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Een paradijs voor de watersporter

TOP 3 SUP LOCATIES
IN OMGEVING KAMPEN
1. HET REEVEDIEP
Het Reevediep is de waterverbinding tussen de IJssel en het 

Drontermeer. Sinds het Reevediep is aangelegd is het zeer 

populair bij Kampenaren en toeristen. Het Reevediep is uit-

stekend geschikt om te suppen. In de avonden is het mooi 

rustig en kun je tijdens het suppen genieten van een mooi 

stukje natuur. 

2. HET GANZENDIEP
Het Ganzendiep is een zijtak van 9 km van de IJssel richting 

het Zwarte Meer. Het Ganzendiep is een populaire plek voor 

water recreatie. Tijdens mooie zonnige dagen kun je hier 

genieten van een stukje gezelligheid. Je kunt mooi suppen 

langs de chalets en huisjes aan het water.

3. HET DRONTERMEER
Een hapje en drankje combineren met ontspanning op het 

water. Je kunt bij At Sea vrij parkeren en vanuit daar het 

water op gaan. Mooi langs de kant suppen richting Elburg. 

Wanneer je klaar bent kun je heerlijk genieten op het terras 

van At Sea.

FOTO ©
 FRESH W

AVES



5

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

Bezoek Kampen deze zomer en geniet van de stad, de natuur, het pachtige stadsfront en de waterrijke omgeving. Er is ontzettend veel te doen en te beleven in de stad en in de omgeving. Dit magazine zit bomvol zomerse inspiratie. Maar hoe prachtig het er ook uitziet op papier, er gaat niks boven een bezoekje aan deze eeuwenoude Hanzestad. Lees snel verder, plan je bezoek en ontdek dat Kampen en omgeving echt zo mooi is als wij hier beschrijven! 

Geniet van de zomer! 

INHOUDSOPGAVE


9  Ontdek Kampen vanaf het water
17  Gezellig winkelen in de Geerstraat
30  Pure gastvrijheid in Kampen
36  Hanze Experience in het Biermuseum





Lucas ReindsJohan van der KolkAnja Kuipers

Welkom in Kampen!

Zomerpret in Kampen: 
spelende kinderen 
voor de tenten op 
Camping Seveningen 
aan het Ganzendiep. 
De camping werd ook 
wel Costa del Ganza 
genoemd.

© Stadsarchief Kampen, 
(1969) Foto: F010998

 Welcome to Kampen! 
Kampen is an ancient Hanseatic city with an extraordinary lively 
character. It is basically an open-air museum. The magnificent skyline 
along the IJssel river, the City Bridge with golden wheels, the impressive 
gates and the historic city centre with hundreds of monuments give the 
city an authentic aura.

Shopping in Kampen is fun, thanks to the many boutiques, 
contemporary specialty shops and hip clothing stores. In addition, there 
are many lunchrooms, cafés and restaurants. The city is home to dozens 
of events every year and there is always an interesting exhibition on 
display in one of the museums.

Be surprised and discover the versatility of Kampen and the area! 
 visitkampen.com 

 Willkommen in Kampen! 
Kampen ist eine jahrhunderte alte Hansestadt mit außergewöhnlich 
lebendigem Charakter. Eigentlich ist es ein Freiluftmuseum. Die 
herrliche Skyline entlang des Flusses IJssel, die Stadtbrücke mit 
goldenen Rädern, die beeindruckenden Tore und die historische 
Innenstadt mit hunderten Denkmälern geben der Stadt eine 
authentische Ausstrahlung.

Einkaufen in Kampen ist dank der vielen Boutiquen, modernen 
Spezialgeschäfte und hippen Klamottenläden immer Interessant. 
Außerdem kann man herrlich in einem der vielen Lunchrooms, Cafés 
und Restaurants sitzen. Jährlich werden vielerlei Events organisiert und 
es gibt immer eine interessante Ausstellung zu besichtigen in einem 
der Museen.

Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie die Vielseitigkeit von 
Kampen und Umgebung!   visitkampen.nl/de 

Iets te vieren
Bij At Sea

Een bedrijfsjubileum, jaarafsluiting of personeelsfeest.

Een verjaardag, 25-jarig huwelijk, bruiloft of babyshower. 

Bijzondere momenten wil je ook in deze tijd op een bijzondere 

manier vieren!

Culinair genieten?
Ben je met je gezin, vrienden of met een grote groep? Onze 

prachtige locatie aan het water geeft een ontspannen gevoel 

tijdens jullie bezoek. Kom gerust langs en laat je culinair 

verrassen.

• Keuze uit verschillende buffetten

• Grote parkeerplaats en aanlegsteiger

• Overnachten in een safaritent

Glamping At Sea 
Ruisende boomtoppen, het glinsterende meer en zeilbootjes die 

spelen met de wind. Beter kun je niet wakker worden, toch? Bij At 

Sea overnacht je in een compleet gemeubileerde safaritent aan het 

water. Ideaal voor watersporters, strandliefhebbers en wandelaars. 

De safaritenten beschikken over een sfeervolle zithoek, zes 

slaapplekken en een keuken met servies, waterkoker, gasfornuis en 

koelkast. Geen zin om te koken? Schuif dan aan in ons restaurant 

en proef van het lekkers dat de chefkok je serveert. Vanuit de tent 

loop je zo naar het privéstrand of de aanlegsteiger waar je met 

een sloep het meer op kunt! Rondom de camping kun je prachtig 

fietsen en wandelen. www.atsea-restaurant.nl

Te doen bij At Sea
• Restaurant en terras aan het water

• Caravan en Camperplekken

• Sloep huren

• Speeltuin

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Drontermeerdijk 13 
8251 PV Dronten

T (0321) 31 66 47
E info@atsea-restaurant.nl
W www.atsea-restaurant.nl

Iets te vieren
Bij At Sea

Een bedrijfsjubileum, jaarafsluiting of personeelsfeest.  
Een verjaardag, 25-jarig huwelijk, bruiloft of babyshower.  
Bijzondere momenten wil je ook in deze tijd op een bijzondere 
manier vieren! 

Culinair genieten?
Ben je met je gezin, vrienden of met een grote groep? Onze  
prachtige locatie aan het water geeft een ontspannen gevoel 
tijdens jullie bezoek. Kom gerust langs en laat je culinair 
verrassen.

• Partijen op 1,5 meter afstand
• Keuze uit verschillende buffetten
• Grote parkeerplaats en aanlegsteiger
• Overnachten in een safaritent

Glamping At Sea
Ruisende boomtoppen, het glinsterende meer en zeilbootjes 
die spelen met de wind. Beter kun je niet wakker worden, 
toch? Bij At Sea overnacht je in een compleet gemeubileerde 
safaritent aan het water. Ideaal voor watersporters, 
strandliefhebbers en wandelaars. De safaritenten beschikken 
over een sfeervolle zithoek, zes slaapplekken en een keuken 
met servies, waterkoker, gasfornuis en koelkast. Geen zin 
om te koken? Schuif dan aan in ons restaurant en proef van 
het lekkers dat de chefkok je serveert. Vanuit de tent loop je 
zo naar het privéstrand of de aanlegsteiger waar je met een 
sloep het meer op kunt! Rondom de camping kun je prachtig 
fietsen en wandelen. www.atsea-restaurant.nl

Te doen bij At Sea
• Restaurant en terras aan het water
• Caravan en Camperplekken
• Escape room
• Sloep huren
• Speeltuin

Ontsnap jij uit de escape room:

DE COLLECTIE VAN 
Dr. Bahrenheit ? 

At Sea Dronten
 Atsearestaurant

4651-011 Advertentie ondernemerskrant V2.indd   14651-011 Advertentie ondernemerskrant V2.indd   1 27-05-2021   13:2827-05-2021   13:28
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Start je bezoek aan Kampen bij de Tourist Info 
In de monumentale Stadskazerne vind je de Tourist Info. De 
plek voor alles wat met Hanzestad Kampen en de IJsseldelta 
te maken heeft. Of je nu op bezoek bent of hier woont, de 
ambassadeurs van de Tourist Info weten alles over wat er te 
doen, te zien en te beleven is in de stad en daarbuiten. Ze helpen 
je graag op weg met mooie fiets- en wandelroutes, folders 
en hun persoonlijke tips. Ook voor de echte Kamper boeken, 
cadeautjes en hebbedingen moet je hier zijn. 

 
Tip: Boek een stadswandeling
Ontdek Hanzestad Kampen met een ervaren gids 
en maak kennis met het rijke verleden van de 
stad. Onze stadsgidsen brengen je naar mooie, 

interessante en historische plekken in de monumentale binnen-
stad. Direct een stadswandeling reserveren? 
Mail naar: TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM

 
Openingstijden
April tot en met oktober: 
maandag tot en met zaterdag 
van 10.00 - 16.00 uur

November tot en met maart: 
maandag tot en met zaterdag 
van 10.30 - 15.30 uur
 
Adres
Tourist Info De Stadskazerne
Oudestraat 216, Kampen
TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM

VISITKAMPEN.NL 
038 - 2022366

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE EN INFORMATIE OP: 
WWW.VISITKAMPEN.NL

TRENDING

Er is veel te zien en te doen in Hanzestad Kampen! 
Graag delen we hier een aantal zomertips. Laat 
je inspireren en kijk op visitkampen.nl voor meer 
informatie, adressen en openingstijden. Ontdek de 
veelzijdigheid van Kampen!

Spring op de fiets! 
De natuurlijke omgeving van Kampen is prachtig. 
Je bevindt je hier in het Nationaal Landschap 
IJsseldelta. Een gebied dat rijk is aan bloemrijke 

uiterwaarden, historische steden zoals Kampen en prachtige 
dorpskernen als Zalk en Wilsum. Spring op de fiets en geniet 
van de natuur. 

 
Bootje varen
Geniet vanaf het water van het mooiste stadsfront 
van Nederland. Maak een rondvaart over de IJssel 
aan boord van zeilschip de Jannes van Campen, 

stap aan boord van salonboot de Veerman van Kampen of ga 
langer op avontuur met een schip van de Bruine Vloot. Een 
bootje huren en zelf aan het roer staan kan natuurlijk ook! 

 
Culinair genieten
Culinair genieten doe je in Kampen op de meest 
mooie en unieke plekken! Wat denk je van 
romantisch dineren aan de IJssel? Gezellig een 

hapje eten bij de restaurants of eetcafés aan de Plantage of de 
Botermarkt? Alle gerechten worden met liefde bereid!  

Cultuur snuiven
Bezoek één van de musea of een interessante 
expositie. Zin in een avondje theater of samen 
naar de film? Ook dat is mogelijk. Jaarlijks worden 

er tal van culturele evenementen georganiseerd. 
 
Wandel door het Reevediep
Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding 
tussen de IJssel en het Drontermeer. Het is hier 
prachtig in de zomer! Ontdek bijzondere vogels, 

bloemen en planten en geniet van de waterrijke omgeving en 
bootjes die langs varen. 

 
Gezellig winkelen
Winkelen in Kampen is leuk! Je vindt er exclusieve 
boetiekjes, hippe kledingwinkels, trendy woon-
winkels en bijzondere speciaalzaken. Veel winkels 

bevinden zich in de Oudestraat maar vergeet ook de Geer-
straat, Broederstraat en Botermarkt niet!  
 
Ontdek het nautisch verleden 
Op de Koggewerf komt de maritieme geschiedenis en historische 
scheepsbouw tot leven. Stap aan boord van de enige nog 
varende kogge in Nederland. Bezoek ook de Koggewerf met 
een timmerwerkplaats, smederij, naaiatelier, verteltheater en 
visrookhuisje. Geniet in de Taveerne van het prachtige uitzicht 
over de rivier de IJssel!

 
Stadsgids app met leuke routes
Op eigen houtje de stad verkennen? Download 
dan de Kampen Stadsgids app met interessante 
routes langs monumentale gebouwen, door het 

stadspark en langs diverse nautische highlights uit de tijd van 
de Hanze. Een aanrader! 

ZOMERTIPS!



Tourist info
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WATERSPORT

VANDERMOST.COM/VACATURES

Wij zoeken
collega’s!
En vooral machine-operators...

6

Onze IJsseldelta telt 
ontelbaar veel weteringen, 
uiterwaarden en slootjes. 
Een paradijs voor de 
watersporter dus: Let's go!

Op deze pagina zoomen we in het 
bijzonder in op de SUP (Stand Up 
Paddling)! Een hele toffe manier om al 
peddelend te genieten van rust, ruimte 
en natuur. En het mooie is, Fresh Waves 
biedt daar de perfecte spullen voor! Fresh 
Waves is een webshop met showroom in 
Kampen gericht op Stand Up Paddling 
(SUP), Skate & Beach lifestyle. Ontstaan 
uit liefde voor watersport en het 
strandleven. 

