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#1 Het stadsfront Vanaf het station bij de 
stadsbrug heb je een schitterend uitzicht op 
Kampen. Kies self een plek.Vanaf de brug, 
of beter, vanaf het gras langs de oever.

#19 Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein 
staat het standbeeld van de Kamper Koe. 
(mooiste foto maak je door het raadhuis 
op de achtergrond te zetten, op afstand te 
gaan staan van de Koe en in te zoomen)
Een Kamper Koe werd ooit naar boven 
gehesen om daar het gras van de toren te 
eten. Helaas hesen ze het dier aan de nek 
omhoog.

Het trappetje van het 
raadhuis levert ook altijd 
een leuke selfie op.

#5 De Koornmarktspoort. Vanaf 
de kade, zo dicht mogelijk bij de 
IJssel (val er niet in) krijg je de 
hele poort op je selfie. Alleen 
deelnemers aan de selfieroute 
mogen op het bankje staan.

#3 Stedelijk Museum Maak je 
hoofd net zo groot als het hoofd 
op de zijkant van het museum.
De beste plek is om de hoek bij 
de Rabo-geldautomaat (hoek 
Oudestraat/Vispoort). En handig, 
want je kunt daar dus pinnen.
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#6 De Bovenkerk Als 
je geluk hebt is de kerk 
open, want het licht is er 
prachtig en dus maak je 
hier heel veel selfies. 

#8 Binnentuin Even uitrusten in een totaal andere 
sfeer. En misschien een selfie tussen de bloemetjes.
En bij de ingang hangt een prachtige foto van het 
stadsfront, waar je gewoon bij kunt gaan staan.

#9 De Cellesbroederpoort 
Van dichtbij of veraf. De 
Kamper stadspoorten leveren 
altijd mooie plaatjes op.

#10 Miss Kampen Bij kinder-
boerderij Cantecleer staat Miss 
Kampen op je te wachten om 
met haar een selfie te maken.

#11 de Broederpoort Ook deze mag 
niet missen in je verzameling.#12 Het kleinste huisje Een selfie 

daarvan spreekt voor zich.

#16 Bootje varen Huur een bootje en 
selfie jeself helemaal een slag in de 
rondte vanaf het water. Indien beschik-
baar € 30 per uur, max. 7 pers. 
(038-303 16 21)

#18 Houtzagerssteeg Bijzonder mooie 
steeg. Houd de zon in de rug, want deze 
selfie is lastig.

#20 Uitzichtpunt Voor een prachtig uitzicht over Kampen 
beklim je de Nieuwe Toren. 
Bel 038-303 16 21 voor een historische beklimming. 
(kosten € 25 per groep, max. 8 pers.)
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#4 Bakker Bart (Oudestraat 7) 
Zet meteen wat selfies op social 
media met #selfiekampen als 
bewijs dat je de route doet en 
krijg iets lekkers bij je drankje.

#17 Chocolaterie Zet jezelf op de foto 
met het hartje van de chocolaterie. 
Deel je selfie online met #chocoselfie en 
#selfiekampen en krijg binnen een gratis 
chocolaatje.

#2 Nieuwe Toren en Brug Vanaf de kade en 
vanaf ‘t water bij Café ‘t Ponton, heb je de 
brug en de nieuwe toren op de achtergrond. 
En als je iets bestelt krijg je een kadootje.

#13 Kalverhekkenbrug De Burgel (de 
gracht van Kampen) leverde al vele mooie 
foto’s op. Deze is wel het meest opvallend. 

#14 Koggewerf & Buitenhaven Dit is een 
mooie locatie waar meestal de Kamper 
Kogge ligt. En waar je meerdere selfies 
kunt maken.

www.selfieroute.net
Vind je deze kaart te groot en onhandig? 
Zeur dan niet, maar download de Kamper 
Stadsgidsapp, met daarin ook andere routes & tips.

#15 De Stadskazerne Wil je straks na 
deze route nog meer doen in Kampen, 
neem dan een kijkje bij de Tourist Info 
en hou de monitor daar ook even in de 
gaten. Je moet snel zijn.

#Maak kans op een selfieprijs 
Deel je Kamper selfies op je 
Instagram, Facebook of Twitter. 
Of op alle drie. Gebruik de 
hashtag #selfiekampen. 

Een #selfie is een foto die je zelf 
maakt en waar je zelf op staat. 
Wij van de Selfieroute Kampen 
vinden het ook prima als iemand 
anders de foto van jou heeft 
gemaakt.

Selfieroute Kampen  
#selfiekampen

#7 De Bovenkerk Maak 
ook met de buitenkant 
een selfie of maak er 
gewoon een hoedje van.

Zie je self een leuke plek? Maak dan extra 
selfies en deel ze. #selfiekampen


