Het varen met de Berkelzomp over de Berkel bij Almen is een belevenis!
Tussen de Spitholterbrug en Besselinkstuw maakt de rivier een paar enorme bochten; meanderingen,
net als vroeger. De oevers liggen laag, zodat u overal een prachtig uitzicht hebt. Onderweg vertelt de
schipper u van alles over de rivier, de geschiedenis van de Berkelvaart, de ontwikkelingen van het
dorp Almen en de flora en fauna.
U kunt hebt veel mogelijkheden om met de Berkelzomp de “Fute” van dit alles te genieten.
De keuzes:
➢ Instapvaart.
Elke dag is er een afvaart om 14.00 uur; we varen met 1 of met maximaal 15 personen. Bij
veel vraag is er ook een afvaart om 14.30 uur.
➢ Arrangement.
Dit is een vaartocht, uitgebreid met een extra activiteit.
➢ Groepsvaart.
Voor een familie-uitje of een bedrijfsfeestje huurt u de boot voor u zelf. U bepaalt zelf de
vaartijden, mits er geen instapvaart is. Is geschikt voor maximaal 15 personen.
Informatie over vaartijden en arrangementen:
✓ bij zwembad de Berkel; tel.: 0575-431500, tijdens het vaarseizoen.
✓ b.g.g. de schipperstelefoon: 0575-431615 of 06-50268645
Het vaarseizoen is van 1 april t/m 30 september, tenzij anders vermeld.
Vertrek vanaf het botenhuis het “Fute-nest”, naast Zwembad de Berkel, Berkelweg 7 in Almen.
Kaarten en reserveren voor een instapvaart:
• In de maanden april en september bij museum STAAL, Dorpsstraat 39 Almen; tegenover de
Kerk. Tel: 0575-474317.
• In de maanden mei t/m augustus bij Zwembad de Berkel, Berkelweg 7, Almen.
Tel.: 0575-431500.
Kaarten en reservering voor een arrangement:
• In de maanden april en september bij museum STAAL, Dorpsstraat 39 Almen; tegenover de
Kerk. Tel: 0575-474317.
• In de maanden mei t/m augustus bij Zwembad de Berkel, Berkelweg 7, Almen.
Tel.: 0575-431500.
Tenzij anders vermeld bij het arrangement.
Kaarten en reservering voor een groepsvaart/privévaart:
Bij schipper Toine: tel. 0575-431381 of 06-38541810 of per mail: toineboonman@gmail.com
Tijdens de openingstijden van het zwembad is er de mogelijkheid om voor of na de vaart, op het
terras van het zwembad, koffie/thee of frisdrank te drinken, eventueel met iets lekkers er bij.
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Instapvaart met de Berkelzomp “Fute”

Duur: ca. 1 uur. Max. 15 personen.
U kunt genieten van een vaartocht op de nu weer meanderende rivier de Berkel. Tijdens het varen
vertellen de schippers u over de vroegere handelsvaart op de Berkel, over het ontstaan van het dorp
Almen, het verhaal achter het gedicht van A.C.W Staring “De Hoofdige Boer” en de prachtige flora en
fauna langs de Berkel.
Elke dag kunt u een vaart boeken; de afvaart is steeds om 14.00 uur. Is de boot vol dan is er een
tweede vaart mogelijk om 15.30 uur; mits er geen groepsvaart is.
Prijs per persoon: Volwassenen € 6,00; Kinderen tot 12 jaar € 3,50.

Arrangementen
Dauwvaart op Hemelvaartsdag.

Duur: ca. 1 uur. Max. 15 personen.
Deze vaart is alleen mogelijk op Hemelvaartsdag; reserveren is noodzakelijk.
De dauwvaart is ook mogelijk in combinatie met dauwzwemmen in Zwembad de Berkel.
Tijdens de vaartocht vertellen de schippers ook over het leven aan boord van een Berkelzomp.
Vertrek om 06.00 uur en 07.00 uur.
Prijs per persoon: Volwassenen € 6,00; Kinderen tot 12 jaar € 3,50.

