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Het mooiste stadsfront van de wereld! 
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Welkom in 
Kampen!
Kampen is een eeuwenoude Hanzestad 
met een buitengewoon levendig 
karakter. De magnifieke skyline langs 
de rivier de IJssel, de Stadsbrug met 
gouden wielen, de indrukwekkende 
poorten en de historische binnenstad 
met honderden monumenten geven de 
stad een authentieke uitstraling. 

Kampen heeft voor iedereen wat te bie-
den. Je kunt er gezellig winkelen dankzij 
de vele boetiekjes en hippe kledingwinkels. 
Daarnaast is het heerlijk vertoeven in één 
van de vele koffietentjes, cafés en restau-
rants of op een terras. Jaarlijks worden er 
tal van evenementen georganiseerd en is 
er altijd wel een interessante expositie te 
bezichtigen in één van de musea. Ben je 
meer een natuurliefhebber? Wandel dan 
door het historische groene hart van de 
stad of ontdek de natuurlijke omgeving 
vanaf het water.
 

In dit magazine krijg je alvast een 
voorproefje op al het moois dat Kampen 
te bieden heeft. Maar hoe prachtig het er 
ook uitziet op papier, er gaat niks boven 
een bezoekje aan deze eeuwenoude 
Hanzestad. Lees snel verder, en laat je 
verrassen en ontdek de veelzijdigheid van 
Kampen en omgeving! 

Veel leesplezier!

Frans Holleman
Voorzitter stichting Kampen Partners

'Een bijzondere plek voor mij is het bankje voor het station van 

Kampen. Geniet daar van het prachtige uitzicht over de rivier, het 

stadsfront en de schepen van de Bruine Vloot. Altijd bijzonder!'

— Burgemeester Bort Koelewijn
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“Tja, die 
huizenmarkt...
Ik wil wel iets, 
maar wát?
En waar 
begin ik?”

Staat jouw vraag hierboven of wil je iets anders weten? 

Neem contact met ons op en krijg antwoord!

info@alex-makelaars.nl • 038 333 66 33

Kan ik besparen op mijn maandlasten?  Kan ik verduurzamen? 

Wat is mijn woning nu waard?  Ga ik verbouwen? Kan ik een verbouwing financieren?  

Welke nieuwbouwprojecten komen er nog op de markt?  Ga ik verhuizen?  

Hoe vind ik aanbod in deze markt?  Wat moet ik bieden op een huis om een kans te maken?
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NAUTISCH

Ja dat is Kampen, ons mooie Kampen, 
prentenboek van d’olde tied! Het refrein van 
het Kamper Stedelied zegt het al, Kampen 
is een prachtige stad. Een prentenboek dat 
gelezen moet worden, door zoveel mogelijk 
mensen. Misschien ken je de stad op je duimpje, 
misschien ben je hier nog nooit geweest. Graag 
delen we hier een klein stukje uit dat enorme 
prentenboek, en laten we zien hoe mooi 
Kampen is en hoeveel hier te beleven valt. 

Even terug in de tijd…
Hoewel pas voor het eerst in 1227 genoemd, moet Kampen in de 
tweede helft van de 12e eeuw zijn ontstaan. Door de gunstige 
ligging aan de druk bevaren handelsroute tussen de Zuiderzee 
en de Rijn ontwikkelde Kampen zich al snel van eenvoudige 
nederzetting tot welvarende handelsstad. De stad groeide uit 
tot één van de machtigste en meest toonaangevende steden 
van Noordwest-Europa. 

Hoewel de stad meermalen een belangrijke rol speelde binnen 
het Hanzeverbond, trad Kampen voor het eerst in 1441 toe tot 
deze organisatie. Het verzanden van de IJssel maakte vanaf 1430 
zeer geleidelijk een einde aan de voorspoed van Kampen. Vanaf 
de 17e eeuw werd de lakenproductie een belangrijk alternatief 
voor de verdwenen zeehandel.

In de 19e en 20e eeuw kwamen daar nieuwe activiteiten voor in 
de plaats. Kampen is bij velen dan ook bekend als sigarenstad, 
garnizoensstad of studentenstad. Maar Kampen is tegenwoordig 
ook een moderne dynamische stad, waar de rijke historie nog 
volop terug te vinden is. Kampen telt honderden monumenten 
en de hele binnenstad kan eigenlijk als zodanig bestempeld 
worden. Kampen is één van de twee Nederlandse steden waar 
nog drie stadspoorten (Koornmarktspoort, Broederpoort en 
Cellebroederspoort) te vinden zijn.
 
Gezellig winkelen
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. 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 stad.kampen.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. 

HOPS & GRAPES FESTIVAL
Het mooie stadspark wordt elk najaar omgetoverd tot een gezellig 
proeflokaal in de buitenlucht. Uit alle hoeken van Nederland 
presenteren verschillende bierbrouwerijen en wijnimporteurs 
hun beste bieren en wijnen. En bij de verschillende foodtrucks 
stil je de lekkere trek. Kortom: proeven & genieten!

KERST IN OUD KAMPEN
De sfeervolle historische binnenstad van Kampen verandert 
elk jaar weer in één groot straattheaterfestival. Van historische 
doorkijkjes naar een ver verleden tot persoonlijke
ontmoetingen met de meest bijzondere personages, 
straattheateracts en muziek- en musical acts op diverse podia 
en nog veel meer. Een prachtige evenement dat je niet mag 
missen!

Kijk voor het actuele overzicht van alle evenementen op de 
online evenementenkalender: VISITKAMPEN.NL/EVENEMENTEN 

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. 

Prachtige dorpskernen
De gemeente Kampen bestaat uit de stad Kampen en een aantal 
prachtige dorpskernen. De dorpskernen zijn gelegen aan het 
water, omgeven door groen of door uniek polderlandschap. De 
unieke ligging en rustige ambiance zijn erg waardevol voor de 
inwoners. Lees meer over de dorpskernen IJsselmuiden, Zalk, 
Wilsum, ‘s-Heerenbroek, Mastenbroek, Kamperveen, Grafhorst 
en het Kampereiland op visitkampen.nl.

Winterlandschappen van Avercamp  
Hendrick Avercamp is een 16e eeuwse schilder uit Kampen. 
Wereldberoemd om zijn geschilderde winterlandschappen met 
vaak schaatsende mensen. Hendrick Avercamp was doofstom. 
Hij kreeg de bijnaam ‘de Stomme van Kampen’. Schilderijen van 
Avercamp hangen o.a. in het Stedelijk Museum Kampen.  

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! 

KAMPEN:
 Prentenboek van d’olde tied!
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ONTDEK DE 
LEUKSTE 
ROUTES
Ontdek Kampen met de verschillende routes in de 
Kampen Stadsgids app. Download de app en volg de 
interessante wandelingen die in de app staan. Laat je 
meenemen langs prachtige monumentale gebouwen 
of ontdek de vele ambachtelijke producten die in 
Kampen worden verkocht. Kom tot rust in het stadspark, 
luister naar verhalen van Kampenaren of geniet van de 
magnifieke skyline aan de IJssel.

Hoe werkt het? 
Download de Kampen Stadsgids 
app in Google play of de 
Appstore en zet je gps-locatie 
aan. Kies een route en zoek het 
startpunt op. De app leidt je 
langs de verschillende highlights 
van de route. 

Stadswandelingen 
TOURIST INFO PUNT - DE STADSKAZERNE
Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag om 14.00 uur kun je 
meelopen met een stadswandeling vanaf de Stadskazerne. Naast 
deze geplande wandelingen is het gedurende geheel het jaar ook 
mogelijk om zelf een stadswandeling te boeken. Dat kan al vanaf 
2 personen maar is ook mogelijk voor een grotere groep.

 Reserveren: Mail naar TOURISTINFOKAMPEN@GMAIL.COM 
 Duur: 1,5 uur
 Kosten: €10 p.p.

TOURIST INFO PUNT - LOCATIE READSHOP BOS
Boek hier een interessante stadswandeling van ongeveer 1,5 
uur. Een stadswandeling is al te boeken vanaf 2 personen tot 
maximaal 20 personen per groep. De wandelingen kunnen door 
de week en in het weekend gereserveerd worden. 

 Reserveren
Mail naar KAMPEN@READSHOP.NL, bel naar 038-3322522 of loop 
binnen bij de Read shop Bos/Tourist Info aan de Oudestraat 41-
43 (geopend van ma-vr van 9-18 uur en za van 9-17 uur).
 Duur: 1,5 uur
 Kosten
1-3 personen €15 - €20 | 4-6 personen €10- €15  | 7-9 personen 
€7.50 - €10 | vanaf 10 personen €6 - €7.50 | vanaf 50 personen 
€5 - €6

KAMPEN AND BEYOND
Ook Kampen and Beyond organiseert diverse stadswandelingen, 
waaronder een algemene stadswandeling langs de hoogtepunten 
in Kampen. Een stadswandeling is eventueel uit te breiden met 
een museumbezoek of rondvaart. Vanaf twee personen bent je 
al welkom! 