CHECK HET HELE ASSORTIMENT 
ONLINE OP  WWW.FRESHWAVES.NL  

1  SUN BUM LOTION DAY TRIPPER Sun Bum zonnebrand zorgt ervoor dat je dat je veilig kan genieten van de zon. Deze zonnebrand ruikt naar de zomer. Met deze reis set ben je in 1 keer klaar. Factor 30 zonnebrand, 

Factor 30 lippenbalsem, Cool down aloë lotion en een good vibes only tasje. €23,95 2  SLOWTIDE DORA QUICK-DRY PARK BLANKET Het grote picknick laken van Slowtide is licht en sneldrogend. Ideaal voor het 

strand of voor een picknick in het park. Het kleed heeft een handig vakje waar jij je sleutels of telefoon in kan doen en met de haring haakjes blijft het kleed altijd goed liggen. Wanneer je weer naar huis gaat kun je 

het kleed super compact opvouwen. €69,95 3  FANATIC FLY AIR 10’8” SUP SET De Fanatic Fly Air is een board waar iedereen plezier van kan hebben. Door zijn lengte is dit board wendbaar maar ook snel voor 

een allround SUP. Het board is super licht en erg stabiel. Perfect voor de beginners maar ook de ervaren supper kan in de golven hier heel veel plezier aan beleven. Bij deze set krijg je standaard een 3-delige pure 

peddel, SUP rugzak, dubbelwerkende pomp, vin en enkel leash. Ook verkrijgbaar in rood. €579 4  LERPIN COOLER De Lerpin Cooler is één van de best presterende koelboxen in de outdoor wereld. De koelbox 

houdt tot wel 4 dagen koel. De cooler heeft een stevige handvat, een temperatuur meter en heeft flesopener ingebouwd. De design heeft een frisse uitstraling. €134 5  COBB PRO COMPACT BARBECUE De 

Cobb Pro Compact barbecue is het kleinste model van de Cobb collectie. Dit model is ideaal als je weinig opbergruimte. Je neemt de barbecue overal makkelijk naar toe zoals het strand of op de boot. De buitenkant 

blijft koel waardoor je de barbecue makkelijk kan verplaatsen ondanks de barbecue aan is. €149 6  MYSTIC STAR IMPACT ZWEMVEST  De Mystic star impact zwemvest heeft een premium uitstraling voor een 

goede prijs. De clash foam beschermt je tegen harde crashes op het water. Door de front zip is het zwemvest makkelijk aan en uit te trekken. €119,95 7  MIZU V6 GEÏSOLEERDE DRINKFLES De Mizu V6 drinkfles 

is een 560ml dubbelwandige RVS fles met koper gevoerd voor extra isolatie.  Deze fles is ideaal om bijvoorbeeld wijn, water of andere koude dranken mee te nemen op hete zomerdagen. Ook te gebruiken als 

thermo fles en beschikbaar in verschillende kleuren. €34,95 8  MYSTIC PONCHO TEDDY KIDS De Mystic poncho teddy kids is misschien wel de allerfijnste en zachtste poncho voor kinderen op de markt. Deze 

poncho zit heerlijk en is ideaal voor na het zwemmen of lekker om in te chillen op de boot of de camping. €39,95  9  SLIDE DIAMOND KAENA 32” SURFSKATE De Slide surfskate skateboard is geïnspireerd 

door de klassieke surfboards uit de jaren 70. De surfskate heeft ten opzichte van een longboard of cruiser een andere front truck. De front truck heeft een rotatie-arm die ervoor zorgt dat je vrijheid krijgt om 

grotere en vloeiende bochten te maken. Door gebruik te maken van deze beweging kun je snelheid behouden door met “pumpen”. Dit geeft je echt het surf gevoel, ook als je niet bij het water woont. €189,95

1
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Werken én leren?

RondvaartKampen biedt je een unieke beleving; 
met zeilschip Jannes van Campen zijn wij de enige zeilende rondvaart van

Nederland.
 

Waar je in de grote steden bij een rondvaart terecht komt op de traditionele
rondvaartboten, doen we dat in Kampen net iets anders. Want wanneer je als stad zo’n

rijke zeilvloot hebt dan wil je die ook beleven als bezoeker. 
 

Stap aan boord en het avontuur start meteen. Plof lekker in de zitzakken, geniet van
de mooie omgeving en help wanneer je dat wil mee met het hijsen van de zeilen.

www.rondvaartkampen.nl

De enige zeilende rondvaart van Nederland 

Zeilschip Jannes van Campen is 
de locatie voor:

- Bruiloften - Vrijgezellenfeesten
- Bedrijfsfeesten - Familiefeest - Verjaardagen

Kom bij ons je MBO-diploma halen!
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BINNENSTAD

Kampen heeft de langste winkelstraat van 
Nederland! De Oudestraat slingert door 
de sfeervolle en monumentale binnenstad 
en is een aaneenschakeling van exclusieve 
boetiekjes, trendy woonwinkels, hippe 
kledingwinkels en bijzondere speciaalzaken.

Gezellig winkelen
In het midden van de winkelstraat ligt het gezellige horecaplein 
de Plantage. Daarnaast vind je op andere plekken gezellige 
koffietentjes, lunchrooms, cafés en restaurants. Snuffel ook even 
bij de leuke winkeltjes in de Geerstraat, de Broederstraat en op 
de Botermarkt! Vrijdagavond is het koopavond. Meer weten 
over het winkelaanbod? Kijk dan op VISITKAMPEN.NL/WINKELEN.

Evenementen
Je vervelen in Kampen? Onmogelijk! Het hele jaar door worden 
er tal van evenementen georganiseerd. Denk aan het zomerse 
Full Color Festival in het stadspark, de historische Oogstdag op 
het Kampereiland, Kom in de Kas in de polder, het Creaspektakel, 
het Zoddefestival in IJsselmuiden, Open Monumentendag, de 
Oranjefeesten in Wilsum en de grootste Sinterklaasintocht van 
de regio aan de IJsselkade. En dat is nog lang niet alles! 

Enkele bijzondere evenementen uitgelicht:

KAMPER STRIPSPEKTAKEL
Circa 85 kramen, 55 tekenaars en scenaristen, illustratoren 
van kinder- en prentenboeken, uitgevers, kinderactiviteiten, 
workshops en gezellige muziek. Bezoek de grootste 1-daagse 
familie stripbeurs van Nederland.

WEG VAN KUNST
Stichting Weg van Kunst organiseert elk jaar een bijzondere 
kunstwandeling door woonhuizen en andere mooie locaties 
in de binnenstad van Kampen. Een aanrader voor iedere 
kunstliefhebber! 

KAMPER UI(T)DAGEN
In de zomer worden elk jaar vijf Kamper Ui(t)dagen 
georganiseerd. Volgens traditie is er een gezellige braderie in 
de historische binnenstad, een kleedjesmarkt, kan je de Nieuwe 
Toren beklimmen, een rondvaart maken over de IJssel, genieten 
van livemuziek en nog veel meer. 

BINNENSTAD!

EVENT
Kalender

Kijk voor meer evenementen én voor het zelf aanvullen van de agenda op

VISITKAMPEN.NL/EVENEMENTEN

                                                 

Creaspektakel
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

20
AUGUSTUS

2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

Stripspektakel
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

20
AUGUSTUS

2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

Hanzebloasfestival
LOCATIE: Pleinen in centrum

24
SEPTEMBER

2022

                                                 

MA

 VISITKAMPEN.NL

Kampen op zondag 
Kampen lijkt misschien wat stiller op zondag maar vergis je niet, 
er is stiekem best veel te beleven. De horeca is geopend, diverse 
culturele organisaties organiseren themawandelingen, in de 
middag is het Stedelijk Museum geopend voor publiek. Geniet 
van een rondvaart over de IJssel met de Veerman van Kampen 
en ontdek de waterrijke omgeving. Reserveer de Escaperoom 
in de Nieuwe Toren en ontrafel het mysterie van de Monniken 
of ga gezellig naar de bioscoop. Ook is het mogelijk om een 
stadswandeling te boeken onder leiding van een gids. Kijk voor 
het actuele aanbod op zondag op VISITKAMPEN.NL. 

NIEUWSGIERIG? 
Wil je ontdekken wat Hanzestad Kampen nog meer te 
bieden heeft? Lees dan snel verder in dit magazine of kijk op 
VISITKAMPEN.NL voor nog meer inspiratie! 

100% samen! Álles voor onze hartelijke...

Kerst in oud Kampen
LOCATIE: De historische binnenstad van Kampen

17
DECEMBER

2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

18
DECEMBER

2022

ZO

Hops and grapes
LOCATIE: Stadspark

9
SEPTEMBER

2022

                                                 

VR

10
SEPTEMBER

2022

ZA

Kamper Ui(t)dagen
Binnenstad van Kampen

                                                 

21
JULI
2022

ZA

 VISITKAMPEN.NL

28
JULI
2022

ZA

4
AUGUSTUS

2022

ZA

11
AUGUSTUS

2022

ZA

18
AUGUSTUS

2022

ZA

Theater- parkfestival Ventura
LOCATIE: Stadspark8

JULI
2022

                                                 

VR

 VISITKAMPEN.NL

9
JULI
2022

ZA

10
JULI
2022

ZO

 VISITKAMPEN.NL

Picknick in het park
LOCATIE: Stadspark

2
JULI
2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

Botterrace
LOCATIE: Koggewerf

24
JUNI
2022

                                                 

VR

 VISITKAMPEN.NL

Full Colorfestival
LOCATIE: Stadspark

17
JUNI
2022

                                                 

VR

 VISITKAMPEN.NL

Leefstijl festival
LOCATIE: IJVV6

JUNI
2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

Bierfestival Kampen
LOCATIE: Bovenkerk

28
MEI
2022

                                                 

ZA

 VISITKAMPEN.NL

25
JUNI
2022

ZA

18
JUNI
2022

ZA
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Bekijk onze  
nieuwe collectie

Bij Het Notarieel draait het 
om momenten. Van heel even 
stilstaan. Om daarna door te 
gaan. Daarom geven wij jou 
inzicht. Voor de belangrijke 
momenten in jouw leven. 
Kijk voor meer informatie op
www.hetnotarieel.nl

Villa Mary
IJsseldijk 1
8266 AD Kampen

info@hetnotarieel.nl
038 331 66 33
www.hetnotarieel.nl



























De Stadsburgerweyden
Een prachtig stukje historische natuur 
midden in de stad. Deze natuur is 
overgebleven uit de Middeleeuwen. 
De stadsboeren in die tijd hielden 
vaak ook koeien. In de stad is geen 
plaats om te grazen, hiervoor werden 
weilanden even buiten de stad gebruikt. 
Door de samenstelling van de bodem, 
voornamelijk laagveen, waren de 
Stadsburgerweyden niet geschikt voor 
woningbouw. Jarenlang had de natuur 
er vrij spel. De begrazing zorgt ervoor 
dat er kleine leefwerelden ontstaan 
waarin bijzondere insecten en speciale 
bloemen en planten te vinden zijn.

Welkom
IN HET

Groene Hart 
VAN KAMPEN

Spelen op de natuurspeelplaats. Wandelen door het 

groen. Besjes plukken in het voedselbos. Picknicken 

op een kleedje in de zon. De hond uitlaten. Skaten 

in het skatepark. Of knuffelen met de dieren op 

de Kinderboerderij. Even vergeet je dat je in de 

stad bent. In het Groene Hart van Kampen is het 

genieten voor iedereen!

EROPUIT!

Het stadspark
Het stadspark bevindt zich net buiten de voormalige stadsgrens, 
ter hoogte van de Broederpoort en Cellebroederspoort. 
Sinds het begin van de 19e eeuw is dit hèt wandelpark voor 
de inwoners van Kampen. In 1830 werd begonnen met de 

aanleg van een wandelpark, in Engelse landschapsstijl. De 
oudste bomen stammen dan ook uit het begin van de 19e 
eeuw. In het park bevinden zich ongeveer 40 boomsoorten en 
vele heestersoorten. Er zijn verschillende (stads)architecten 
betrokken geweest bij de aanleg van het park.
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VOEDSELBOS DIERENWEIDE
MULTIFUNCTIONELE WEIDE PARKHEUVEL

SKATEBAAN

DE OESTER

Routes en watergangen
Maak een mooi ommetje door het vernieuwde Groene Hart. 
Er zijn nieuwe paden en routes aangelegd langs mooie 
watergangen. Deze zijn voorzien van bankjes zodat je even uit 
kunt rusten in de zon. Geniet hier van de natuurlijke omgeving!

Groen met ecologische zone
Het nieuwe gedeelte van het Groene Hart oogt misschien nog wat 

kaal, maar daar komt verandering in. Er zijn veel inheemse bomen 

en struiken aangeplant waaronder wilgen, esdoorns, prunussen, 

lindes en tamme kastanjebomen. De bomen en heesters zijn 

aantrekkelijk voor bijen en zorgen voor nestmogelijkheden voor 

vogels. Langs de gehele zuidelijke waterloop ligt een ecologische 

zone om biodiversiteit te stimuleren

Multifunctioneel weide met Parkheuvel
Centraal in het park ligt de multifunctionele 
weide. Een plek voor sport en spel én voor enkele 
grootschalige festiviteiten per jaar. Dankzij een 
elektrakast zijn er geen grote  stroomaggregaten 
nodig. De nog te realiseren parkheuvel kan als 
tribune functioneren en er is genoeg ruimte voor 
het plaatsen van een grote feesttent. Ook kan je 
hier heerlijk zitten en relaxen in de zon. 