Varen en wandelen

Duur: ca. 1 uur varen en aansluitend een wandeling van 1 tot 3 uren. Max. 15 personen.
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Na een mooie tocht over de Berkel en de verhalen van de schippers, zetten we u af bij de steiger bij
de Besselinkstuw. Vanaf deze steiger kunt u een keuze maken uit 5 wandelingen. Ze eindigen
allemaal bij het zwembad De Berkel.
Elke dag kunt u een vaart boeken; de afvaart is steeds om 14.00 uur. Is de boot vol dan is er een
tweede vaart mogelijk om 15.30 uur; mits er geen groepsvaart is.
Prijs per persoon: Volwassenen € 6,00; Kinderen tot 12 jaar € 3,50.

Hotel en Waterpret

Duur: ca. 1 uur. Max. 15 personen.
Hotel de Hoofdige Boer in Almen biedt een hotelarrangement aan met o.a. per persoon een voucher
voor een mooie vaartocht over de Berkel. Meer informatie over een boeking van dit arrangement
kunt u vinden op de website van het hotel www.dehoofdigeboer.nl.
De afvaart is elke dag om 14.00 uur. Is de boot vol dan is er een tweede vaart mogelijk om 15.30 uur;
mits er geen groepsvaart is.
Reservering: Telefonisch bij hotel De Hoofdige Boer; nr. 0575-431744.

Combikaart Museum STAAL en een vaartocht met de Berkelzomp

Duur: ca. 1 uur. Max. 15 personen.
U kunt een combinatiekaartje kopen voor een vaartocht op de Berkel en een museumbezoek, voor of
na de Berkelvaart.
Het museum STAAL heet u welkom in het Land van Staring. De liefde voor het landschap,
geschiedenis en cultuur van de Achterhoek, voel je in museum Staring in Almen. Gedichten en
gedachten van A.C.W. Staring.
Voor of na het bezoek aan het museum, maakt u een mooie vaartocht over de rivier de Berkel.
De afvaart is om 14.00 uur; indien nodig om 15.30 uur; mits er geen groepsvaart is.
Reservering: Telefonisch bij museum STAAL; nr. 0575-474317
Prijs per persoon: Volwassenen €11.00, kinderen tot 12 jaar €5.00.
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Groepsarrangementen met de Berkelzomp “Fute”
Groepsvaartocht/privévaart met de Berkelzomp met uw eigen gezelschap

Duur: ca. 1 uur. Maximaal 15 personen.
Het tijdstip van afvaart wordt in overleg met u bepaald; vóór 13.00 uur of na 15.30 uur. Ook de duur
van de vaartocht kunt u aanpassen; bv. een vaartocht van 1.30 of 2.00 uur.
Een aanrader voor b.v. familie-, buurt-, verjaardags-, personeelsfeestjes of schoolreisjes, clubs, enz. U
bent vrij om zelf hapjes en drankjes of een lunch mee te nemen aan boord. Ook bestaat de
mogelijkheid om bij de Hoofdige Boer (0575-431744) een lunchpakket te bestellen.
Prijs per groep: €100,00 per vaart.

Zompvaartocht in combinatie met kanohuur

Is uw een groep groter dan 15 personen? Dan is een combinatie Berkelzompvaart/kanohuur te
overwegen. Dit arrangement is alleen mogelijk, tijdens de openingstijden van het zwembad De
Berkel in Almen.
Wij bieden de mogelijkheid om een groepsvaart met de Berkelzomp te combineren met kanohuur.
In de tijd dat een deel van uw groep met de Berkelzomp vaart, gaat een ander deel van uw
gezelschap met de kano of de waterfiets de Berkel op.
Het zwembadpersoneel zal u graag nader informeren over deze mogelijkheid.
Prijs per groep: € 100,00; excl. kanohuur.
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