 Reserveren
Mail naar KAMPENANDBEYOND@GMAIL.COM of bel naar 06-18160410
 Duur: 1,5 uur
 Kosten: €12,50 p.p. | kinderen t/m 14 jaar gratis

ONTDEK

QUINTUS: 
CULTURELE 
SPIL 
VAN DE STAD!

Altijd al willen zingen in een koor of een instrument willen 
leren bespelen? Droom je ervan om te schitteren op de 
bühne in een musical-, theater- of dansvoorstelling? Of 
zoek je een workshop of cursus schilderen, tekenen, 
boetseren of fotograferen, ter ontspanning of gewoon 
voor het plezier? Het kan allemaal bij Quintus! 

Nog nooit ín Quintus geweest? Je vindt het kunstencentrum aan 
de Vloeddijk 38, in de volksmond ook wel ‘Vloeddijkkazerne’ 
genoemd. Door de eeuwen heen fungeerde deze locatie als 
klooster, weeshuis, militaire kazerne, expressieacademie 
en tegenwoordig de vijfde invulling onder de toepasselijke 
naam Quintus. De historie van Quintus voert terug naar 1839 
als de Zang- en Instrumentaalschool het levenslicht ziet. Via 
de Latijnse School aan de Nieuwe Markt en het voormalig 
militair hospitaal aan de Vloeddijk 159A, gaat de inmiddels 
Gemeentelijke Muziekschool in 2002 aan de Vloeddijk, samen 
met ’t Speelwerk (centrum voor kunstzinnige vorming), verder 
onder de vlag van Quintus. 

Bruisend cursusprogramma
Tot zover de geschiedenisles. Nu even over de inhoud. In de loop 
der jaren heeft Quintus zich ontwikkeld tot culturele spil van de 

stad Kampen. We zijn te vinden in het onderwijs, ondersteunen 
verenigingen en zijn graag van de partij op evenementen als 
het Full Color Festival, Kerst in Oud Kampen en Sail Kampen. 
Met de afdelingen muziek, dans, kunst & ambacht, theater, 
de nieuwe Quintus Grafiekwerkplaats én online activiteiten, 
is het vrijetijds-cursusprogramma anno 2021 completer dan 
ooit! Met inspirerende docenten, bruisende activiteiten en 
actuele cursussen als Urban Art, portretfotografie, maar ook 
eeuwenoude ambachten als edelsmeden en glas-in-lood. 
En altijd geldt: je kunt instappen op je eigen niveau. Of je nu 
geoefend gitarist bent en je techniek wilt bijspijkeren, het liefst 
de hele dag op spitzen rondloopt of nog nooit een piano, viool 
of balletbarre hebt aangeraakt: er zijn lessen voor alle niveaus! 
Leeftijd speelt evenmin een rol. Van toneel voor kleuters tot 55+ 
pop- en rockkoor en van peuterkunst tot klassiek ballet voor 
volwassenen. Je bent nooit te oud om te leren! 

Nieuwsgierig? Onze monumentale voordeuren lijken misschien 
wat imposant, maar staan wagenwijd open en de drempel is 
laag! Stap dus gerust eens binnen en kom sfeerproeven. Dat 
kan live in Kampen maar ook IJsselmuiden (locatie Kulturhus) of 
digitaal op quintuskampen.nl. Voel je welkom! 

CULTUUR
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ACTIEF

Het is heerlijk om in de natuurlijke omgeving van Kampen 
een wandeling of fietstocht te maken. Je kunt zelf een 
route uitstippelen of één van de routes kiezen die we hier 
presenteren. Onderstaande routes zijn te downloaden op 
visitkampen.nl. Liever een wandelkaart op zak? Bezoek 
dan een Tourist Info Punt, de gastvrouwen en gastheren 
helpen je graag verder!

 Laarzenpad Zalk   4, 5 of 6,5 km
Loop deze prachtige route en je krijgt het gevoel even lekker 
weg te zijn uit de dagelijkse sleur. Geniet van de de uiterwaarden, 
de slingerende IJssel, het Zalkerbos en de rustieke landelijke 
weggetjes die in Zalk aanwezig zijn. Mocht je halverwege zin 
krijgen in een verfrissing, dan is er de mogelijkheid om over te 
steken met het fietspontje. Bij het theehuis Zalkerveer kan je 
genieten van koffie, thee, fris en lekkers. Aan het einde van de 
route kan je terecht in dorpsrestaurant ‘De Oase’ gelegen aan 
het historische kerkplein. Er zijn diverse routes beschikbaar en 
je kunt deze route op verschillende plekken starten.
Kijk voor meer informatie op: LAARZENPAD.NL 

 Wandeling door het Reevediep   8 km
Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel 
en het Drontermeer. Via deze geul wordt tijdens extreme 
omstandigheden hoogwater van de IJssel afgevoerd naar het 
IJsselmeer. Het is ook een plek waar iedereen volop kan genieten 
van de natuur.

Start je wandeling bij de Nieuwendijkbrug aan de kant van 
Kampen en de Zwarte Dijk (hier kan je eventueel ook je auto 
parkeren). Loop over de brug en sla linksaf. Je volgt dit pad 
tot aan de Kamperstraatweg. Loop richting de Scheeresluis en 
sla na de sluis linksaf. Je bent nu aan de andere kant van het 
Reevediep en volgt dit pad weer terug naar de Nieuwendijkbrug, 
het startpunt van de route. 

 Wandeling door Wilsum en langs de IJssel   5,2 km
Vanuit het centrum van Wilsum is een route van 5,2 km uitgezet 
met rode pijlen en paaltjes. Eerst wandel je over de dijk, langs de 
oudste kerk van Overijssel. Je vervolgt de route door   natuurgebied 
de Scherenwelle. Daarna kom je op een pad langs de IJssel met 
een uitkijkpunt en strandje. Meer naar het zuiden loop je vanzelf 
de Koppelerwaard binnen langs een grote waterplas. Tenslotte 
wandel je over de dijk, langs diverse boerderijen, weer terug 
naar het startpunt. Bijzonder: in het voorjaar bloeit de zeldzame 
Kievitsbloem in natuurgebied de Scherenwelle. Op visitkampen.nl 
vind je een kaartje van deze route. 

 Hanzestadswandeling   4 km
Een mooie wandeling door de historische binnenstad van 
Kampen. Het Hanzeverleden is overal in de stad nog terug te 
vinden. Je ontdekt de sporen van het rijke Hanzeverleden. De 
route is te downloaden op visitkampen.nl of te verkrijgen bij de 
Tourist Info Punten. 

 Fietsroute Rondje Zalkerveer   23 km
Startpunt: NS-station Kampen, Stationsplein 1

Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. 
De fietsrichting is tegen de klok in. Start vanaf het station bij 
knooppunt 41. Fiets daarna naar: 40 > 44 > 43 > 76 > 3 > 42 
> 41. Deze route kan je zelf korter of langer maken. Raadpleeg 
daarvoor de Fietsnetwerk borden langs de route. De gehele 
route met een beschrijving van de hoogtepunten onderweg is te 
downloaden op VISITKAMPEN.NL.

 Fietsroute Rondje Kampereiland   28 km
Startpunt: NS-station Kampen, Stationsplein 1

Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. 
De fietsrichting is tegen de klok in. Start vanaf het station bij 
knooppunt 41. Fiets daarna naar: 13 > 14 > 15 > 16 > 34 > 35 > 33 > 
13 > 41. Deze route kan je zelf korter of langer maken. Raadpleeg 
daarvoor de Fietsnetwerk borden langs de route. De gehele 
route met een beschrijving van de hoogtepunten onderweg is te 
downloaden op VISITKAMPEN.NL.

 Fietsroute Rondje Kampen - Elburg   53 km
Startpunt: NS-station Kampen, Stationsplein 1 

Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. Start 
vanaf het station bij knooppunt 41. Fiets daarna naar: 68 > 69 > 
40 > 44 > 25 >  26 > 81 > 03 > 30 > 46 > 45 > 42 > 97 > 66 > 65 > 
71 > 67 > 68 > 41.  Deze route kan je zelf korter of langer maken. 
Raadpleeg daarvoor de Fietsnetwerk borden langs de route.