Duikclub De Oester
Het clubhuis van duikvereniging 

De Oester (waarvoor het 

souterrain van het voormalige 

zwembad is gebruikt) heeft 

een plek gekregen onder de 

parkheuvel.



Skatepark
Alle skaters opgelet: ontdek het nieuwe skatepark! Het nieuwe skatepark is een in beton gegoten constructie dat één geheel vormt en zo prachtig opgaat in de natuurlijke omgeving. 

EROPUIT!



Bruggen
Twee bestaande 

bruggetjes zijn vervangen en er zijn vier nieuwe bruggen 

bijgekomen. Bijzonder weetje: de eiken balken langs één van de 

bruggen is afkomstig van het hout van ‘de Lange Brugge’ van 

Kampen uit 1460.

Voedselbos

Ontzettend hip en leuk voor jong en oud: 

het voedselbos. Kom samen met kinderen 

appels en peren plukken, noten rapen of 

beukennootjes zoeken. Je vindt er allerlei 

bomen, struiken en planten waarvan je kunt 

eten. Het bos zorgt voor veel biodiversiteit, 

onderhoudt zichzelf en je leert er veel 

over de natuur. Oude wilgen vormen 

een natuurlijke haag rondom het 

voedselbos.

Dierenweide
Wat is een park zonder dieren? Kinderboerderij 

Cantecleer heeft een nieuwe dierenweide 

gekregen in het Groene Hart van maar liefst 2800 

m2. Door de aanwezigheid van de dieren wordt 

een ommetje door het vernieuwde Groene Hart 

natuurlijk nog leuker! 

Hondendolterrein
Ook voor honden is het Groene Hart een fijne 
plek. Op het hondendolterrein mogen de 

honden lekker los lopen, spelen en ravotten. 
Er is een extra bankje geplaatst zodat de 
baasjes even kunnen uitrusten. Buiten 
het hondendolterrrein zijn honden alleen 
aangelijnd welkom. Uiteraard wordt overal 
gevraagd de hondenpoep op te ruimen. Zo 
kan iedereen genieten van het Groene Hart.

Sport en spel
Samen sporten, skaten, wandelen… In het vernieuwde Groene Hart zijn 
volop mogelijkheden om te bewegen. Niet alleen de prachtige omgeving 
zelf nodigt hiertoe uit, maar gaandeweg wordt het Groene Hart uitgebreid 
met van alles om bewegen nog leuker te maken. Denk aan boomstammen 
en paaltjes om op te balanceren, bankjes om sportoefeningen op te doen 
(of om op uit te rusten), markeringen op asfaltpaden die je uitnodigen om 
te springen, een sprintje te trekken of te hinkelen. Dorst gekregen van al 
het bewegen? Ook aan een watertappunt is gedacht!

Een gedeelte van het Groene Hart, waar voorheen 

het zwembad stond, is vernieuwd tot een groene 

omgeving waar allerlei buitenactiviteiten mogelijk 

zijn. Een plek voor sport en spel en recreatie, voor 

jong en oud en voor iedereen toegankelijk. Hier een 

impressie van deze nieuwe plek.

En hoe ziet dat er dan uit?

In het Groene Hart werken samen: Kinderboerderij Cantecleer  Stichting Voedselbos & Natuurspeelplaats  Duikteam 
De Oester & Zwem- en polovereniging Deltasteur  Jehovah's Getuigen Kampen (vertrekt uit het Groene Hart) 
Postduivenvereniging De Postduif  Multifunctioneel Centrum aan de Korteweg 4, Cultureel podium 't Ukien & Stichting 
Welzijn Kampen  Scouting Hanzeluiden & Stichting Padvindsterscentrum Kampen  Vrienden van de Skatebaan 
Wijkvereniging Binnenstad  Zwembad De Steur  Bijenvereniging  Natuurvereniging IJsseldelta & Bomenmeldpunt 
Kampen Verzamelgroep hondenbezitters  Sportraad Kampen  Schoon Kampen  Kampen inclusief  Gemeente Kampen

HONDENDOLTERREIN
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Ontdek EuroParcs 
De IJssel Eilanden!

Hier kom je pas echt tot rust! Dat weidse uitzicht over het kabbelende water, met je voeten op het strand staan of 

varen in een boot verveelt nooit. EuroParcs De IJssel Eilanden ligt aan de oevers van het Reevemeer, een van de 

randmeren op de grens van Flevoland en Overijssel. Vlak bij de monding van de IJssel en op slechts tien minuten 

rijden van de pittoreske Hanzestad Kampen. De ideale plek om van je vakantie te genieten!

Ontdek het park en de accommodaties op europarcs.nl

Scan de 
QR-code 

WINKELEN

RM FASHION
Grote maten herenmode in Kampen 

gezocht? Breng dan een bezoek aan 

RM Fashion. Wij beschikken over 

betaalbare mannenmode in de maat 

medium tot en met XXXXXXXXL 

(8xl). In breedte- en lengtematen 

beschikken wij over een zeer 

uitgebreid assortiment. Naast onze 

grote maten herenmode kun je bij RM 

Fashion ook terecht voor kostuums. 

Geerstraat 27  038-3326743  RMFASHION.NL

BORDUURSTUDIO LINDEBOOM
Borduurstudio Lindeboom is gespecialiseerd in 
het borduren van logo’s, badges en teksten op 
kleding en textiel. De borduurwerken zijn van 
duurzame, krimpvrije en kleurvaste kwaliteit. Wij 
rekenen geen opmaakkosten en enkele stuks is bij ons geen probleem. Wij borduren voor bedrijven, verenigingen en particulieren. Neem vrijblijvend 
contact op voor de mogelijkheden.
Geerstraat 27  06-42024577  BORDUURSTUDIOLINDEBOOM.NL 

GEERSTRAAT
SFEERSTRAAT SOLLIE 

FINANCIEEL 
ADVISEURS
Bij Sollie Financieel Adviseurs 
heb je één vertrouwd 
aanspreekpunt voor al je 
vragen over hypotheek, 
verzekeringen en bankzaken. 
Wij adviseren onafhankelijk
over hypotheken en
verzekeringen. Samen kiezen
wij het beste voor jou. Wij 
houden het overzicht en jij 
weet waar je terecht kunt voor 
deskundig advies en service.
Burgwal 40   038-3326377 
SOLLIEFA.NL

’T WINKELTJE VAN KAMPENDe leukste en gezelligste stoffenwinkel van Kampen. Helpt je graag op weg met al je creatieve 
creaties. Ook voor reparatie van naaimachines, 
tenten en bootkap kan je hier terecht.Geerstraat 15   038-3334342  TWINKELTJEVANKAMPEN.NL

SLIJTERIJ POST
Slijterij Post is de oudste slijterij 

van de mooie Hanzestad. De 

winkel in de Geerstraat 33 bestaat 

al sinds 1882. Dat betekent niet 

dat het er stoffig is. Integendeel! 

Iedere dag zijn we bezig met 

ons zeer uitgebreide en mooie 

assortiment. 

Geerstraat 33   038-3313513   

SLIJTERIJPOST.NL

TOP1TOYS HET SPEELHUYS

Onze speelgoedwinkel vind je in de Geerstraat! 

We hebben een uitgebreid assortiment 

speelgoed van alle grote merken zoals Lego, 

Vtech, Playmobil, FurReal en vele andere. We 

zijn veelal voordeliger geprijsd dan de landelijke 

ketens. Bekijk onze website voor de actuele 

aanbiedingen of ga direct naar de webshop. Tot 

ziens bij Top1Toys Het Speelhuys! 

Geerstraat 25  038-3338284  HETSPEELHUYS.NL

KAASWINKEL ’T VUISTJEAl ruim 40 jaar kun je bij ons terecht voor 
de dagelijkse boodschappen en voor de 
feestelijke gelegenheden. Wij hebben een 
ruim assortiment van Noord-Hollandse kaas, 
buitenlandse kaas, vers gebrande noten, 
olijven, tapenades en nog veel meer lekkers. 
Geerstraat 3a  038-3326203  TVUISTJE.NL
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rest, the famous Hinsz organ (1742) is an international attraction and 

its overwhelming sound can be heard regularly. Two of the nine 

church bells were cast in 1481/1482 by Geert van Wou, one of the most 

important bell founders of his time and seven church bells have been 

cast between 2009 and 2011 by founder Simon Laudy from Finster-

wolde in the province Groningen.   Die Sint Nicolaas  (St. 
Nikolaus) oder Bovenkerk Der auffälligste Anblick entlang 

der IJsselfront ist die älteste Kirche von Kampen, eine große gotische 

Basilika aus dem 14. Jahrhundert. In der Kirche, wo einst der Maler 

Hendrick Avercamp (1585-1634) begraben wurde, befindet sich die 

berühmte Hinsz Orgel (1742). Diese ist nicht nur eine internationale 

Attraktion, sie ist auch noch in Gebrauch und regelmäßig zu hören. 

Die Turmglocken wurden angefertigt vom Glockengießer Geert van 

Wou (ca. 1450-1527), einem der führenden europäischen Glocken-

gießer überhaupt. Diese besondere und monumentale Kirche zieht 

jährlich viele Besucher an.  4  Broederpoort Zie locatie 
10. Stadspark 3e Ebbingestraat 1  Broeder-
gate See location 10 Citypark   Broedertor Siehe Position 10 

Stadtpark 5  De Buitenkerk De Buitenkerk of 
Onze Lieve Vrouwe Kerk is een belangrijk on-
derdeel van het Kamper stadsfront. De kerk-
vorm met drie hallen - hallenkerk - maakt de 
Buitenkerk uniek in Nederland. De kerk dankt 
haar naam aan de locatie, het toen nieuwe 
stadsdeel ‘De Buitenhoek’, dat in de 14e eeuw 
buiten de stadsmuur lag. Adres: Buiten 
Nieuwstraat 101, Kampen  WWW.RKKERKKAMPEN.NL  

 The Buitenkerk/Onze Lieve Vrouwe Kerk (Church 
of our Lady) The Buitenkerk is another imposing landmark along 

the riverfront. With its three halls, this hall church is unique to the 

Netherlands. The church owes its name to its location which used to 

be the outer corner of the city (“buiten” translates as “outside”). In 

the 14th century it was located outside the city wall.   D e 
Buitenkerk/onze Lieve Vrouwe Kerk (Unsere Liebe 
Frauen Kirche)Die Buitenkerk ist ein wichtiger Teil der Kamper 

Stadtfront. Diese Kirche ist ein wichtiger Teil der Kampener Stadprome-

nade. Die Kirche ist mit drei Kirchenschiffen eine Besonderheit in den 

Niederlanden. Die Buitenkerk dankt ihren Namen dem Stadtviertel ‘De 

Buitenhoek’, dieses Viertel lag im 14. Jahrhundert außerhalb (buiten) der 

Stadtmauern und hat daher auch heute noch diesen Namen. 6  
Cellebroederspoort Zie locatie 10. Stadspark 2e 
Ebbingestraat 1  Cellebroedersgate See location 10 

Citypark  Cellebroederstor Siehe Position 10 Stadtpark 7  
De Nieuwe Toren Drieënhalve eeuw oud is dit 
rijksmonument. De  bouw duurde maar liefst 
veertien jaar (1649- 1663). In de beiaardtoren 
hangt een carillon dat grotendeels door de 
bekende François Hemony is gegoten, aange-
vuld met klokken van de Kamper klokkengie-
ters Geert van Wou en Kilian Wegewaert. 
Stadsbeiaardier Frans Haagen bespeelt elke 
maandag en zaterdag het carillon. De Nieuwe 
Toren is geopend en te beklimmen op speciale 

DE HOOGTEPUNTEN VAN 

KAMPEN!
MUST SEE

1  Bewonder Kampen vanaf het water Geniet 
van het mooie stadsfront van Kampen. Vaar 
mee met Rondvaart Kampen, rederij  de 
Havana, de Veerman van Kampen, het Hen-
drikje of ga langer op avontuur met de sche-
pen van de Bruine Vloot. Zelf aan het roer 
staan? Ook dat kan in Kampen!  Admire 
Kampen from the water Enjoy Kampen’s magnificent river-

front. Step aboard one of the vessels from Rondvaart Kampen, 

Havana or the Veerman van Kampen and Hendrikje. Or set sail for a 

longer adventure on one of the ships from the Bruine Vloot (Brown 

Fleet). Want to stand at the helm yourself? That is possible!   
Bewundern Sie Kampen vom Wasser aus Die einzigartige 

Skyline von Kampen vom Wasser aus genießen? Hier bekommen Sie 

die Gelegenheit dazu und können mitfahren bei: Rondvaart Kam-

pen, Reederei Havanna, de Veerman van Kampen und Hendrikje. 

