Speciaal voor 
kinderen tot 8 jaar kan een avontuurlijke en spannende vaartocht worden 
gemaakt met de schippers op de Berkelzomp “Jappe”. Samen met Woeste 
Willem en de kapitein gaan jullie op zoek naar de schat, die de piraat heeft 
gestolen en verstopt! Een bijzonder attractieve tocht voor groepjes kinderen, 
bijv. bij een verjaardagsfeestje.  Kinderen €6,00 Volwassenen €6,00.     

IVN natuurwandeling en Berkelzompvaart     
ca. 2 uur.     
Alleen ‘s ochtends. Min. 6 personen, max. 20 personen.     
IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, verzorgt met een 
gediplomeerde IVN gids de wandeling. De gids kan u veel vertellen over de 
flora en fauna in dit deel van het Berkeldal.     
De Berkelschippers verzorgen de vaart met de Berkelzomp "Jappe". 
Onderweg vertellen zij u over de historie van de vroegere scheepvaart op de 
Berkel.     
Na ruim een half uur varen stapt u uit bij de Beekvlietstuw en begint de 
wandeling. Aan het eind van een oud Kerkenpad stapt u weer in de "Jappe" 
voor de vaart terug naar de haven bij de Zompenloze.  Volwassenen €10,00 
Kinderen €5,00.     
   
  
  
  
   



   
Dauwvaart en wandeltocht     
(Hemelvaartsdag) Donderdag 13 mei  (Hemelvaart) ca. 1,5 uur. Afvaart  
6.30 uur. Min. 6 personen, max. 25 personen.  U stapt in de “Jappe” bij de 
Zompenloze en vaart richting Beekvliet, daar stapt u uit en wandelt via een 
mooie route terug.     
Inclusief koffie of thee, een broodje en een appel.     
U kunt voor de wandeltocht kiezen uit diverse afstanden.  Volwassenen 
€10,00 Kinderen €5,00     
   
   

 Zompendag zondag 3 oktober     
ca. 0,5 uur. Max. 25 personen     
Speciaal voor deze dag wordt de Berkelzomp “Jappe” naar het centrum van 
Borculo gebracht en kunt u in de sfeervolle historische binnenstad varen. Dit 
is een hele belevenis, want de boot wordt in de gerestaureerde sluis, met 
een verval van 2,5 m, geschut. Bovendien zijn de winkels geopend en kunt u 
op straat van life-muziek genieten.     
Volwassenen €3,00 Kinderen €1,00    
   
   
   
   
    
  
  



Herfstvaart en wandeltocht     
Zaterdag 16 okt. t/m zondag 31 okt. (Herfstvakantie)   
  
ca. 1,5 uur. Min. 6 personen, max. 25 personen.     
U stapt in de “Jappe” bij de Zompenloze en vaart richting Beekvliet, daar 
stapt u uit en wandelt via een mooie route terug.     
U kunt voor de wandeltocht kiezen uit diverse afstanden.     
Volwassenen € 7,50 en kinderen € 3,50.    
    

Nacht van de Nachtvaart Zaterdag  
30 oktober  

ca. 1 uur     
1e vaart 20.00 uur, 2e vaart 21.30 uur. Max. 25 personen.     
De “Nacht van de Nacht” is een initiatief van de Nederlandse provinciale 
milieufederaties. Ook dit jaar doen we weer mee aan dit evenement. In het 
donker varen op de Berkel met een paar lantaarns als enige verlichting om 
zo aandacht te vragen voor de lichtvervuiling en de energiebesparing op 
verlichting.     
Inclusief koffie of thee.     
Volwassenen € 7,50 Kinderen €3,50 Inclusief koffie of thee.     
  
  
  
  
  
  



Arrangement Berkelzomp en Brandweer     
ca. 3 uur     
13.30-14.30 Bezoek aan het Brandweermuseum     
14.30-15.00 Rit met historische brandweerauto door Borculo en omgeving     
15.00-16.00 Vaartocht met de Berkelzomp “Jappe” op de Berkel  16.0016.30 
Wandeling door oud Borculo langs de watermolen en de gerestaureerde sluis.    
De volgorde en de tijden van het arrangement kunnen worden aangepast     

    
Arrangement Borculo Zien  ca.   
4,5 uur     
13.00-14.00 Bezoek aan het Brandweer- en Stormrampenmuseum     
14.00-15.00 Rit met een huifkar over landelijke wegen     
15.00-16.00 Bezoek aan Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge”     
16.00-16.15 Rit met historische brandweerauto naar de Berkelzomp     
16.15-17.15 Vaartocht met de Berkelzomp “Jappe”     
17.15-17.30 Rit met historische brandweerauto naar Brandweermuseum De 
huifkar is geschikt voor rolstoelen.     
De volgorde en de tijden van het arrangement kunnen worden aangepast     
    
Boekingen en meer informatie:     
VVV/Toeristische Informatie Borculo www.borculobruist.nl Tel.:    
0545-271966 of e-mail: info@tiborculo.nl     
    
b.g.g. tijdens het vaarseizoen de schipperstelefoon: 06-50428354    

    

       

    

    
    



    

    

    

    

    

    