 Fietsroute Kampen - Zwolle - Kampen   44,5 km
Zwolle en Kampen zijn twee boeiende Hanzesteden aan de 
IJssel. De roemrijke geschiedenis van het middeleeuwse 
Hanzeverbond heeft hier z’n sporen ruimschoots nagelaten. 
Fiets deze prachtige route langs de uiterwaarden van de 
IJssel, door natuurgebied de Vreugderijkerwaard en door 
de dorpskernen Wilsum, ‘s-Heerenbroek en Zalk. Download 
de route, met een beschrijving van alle highlights, leuke 
rustpunten en horecagelegenheden die je onderweg 
tegenkomt op VISITKAMPEN.NL. 

Je fietst de route via de knooppunten van het fietsnetwerk. Start 
vanaf het station bij knooppunt 41. Fiets daarna naar: 42 > 03 > 02 
> 05 > 63 > 64 > 65 > 17 > 92 > 16 > 77 > 76 > 43 > 44 > 40 > 41.  

 Vaarroutes
Bewonder Kampen en het mooiste stadsfront van Nederland 
vanaf het water! In de zomer zijn er verschillende mogelijkheden 
om een rondvaart of zeiltocht te maken over de IJssel of een 
bootje te huren. Daarbij krijg je een kaart mee met mooie 
vaarroutes door bijvoorbeeld het Ganzediep of het Reevediep. 
Daarnaast zijn er prachtige kanoroutes die je kunt varen. Geniet 
van het weidse uitzicht en de vele vogels. Vanuit de kano beleef 
je de natuur van dichtbij. Je kunt zelf een route samenstellen of 
de kanoroute Kampereiland en Zwarte Meer volgen.

Kijk voor het reserveren van een rondvaart, 
zeiltocht, het huren van een bootje of kano op: 
VISITKAMPEN.NL 

 WANDELEN
 FIETSEN
 VAREN

TIP: 
Verken de omgeving van Kampen met een E-Chopper. De nieuwe revelatie op het gebied van moderne vervoersmiddelen! Leuk voor langere of korte ritten, voor je het weet ben je op de plek van bestemming. Zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen of lawaai. De e-chopper huur je bij KAMPEREVENTS.NL.
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BEZOEK DE
KOGGEWERF
De maritieme geschiedenis komt tot leven!

en je in Kampen? Dan mag een bezoekje aan de 
Koggewerf niet ontbreken. De Kamper Kogge is een zo 
authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit 
de veertiende eeuw. Vrijwilligers van de stichting Kamper 

Kogge zetten zich op allerlei manieren in om het schip - de enige 
varende kogge in Nederland - in de vaart te houden en zo een 
bijdrage te leveren aan de cultuurhistorie van de Hanzestad 
Kampen en het varend erfgoed van Nederland.

Op de Koggewerf komt de maritieme geschiedenis en de 
historische scheepsbouw tot leven. Je vindt er onder meer 
een timmerwerkplaats, smederij, naaiatelier, verteltheater, een 
visrookhuisje en een sfeervolle Taveerne met uitzicht over de 
rivier de IJssel.

Wat is er te doen?
De sfeer van weleer opsnuiven in het ruim van de Kamper 
Kogge, een kijkje nemen in het middeleeuwse vissershuisje 
op de Koggewerf, zien hoe de bouw van het schip in z’n werk 
ging en bijzondere middeleeuwse vondsten bewonderen in de 
expositieruimte: voor bezoekers is er op de Koggewerf, op één 
van de mooiste plekken van Kampen pal aan de rivier de IJssel, 
van alles te zien en te beleven.

Rondleiding
Wie wil kan een rondleiding krijgen over de werf en op de 
kogge, onder leiding van een gids. Je kunt ook meedoen aan 
een speurtocht of zelf de sfeer proeven aan boord van de Zwarte 
Dame met een vaartocht, compleet met zeemansliederen, 

B
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verhalen en een heerlijke lunch. Ook voor een gezellig en 
origineel kinderfeestje, een bedrijfsuitje of workshopdag vormt 
de Koggewerf het perfecte decor.

Voorstellingen
Bijzonder en meeslepend zijn ook de voorstellingen van de 
Sprooksprekers van de Kamper Kogge, waarin theater en 
vertelkunst samen komen. De Sprooksprekers spelen zowel ‘thuis’ 
als ‘uit’ en dat geldt ook voor de Kamper Kogge zelf: het unieke 
schip is een publiekstrekker van formaat op tal van maritieme en 
middeleeuwse evenementen in binnen- en buitenland.

Evenementen
De Koggewerf biedt daarnaast ruimte aan eeuwenoud 
vakmanschap zoals smeden, visroken, touwslagen en wolweven. 
Dit gebeurt tijdens evenementen als de jaarlijkse Maritieme 
Markt op tweede paasdag en Open Monumentendag. 

Reserveren
De Koggewerf is vrij toegankelijk maar de gebouwen en het 
schip niet. Wil je een rondleiding of uitje boeken dan is vooraf 
reserveren noodzakelijk. Dat kan door een e-mail te sturen naar: 
reservering@kamperkogge.nl.

Kijk voor meer informatie, evenementen en openingstijden 
op: KAMPERKOGGE.NL 
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Hotel van Dijk
Irma en Herman Wessels

IJsselkade 30-31 • 8261 AC Kampen • The Netherlands Tel.: +31 (0)38 331 49 25  •  E-mail: info@hotelvandijk.nl 
  www.hotelvandijk.nl

Hotel van Dijk
Hotel van Dijk bevindt zich in 

het centrum van Kampen langs 

de prachtige rivier de IJssel. Het 

hotel heeft zeer rustige kamers. In 

onze ontbijtzaal kunt u ‘s morgens 

genieten van een heerlijk vers 

ontbijt. Daarnaast beschikt het 

hotel over een gezellige bar en een 

speciale fietsenstalling binnen. Bij 

mooi weer kunt u ook plaatsnemen 

op ons gezellige terras aan de 

voorzijde van ons hotel in Kampen. 

WWW.HOTELVANDIJK.NL

B&B Tussen de Poorten

Kom overnachten in deze voormalige stadsboerderij nabij het 

centum. 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! WWW.TUSSENDEPOORTEN.NL 

WEEKENDJE
in KAMPEN

HIGHLIGHTS

De lekkerste pannenkoeken van Kampen
Geniet van de pure eenvoud van een klassieke pannenkoek, 

of laat u verrassen door een unieke smaakcombinatie. Naturel, 

hartige of seizoensgebonden gerechten. Bij HOLLAND geniet je 

van een typisch Hollands gerecht, maar dan 

op een wel heel speciale wijze. Wij zijn niet 

zomaar een pannenkoekenrestaurant. Bij 

HOLLAND gaat de pannenkoek samen met 

sfeer en beleving. Klassieke pannenkoeken 

of gewaagde combinaties. Kom genieten 

en laat je verrassen bij HOLLAND.
WWW.HOLLANDPANNENKOEKEN.NL

Proef- & Eetlokaal 
De Stomme van Campen
Geniet hier van een mooi speciaalbier uit het 
grootste bierassortiment van Kampen. 
18 Bieren van het vat en ruim 200 bieren 
op 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!
WWW.DESTOMMEVANCAMPEN.NL

Dit zijn de 
leukste adresjes! 

Boek een sfeervolle 
accommodatie. Er zijn veel 
verschillende locaties 
waar je kunt overnachten. 

Hier vind je alvast 
drie topadresjes. Dat 
scheelt zoeken!

STAP 1 ->

Boetiekhotel Kampen
Het 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 uniek 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.
WWW.HOTELKAMPEN.NL  

Blader dit magazine 
even rustig door 
en selecteer wat je 
leuk vindt om te 
doen. Maak je eigen 
favoriete Top 5 en 
trek erop uit! 

STAP 2 

De highlights zijn leuk om te 
bezoeken maar de ‘insider tips’ 
misschien wel interessanter. We 
vroegen Kampenaren naar hun 
favoriete plekjes en kregen 
verrassende antwoorden:

STAP 3 ->

Lekker eten en drinken mag 
natuurlijk niet ontbreken tijdens een 
weekendje weg. Er zijn veel gezellige 
lunchrooms, eetcafés en sfeervolle 
restaurants. Hierbij alvast twee van 
onze favoriete plekken uitgelicht 
die je niet mag missen!

STAP 4 

Denk onderweg naar huis met een 
grote glimlach terug aan je bezoek 
aan Hanzestad Kampen! 

STAP 5 ->

















 Tip van Margreeth Adema:  Geniet 
tijdens een wandeling door het 
Reevediep. Maak een brug naar brug 
wandeltocht. (Kijk op de ‘wandelen, fietsen en 
varen’ pagina voor de route.) 