Möchten Sie länger mitfahren? Gehen Sie dann das Abenteuer an, 

um mit einem Traditionssegler der ‘braunen Flotte’ zu fahren.  Hier 

dürfen Sie auch gerne selbst ans Ruder! 2  Binnentuinen in 
Kampen Zoek de stilte op in de stad. Breng 
een bezoekje  aan de binnentuin van Marga-
retha of het Hof van Breda. In de binnentuin 
van Margaretha is ‘restaurant MaGreet’ geves-
tigd waar het in de zomer heerlijk vertoeven is 
op het terras. Voor kinderen is er een zandbak 
en waterpomp.  Margaretha & Restaurant 
MaGreet  Burgwal 45, Kampen  Markt-
steeg, Kampen  Courtyard gardens in Kampen 

Find tranquility in the city? Pay a visit to Margaretha’s courtyard or 

the ‘Hof van Breda’. ‘Restaurant MaGreet’, located in Margaretha’s 

courtyard, has a terrace where you can enjoy the summer. For child-

ren, there is a sandbox and a water pump.    Stadtgärten in 
Kampen Suchen Sie die Ruhe in der Stadt? Dann besuchen Sie ei-

nen unserer Stadtgärten bei Margaretha oder dem ‘Hof van Breda’. 

In dem Stadtgarten bei ‘Margaretha’    hat sich ‘Restaurant MaGreet’ 

befindet sich, wo man im Sommer herrlich auf der Terrasse sitzen 

kann. Für Kinder gibt es einen Sandkasten und eine Wasserpumpe. 
3  De Bovenkerk Deze meest markante ver-

schijning langs het IJsselfront is de oudste 
kerk van Kampen. Een grote, gotische kruis-
basiliek gebouwd in de 14e eeuw. In de kerk, 
waar ooit schilder Hendrick Avercamp (1585-
1634) werd begraven, is nog steeds het fa-
meuze Hinsz-orgel (1742) te beluisteren. Twee 
van de negen torenklokken zijn gegoten door 
klokkengieter Geert van Wou (ca 1450-1527). 
Hij was één van de belangrijkste Europese 
gieters ooit. Koornmarkt 28, Kampen  WWW.

DEBOVENKERK.NL  Sint-Nicolaaskerk or Bovenkerk 
(The Saint Nicolas Church) The most prominent landmark 

along the riverfront is the oldest church in Kampen, the Bovenkerk, 

A large, gothic cross basilica built in the 14th century. In this church, 

where once the painter Hendrick Avercamp (1585-1634) was laid to 

feestdagen of op afspraak, en fungeert als lo-
catie voor het  spannende spel ‘Escaperoom 
Kampen’. Torenstraat, ingang Oudestraat 
146, Kampen  The Nieuwe Toren (The new to-
wer) Despite its name, this listed monument is three and a half 

centuries old, it took not less than fourteen years to build (1649- 

1663). Inside the tower a carillon is installed,  the bells were cast by 

the well-known bell founder François Hemony and the Kampen bell 

founders Geert van Wou and Killian Wegewaert. The town carillon 

player Frans Haagen plays the carillon every Monday and Saturday. 

The New Tower is open for climbing on holidays or by appointment 

and home of the exciting ‘Escaperoom Kampen’game.  Der 
Nieuwe Toren (Neue Turm) Dieses Monument ist etwa 350 

Jahre alt und der Bau dauerte stolze vierzehn Jahre (1649-1663). Im 

Glockenturm hängt ein Glockenspiel, welches größtenteils durch den 

bekannten Glockengießer François Hemony gegossen wurde, ergänzt 

wurde es mit Glocken der Kamper Glockengießer Geert van Wou und 

Kilian Wegewaert. Der Glockenspieler der Stadt Kampen Frans Haagen 

spielt jeden Montag und Samstag auf dem Glockenspiel. ‘De Nieuwe 

Toren’  ist an bestimmten Feiertagen geöffnet und auch bei vorheriger 

Anmeldung zu besichtigen. Weiterhin fungiert der Turm auch für das 

spannende Spiel ‘Escaperoom Kampen’. 8  De Stadskazerne 
Naast de Tourist Info Kampen vind je hier een 
mooi gerestaureerd gebouw met een exposi-
tieruimte en culturele residenten, zoals de bi-
bliotheek, het stadsarchief. Op de eerste ver-
dieping kan je even uitrusten en genieten van 
een mooi uitzicht over de IJssel.  Oudestraat 
216, Kampen  Touristinfokampen@gmail.
com  038-2022366  The City Barracks  
Tourist Info Point Here you find the Tourist Info. This recently 

renovated monumental building, houses and exhibition space and 

cultural residents, such as the library and the city archives. It is well 

worth a visit. On the first floor you can take a rest at ‘Café Paatje’ and 

enjoy a view over the IJssel river and free WiFi.   Die Stadt-
kaserne  Touristeninformationen Hier finden Sie die 

Touristeninformation in einem erst kürzlich komplett renovierten 

historischen Gebäude; außerdem Ausstellungsräume, die Bibliothek 

und das Stadtarchiv. Im ersten Stock befindet sich das ‘Café Paatje’. 

Hier können Sie es sich gemütlich machen und bei gratis WLAN von 

der Aussicht über die IJssel genießen. 9  Gotisch Huis Een 
Hanze koopmanshuis gebouwd aan het einde 
van de 15e eeuw. Oudestraat 158, Kampen  

Gothic House A true Hansa merchant house built at the end of the 

15th century.  Gothisches Haus Ein richtiges hanseatisches 

Kaufmannshaus, erbaut gegen Ende des 15. Jahrhunderts. 10  Het 
Stadspark Het Groene Hart van Kampen is aan-
gelegd in Engelse landschapsstijl. De Broeder-
poort en de Cellebroederspoort dienen als 
toegangspoorten tot het park. De Cellebroe-
derspoort en de Broederpoort hebben ooit 
dichter bij het centrum gestaan. In 1465 wer-
den de stadspoorten verplaatst vanwege de 
toenemende welvaart in het Hanzetijdperk. 
Aan deze zijde van Kampen was geen stenen 
stadsmuur, maar een aarden wal ter verdedi-
ging van de stad.  The City Park The green Centre of 

Kampen is created in English landscape style. The Broedergate and 

Cellebroedersgate medieval gates serve as the access gates to the 

park. The Cellebroedersgate and the Broedergate once stood much 

closer to the city center. These gates were moved in 1465 because of 

the increasing prosperity during the Hansa era. There was no stone 

town wall on this side of Kampen, but an earth rampart to defend 

the town.   Der Stadtpark Das grüne Herz von Kampen ist im 

Englischen Landschaftsstil angelegt. Das Broeder- und das Celle-

broederstor dienen als Parkeingänge.  Das Cellebroederstor und das 

Broedertor standen früher näher an der Altstadt. 1465 wurden die 

beiden Stadttore wegen dem steigenden Wohlstand in der Hansezeit 

und der damit verbundenen Ausbreitung der Stadt umgesetzt. An 

dieser Seite von Kampen gab es keine Stadtmauer aus Stein, son-

dern nur einen Erdwall zur Verteidigung der Stadt. 11  ‘t Huys 
der Kunsten ‘t Huys der Kunsten is het oudst 
bewaarde  pand van Kampen. De eerste ste-
nen van dit Huys zijn gelegd in de dertiende 
eeuw. Dit pand heeft de eerste eeuwen dienst 
gedaan als patriciërswoning. Nu is het exposi-
tieruimte en kan men iedere zaterdagmiddag 
de expositieruimte bezoeken. Voorstraat 20, 
Kampen  WWW.HUYSDERKUNSTEN.NL   The House of 
the Arts The house of the Arts is the oldest building in Kampen. De 

first bricks of this house were laid in the thirteenth century. For many 

centuries the building has served as a patrician residence These days 

it is an Exhibition space and visitors can visit every Saturday after-

noon.  Das Huys der Kunsten Das Haus der Kunst ist das 

älteste Gebäude in Kampen. Der Grundstein wurde im dreizehnten 

Jahrhundert gelegt. Dieses Gebäude diente früher als Patrizierhaus. 

Jetzt ist es ein Haus der Kunst und Besucher können es jeden 

Samstagnachmittag besuchen. 12  Ikonenmuseum Kam-
pen Op een prachtige plek in het monumenta-
le centrum van Kampen is een uniek museum 
te  vinden: het Ikonenmuseum, gevestigd in 
een  historisch klooster dat ooit deel uitmaak-
te van  het convent van de Minderbroeders. 
Ikonen als  bron van kracht en inspiratie. Bui-
ten Nieuwstraat 2, Kampen  I c o n o g ra p hy 
Museum Kampen In a beautiful location in the monumental city 

centre of Kampen you find a unique museum: The Iconography Mu-

seum. In a former convent, once part of the order of the Franciscan 

Minor Friars. Iconography as a source of power and inspiration.   
Ikonenmuseum Kampen In einem besonderen Gebäude im 

historischen Kampen finden Sie ein einzigartiges Museum, das Iko-

nenmuseum. Dieses Museum hat sich in einem historischen Gebäude 

niedergelassen, welches in früher Zeiten Teil des Klosters der ‘Min-

derbroeders’ war. Ikonen als Quelle der Kraft und Inspiration. 13  
De Kamper Kogge De Kamper Kogge is een zo 
authentiek mogelijk evenbeeld van een koop-
vaardijschip  uit de veertiende eeuw. De nabij-
gelegen  Koggewerf biedt daarnaast ruimte 
aan  eeuwenoud vakmanschap zoals smeden, 
visroken, touwslagen en wolweven tijdens di-
verse evenementen. De maritieme geschiede-
nis en historische scheepsbouw uit de Hanze-
tijd komt hier tot leven! Havenweg 7, Kampen  
WWW.KAMPERKOGGE.NL  The Kamper Cog The Kamper 

Cog is an authentic replica of a 14th century merchant ship. At the 

nearby cog wharf ancient crafts, such as forging, smoking fish, rope-

making and wool weaving are demonstrated during events. The 

maritime history and historic shipbuilding from the Hanseatic era 

truly comes to life here!  Die Kamper Kogge Die Kamper 

Kogge ist der Nachbau eines Handelsschiffes aus dem vierzehnten 

Jahrhundert, der so originalgetreu wie möglich ausgeführt wurde. 

Auf der angrenzenden Koggewerft werden immer noch einige tradi-

tionelle Handwerksarbeiten von den Freiwilligen ausgeübt. So wird 

unter anderem während besonderer Veranstaltungen noch ge-

schmiedet, Fisch geräuchert, Tau geschlagen, Holzschnitzereien an-

gefertigt und gewebt. Die Geschichte der Seefahrt und des Schiff-

baus aus der Hansezeit wird so wieder zum Leben erweckt! 14  
Het Kleinste huisje van Kampen Aan de Burgwal 



op nummer 98, staat het kleinste huisje van 
Kampen. Ooit woonde hier een gezin met drie 
kinderen. Het huisje is maar 1,4 meter breed 
en 4,5 meter diep. In 1992 is het huisje door 
Stichting Stadsherstel gerestaureerd. De 
tweekamerwoning is ingericht met spullen uit 
‘grootmoeders tijd’. De meeste spullen date-
ren uit het begin van de 20e eeuw. Burgwal 
98, Kampen  The ’Kleinste huisje’  (smallest 
house) in Kampen On the Burgwal, at number 98, you will find 

the smallest house in Kampen. Once, a family with three children 

lived here. The little house stands proud at 1.4 meters wide and 4.5 

meters deep. In 1992 the house was renovated by Stichting Stadsher-

stel (a foundation for historical restauration). The house has been 

furnished with items from ‘grandmother’s time’. Most of the items 

date back to the early years of the 20th century.   Das ‘Klein-
ste huisje’ (kleinste Häuschen) van Kampen Am Burgwal 

Nr. 98 steht das kleinste Häuschen von Kampen. Hier lebte einmal 

eine Familie mit drei Kinder. Das Häuschen ist nur 1,40 m breit 

und 4,50 m lang. Im Jahr 1992 wurde es von der Stiftung ‘Stads-

herstel’ (Stadterhaltung) restauriert. Die 2-Zimmerwohnung ist 

eingerichtet mit Antiquitäten aus ‘Großmutterszeit’. Die meisten 

dieser Sachen datieren aus dem frühen 20. Jahrhundert. 15  
Koornmarktspoort Prachtig gelegen tussen de 
IJssel en het oude centrum van Kampen vind 
je de Koornmarktspoort. Deze oudste 
stadspoort van Kampen dateert uit de 14de 
eeuw en fungeert alseen expositieruimte. IJs-
selkade 1, Kampen  Koornmarktspoort Beautiful-

ly situated between the IJssel and the old center you will find te 

Koornmarktspoort. This oldest city gate of Kampen dates from te 

14th century and will soon serve as an exhibition space again.  
Koornmarktspoort In wunderschöner Lage zwischen IJssel und 

Altstad befindet sich das Koornmarktstor. Dieses älteste Stadttor von 

Kampen stammt aus dem 14. Jahrhundert und wird bald dienen für 

das spannende Spiel Escaperoom. 16  Leuk voor kids 
Klimmen, klauteren en ravotten, dat kan in 
Kampen! Ga met kinderen naar de  Natuur-
speelplaats. Let op: vies worden  hoort erbij! 
Naast de Natuurspeelplaats ligt  ‘Kinderboer-
derij Cantecleer’. Er is van alles te beleven en 
er worden leuke evenementen georganiseerd. 
Korteweg 2, Kampen   Fun for kids Climbing, 

clambering and fooling around, you can do it in Kampen! Take your kids 

to the natural playground. Beware: getting dirty is part of the game! 

