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 Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas havo 4   

 

Mijdrecht, 14 april 2014 

 

Onderwerp: excursie aardrijkskunde op dinsdag 22 april 2014 

 

Beste leerling, 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In het schoolexamen voor het vak aardrijkskunde is een excursie opgenomen naar het 

Tropenmuseum en de Dappermarkt in Amsterdam. Deze excursie vindt plaats op 

dinsdag 22 april 2014. Deelname aan de excursie is een verplicht onderdeel en telt mee 

voor een cijfer voor het vak aardrijkskunde. 

 

De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar Amsterdam en hebben dan een OV-kaart 

nodig voor de bus en de tram. Voor een OV-kaart moet minimaal € 4,00 tegoed op de 

kaart staan. Dit geldt zowel voor de heen- als de terugreis. Uiteraard kan uw zoon of 

dochter tegelijkertijd met één van de begeleidende docenten meereizen naar 

Amsterdam. De docenten reizen via station Breukelen. Het reisadvies wordt als volgt:  

 

Tussen 10.00 uur en 10.15 uur verzamelen we bij de molen naast Brouwerij ’t 

Y op de Zeeburgerstraat.  

 

Vanaf Mijdrecht met de bus/tram 

Om 8.44 uur bus 142 vanaf halte Kogger in Mijdrecht naar Amsterdam. Overstappen op 

het Leidseplein in Amsterdam en dan met tram 10 naar halte Alexanderplein. Daar 

komt de tram volgens de dienstregeling om 9.52 uur aan. Volgens OV9292.nl kost een 

enkele reis ongeveer € 4,34. Vanaf het Alexanderplein vervolgens lopend langs de 

Alexanderkade naar de Zeeburgerstraat.  

 

Vanaf Mijdrecht met de auto 

Leerlingen die met de auto komen kunnen parkeren in één van de zijstraten nabij het 

Tropenmuseum. Dit kan bijvoorbeeld heel goed in de Tweede van Swindenstraat of de 

Wagenaarstraat. Het parkeertarief is € 3,00 per uur (met chipknip betalen). 

 

Vanaf Mijdrecht via Breukelen met de trein 

Om 8.54 vanaf Dukaton bus 130 of 8.55 uur bus 130 vanaf Rondweg, Mijdrecht,  

9.20 uur aankomst station Breukelen. Dan 9.41 uur sprinter naar Amsterdam 

Muiderpoort, aankomst 10.06 uur. Vandaar lopen naar de Zeeburgerstraat. Enkele 

treinreis kost € 4,60, busreis kost € 3,03. 

 

Tussen 10.15 en 12.00 uur worden de eerste opdrachten gemaakt in het gebied tussen 

het Tropenmuseum, de Linnaeusstraat, de Zeeburgerstraat en de Dappermarkt. Tussen 

11.30 uur en 12.00 uur kunnen we lunchen bij de Turkse pizza op de Dappermarkt, de 

beste van Nederland! Als je dit wil, zorg er dan voor dat je contant geld bij je hebt. 

Om 12.00 uur worden we verwacht bij het Tropenmuseum waar we met name de 

tentoonstelling over Zuidoost Azië, Nederlands-Indië en Papua Nieuw-Guinea bezoeken. 

Hierbij horen een aantal vragen uit de excursiebundel. Rond 14.00 uur zijn we klaar en 

kan met het openbaar vervoer weer naar huis gereisd worden. 
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Uiteraard is het programma onder voorbehoud. 

 

In het Tropenmuseum is het verplicht om tassen en jassen op te bergen in de kluisjes. 

Hiervoor is een 50 cent munt nodig, die je aan het eind van het bezoek weer 

terugkrijgt. 

 

Tijdens de excursie zijn de begeleidende docenten te bereiken op het mobiele nummer 

van school. Dit nummer zal in de voorbereidende les worden gecommuniceerd. 

 

Wat neem je deze dag allemaal mee? 

 

- Pen en papier. 

- Excursiebundel. 

- OV-kaart met voldoende saldo, of automatische opladen. Als je met de trein reist 

moet je zeker weten dat je OV-kaart ook geschikt is gemaakt voor reizen met de 

trein! 

- Brood/drinken of geld om ter plekke iets te kopen. 

- Munt van 50 cent voor de kluisjes in het Tropenmuseum. 

 

Uiterlijk dinsdag 13 mei worden de ingevulde excursiebundel + bijlagen ingeleverd bij 

de vakdocent aardrijkskunde. Bij te laat inleveren worden punten van je eindcijfer 

ingehouden. 

 

Voor vragen over de excursie kunt u contact opnemen met de vakdocent 

aardrijkskunde. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

Y. Chaigneau 

W. Thomassen 

S. Smits 
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