             Tip van Karel Spoor:  Bezoek de mooiste 

steeg van Kampen, die 
eigenlijk straat 

heet, de Sint Jacobstra
at.

 Tip van Evert Duitman:  
Bezoek museum ‘De Stads-

boerderij’. De tijd heeft er 
stilgestaan. Een uniek stukje 

Kamper historie! 

 Tip van Hester Timmerman:  

Bewonde
r Kampen

 vanaf 

het wat
er en v

aar doo
r het 

Ganzen
diep. Dat is toch wel 

mijn li
eveling

splek!

 Tip van burgemeester Bort Koelewijn: 
De rijke historie van Kampen vind ik 
bijzonder, dat ervaar je in de Schepenzaal 

van het Stedelijk Museum Kampen. Daar werd 

door mijn voorgangers de hoge rechtspraak 

uitgeoefend. Daarnaast is de Stadskazerne een 

bijzondere plek. Een oud gebouw met een moderne 

functie. Geniet hier van het prachtige uitzicht 

over de IJssel.
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ACTIEF

De historische Hanzestad Kampen, met meer dan 500 
monumenten, is een perfecte locatie om op pad te gaan 
met je fotocamera. Iedere hoek, ieder doorkijkje, de 
details van de monumentale panden, het groene hart: 
‘Ze vragen om gefotografeerd te worden!’

Fotoroute door de historische binnenstad
Speciaal voor de fotoliefhebbers heeft fotograaf Ronald een 
fotoroute gemaakt, van de 12 mooiste plekken in de binnenstad 
van Kampen. Nu is het aan jou om van deze mooie plekken mooie 
foto’s te maken. Pak je camera of je telefoon en op naar Kampen!

Tip van initiatiefnemer en fotograaf Ronald: 
Begin of eindig jouw wandeling op het strandje aan de overkant 
van de stadsbrug. Want de kans om het mooiste stadsfront van 
Nederland op de foto te zetten, die laat je toch niet schieten?

Nog meer mooie routes
Ga je mee naar buiten? De natuurlijke omgeving van Kampen is 
prachtig! De buitengebieden zijn opgedeeld in drie routes, die 
je het beste kunt afleggen met de fiets. Grote gedeeltes van de 
route zijn niet voor auto’s toegankelijk. Je kunt wel los enkele 
punten van de route bereiken met de auto.

DE EERSTE ROUTE komt langs het Reevediep, het dorp Zalk en 
een stukje Zwartendijk. Het Reevediep is een nieuwe waterver-
binding tussen de IJssel en het Drontermeer. Zalk is een dorp, 
gelegen op de zuidoever van de IJssel. Rijdend op de dijk heb 
je als bezoeker aan de zuidoostkant een prachtig zicht op het 
beschermde dorpsaangezicht. De Zwartendijk, slingert al sinds 
1302 door het Kamper buitengebied. Elke bocht is een dijkdoor-
braak uit vroegere tijden. 

DE TWEEDE ROUTE gaat door de IJsseldelta via Wilsum, natuur-
gebied Scherenwelle en ‘s-Heerenbroek, en vervolgens door 
de Mastenbroekerpolder en IJsselmuiden om terug te keren 
richting Kampen. Wilsum is een plaats aan de IJssel tegenover 
Zalk. De Scherenwelle is een natuurgebied bij het dorp Wilsum. 
In het voorjaar bloeit de Kievitsbloem hier volop. ‘s-Heerenbroek 
is een rustiek lintdorp gelegen in een prachtige landelijke omge-
ving. De Mastenbroekerpolder wordt tegenwoordig beschouwd 
als een historisch monument van landelijke betekenis.

DE DERDE ROUTE gaat door Grafhorst, de Mandjeswaard en het 
cultuurhistorische Kampereiland. Het Kampereiland is de parel 
van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit bijzondere gebied 
bestaat uit aaneengesloten weidelandschap van buitenpolders, 
omgeven door de IJssel, het Vossemeer, het Zwarte Meer en het 
Ganzendiep. De Mandjeswaard is een polder van circa 600 hec-
tare ten oosten van het Kampereiland.

Je vindt al deze mooie routes op
WWW.FOTOGRAFIERONALD.NL/FOTOROUTE-KAMPEN 

Heb jij het mooiste plaatje geschoten? Mail deze dan dan naar 
hoofdredactie@stad.kampen.nl dan kunnen we deze delen. 

Bel ons...038 30 200 33

www.heleenvandenbos.nl

Hypotheken, 
verzekeringen... 
Bij ons krijg je duidelijke uitleg in begrijpelijke taal, 

dat vinden we belangrijk.

Neem je contact met ons op? 

Dan is de eerste stap alvast gezet.

FOTOROUTES
DOOR KAMPEN
EN OMGEVING
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6  Cellebroederspoort 
Zie locatie 10. Stadspark 
Adres: 2e Ebbingestraat 1 

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, aangevuld 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 feestda-
gen of op afspraak, en fungeert als locatie voor het  spannende 
spel ‘Escaperoom Kampen’. 
Adres: Torenstraat, ingang Oudestraat 146, Kampen

8  De Stadskazerne
Naast de Tourist Info Kampen vind je hier een mooi gerestaureerd 
gebouw met een expositieruimte en culturele residenten, zoals de 
bibliotheek, het stadsarchief. Op de eerste verdieping kan je even 
uitrusten en genieten van een mooi uitzicht over de IJssel. 
Adres: Oudestraat 216, Kampen
Touristinfokampen@gmail.com  038-2022366 

9  Gotisch Huis 
Een Hanze koopmanshuis gebouwd aan het einde van de 15e eeuw. 
Adres: Oudestraat 158, Kampen 

10  Het Stadspark 
Het Groene Hart van Kampen is aangelegd in Engelse land-
schapsstijl. De Broederpoort en de Cellebroederspoort dienen 
als toegangspoorten tot het park. De Cellebroederspoort en de 
Broederpoort hebben ooit dichter bij het centrum gestaan. In 
1465 werden de stadspoorten verplaatst vanwege de toene-
mende welvaart in het Hanzetijdperk. Aan deze zijde van Kam-
pen was geen stenen stadsmuur, maar een aarden wal ter ver-
dediging van de stad.  

11  ‘t Huys der Kunsten 
‘t Huys der Kunsten is het oudst bewaarde  pand van Kampen. 
De eerste stenen van dit Huys zijn gelegd in de dertiende eeuw. 
Dit pand heeft de eerste eeuwen dienst gedaan als patriciërswo-

DE HOOGTEPUNTEN 
KAMPEN!

HIGHLIGHTS

1  Bewonder Kampen vanaf het water 
Geniet van het mooie stadsfront van Kampen. Vaar mee met 
Rondvaart Kampen, rederij  de Havana, de Veerman van Kam-
pen, het Hendrikje of ga langer op avontuur met de schepen van 
de Bruine Vloot. Zelf aan het roer staan? Ook dat kan in Kampen!  

2  Binnentuinen in Kampen 
Zoek de stilte op in de stad. Breng een bezoekje  aan de bin-
nentuin van Margaretha of het Hof van Breda. In de binnentuin 
van Margaretha is ‘restaurant MaGreet’ gevestigd waar het in de 
zomer heerlijk vertoeven is op het terras. Voor kinderen is er een 
zandbak en waterpomp.  

Margaretha & Restaurant MaGreet 
Adres: Burgwal 45, Kampen 
Adres: Marktsteeg, Kampen 

3  De Bovenkerk 
Deze meest markante verschijning langs het IJsselfront is de 
oudste kerk van Kampen. Een grote, gotische kruisbasiliek 
gebouwd in de 14e eeuw. In de kerk, waar ooit schilder 
Hendrick Avercamp (1585-1634) werd begraven, is nog steeds 
het fameuze 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. 
Adres: Koornmarkt 28, Kampen
WWW.DEBOVENKERK.NL

4  Broederpoort
Zie locatie 10. Stadspark 
Adres: 3e Ebbingestraat 1

5  De Buitenkerk 
De Buitenkerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk is een belangrijk on-
derdeel van het Kamper stadsfront. De kerkvorm 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 

ning. Nu is het expositieruimte en kan men iedere zaterdagmid-
dag de expositieruimte bezoeken.
Adres: Voorstraat 20, Kampen WWW.HUYSDERKUNSTEN.NL

12  Ikonenmuseum Kampen
Op een prachtige plek in het monumentale centrum van 
Kampen is een uniek museum te  vinden: het Ikonenmuseum, 
gevestigd in een  historisch klooster dat ooit deel uitmaakte van  
het convent van de Minderbroeders. Ikonen als  bron van kracht 
en inspiratie.  
Adres: Buiten Nieuwstraat 2, Kampen