Next to the natural playground, you find ‘Petting zoo Cantecleer’. The-

re’s lot to experience here and fun events are organized regularly.   
Spaß für Kinder Klettern, rennen und toben, das ist möglich in 

Kampen! Gehen Sie mit Ihren Kindern auf den Naturspielplatz. Aber 

passen Sie auf: Dreckig werden gehört dazu! Neben dem Naturspiel-

platz liegt der ‘Kinderbauernhof Cantecleer’. Hier kann man viel er-

leben und Spaß haben, es werden regelmäßig tolle Verantstaltungen 

für Kinder afgeboten. 17  Sigarenfabriek de Olifant 
Voor de beste sigaren, biologische en fair tra-
de  koffie en thee ga je naar de Eenhoorn en 
de  Olifant. Je kunt hier een rondleiding krij-
gen  door de sigarenfabriek en de koffiebran-
derij. Voorstraat 100-108, Kampen  WWW.EEN-

HOORN.EU   Cigar factory ’ De Olifant’ For quality cigars, 

organic and fair trade coffee and tea, ‘de Olifant’ & ‘De Eenhoorn’ is 

the place to be. You can take a tour through the cigar factory and the 

coffee roasting factory.  Zigarrenfabrik ‘De Olifant’ Für 

hochwertige Qualitätszigarren, bio- und fair trade - Tee und Kaffee 

müssen Sie zu ‘de Olifant’ & ‘de Eenhoorn‘ gehen. Eine Führung 

durch die Zigarrenfabrik und die Kaffeebrennerei ist möglich. 18  
Stadsbrug In 1448 bouwde Kampen haar eerste 
houten  brug over de IJssel. Na vele versies is 
de  huidige stadsbrug met Gouden Wielen in 
1999 geopend.  City bridge Kampen built its first 

wooden bridge over the IJssel River in 1448. After many versions, the 

current town bridge with golden wheels was opened in 1999.  
StadtbrückeIm Jahr 1448 baute Kampen die erste Holzbrücke über 

die IJssel. Nach vielen Varianten wurde die heutige Stadtbrücke mit 

ihren goldenen Rädern im Jahr 1999 eröffnet. 19  Stedelijk 
Museum Kampen Het Stedelijk Museum Kam-
pen is gevestigd in het voormalige stadhuis 
van Kampen, met een nevenvestiging in de 
voormalige Synagoge (nr. 21). Naast wissel-
tentoonstellingen vertelt de vaste opstelling 
van het museum met deelthema’s de rijke his-
torie van de stad. Pronkstuk van het museum 
is de  Schepenzaal uit 1545, de plek waar sinds 
de middeleeuwen recht werd gesproken. Ou-
destraat 133, Kampen  WWW.STEDELIJKMUSEUMKAM-

PEN.NL  Municipal Museum KampenThe Municipal Mu-

seum can be found in the ancient Kampen city hall, located in the 

middle of the historical town center, with a branch in the former sy-

nagogue (nr 21). In addition to temporary exhibitions, the museum’s 

permanent display shows the rich history of the city through a num-

ber of subthemes. The highlight of the museum is the Magistrate’s 

Court dating back to 1545, where justice has been served since the 

Middle Ages.  Städtisches Museum Kampen Das Stedelijk 

Museum Kampen befindet sich im ehemaligen Rathaus von Kam-

pen, mitten in der historischen Innenstadt, mit einer Niederlassung 

in der ehemaligen Synagoge. Neben wechselnden Ausstellungen 

erzählt die Dauerausstellung des Museums anhand einer Reihe von 

Unterthemen die reiche Geschichte der Stadt. Prunkstük des Muse-

ums ist der Schepenzaal (Schöffensaal) aus 1545, wo seit dem Mitte-

lalter Recht gesprochen wurde. 20  Stegen in Kampen Ver-
geet vooral niet een blik te werpen in één van 
de vele stegen wanneer je door de  stad loopt. 
De Houtzagerssteeg is daar een prachtig 
voorbeeld van.  Alleys in Kampen While walking 

through the city, glance into the many enchanting alleyways. The 

Houtzagerssteeg (loosely translated = the Woodsaw alley) is an ex-

cellent example.  Gassen in KampenWenn Sie durch die 

Stadt spazieren, vergessen Sie dann nicht, einen Blick in die kleinen 

Gassen zu werfen. Kampen hat viele, viele kleine Gassen und der 

Houtzagersteeg (frei übersetzt = die Holzsägergasse) ist hierfür ein 

wunderbares Beispiel. 21  De Synagoge De voormalige 
synagoge werd gebouwd in 1847 naar het ont-
werp van stadsarchitect Nicolaas Plomp. De 
synagoge diende bijna 100 jaar als bedehuis. 
Nu worden er, als nevenlocatie van het Stede-
lijk Museum Kampen (nr. 19) wisselexposities 
gehouden. Op de vrouwengalerij is een kleine 
expositie over het Joodse leven in Kampen. 
IJsselkade 33, Kampen   The Synagogue The 

synagogue was built in 1847 after the design of city architect Nicolaas 

Plomp. The synagogue served a 100 years as a place of worship. Now, 

as a side location of the Stedelijk Museum temporary exhibitions are 

held. The women’s gallery has a small exhibition about Jewish life in 

Kampen.  Die Synagoge Die Synagoge wurde 1847 nach dem 

Entwurf von Stadtarchitekt Nicolaas Plomp erbaut. Die Synagoge 

diente fast 100 Jahre lang als Ort für jüdische Gottedienste Im zwei-

ten Standort des Stedelijk Museums finden jetzt wechselnde Ausstel-

lungen statt. Auf der Frauengalerie ist eine kleine Ausstellung über 

das jüdische Leben in Kampen zu sehen.

TIP!PAK DE KAARTop de pagina's hiervoorERBIJ
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GENIETEN

De Eenhoorn wil de wereld van smaak ontdekken met 
liefhebbers van koffie en thee. Hun specialisten nemen 
je graag mee op de reis van grondstof via vakmanschap 
tot kwaliteitsproduct. 

n het historische pand in de binnenstad van Kampen is de 
reis van elk product te volgen. Kwaliteit en zuiverheid staan 
aan de basis van alle keuzes. De Eenhoorn verkoopt verfijnde 

producten, integer geproduceerd, met respect voor de aarde. Ze 
willen klanten laten genieten van eerlijke heerlijkheden in een 
mooie, warme sfeervolle omgeving waarin de zintuigen en de 
verbeelding geprikkeld worden.

Rondleidingen & proeverijen
Heb jij altijd eens willen weten waar De Eenhoorn haar koffie 
inkoopt? Of ben jij nieuwsgierig naar de geschiedenis van 
Kampen als tabaksstad? Boek dan een rondleiding door de 
fabriek. Je wordt meegenomen op reis door het historische pand 
en in een uur hoor je alles wat je moet weten over het inkoop- 
en productieproces van De Eenhoorn. De wereld van koffie, thee 
of tabak verder ontdekken? Een rondleiding kan ook uitgebreid 
worden met verschillende proeverijen. Interesse? Neem contact 
op via info@eenhoorn.eu. 

Thee
De Eenhoorn zoekt, proeft en selecteert de mooiste theeën van 
de wereld. De talloze nuances en variaties in thee ontstaan door 
verschillen in jaargang, selectie, klimaat, hoogte, grondsoort en 
productwijze. Hierdoor krijgt elke thee een eigen kleur, aroma en 
smaak. Theesommelier Binet Brasser reist de wereld over op zoek 
naar bijzondere theeplantages. 

Koffie
Koffie van De Eenhoorn wordt met aandacht en liefde 
geselecteerd, gebrand en geproefd. Samen met de koffieboeren 
wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit koffiebonen. In de 
koffiebranderij worden de groene koffiebonen wekelijks vers 
gebrand en verpakt. Voor elke koffie is er een speciaal brandprofiel 
om kleur, geur en smaak optimaal te ontwikkelen. 

Wist je dat?
De Eenhoorn haar koffie uit de Dominicaanse 
Republiek rechtstreeks inkoopt bij koffieboer 
Eddy? Directeur Thomas Klaphake heeft de 
koffieplantage al meerder malen bezocht. Scan 
de QR-code voor zijn reisverslag. 

Kom langs! 
Van maandag tot en met zaterdag staat de deur van de 
Eenhoorn voor je open: geniet in de koffiebar van een fijne 
cappuccino, bezoek de winkel voor advies en bijzondere 
producten voor thuis of boek een rondleiding of proeverij 
om meer over de filosofie, werkwijze en producten te 
weten te komen.

GEÏNSPIREERD
door de EENHOORN

RM Fashion kan 
elke man in het 
nieuw steken!
 

Herenmodezaak RM Fashion aan de Geerstraat in 
Kampen is al vele jaren een begrip in Kampen en is niet 
meer weg te denken. De zaak heeft een ruime collectie 
herenmode en is gespecialiseerd in grote maten.
 

RM Fashion is een echt familiebedrijf, opgericht door Bertus 
Veneboer. In 1999 nam schoonzoon Ronnie Mooiweer de zaak 
over. Sinds 2011 zit ook Rob Lindeboom (schoonzoon van Ronnie 
Mooiweer) in het bedrijf. Inspelend op een groeiende behoefte ging 
Mooiweer zich in de loop der jaren steeds meer richten op grote 
maten. Tegenwoordig presenteert RM Fashion een grote collectie 
grote maten herenmode en daarmee is de kledingzaak vrij uniek in 
Nederland. Met deze bijzondere collectie trekt RM Fashion klanten 
uit heel het land. 

RM Fashion kan iedereen in het nieuwe steken. De maten lopen van 
medium tot en met 8 XL. Zo kan iedereen slagen bij RM Fashion. De 
collectie is zeer compleet en varieert van overhemden, truien, vesten 
en T-shirts tot broeken, jassen en kostuums. Daarnaast voelen veel 
mensen zich aangetrokken tot de gemoedelijke sfeer in de winkel. 
Het team van RM Fashion staat altijd klaar voor persoonlijk advies. 
 
RM Fashion heeft ook nog de beschikking over een eigen 
borduurstudio voor bedrijven en particulieren. Op het gebied 
van borduren van teksten en logo’s op kleding en textiel kan 
RM Fashion alle wensen in vervulling laten gaan. Ook biedt RM 
Fashion de extra service om kleding op maat te maken. Waar vind 
je nu een kledingzaak met grote maten tot 8XL, een borduurstudio 
en een kleermaker onder één dak? In Kampen aan de Geerstaat 
27! Komt gerust eens langs en maak kennis met de uitgebreide 
mogelijkheden van RM Fashion. 

Bezoek WWW.RMFASHION.NL of bel 038-3326743

SHOPPEN
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TRENDING

ZOMERSE
HOTSPOTS!

In Kampen vind je veel bijzondere plekjes. Een aantal van deze pareltjes ontdek je op deze pagina. De mooiste locaties om te overnachten of lekker te eten en leuke activiteiten voor kids! 

B&B TUSSEN DE POORTEN
Kom overnachten in deze voormalige stadsboerderij nabij het 

centrum. Een historisch pand aan de rand van het stadspark tussen 

twee indrukwekkende poorten van Kampen in. Hier overnacht je in 

een zeer luxe studio. Je vindt hier alles wat je nodig hebt en je krijgt 

persoonlijke aandacht en service op maat!  TUSSENDEPOORTEN.NL

Leuk voor kids:

KINDERATELIER BOUWEN 
& BOETSEREN
Wil jij beelden en voorwerpen maken van karton, gips, 

klei, hout of afvalmateriaal? Dan is het Kinderatelier 

Bouwen & Boetseren bij kunstencentrum Quintus écht 

iets voor jou! Je gaat werken met allerlei materialen, 

onderzoekt kleur- en vormgebruik van eigen werk en 

dat van kunstenaars én je leert je fantasie gebruiken. 

Je eigen belevingswereld is daarbij de belangrijkste 

inspiratiebron!  QUINTUSKAMPEN.NL

KOM ‘OP ADEM’ IN DE BOVENKERK
Duizenden mensen gingen je hier in de afgelopen eeuwen al voor en kwamen op adem in de Bovenkerk. Je bent deze zomer welkom in de Bovenkerk. Als toerist of bezoeker om te genieten van dit magnifieke monument, of om letterlijk ‘Op Adem’ te komen. Elke werkdag is er van 10.30 - 12.30 uur een pastor aanwezig voor een kopje koffie en/of voor een goed gesprek.  Meer info: OP-ADEM.NL en (concert)agenda: DEBOVENKERK.NL

Gezellig borrelen en lekker eten doe je bij: PROEF- & EETLOKAAL DE STOMME VAN CAMPENGeniet hier van een mooi speciaalbier uit het grootste bierassortiment van Kampen. Ontdek maar liefst 
18 bieren van het vat en ruim 200 bieren op de fles en blik. De Stomme is tevens het proeflokaal van 
de lokale Brouwerij de Wereld. Houd je van lekker eten? Sla dan het Eetlokaal niet over. Hier worden de 
heerlijkste burgers en spareribs voor je gegrild. Welkom bij de Stomme van Campen!  DESTOMMEVANCAMPEN.NL

Boek een sfeervolle accommodatie. Er zijn veel verschillende locaties 
waar je kunt overnachten maar dit zijn toch wel twee topadresjes: BOETIEKHOTEL KAMPENHet Boetiekhotel Kampen is gelegen aan de IJssel en gevestigd in een karakteristiek 

Jugendstil pand. De sfeervolle en ruime kamers zijn voorzien van alle moderne 

faciliteiten. Sommige kamers bieden een uitzicht op de IJssel, andere kamers kijken uit 

op de historische binnenstad. Het ontbijt wordt geserveerd in de gezellige ontbijtkamer 

of in de binnentuin met zicht op de historische stadsmuur.  HOTELKAMPEN.NL

Veel te 
DOEN!
Je vervelen in Kampen? Onmogelijk! 
Boek een leuke activiteit en trek erop 
uit. Stap aan boord van de Jannes van 
Campen voor een unieke rondvaart of 
verken de omgeving op een e-chopper. 
Kom je met een groep? Speel een 
gezellig potje citygolf of huur samen 
een bootje en verken de waterrijke 
omgeving. 