13  De Kamper Kogge
De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van 
een koopvaardijschip  uit de veertiende eeuw. De nabijgelegen  
Koggewerf biedt daarnaast ruimte aan  eeuwenoud vakman-
schap zoals smeden, visroken, touwslagen en wolweven tijdens 
diverse evenementen. De maritieme geschiedenis en historische 
scheepsbouw uit de Hanzetijd komt hier tot leven!  
Adres: Havenweg 7, Kampen KAMPERKOGGE.NL

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 tweeka-
merwoning is ingericht met spullen uit ‘grootmoeders tijd’. De 
meeste spullen dateren uit het begin van de 20e eeuw.  
Adres: Burgwal 98, Kampen 

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 als een 
expositieruimte. 
Adres: IJsselkade 1, Kampen 

16  Leuk voor kids
Klimmen, klauteren en ravotten, dat kan in Kampen! Ga met kin-
deren naar de  Natuurspeelplaats. Let op: vies worden  hoort 
erbij! Naast de Natuurspeelplaats ligt  ‘Kinderboerderij Cante-
cleer’. Er is van alles te beleven en er worden leuke evenementen 
georganiseerd. 
Adres: Korteweg 2, Kampen 

17  Sigarenfabriek de Olifant
Voor de bestew sigaren, biologische en fair trade  koffie en thee 
ga je naar de Eenhoorn en de  Olifant. Je kunt hier een rondlei-
ding krijgen  door de sigarenfabriek en de koffiebranderij.
Adres: Voorstraat 100-108, Kampen WWW.EENHOORN.EU 

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.

TIP!PAK DE KAARTop de pagina's hiernaERBIJ

19  Stedelijk Museum Kampen
Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd in het voormalige 
stadhuis van Kampen, met een nevenvestiging in de voormalige 
Synagoge (nr. 21). Naast wisseltentoonstellingen vertelt de vaste 
opstelling van het museum met deelthema’s de rijke historie van 
de stad. Pronkstuk van het museum is de  Schepenzaal uit 1545, 
de plek waar sinds de middeleeuwen recht werd gesproken. 
Adres: Oudestraat 133, Kampen  WWW.STEDELIJKMUSEUMKAMPEN.NL

20  Stegen in Kampen
Vergeet 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.  

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 Stedelijk Museum Kampen (nr. 19) wisselexposities gehou-
den. Op de vrouwengalerij is een kleine expositie over het Jood-
se leven in Kampen.
Adres: IJsselkade 33, Kampen 

22  Gezellig winkelen
De Oudestraat slingert door de sfeervolle monumentale binnen-
stad. Winkelen Kampen is leuk dankzij het gevarieerde aanbod 
van boetiekjes, woonwinkels en kledingwinkels. Ben je aan het 
shoppen in Kampen? Sla vooral de Geerstraat niet over.

 Tourist Info Kampen 
Adres: Oudestraat 216, Kampen
Touristinfokampen@gmail.com  038-2022366 

 Tourist Info Readshop Bos 
Adres: Oudestraat 41-43, Kampen
kampen@readshop.nl  038-3322522 

P  Parkeren 
Op loopafstand van de binnenstad liggen  drie grote parkeer-
plaatsen waar je gratis  kunt parkeren. De gratis parkeerplaatsen 
zijn  tegenover het NS-station (bij het politiebureau) aan het 
Burgemeester Berghuisplein en in de  parkeergarage bij de Bui-
tenhaven. Daarnaast  is het mogelijk om betaald te parkeren in 
de  binnenstad. Op zondag is parkeren gratis 
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EROPUIT!

STEDELIJK 
MUSEUM 
KAMPEN
Kunst en Kamper historie
komen tot leven

Stedelijk Museum Kampen(SMK) is gevestigd in het 
Oude Raadhuis en het daaraan gekoppelde Nieuwe 
Raadhuis. Het markante gebouw, bevindt zich in het 
hart van de historische Hanzestad.  Het is direct te 
herkennen aan het levensgrote portret op de zijgevel 
van de 17de eeuwse Kamper burgemeester Jan 
Beeldsnijder. Hij representeert de Kampenaar, die de 
vele verhalen van de stad vertelt. 

De bijzondere erfgoedcollectie van het museum wordt in 
sfeervolle zalen getoond aan de hand van vier thema’s: Water, 
Religie, de Oranjeportretten en Rechtspraak & Bestuur. Deze 
thema’s hebben de stad gemaakt tot wat ze is. De Schepenzaal 
uit 1545 is het pronkstuk van het museum. Hier werd vanaf de 
Middeleeuwen recht gesproken. De zaal is in originele staat 
bewaard gebleven.  Kampen is ook de stad van belangrijke 
schilders, zoals o.a. Hendrik en Barend Avercamp, Mechteld Toe 
Boecop en Jan Voerman Sr., waarvan SMK een aantal werken in de 
collectie of in langdurige bruikleen heeft. De aanwezigheid van de 
kunstacademie, die van 1978 tot 2004 in de stad gevestigd was, 
heeft de focus van het museum ook doen richten op hedendaagse 
kunst. In hoog aangeschreven tijdelijke tentoonstellingen ligt de 
nadruk op moderne kunst en verdiepende thema’s. 

Tentoonstelling
19 juni 2021 t/m 9 januari 2022  
Christie van der Haak
Nouveau Deco – Every pattern has a meaning. 

Deze zomer verandert het museum in een modern stadspaleis. 
In rijk gedecoreerde en kleurrijke zalen kijk je je ogen uit.  
Christie van der Haak reflecteert met haar werk op de sierlijke 
vormgeving van een aantal prachtige art nouveau-panden 
in Kampen die op de Rijksmonumentenlijst staan. De lieflijke 
bloemmotieven en de ornamenten op de gevels van deze 
gebouwen krijgen een krachtige tegenhanger in de patronen 
van Christie. 

Speciaal voor Stedelijk Museum Kampen maakt ze een complete 
inrichting met haar behang, stoffen, wandkleden, schilderijen, 
glaswerk en meubels.   De overdaad aan kleur en de onverwachte 
combinatie van patronen voeren je mee naar een hedendaagse 
vertaling van het verleden.  Ook op de buitengevel van het 
museum zet ze haar stempel. Versierende patronen geven het 
museum aan de Oudestraat en de Voormalige Synagoge een 
spectaculair aanzicht! 

CULTUUR

Foto © Ruud Ploeg 

Ontwerp kabinet voor SMK © Christie van der Haak

,,  Beklim de Nieuwe Toren 

en geniet van het 

schitterende uitzicht 

over Kampen. Bovenop de 

toren kan je ook nog eens 

prachtige foto’s maken.

,,  Neem een kijkje in de 

binnentuin van Margaretha. 

Je weet niet wat je ziet:  

een zee van bloemen, 

geurige kruiden, oude 

gevels en een gezellig 

terras.

,,  Picknicken in het 

stadspark, zo eenvoudig, 

maar zo leuk! 

,,  Pluk de mooiste bloemen in 

de pluktuin van Steege’s 

Erve. Ook kan je hier 

genieten van koffie, thee 

met een ijsje of ander 

lekkers.

,,  Kijk even naar binnen bij 

‘Het Kleinste Huisje’ van 

Kampen en bewonder een 

historisch tafereeltje.

,,  Shop je zomerse outfit 

bij één van de leuke 

boetiekjes in de 

historische binnenstad.

,,  Heerlijk dineren of 

een cocktail bij 

zonsondergang? Het Hanze 

Paviljoen aan de overkant 

van de IJssel is dé plek 

waar je dan moet zijn. Met 

uitzicht op het prachtige 

stadsfront!

,,  Huur een kano of sup 

board en vaar door het 

natuurlijke Reevediep.

,,  Laat de kinderen spelen 

of geniet van de natuur 

bij ‘De groene Brunneper’. 

Een speeltuin en groene 

oase in de oudste wijk van 

Kampen.

,,  Kies een leuke film uit 

om te kijken in de knusse 

bioscoop van Kampen aan de 

Plantage. Popcorn en cola 

erbij en het genieten kan 

beginnen! 

De Zomerse 
Bucketlist

Speciaal voor jou hebben we een leuke bucketlist gemaakt vol met 
originele, leuke, spannende, sportieve en lekkere dingen in Kampen en 
omgeving. Ga op zoek naar alle hotspots en zet een vinkje op de lijst. 
Leuk voor jong en oud! Zo wordt het een zomer om nooit te vergeten!

,,  Loop door de Schapensteeg 

en ontdek de kleurrijke 

bloemenpracht. Dat maakt 

deze steeg echt uniek!

,,  Ga naar de bakker en koop 

een Kamper Slof, een echte 

Kamper lekkernij!

,,  Bezoek de Stadskazerne, 

het oudste kazernecomplex 

van Kampen, gebouwd in 

1851-1853. Geniet hier 

van het prachtige uitzicht 

over de IJssel.

,,  Maak een fietstocht 

over het Kampereiland 

en steek over met het 

Kleemanspontje. Leuk 

voor kinderen, je mag 

het pontje namelijk zelf 

bedienen.

,,  Bezoek het eerste én 

oudste erf van het 

Kampereiland: Erf-1. Hier 

koop je de (h)eerlijkste 

boerderijzuivel. Vergeet 

de toetjes niet! 

Visitkampen.nl 
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PUUR GENIETEN
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 sport-

vissers. 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.  Drontermeerdijk 13  | www.atsea-restaurant.nl

Ontsnap jij uit de escape room 
DE COLLECTIE VAN 

Dr Bahrenheit?

AT SEA
• Restaurant en terras aan het water

• Overnachten in een safaritent

• Escape room

• Sloep huren  

• Speeltuin

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

ONTMOETINGEN
in het

IKONEN
MUSEUM

Deze zomer zijn in het Ikonenmuseum 
niet alleen eeuwenoude ikonen te zien, 
maar vinden er allerlei ontmoetingen 
met hedendaagse kunst plaats! 

Ikonen en Henk Helmantel
De bovenverdieping van het voormalig kloostergebouw biedt 
plaats aan de expositie Inspiratie – een ontmoeting tussen de 
collectie Helmantel en Ikonen. En deze ontmoeting is niet zomaar 
een bloemlezing uit twee museumcollecties. Het is een expositie 
die met zorg en aandacht is ingericht. Bij het samenstellen van 
de tentoonstelling zijn curator van het Ikonenmuseum Kampen 
Liesbeth van Es en Henk en Babs Helmantel een aantal keer bij 
elkaar gekomen. Tijdens het bestuderen van de verschillende 
collecties ontstonden gesprekken over objecten die hen 
aanspraken, vaak om uiteenlopende redenen. Er kwamen 
essentiële objecten bovendrijven: schilderijen, beelden en 
ikonen die zeker een plaats moesten krijgen in de expositie. 
Rondom deze essentiële objecten ontstonden zeven thema’s, 
die elk hun plaats krijgen in de zes zalen van de bovenverdieping 

van het Ikonenmuseum. Met zorg en aandacht samengesteld, als 
driedimensionale stillevens.

Bij deze tentoonstelling zijn twee korte films (voor kinderen en 
volwassenen) gemaakt waarin Henk Helmantel, Pieta van Twist 
en Liesbeth van Es de bezoekers meenemen langs een aantal 
bijzondere objecten in de tentoonstelling. Deze films zijn vooraf 
te bekijken via een link bij de aankoop van een museumticket en 
in het museum. 

Nouveau Riza en Christie van der Haak
In de minitentoonstelling Nouveau Riza maakt de bezoeker 
kennis met de fraaie decoratie die soms aan ikonen wordt 
toegevoegd. Complexe patronen in zilver en brons en felle 
kleuren email uit de 19e eeuw gaan de verbinding aan met de 
hedendaagse kunst van Christie van de Haak. 

Al vanaf de 14e eeuw worden metalen versieringen toegevoegd 
aan houten ikonen. Eenvoudige patronen worden gestanst 
in metalen platen die op de ikoon worden gespijkerd. Soms 
is het een geschenk uit dankbaarheid, voor een wonder dat 
aan de ikoon wordt toegekend. In de 19e eeuw worden deze 
versieringen steeds uitgebreider en kleurrijker met ingewikkelde 
patronen, email en sierstenen. Samen met de patronen van 
Christie van der Haak vormen de objecten een pracht en praal 
van goud en felle kleuren. 

Buiten Nieuwstraat 2  | www.ikonenmuseumkampen.nl
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TIPS

Aardbeien plukken bij Kalter AardbeienEen ideaal uitje bij regen is een bezoekje aan Kalter aardbeien. Van half april t/m eind oktober kan je er zelf aardbeien plukken in de pluktuin of genieten op het binnen- of buitenterras. Het gehele jaar kan er binnen gespeeld worden in de (indoor)speeltuin of kan je rondstruinen in de gezellige boerderijwinkel. 

HET 
REGENT...
EN NU? 

Bezichtig de Bovenkerk
In de zomermaanden (juni, juli, 
augustus en de eerste week van 
september) is de Bovenkerk 
vaak geopend. Je kunt tijdens 
openingstijden binnenlopen en 
de kerk bezichtigen. Het is ook 
mogelijk om een rondleiding 
te boeken. Op zondag is de 
Bovenkerk meestal gesloten 
of geopend voor bijzondere 
diensten.

Bezoek Molen d’Olde Zwarver
Molen D’Olde Zwarver staat op een 
prachtige plek langs de IJssel bij de 
historische stad Kampen. Bijna 175 jaar 
geleden gebouwd en in 1952 verplaatst 
naar de huidige locatie. Vandaar de 
naam ‘D’Olde Zwarver’. Er wordt tarwe, 
rogge en het in de regio verbouwde 
spelt gemalen. De molen is elke zaterdag 
geopend van 9.00 - 12.00 uur. 

Unieke Escaperooms

Misschien wel het meest spannende en 

uitdagende uitje van Kampen?! We hebben 

jou en je vrienden nodig om het mysterie 

van de monniksorde in de Nieuwe Toren te 

ontrafelen! Of een opmerkelijke sabotage aan 

boord van zeilschip de Jannes van Campen te 

stoppen. Durven jullie dit aan? Meer informatie: 

VISITKAMPEN.NL

Naar de bioscoop of het theater

De Stadsgehoorzaal Kampen ademt één en 

al geschiedenis uit. Als je plaatsneemt in de 

rode pluche stoelen onder de beeldschone 

kroonluchter in de grote zaal, waan je je in 

een tijdloos theaterlandschap. In de knusse 

bioscoop in de binnenstad kan je genieten van 

de mooiste films!

Bezoek de Buitenkerk

Ook in de historische Buitenkerk is het lekker 

droog. In de zomermaanden (juni, juli, augustus en 

de eerste week van september) is de Buitenkerk 

vaak geopend. Op zondag is de Buitenkerk 

gesloten. Kijk voor de openingstijden en meer 

informatie op: VISITKAMPEN.NL

Boek een rondleiding door sigarenfabriek De OlifantDe Eenhoorn verzorgt in samenwerking met De Olifant rondleidingen door het pand. Beleef de cultuur-historische omgeving waar de productie van koffie en sigaren in beeld gebracht wordt. Tijdens de rondleiding door het historische pand wordt stilgestaan bij de historie van de sigarenstad Kampen, de inkoop van tabak en het productieproces. Kijk voor meer informatie en reserveren van kaarten op: VISITKAMPEN.NL

In Kampen regent het bijna nooit maar als het dan regent, dan hoef je je 
niet te vervelen! We zetten een aantal slecht weer tips hieronder voor je 
op een rijtje zodat je makkelijk kunt kiezen wat te doen. Klap je paraplu 
open en trek erop uit!

Museumtips
Bezoek het Stedelijk Museum 

Kampen, het Ikonenmuseum, 

Museum de Stadsboerderij, 

Museumboerderij Erf 29, het 

Speelgoedkabinet of één 

van de vele exposities. 
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VARENDE 
MONUMENTEN 

WATERVERBINDTal eeuwenlang! 

CULTUUR

ZWEMMEN 
IS ALTIJD 
EEN GOED 
IDEE!
 

Zwemmen is enorm 
gezond. Of je nu fanatiek 
komt banenzwemmen of 
komt dobberen: regelmatig 
zwemmen verbetert je 
spierkracht, je humeur en 
je conditie. Zwemmen is 
altijd een goed idee. Kom 
je ook?

Ruim activiteitenaanbod
Jong, oud, fit of minder fit: zwemmen is voor iedereen. En 
omdat iedereen anders is, bieden we veel verschillende 
activiteiten aan. We zijn er voor de sporter, de rustzoeker, 
voor mensen die (beter) willen leren zwemmen… en voor jou!

In verband met de COVID-maatregelen kan 
het zo zijn dat nog niet alle activiteiten 
aangeboden kunnen worden.

Check daarom de actuele informatie op: 

www.desteur.nl

De Bruine Vloot
Bij Kampen denk je gelijk aan het prachtige stadsgezicht. De 
historische schepen van de Bruine Vloot maken het plaatje 
compleet. Trots zijn de Kampenaren op de mooie zeilschepen 
die aan de IJsselkade liggen. De Bruine Vloot bestaat uit zo’n 
18 schepen, verschillend van grootte. De enige viermaster van 
Nederland heeft Kampen als thuishaven. ’s Winters komen ook 
de zeilschepen uit de Oostzee weer terug naar Kampen. Kijk 
voor meer informatie over de Bruine Vloot en het boeken van 
vaartochten op visitkampen.nl. 