Uniek: 
RONDVAART AAN 
BOORD VAN EEN 
ZEILSCHIP

RondvaartKampen biedt je een unieke 
beleving aan boord van zeilschip de 
Jannes van Campen. Wanneer je als 
stad zo’n rijke zeilvloot hebt dan wil 
je die ook beleven als bezoeker. Stap 
aan boord en het avontuur start 
meteen. Plof lekker in de zitzakken, 
geniet van de mooie omgeving en 
help wanneer je dat wil mee met 
het hijsen van de zeilen.

OP ZOEK NAAR DE LEUKSTE 
ACTIVITEITEN IN KAMPEN?
Zoek niet verder en boek bij Kamperevents.nl: 

 Een ontspannen toertocht op een E-Chopper 

 Een bootje en ontdek de waterrijke omgeving van Kampen

 Een gezellig potje Citygolf 

 De spannende Escape Room in de Nieuwe Toren van Kampen 

 Een beklimming van de Nieuwe Toren 

 En nog veel meer…

Meer informatie en reserveren? 
Kijk op KAMPEREVENTS.NL, mail naar INFO@KAMPEREVENTS.NL 
of bel naar 038-3031621

ACTIEF

Tijdsduur: 1 uur

Prijzen tickets: 
Volwassenen € 10,00 / Kinderen tot 12 jaar € 5,00
Bekijk voor de data en beschikbaarheid de 
rondvaartkalender op de website.

Rondvaart reserveren: 
Ga naar RONDVAARTKAMPEN.NL en boek 
online jouw zeiltocht of bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur naar 06-28141394. 
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MEULEMAN 
MAKELAARDIJ 

 Gek op kleuren... eh... huizen!
Meuleman Makelaardij is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een vertrouwde 
naam op de woningmarkt in de gemeente 
Kampen. Naast dat de dames houden 
van huizen, zijn ze ook wel in voor een 
mooie kleurwedstrijd! 

euleman Makelaardij doet de verkoop en aankoop 
van woningen en is in te schakelen voor taxaties. 
Ook kan je bij Meuleman terecht voor het huren 
of verhuren van een woning. Hierin kun je ook 

volledig ontzorgd worden, door ook het beheer aan Meuleman 
Makelaardij uit handen te geven. Inmiddels hebben zij een 
royale portefeuille opgebouwd, zowel in de binnenstad, als de 
omliggende woonwijken. 

KLEURWEDSTRIJD
En dan die kleurwedstrijd waar deze pagina mee begon. De chal-
lenge is dat je de kleurplaat hiernaast zo mooi mogelijk inkleurt, 
uitknipt en inlevert bij het pand aan de Vloeddijk 44. Er zijn twee 
prijscategorieën, zo maakt iedereen op z'n eigen niveau kans:

Leeftijd 0 - 7 jaar: Tegoedbon €50 • Intertoys Kampen
Leeftijd 7 - 100 jaar: Tegoedbon €50 • Intertoys Kampen

Doe je mee? Intussen kan je uiteraard ook gewoon je woning 
te koop zetten. Of heb je advies nodig voor aankoop, taxatie of 
verhuur? Bezoek het pand aan de Vloeddijk 44 waar  je gastvrij 
onthaald zult worden. Kan je meteen die kleurplaat inleveren :-).

Kijk voor meer informatie op www.meulemanmakelaardij.nl 
of bel: 038 - 3322404 

M

WONEN
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Één van de oudste straten van Kampen
DE OUDE STRAAT
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PURE
GASTVRIJHEID
IN KAMPEN 

UITGAAN

GEZELLIGE RESTAURANTS
en LUNCHROOMS - OP DE 
MEEST MOOIE PLEKJES!
Culinair genieten in Kampen, dat kan op de meest mooie en 

unieke plekken! Wat denk je van romantisch dineren aan de 

IJssel? Gezellig een hapje eten bij de restaurants of eetcafés 

aan de Plantage of de Botermarkt? Of lunchen in de historische 

binnenstad van Kampen? Kom genieten van heerlijk eten en 

drinken. Alle gerechten worden met liefde bereid!

Restaurant Burritos Azteca (Mexicaans)

Broederstraat 25  BURRITO-AZTECA.NL

Restaurant Da Enzo (Italiaans)

Oudestraat 208  DA-ENZO.NET

Restaurant De Bastaard (aan de IJssel) 

IJsselkade 61  DEBASTAARDKAMPEN.NL

Restaurant De Stadsherberg (aan de IJssel) 

IJsselkade 48  DESTADSHERBERGKAMPEN.NL

Restaurant de Vier (aan de IJssel) 

IJsselkade 59  DEVIER-KAMPEN.NL

Restaurant Happy Garden (Aziatische & Europese 

keuken) Blauwe Engel 5  DEHAPPYGARDEN.NL

Restaurant Kota Radja (Chinees-Indisch) 

Oudestraat 119  KOTARADJAKAMPEN.NL

Restaurant Los Che (Argentijns)

Voorstraat 107  LOSCHE.NL

Restaurant Madame Som Tam (Thais)

IJsselkade 45  MADAMESOMTAM.NL

Restaurant MaGreet / IJsselheem 
(Regionale- & seizoensproducten) Burgwal 45  MAGREET.NL

Thoms Grillhuys (Grill specialiteiten)
Oudestraat 154  THOMSGRILLHUYS.NL

Lunchroom 't Trappetje (Koffie, pattiserie en lunch) 
Oudestraat 25  TRAPPETJE.NL

Eetkamer de Tijd (ook high-tea/wine/beer)
Broederstraat 17  EETKAMERDETIJD.NL

SFEERVOLLE CAFÉS
Ouderwets gezellige bruincafés, grandcafés waar je terecht kan 
voor een hapje en een drankje en sfeervolle cafés aan het water. 
Er zijn vele unieke plekken in Kampen waar je kunt genieten. 
Een gezellig avondje uit of een drankje na het 
shoppen, wees welkom! 

Grandcafé De Majesteit
Horecaplein De Plantage  
GRANDCAFEDEMAJESTEIT.NL 

Grandcafé Efes
Buiten Nieuwstraat 3-5  
EFESGRANDCAFE.NL

Café de Pub
Horecaplein De Plantage  CAFEDEPUBKAMPEN.NL

Café de Lantaarn
Buiten Nieuwstraat 8  HORECAKAMPEN.NL

Café de Moriaan
Boven Nieuwstraat 113  FACEBOOK.COM/MORIAANKAMPEN

Café Eigenwijs
Plantage 5  CAFEEIGENWIJS.EU

Café Moonshiners
Voorstraat 91  THEMOONSHINERS.NL 

Café The Corner
Buiten Nieuwstraat 3-5 FACEBOOK.COM/CAFEDECORNER

Café 't Kroegje
Geerstraat 17  KROEGJEKAMPEN.NL

Café 't Ponton
IJsselkade 51 t/o  CAFEPONTON.NL

Café de Unie
IJsselkade 49  FACEBOOK.COM/CAFEDEUNIE

Sportcafé de Reeve
Horstsingel 1  SCDEREEVE.NL

TOT SNACKS IN KAMPEN!
Even lekker snacken is soms zo fijn! En in Kampen vind je ook 
nog eens de lekkerste snacks. Geniet bij Snackbar Mulder van 
snacks uit eigen keuken. Bij Snackbar Timmer kan je al meer 
dan 20 jaar  terecht voor goede friet, snacks en ijs en Snackbar 
Jansen is tot in de vroege uurtjes geopend voor iedereen die 
lekkere trek heeft in de nacht. 

Snackbar Jansen
Oudestraat 192  AUTOMATIEK-JANSEN.NL

Snackbar Mulder
Middelbuurtstraat 22  SNACKBARMULDER.NL

Snackbar Timmer
Stationsplein 4  FACEBOOK.COM/SNACKBAR-TIMMER

UNIEKE FEESTLOCATIES
Zoek je een gezellige vergader- of  feestlocatie? Dan hoef je 
niet verder te zoeken! Vaar mee met salonboot de Veerman van 
Kampen, ontdek De Leuke Hanzestad met terras aan de IJssel, 
dans erop los bij events- en partycenter Meetpoint of feest tot 
in de late uurtjes bij Moods & Roots in de historische binnenstad 
van Kampen.

De Leuke Hanzestad
IJsseldijk 12  DELEUKEHANZESTAD.NL

De Veerman van Kampen
IJsselkade thv het Van Heutszplein  DEVEERMANVANKAMPEN.NL

Moods & Roots
Plantage 1  MOODSANDROOTS.NL

Movie Unlimited Kampen
Horecaplein De Plantage  KAMPEN.MOVIEUNLIMITEDBIOSCOPEN.NL

Meet Point Kampen
Veerweg 5  MEET-POINT.INFO

HORECAKAMPEN.NL
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Fresco’s van de midDenstand
Het fenomeen van de geschilderde muurreclames kende zijn 
hoogtij in de periode tot 1940. Gespecialiseerde reclameschilders 
brachten de schilderingen meestal aan op gestucte wanden en 
soms direct op de baksteen. Door de opkomst van andere vormen 
van reclame, raken de muurreclames na de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw in verval. Enkele decennia later realiseert men zich 
pas de waarde van dit jonge erfgoed. Zo ook in Kampen waar 
– onder de titel ‘Fresco’s van de middenstand’ – vanaf de jaren 
tachtig begonnen wordt met inventariseren en restaureren van de 
oude muurreclames. ‘V.d. Put’s beschuit, is kracht Beschuit’ op de 
hoek van de Oudestraat-Kerkstraat is in 1983 de eerste herstelde 
muurreclame in Kampen. Inmiddels zijn er een tientallen fresco’s 
gerestaureerd. www.stadsherstelkampen.nl

Leuke tip: 
Volg de route langs alle muurreclames in Kampen

Ontdek meer informatie over de muurreclames in de Kampen 
Stadsgids app. In de app staat een route langs alle muurreclames 
voor je klaar. Download de Kampen Stadsgids app gratis op je 
telefoon en ontdek alle muurreclames. Een wandelroute langs 
de muurreclames is ook verkrijgbaar bij één van de Tourist Info 
Punten.

Wist je dat...
…de onder anderer schildersbedrijven Plender & Westendorp 
deze historische muurreclames jaarlijks onderhouden? Elk jaar 
worden de muurschilderingen op vakkundig wijze bijgewerkt en 
gerestaureerd waar nodig. Dankzij o.a. deze schildersbedrijven blijft 
dit Culturele Erfgoed van Kampen goed onderhouden en bestaan.

038 331 79 67  Betonstraat 7,  Kampen

 

MUurReclamEs
in KaMpen

Rond 1900 bedachten middenstanders een 
nieuwe manier van reclame maken in de vorm van 
muurschilderingen. Deze muurreclames hadden 
grote gevolgen voor het stadsbeeld omdat ze op 
veel panden verschenen. Waren de mensen destijds 
doorgaans weinig enthousiast, tegenwoordig zijn 
de muurreclames cultureel erfgoed.   

CULTUREEL ERFGOED

De Stadskazerne is tot de nok gevuld met verhalen. Over 
(heel) vroeger, over fantasie, familiegeschiedenis, lokale 
verhalen, maar ook met cursussen, lezingen en toeristische 
informatie en tentoonstellingen. Er is altijd wat te doen! 

In De Stadskazerne vind je: 

 Bibliotheek Kampen

 Stadsarchief Kampen

 RTV IJsselmond

 Gemeentelijke archeologie

 Historische vereniging Jan van Arkel 

 Tourist Information Kampen. 

Met onze activiteiten verbinden we mensen met én aan elkaar. Veel 
van de activiteiten zijn gratis. Ons historische gebouw is sowieso een 
bezoek meer dan waard. Wanneer kom jij verhalen halen? 

WWW.DESTADSKAZERNE.NL
Oudestraat 216 • 038-202 2325

TIPZoek je een mooie plek voor jouw vergadering, workshop, cursus of presentatie? Dat kan óók in De Stadskazerne.
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FIETSROUTE 
(H)eerlijk IJsseldelta - Kampereiland en Erf-1

Afstand: 35,9 km    Aantal knooppunten: 23 

De fietsroute start bij het NS-station aan het Stations-
plein 1 in Kampen. Aan de overkant van het station, 
naast het politiebureau, kun je de auto gratis parkeren. 