Kamper botters
In de tijd dat de Zuiderzee nog een grote plaats innam in het hart 
van ons land voeren er ruim duizend zeilende vissersschepen. De 
afsluiting van de Zuiderzee deed de visserij en de vissersvloot 
steeds meer inkrimpen. Na de oorlog leek het erop dat de 
zeilende vissersschepen voorgoed tot het verleden 
zouden gaan behoren.

In Kampen zijn een aantal 
botters en vispunters bewaard 
gebleven. De boten worden 
onderhouden en gevaren 
door een groep deskundige 
vrijwilligers van de ‘Stichting 
tot behoud van Kamper 
Botters’. De Kamper 
visserijvaartuigen hebben 
een historische betekenis 
en behoren tot het 
culturele- en nautische 
erfgoed van de stad! 

Havens
Haven Berend 
Aalbers
Deze haven vind 
je ter hoogte van het natuurlijke Kampereiland. Ideaal voor 
rustzoekers en fietsliefhebbers. 

Recreatiehaven De Buitenhaven
Recreatiehaven ‘De Buitenhaven’ is 
de officiële passantenhaven van 
Kampen, gelegen in het prachtige 
historische centrum. 

Jachthaven de Riette
Jachthaven de Riette is een knusse 
familiehaven, aan de rand van de 
wijk Brunnepe. Het centrum van 
Kampen bevindt zich op loopafstand.

Watersportvereniging Het Koggeschip
Een gezellige haven aan het Ganzendiep bij Kampen met 104 
ligplaatsen. De haven ligt op loopafstand van het centrum van 
Kampen. 

Watersportvereniging IJsselmuiden
Meer je hier aan dan lig je met je schip tussen het groen. Loop 
over de stadsbrug en je bent in het hart van de Hanzestad. 

Jachthaven ZC’37 
Hier heb je misschien wel het mooiste uitzicht van Nederland. 
Je kijkt uit op het historische stadsfront van Hanzestad Kampen.

Kijk voor meer informatie en 

contactgegevens op visitkampen.nl 
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ACTIEF

Beklimming Nieuwe Toren
Beklim samen met een gids de 

Nieuwe Toren en geniet van het 

schitterende uitzicht over Kampen. 

Bovenop de toren kan je een 

prachtige foto laten maken. 

Kinderen hoeven zich in Kampen niet te 

vervelen. Naast de vele evenementen 

die worden georganiseerd is er ook 

dagelijks vanalles te doen en te beleven. 

Graag delen we een selectie van al deze 

activiteiten. Voor meer inspiratie ga je 

naar visitkampen.nl. Veel speelplezier! 

De Natuurspeelplaats
Klimmen, klauteren en ravotten, dat kan in het stadspark 
van Kampen! Let op: vies worden hoort erbij! Je vindt de 
Natuurspeelplaats aan de Korteweg 2 in Kampen. 

KIDS & 
KAMPEN

Het Grote Kabouterbos
Een klein eindje rijden vanaf Kampen vind je het Grote 
Kabouterbos. Wandel eerst de leuke kabouterroute door 
het bos. Een route vol verrassingen! Daarna kan je lekker 
spelen in de grote speeltuin en genieten van een lekkere 
pannenkoek op het terras.

KnapzakwandelingGa op ontdekkingsreis met behulp van een knapzak. Volg de 
knapzak wandeling over de paden van het Zalkerbos door 
de slootjes en langs de oever van de IJssel. De knapzak is 
gevuld met spulletjes waar kinderen van alles mee kunnen 
onderzoeken/bekijken. Er zit een boekje in met informatie 
over de vogels die ze onderweg tegen kunnen komen: wie 
zal de eerste vogel spotten? 

Stadsgids app met leuke routes
Ontdek Kampen met de verschillende 

routes in de Kampen Stadsgids app. 

Download de app en volg de ‘Speuren 

in het Stadspark’ route. Deze route is 

speciaal ontwikkeld voor kinderen en erg 

leuk om samen te volgen!

Het Speelgoedkabinet
Breng een bezoekje aan dit kleine en intieme museum met 

speelgoed vanaf 1950 tot nu. Je bent er ongeveer een uurtje 

mee zoet met de kinderen maar het is zeker de moeite waard! 

Bezoek Kalter aardbeienEen uniek uitje in de regio is een bezoekje aan Kalter 
aardbeien. Kinderen kunnen er van half april t/m eind 
oktober aardbeien plukken in de pluktuin. Daarnaast is er een 
leuke indoor speeltuin en kan je er genieten op het binnen- 
of buitenterras. Verder vind je er de lekkerste producten in 
de boerderijwinkel, veelal uit de Koekoekspolder.

Zwembad De Steur
Binnen zwemmen, buiten zwemmen, van de meters 

lange glijbaan glijden, het kan allemaal. Leuk in de zomer 

maar ook veel plezier tijdens een regenachtige dag!

Kinderboerderij Cantecleer

Midden in het Groene Hart is Kinderboerderij 

Cantecleer gevestigd. Een leuke en ook 

interessante plek voor kinderen. Vele kleine 

huisdieren en landbouwhuisdieren zijn er te 

vinden. Ook leren de kinderen er veel over de 

verschillende aspecten van het boerenbedrijf. 

Je vindt de Kinderboerderij aan de Buitensingel 

3 in Kampen.

IJsje eten bij de MarenaVan maart tot oktober is de Marena geopend voor 
de lekkerste Italiaanse ijsjes. Een heerlijke verkoeling 
op een warme dag en ook als het regent smaakt het 
nog steeds goed! 

De Speelpoort
Een enorm leuke en grote buitenspeeltuin 
met meer dan 25 speeltoestellen. 
Vanaf april is deze speeltuin het gehele 
zomerseizoen geopend voor eindeloos 
veel speelplezier. Er is een kiosk waar 
onder andere ijsjes, limonade, koffie en 
thee te verkrijgen zijn. Genieten dus voor 
jong en oud! Je vindt de Speelpoort aan 
het Engelenbergplantsoen 5 in Kampen.

Visboot ‘t BottertjeGa voor de lekkerste kibbeling, heerlijke friet of andere gebakken vis met de kinderen naar de visboot. Er is altijd wat te zien: de brug die omhoog gaat, grote boten die voorbij varen, hoge golven, kleine plezierjachtjes. Kortom: lekker eten en samen genieten! 

Multimediatour door het Stedelijk Museum
Wil je het Kampen van vroeger echt goed ervaren, vraag 
dan naar de KinderMultiMediaTour! Je krijgt dan, net zoals 
de volwassenen, een iPod mee waarmee je in de zalen film-
clips kunt bekijken die speciaal gemaakt zijn voor kinderen 
vanaf 7 jaar en ouder.

Molen D’Olde Zwarver
Bijna ieder kind uit Kampen heeft hem wel eens bezocht met 

klasgenoten of opa en oma: molen D’Olde Zwarver. Hier leer je alles 

over het malen van tarwe, rogge en spelt en kan je het gemalen meel 

ook kopen om thuis de lekkerste pannenkoeken te bakken! 

Pannenkoeken eten bij Holland 

Geen betere plek om met de kids 

naartoe te gaan! Holland is een eigentijds 

pannenkoekenrestaurant waar je kan 

genieten van meer dan pannenkoeken alleen. 

Hollands genieten! 