Tijdens de route fiets je een stukje door tuinbouwgebied de 
‘Koekoekspolder’. Hier zijn geen fietsknooppunten, maar zijn 
speciaal geplaatste bordjes te volgen genaamd '(H)eerlijk 
IJsseldelta'. Tussen de knooppunten 15 en 12 maak je gebruik 
van het H.C. Kleemans-pontje. Dit is een zelfbedieningspontje 
en alleen van 15 april t/m 10 oktober in de vaart.

Bijzondere plekjes onderweg:

De Ganzensluis (TUSSEN KNOOPPUNT 41 EN 13)

De Ganzensluis is een schutsluis die het Ganzendiep verbindt met de IJssel en hoofdzakelijk 

wordt gebruikt door pleziervaart. De Ganzensluis is gebouwd in 1938 en is een onderdeel van 

de Ramspolkering.

Fietspontje H.C. Kleemans (TUSSEN KNOOPPUNT 15 EN 21)

Aan de oever van het Ganzendiep ligt het kleine fietspontje H.C. Kleemans. Het elektrisch (op 

zonnepanelen) bedienbare fiets- en voetpontje in het Ganzendiep ligt er van 15 april tot 15 

oktober. Je kunt het pontje zelf bedienen. Ook een hele leuke ervaring voor kinderen! 

Vogelkijkhut (TUSSEN KNOOPPUNT 15 EN 21)

Na het pontje kom je bij een t-splitsing. Rechtsaf vervolg je de route, linksaf kun je een 

bezoek brengen aan de vogelkijkhut Mandemakershut. Het is zeker de moeite waard om de 

wandeling van 500 m naar de hut te maken. 

Breng een bezoek aan ERF-1 
Boeren met hart voor natuur, voeding & mens!
(TUSSEN KNOOPPUNT 12 EN 45)

Op Erf-1 (Mandjeswaardweg 6) worden lekkere en goede producten gemaakt op en van het 

Kampereiland. Zo duurzaam mogelijk en met aandacht voor de weidevogel en een gezonde 

bodem. Je bent er welkom om te zien hoe jouw voedsel wordt geproduceerd. Gelegen aan 

de Goot en het Ganzendiep ruik je de geur van vers gras en hoor je de stilte. Een heerlijke 

plek om te ontdekken en de alledaagse drukte te ontvluchten!

Wat is er te doen? 
    Bezoek de stal en de dieren en zie hoe de producten 

worden gemaakt. In het boerderijwinkeltje zijn de lekkerste 
zuivelproducten te koop zoals vla, hangop en boter. De 
Kampereilander kaas en de Kamper Terp Kaas liggen in 
de affinage ruimte. En bij het verwerken van melk hoort 
natuurlijk een goed stukje eerlijk vlees van eigen vee.

    Hoor het verhaal achter de biologische melkveehouderij 
ERF-32 met eigen verwerking van melk op ERF-1. Leuk en 
interessant voor jong en oud!

    Boek een interessante workshop. Ga aan de slag en leer 
hoe kaas gemaakt wordt of hoe karnemelk en boter wordt 
bereid. Je eigengemaakte product neem je mee naar huis!

    ERF-1 is officieel ‘Boerderij Educatie Boer’ en leraren kunnen 
een les boeken via het samenwerkingsverband Boerderij 
Educatie IJsseldelta.

    Zoek je een inspirerende vergaderlocatie? Informeer naar 
het smaaklokaal op ERF-1.

    Wist je dat je met je camper langer op Erf-1 kunt verblijven? 
Geniet van een weids uitzicht en natuurlijke omgeving waar 
je heerlijk kunt wandelen, fietsen én varen!

Ontdek meer over ERF-1 en kijk voor openingstijden op ERF1.NL 

Scan de QR code om deze kaas... eh... káárt op je 
telefoon te bekijken:

FOTO © GIJS VERSTEEG ROUTE ©IJSSELDELTA MARKETING

Must see: 
STEDELIJK MUSEUM

KAMPEN
Niet te missen als je door de Oudestraat loopt: het 
markante gebouw met het levensgrote portret van een 
17e-eeuwse burgemeester op de zijgevel. We hebben 
het natuurlijk over Stedelijk Museum Kampen! Hier 
komen kunst en Kamper historie tot leven. 

Beleef de Hanzetijd in de unieke Schepenzaal uit 1545: zowel 
raadszaal als rechtszaal. Je voelt en ruikt de geschiedenis al 
zodra je de indrukwekkende ruimte binnenstapt! Met de nieuwe 
interactieve audiopresentatie kun je hier zelf rechtspreken en 
mag je deelnemen aan een zitting van de schepenen. Oordelen 
we nu anders dan vroeger? 
  
Het museum toont daarnaast in sfeervolle zalen haar bijzondere 
erfgoedcollectie en hoog aangeschreven wisseltentoonstellingen 
op twee locaties. Deze zomer te zien t/m 25 september in de 
reeks ‘Terug naar Kampen’: 

Eli Content. Lust for Life + More. 
Ondanks zijn ziekte bleef Eli Content kunst maken. Niet meer 
in staat te schilderen maakte hij stapels expressieve kleurrijke 
kartonfiguren. Bekijk zijn schilderijen, kartonwerken en het 
fotoverslag dat zijn vrouw maakte van deze moeilijk periode. Eli 
gaf les aan de kunstacademie in Kampen. 
  
Janine van Oene & Kim van Norren. 
Ride The Wave (Voormalige Synagoge)
De expressieve kleurexplosies van Janine van Oene ontmoeten 
de intense kleurabstracties van Kim van Norren. Beiden hebben 
een bijzondere band met Kampen en de IJssel. 

STEDELIJKMUSEUMKAMPEN.NL

info@samensterkinuitzendwerk.nl

0525 745259

Op zoek 
naar werk? 

schilders

glazenwassers

interieurverzorgsters

monteurstimmerlieden

isoleerders

hefbrug monteurs

stratenmakers*metselaars*

Wij zijn op zoek naar personeel 
voor verschillende lokale bedrijven.

Meld je nu aan voor een 
vrijblijvende kennismaking.
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Vreugd; ongefilterd en ongepasteuriseerd bier met nagisting op 
de fles. De twee bijzondere Middeleeuwse bieren zijn speciaal 
ontwikkeld en gebrouwen in de kleinschalige en ambachtelijke 
brouwerij Hettinga, in opdracht van Stadsbrouwerij Kampen.  

PROEVERIJ 
Een bierproeverij duurt een half uur en is een leuke manier om 
kennis te maken met het Middeleeuwse Kampen. Niet alleen 
geniet je dan van de twee tongstrelende bieren, ook kom je het 
een en ander over de geschiedenis van Kampen en dit pand 
te weten. Een proeverij kost slechts 8,50 per persoon, maar is 
na een half uur niet ten einde, hoor. Aansluitend kun je gerust 
nog een lekker bier bestellen, zodat ieder kan genieten van de 
eigen favoriete smaak. En natuurlijk zijn er in de museumwinkel 
prachtige geschenkpakketten of kadobonnen te koop.

DÉ HANZE EXPERIENCE  
Alleen bezoekers van Biermuseum Kampen kunnen hun bier 
drinken uit een replica van historische vondst, een bierpul uit 
1350. Daarvoor is een speciale Hanze Tripel gebrouwen; een 
stevig bier, in stijl met de aardewerken bierpul. Volgend jaar 
is het weer Hanzejaar en deze Middeleeuwse beleving staat 
nu al bekend als Dé HANZE EXPERIENCE: In een eeuwenoud 
proeflokaal met muren van een meter dik, heerlijk bier drinken 
uit een middeleeuwse bierpul. Het is een beleving, maar wel een 
beleving die je mee kan nemen!

DE HANZE 
EXPERIENCE
 In Biermuseum Kampen is het altijd feest! 

et is ouderwets gezellig tussen 
de metersdikke muren van het 
‘eerste steenen langhuys’ van 

Kampen. Hier, waar in de dagen van de 
Hanze, een rijke patriciër, burgemeester 
én bierbrouwer woonde, wordt naar 
hartenlust het gerstenat geschonken. 
Beleef ook zo’n avond met gezelligheid, 
gelach en goede gesprekken. Want, wat 
lang niet iedereen weet, je kunt deze 
ruimte reserveren voor je teamuitje, 
vriendenclub of familiefeest.

SPECIAAL VOOR JOU
Wat de bierliefhebbers op zo’n avond, gezeten aan de immense 
ronde tafels, nuttigen is meer dan alleen bier. Op verzoek wordt 
er een buffet gepresenteerd of bijvoorbeeld een borrelplank, 
gegrild beenhammetje of Kamper uiensoep geserveerd.  Zelfs 
livemuziek behoort tot de mogelijkheden: Troubadour Henk 
Jans, zichzelf begeleidend op gitaar en mondharmonica, brengt 
twee liederen ten gehore die hij speciaal schreef voor het 
Biermuseum Kampen, liederen over hun bieren, Henrick Aeltsz 
en zijn kleindochters.

Zet de tijd stil, waan je in de 
middeleeuwen en geniet ook thuis van 
deze Hanze Experience!
BIJZONDERE PLEK   
Vriend en vijand zijn het erover eens: het Huys der Kunsten, met 
inpandig het Biermuseum mét proeflokaal, is een bijzondere plek. 
Twintig jaar geleden gered van de sloophamer, nu een pand dat 
steeds meer schatten uit de Middeleeuwen tentoonstelt. Zoals 
op dit moment twee bijzondere bieren; Kamper Trots en Kamper 

H
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              LIEver
      mEt Een cluPpie       
          dan In m’n upPie

oud. We draaien alvast warm met workshops Kriebelbeestjes 
in 3D, Werken met inkt en potlood: thema insecten, Graffiti, 
Peuterkunst, Kleuterkunst, een Insectensafari, Beestachtige Tie 
Dye, Peuterdans en Kleuterdans Vakantiekriebels, Dans Remix, 
Moderne Dans, Dans je Fit en kennismakingslessen Pianospelen 
voor (groot)ouder en kind. Doe je mee? Reserveren kan 
via quintuskampen.nl. 

CULTUUR

Agenda
Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 augustus 2022
Summerschool 
Beestachtig leuke workshops voor jong en oud!

Maandag 29 augustus 2022
Start Quintus cursusseizoen 2022-2023

Zaterdag 10 september 2022
Open Monumentendag
Optredens en activiteiten op diverse locaties

Zaterdagavond 29 oktober 2022
Nacht van de Nacht – Beleef het in het donker
Aan de slag met natuur, cultuur en creativiteit: 
voor de hele familie!

Nooit eerder voelde het zó goed om elkaar weer te 
ontmoeten! Want muziek maken, met taal spelen, 

theater maken, dansen en creatief bezig zijn: het is 
onwijs leuk, maar ‘liever met een cluppie dan in m’n 

uppie!’ Werk je toch liever in je uppie? Dan heten we je 
ook van harte welkom in het ‘Quintus cluppie’ ;). 

Even eruit… even ontspannen. Samen nieuwe dingen leren. 
Op jouw tijd, op jouw niveau. Het kan allemaal bij Quintus! 
Als kunstencentrum voor Kampen en wijde omgeving biedt 
Quintus cursussen, lessen, workshops en andere activiteiten 
voor kinderen, jongeren en volwassenen, maar ook aan 
scholen, bedrijven, verenigingen en binnen het sociale domein. 
Kortom, muziek, dans, toneel, musical, spelen met taal, kunst 
en ambacht: bij Quintus vind je alles onder één dak!

NIeUW SEIZOen
‘Liever met een cluppie dan in m’n uppie’ is de slogan van 
het nieuwe cursusseizoen dat eind augustus van start gaat 
en gelijk loopt aan het schooljaar. Tussentijds instromen bij 
de (twee)wekelijkse lessen? Ook dat is vrijwel altijd mogelijk. 
Daarnaast starten regelmatig nieuwe korte cursussen; sommige 
zelfs meerdere keren per seizoen. Op onze website vind je het 
volledige cursusprogramma.

SUMmERsCHoOL
In opmaat naar seizoen ‘22-‘23 organiseren we van 23 t/m 
26 augustus – de laatste week van de zomervakantie - een 
beestachtig leuke Summerschool met workshops voor jong en 

Het stadsbestuur besloot in 1627 tot aanleg van dit plein
DE NIEUWE MARKT



40

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

41

V
IS

IT
KA

M
PE

N.
NL

VAN 1800 M2 GRIJZE 
TEGELS NAAR 1200 
M2 GROEN OP HET 
SCHOOLPLEIN
Loop je over het schoolplein van kindcentrum De 
Mirt, dan is net of je in een natuurspeeltuin bent 
beland. Het oogt als een groene oase tussen alle 
bebouwing. Dit is een plein waar gespeeld mag 
worden, dat zie je aan alles! Locatiedirecteur 
Neelke Plaisier vertelt enthousiast over de 
transformatie van 1800m2 tegels, naar 1200 m2 

groen speelplezier op dit plein.

Hoe is het plan voor 
een groen schoolplein 
ontstaan? 
“Samen met het team en 

ouders hebben we een 

aantal doelen geformuleerd 

voor de vernieuwing van 

ons schoolgebouw en het 

schoolplein. Uiteindelijk zijn 

de kinderen de kartrekkers van dit project geworden. Daar zijn 

we trots op. Zij hebben samen de eerste ontwerpen bedacht. 

Door kinderen een stem te geven ontstaan er dingen waar je als 

volwassene niet aan denkt.” 

‘Een groen schoolplein 
daagt kinderen uit om te spelen’

Zie je verandering in het spel van de kinderen?
“Jazeker! Een groen schoolplein daagt kinderen uit om te 

spelen. Het actieve spel van de kinderen raakt ons nog steeds. Er 

is minder competitie en meer samenspel ontstaan, en kinderen 

die overprikkeld zijn komen meer tot rust.” 

Hoe reageert de buurt op een groener plein? 
“Heel positief gelukkig. Door de verbouwing ontstond er meer 

interactie met de buurt. We hebben de buurt actief betrokken bij 

de plannen. Voor de bewoners rondom de school is het uitzicht 

nu groener. Met de kerk naast de school hopen we binnenkort 

een stuk grond samen opnieuw in te richten. De truc is: Gewoon 

beginnen! Soms is nog niet alles in kannen en kruiken. Je kunt 

dan lang wachten, of in actie komen.” 

NATUUR


































Wie wordt er niet blij van natuur? Samen met jou 

wil gemeente Kampen zorgen voor meer groen 

en natuur in de stad en in de dorpen. In grote of 

kleine projecten; alle beetjes helpen. Doe je mee?

Onze gemeente ligt in een prachtig groen landschap. 

Wandelen, fietsen, varen. Het kan hier allemaal. Het is gezond 

en ontspant. Ook in de stad en in het dorp is groen fijn. In een 

groene buurt leef je gezonder en prettiger. Bovendien is groen 

goed om klimaatverandering tegen te gaan. Groen voorkomt 

wateroverlast. Het biedt koelte in tijden van hitte en houdt 

water vast bij droogte. Groen biedt ook kansen voor meer 

biodiversiteit. Dat betekent meer soorten dieren en planten.

Natuur voor Elkaar gaat voor meer groen en meer natuur. 

Iedereen kan daaraan meedoen. Of je ondernemer bent, werkt 

in een zorginstelling of een school, of inwoner bent in een wijk 

of dorp. Overal liggen kansen om Kampen groener te maken en 

meer ruimte te bieden voor dieren en planten.   

Natuur voor Elkaar is een 

beweging die steeds groter 

wordt in Overijssel. Gemeente 

Kampen wil deze beweging in 

Kampen versterken met een 

NATUUR
VOOR ELKAAR

voor een nóg mooier Kampen

gemeentelijk Natuur Voor Elkaar Plan. Hierin staat welke 

projecten en initiatieven er zijn en hoe de gemeente die 

ondersteunt. Gemeente Kampen nodigt jou van harte 

uit om aan te sluiten. Hoe meer mensen en organisaties 

aanhaken, hoe meer we kunnen bereiken. De verhalen op 

deze pagina nemen je mee in de groene beweging van 

Natuur voor Elkaar. De verhalen komen uit het magazine 

Natuur voor Elkaar Kampen. 

Meer lezen? 

Bekijk het magazine op: 

www.kampen.nl/natuurvoorelkaar.

Benieuwd wat Natuur voor Elkaar voor jou kan 
betekenen? Informeer door een mail te sturen naar 
natuurvoorelkaar@kampen.nl. 

Sluit je aan bij Natuur voor Elkaar, want:
  als deelnemer aan Natuur voor Elkaar krijg je gratis publiciteit over jouw groene acties; 
  door informatie te delen leer je van elkaars successen en knelpunten; 
  door informatie te delen kom je op goede ideeën;
   als we samenwerken kunnen we meer bereiken voor natuur en groen.

GROEN INITIATIEF: 
EEN VOEDSELBOS IN 
‘S-HEERENBROEK?! 

Hanneke Hofman hoopt 
over niet al te lange tijd de 
eerste schop in de grond te 
zetten van het voedselbos in 
‘s-Heerenbroek. Het plan ligt in de 
week en moet groeien in 
het dorp. Veel bewoners van dit dorp zijn al 
omringd door groen in hun woonomgeving en 
hebben vaak verstand van de natuur. De vraag is 
dus: ‘zitten ze wel op dit plan te wachten?’. 

“Een voedselbos is anders, dan wat we nu aan groen in 

’s-Heerenbroek hebben,” legt Hanneke uit. “Het groen dat er nu 

is onderhoudt zichzelf als we de natuur zijn gang laten gaan. 

In een voedselbos kan je samen oogsten en elkaar ontmoeten 

bij allerlei groene activiteiten. Dat is een groot verschil met 

bijvoorbeeld een weiland vol koeien en de wijze waarop we de 

afgelopen jaren intensieve landbouw hebben gepleegd.”

Wil je met het voedselbos een boodschap uitdragen?
“Industriële verbouwing van slechts één gewas is, samen met 

bestrijdingsmiddelen, destructief voor een vruchtbare bodem. 

We willen laten zien, dat het óók anders kan: met permacultuur.”

 

Hoe betrek je de dorpelingen bij je project?
“Het voedselbos wil ik graag van de grond krijgen, maar kan dat 

niet alleen. Nu ik hier weer woon, haal ik mijn oude contacten 

aan en zit ik in het bestuur van Dorpsbelangen ‘s-Heerenbroek. 

Ik vorm een werkgroep met Hanjo IJkhout - bekend van de 

kinderboerderij en natuurspeelplaats -, mensen van Natuur voor 

Elkaar en Dorpsbelangen. De medewerkers van Groene Loper 

hebben de kennis en contacten om ons plan uit te werken; óók 

wat betreft financiering. Met de bomen- en struikenacties van 

Groene Loper, maar ook hulp van andere fondsen hopen we ons 

initiatief te laten slagen. Zo betrekken we er mensen bij, die de 

geschiedenis van ’s-Heerenbroek goed kennen en enthousiast 

zijn om het voedselbos van de grond te krijgen.”

Wat doen groene initiatieven met de gemeenschap?
“Het leuke van gezamenlijke projecten is, dat ze de onderlinge 

band altijd weer versterken. Dat hebben we wel gemerkt met de 

Burendag van Groene Loper.”
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 BOOMBANK 1

Zoek mij niet meer aan het Kampens Panjanplein
de buurt van caramboles en kinderspel
mijn geschonden wortels trokken het niet meer
nu ben ik bank en weet wel… hier wil ik zijn.

Bank aan het fietspad op de IJsseldijk

  VRIJSTAAT KAMPEN

Kampen, bij het stootblok van de trein
begint de genomen vrijstaat
waar ongetemd, vrij van prelaat
wij worstelen hoe student te zijn

met buikpijn door het trappenhuis
bang voor elke eerste les
het onontkombaar groepsproces
en vastgeknepen adembuis

de nog holle school vormt ons appèl 
onze drift tot plan, tot onderwijs
om het hoogste te sommeren

spelen Godot, Brecht, rebel
er bestaat geen tijd geen prijs
vrijuit – alleen zó willen wij leren. 

Toen Kampen in de jaren ‘80 nog 
studentenstad was, stond hier aan de 
Vloeddijk de Academie voor Expressie 
door Woord en Gebaar.

  PICKNICK

Avonduur van gouden zon
het gras vergeelt naar grijs
water laag en spiegelglad
dit ijsseloeverparadijs

wei met stugge distels
ganzenflatsen schapenpoep
basalt tussen wal en water
meeuwenkrijs een verre roep

daar leg ik mijn laken neer
over de groeilijn van het land
voorzichtige voet plet het doek
eersterangs met picknickmand

IJssel met een slokje wijn
wolken op een brokstuk brood
plakje stad is mijn beleg
mijn honger geeft zich bloot

uren lig ik op mijn lapje
zachte wind, hoor riet
roezel weg (een beetje) 
dit geluk voor mij – om niet.

Bij bunker aan de oever van de IJssel

 
 BOOMBANK 2

Denk diep dan weet je nog van jou en mij
toen ik als Es langs de Trekvaart stond
zie ons nu – zo onvoorzien intiem samen
wij zijn van alle tijd, niet van voorbij.

Bank op de dijk dicht bij de Zwolseweg

©

© Brigitte Wolthuis (BEEEP BNO) 
stadsdichter Kampen 19/20/21 
winnaar Kamper Kunstprijs 19/20 
met plan De Kaartenkar
BEEEP.NL / KAARTENKAR.NL
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2Deze pagina is aangeboden door 
Zalsman, de drukker van dit toeristisch 
magazine. Al sinds 1857 geeft Zalsman 

vorm aan verhalen op papier met 
vooruitstrevende technieken. 

Zalsman produceert duurzaam 
en heeft oog voor de wereld.

Bereikbaarheid Openbaar Vervoer
Kampen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In ruim 
10 minuten ben je vanuit Zwolle in Kampen. Aan de overkant 
van de IJssel bevindt zich het treinstation Kampen. Je loopt de 
brug over en bent direct in de historische binnenstad. Ook via 
station Kampen Zuid is Kampen met de trein bereikbaar vanuit 
Zwolle en vanuit Dronten en Lelystad.

Parkeren
GRATIS PARKEREN
Op loopafstand van de binnenstad liggen drie grote par-
keerplaatsen waar je gratis de auto kunt parkeren. De gratis 
parkeerplaatsen zijn tegenover het NS-station (Stationsplein 5, 
naast het politiebureau), aan het Burgemeester Berghuisplein 
(Burgemeester Berghuisplein 1) en in de parkeergarage aan De 
Buitenhaven (Oranjesingel 44). 

BETAALD PARKEREN
In het grootste deel van de binnenstad is het parkeren betaald 
van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur (op 
koopavonden tot 21.00 uur). De maximale parkeertijd in het 
centrum van de binnenstad is 3 uur. Je kunt langer parkeren op 
het Meeuwenplein, De Bongerd, Bregittenstraat en de IJsselka-
de (dagkaarten). Op zondag is parkeren gratis.

GEHANDICAPTENPARKEERKAART
Kampen is gastvrij voor iedereen! Heb je een gehandicap-
tenparkeerkaart, dan mag je op alle officiële plekken gratis 
parkeren. Dit hoeft geen gehandicaptenparkeerplaats te zijn. 
Ook geldt de maximale parkeertijd niet. 

Colofon
Dit magazine is een samenwerking van BrugMedia en Poort20, 
ondersteund door Marketing Team Kampen.

CONCEPT, HOOFD- EN EINDREDACTIE 
Anja Kuipers, Johan van der Kolk & Lucas Reinds 

BLADMANAGEMENT anja@leukgeregeld.nl VORMGEVING lucas@pankra.
com VERKOOP barry@brugmedia.nl & ineke@brugmedia.nl FOTOGRAFIE 
Richard Tennekes, Freddy Schinkel, Mieke Karel, Johan Eljee, Fotografie 
Ronald, Gemeente Kampen & Stadsarchief (F012699, F000112, 
F012787) OPLAGE & VERSPREIDING 10.000 magazines welke via strategische 
afgiftepunten worden verspreid in de Gemeente Kampen en in de regio. 
BESTELLEN  Stuur een e-mail naar barry@brugmedia.nl of bel naar (06) 
15 881 947 om een (aantal) magazine(s) te bestellen.



   PRAKTISCHE

INFO
Winkelopeningstijden
In Kampen kun je 6 dagen per week winkelen en 7 dagen per 
week je dagelijkse boodschappen doen. Op vrijdagavond is de 
koopavond. De winkels zijn dan tot 21.00 uur geopend. 

De Markt
Iedere maandagochtend van 8.30 tot 12.30 uur is er in Kam-
pen een gezellige warenmarkt op de Nieuwe Markt/Burgwal/
Meeuwenweg. Je kunt hier terecht voor groente, fruit, vis, 
stoffen, kleding, schoenen, kruiden, brood, kaas en meer. Iedere 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur is er een levensmiddelenmarkt 
op de Nieuwe Markt in Kampen. In IJsselmuiden kun je iedere 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur terecht op de gezellige 
warenmarkt op het Markeresplein.

Tourist Info Punten
De ambassadeurs van Stichting Kampen Tourist Info helpen 
je graag op weg. Je krijgt hier een antwoord op vragen over 
bezienswaardigheden en activiteiten in Kampen én haar 
omgeving. 

TOURIST INFO DE STADSKAZERNE
De Stadskazerne  Oudestraat 216, Kampen
TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM  038-2022366

Bel voor meer informatie en het aanvragen van 
stadswandelingen naar: 06-48196559 of mail naar 
TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM. 

TOURIST INFO PUNT READ SHOP BOS
Read Shop Bos  Oudestraat 41-43, Kampen
KAMPEN@READSHOP.NL  038-3322522

Bij Tourist Info Punt Read Shop Bos kan je terecht voor 
toeristische informatie en het aanvragen en boeken van 
stadswandelingen.

Openingstijden: 
MA - VR 9:00 - 18:00 uur
ZA 9:00 - 17:00 uur
ZO Gesloten
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Kijk voor nog meer inspiratie op:

Dit is hét magazine van Kampen en omstreken. Het 

verschijnt 2x per jaar; in de zomer en de winter en is onder 

andere verkrijgbaar bij de Tourist Info punten. 

Wil je meedoen met je onderneming of organisatie? 

Neem contact op!

 VISITKAMPEN.NL 