GA VOOR MEER INFORMATIE 

OVER AL DEZE ACTIVITEITEN 

NAAR VISITKAMPEN.NL
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De Veerman van Kampen Een ruime salonboot 
met een prachtige uitstraling voor een rondvaart, dagtocht 
of leuk feestje. 
IJsselkade thv het Van Heutszplein  DEVEERMANVANKAMPEN.NL

Eetkamer de Tijd Kom tijdloos genieten van een hapje 
en drankje of heerlijke high-tea, high-beer of high-wine. 
Broederstraat 17  EETKAMERDETIJD.NL

Grandcafé De Majesteit Een unieke plek voor een 
gezellig kopje koffie, lunch, diner of borrel. 
Horecaplein De Plantage  GRANDCAFEDEMAJESTEIT.NL

Grandcafé Efes Een gezellig 
Grandcafé met groot terras en 
mooi uitzicht over de Oudestraat. 
Horecaplein De Plantage  
EFESGRANDCAFE.NL

Lunchroom 't Trappetje 
De gezelligste lunchroom 
in de historische binnenstad van 
Kampen. 
Oudestraat 25  TRAPPETJE.NL

Meet Point Kampen Een sfeervol events- en partycenter 
aan de Veerweg in Kampen. Veerweg 5  MEET-POINT.INFO

Moods & Roots Een unieke feestlocatie in het centrum 
van Kampen voor bruiloften, feesten en partijen. 
Plantage 1  MOODSANDROOTS.NL

Movie Unlimited Kampen Een filmpje pakken 
kan in deze sfeervolle en knusse bioscoop in de binnenstad 
van Kampen. 
Horecaplein De Plantage  KAMPEN.MOVIEUNLIMITEDBIOSCOPEN.NL

Restaurant Burritos Azteca Geniet hier van Mexicaans 
eten in een unieke sfeer van muziek, vreugde en intense 
smaken. Broederstraat 25  BURRITO-AZTECA.NL

Restaurant Da Enzo Italiaans specialiteiten restaurant 
voor de lekkerste pasta’s, pizza’s en vlees- en visspecialiteiten.
Oudestraat 208  DA-ENZO.NET

Restaurant De Bastaard Restaurant en eetcafé met 
terras aan de IJssel! IJsselkade 61  DEBASTAARDKAMPEN.NL

Restaurant De Stadsherberg Kom genieten van heerlijk 
eten, drinken en het prachtige uitzicht over de IJssel en de 
Stadsbrug. IJsselkade 48  DESTADSHERBERGKAMPEN.NL

Restaurant de Vier Geniet op deze unieke plek aan de 
IJssel van een heerlijk diner, lekkere lunch of gezellige borrel. 
IJsselkade 59  DEVIER-KAMPEN.NL

HORECAKAMPEN.nl

 
 VAN GEZELLIGE BISTRO’S, BARS EN LUNCHROOMS tot SFEERVOLLE RESTAURANTS  

UITGAAN

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 op één van de terrassen op het 
horecaplein De Plantage? Culinair genieten 
aan de Botermarkt? Of lunchen in één van de 
binnentuinen van Kampen? Het kan allemaal!

Met trots presenteert Stichting Horeca Kampen 
hier de beste restaurants, grandcafés, lunchrooms, 
snackbars en feestlocaties. Alle gerechten worden 
met liefde bereid! Meer weten over al deze gezellige 
horecagelegenheden? Ga dan naar HORECAKAMPEN.NL!

Boetiek Hotel Kampen Een modern en knus hotel, 

prachtig gelegen aan de IJssel, in een karakteristiek pand.

IJsselkade 20  HOTELKAMPEN.NL

Café De Pub Een ouderwets gezellig bruincafé in het hartje 

van Kampen. Horecaplein De Plantage  CAFEDEPUBKAMPEN.NL

Café de Corner Een gezellige kroeg waar 
van Rock tot Heavy Metal wordt gedraaid. 
Buiten Nieuwstraat 3-5  FACEBOOK.COM/CAFEDECORNER

Café de Lantaarn Voor een hapje en een drankje en 
gezellige (live) muziek kom je naar café de Lantaarn. Buiten 
Nieuwstraat 8  HORECAKAMPEN.NL

Café de Moriaan Een sfeervol eetcafé in de binnenstad 
van Kampen waar het tot in de late uurtjes gezellig is. Boven 
Nieuwstraat 113  FACEBOOK.COM/MORIAANKAMPEN

Café de Stomme van Campen In dit Proef- & Eetlokaal 
geniet je van de lekkerste speciaalbieren, wijnen en heerlijk 
eten. Oudestraat 218-220  DESTOMMEVANCAMPEN.NL

Café Eigenwijs Hier is het relaxed en gezellig door de week 
en altijd feest in het weekend! 
Plantage 5  CAFEEIGENWIJS.EU

Café Moonshiners Een gezellige bar voor iedereen die 
van de blues, country of bluegrass houdt. 
Voorstraat 91  THEMOONSHINERS.NL

Café 't Kroegje Hier ga je naar toe voor ouderwetse 
gezelligheid, heerlijke koffie en een goed gesprek. 
Geerstraat 17  KROEGJEKAMPEN.NL

Café 't Ponton Een prachtig café met terras deinend op de 
rivier de IJssel, hier is het altijd genieten. 
IJsselkade 51 t/o  CAFEPONTON.NL

De Leuke Hanzestad De gezelligste vergader- en 
feestlocatie van Kampen, met terras aan de IJssel. 
IJsseldijk 12  DELEUKEHANZESTAD.NL

Restaurant Happy Garden
Kom onbeperkt & onbegrensd proeven en genieten van de 
Aziatische en Europese keuken.
Oudestraat 196-202  DEHAPPYGARDEN.NL

Restaurant Kota Radja In een monumentaal pand 
genieten van Chinees-Indische gerechten, dat kan bij Kota 
Radja. Oudestraat 119  KOTARADJAKAMPEN.NL

Restaurant Los Che Los Che is een authentiek Argentijns 
restaurant met vleesgerechten bereid op een houtskool grill. 
Voorstraat 107  LOSCHE.NL

Restaurant Madame Som Tam Een Thais restaurant 
op een prachtige plek aan de IJssel met heerlijke Thaise 
gerechten. IJsselkade 45  MADAMESOMTAM.NL

Restaurant MaGreet /IJsselheem Bij MaGreet kun je 
genieten van regionale seizoensproducten in gerechten met 
een moderne twist. Burgwal 45  MAGREET.NL

Snackbar Jansen Deze snackbar in de binnenstad is tot in 
de vroege uurtjes geopend voor de lekkerste snacks. 
Oudestraat 192  AUTOMATIEK-JANSEN.NL

Snackbar Mulder Lekkere snacks uit eigen keuken, zoals 
de befaamde kipschnitzel. Tot snacks bij Snackbar Mulder! 
Middelbuurtstraat 22  SNACKBARMULDER.NL

Snackbar Timmer Al meer dan 
20 jaar bekend om de goede friet, 
lekkere snacks, ijs en milkshakes. 
Stationsplein 4
FACEBOOK.COM/SNACKBAR-TIMMER

Sportcafé de Reeve 
Een modern sportcafé waar 
regelmatig darttoernooien- en 
competities worden georganiseerd.
Horstsingel 1   SCDEREEVE.NL

Thoms Grillhuys Geniet hier van de lekkerste 
gerechten zoals burgers, pasta’s en grillgerechten. 
Oudestraat 154  THOMSGRILLHUYS.NL

HORECAKAMPEN.NL
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Oorspronkelijk de moestuin van het Minderbroederklooster, vanaf 1627 hét plein van Kampen!

DE NIEUWE MARKT
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HUH?
Nou, je kijkt nu naar een blauwe rechthoek met witte letters 
waarin we uitleggen dat ook jouw organisatie of bedrijf in 
dit magazine had kunnen staan. Dat was een tegekke manier 

geweest om flink in beeld te zijn! Maar... geen paniek: 
Later dit jaar gaan we een wintereditie maken!

DOE JE MEE?
Mail barry@brugmedia.nl of ineke@brugmedia.nl 

Groet!
Anja Kuipers, Johan van der Kolk & Lucas Reinds

Boek direct online:
› E-Choppers
› Citygolf
› Beklimming Nieuwe Toren
› En nog heel veel meer...

Tourist Hotline:

+316 16 336 440

Op zoek naar de 
vetste activiteiten 
in Kampen?

kamperevents.nl

Al vanaf 

2 personen!

Het kunstencentrum van 
Kampen, dé plek voor 
een inspirerende cursus.

Keuze uit meer dan 
100 cursussen 
dans, muziek, theater of 
kunst & ambacht.

Ook online 
mogelijk!

DOE JE OOK MEE?
Kijk op www.quintuskampen.nl

Welkom bij
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, Kampen
T 038 331 3513
W www.slijterijpost.nl
E info@slijterijpost.nl

   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. 

MA  13.00 - 18.00 uur (sommige winkels openen eerder)                                                       
DI - VR 9.30 tot 17.30/18.00 uur                                                                
ZA   9.30 - 17.00 uur                                                                                                          
ZO  Supermarkten geopend - winkels alleen geopend op 

speciale feestdagen

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 gastheren en gastvrouwen 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. 

Openingstijden: 
Vanaf 1 juli tot oktober: 
Maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. 

Van november tot april: 
Maandag tot en met zaterdag van 10.30 - 15.30 uur. 

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

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.

Vanuit Kampen rijden er diverse bussen van en naar de regio. 
Kijk voor actuele informatie over de vertrektijden en het 
eenvoudig plannen van je busreis op WWW.9292.NL.

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. 
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Er is meer!
Meer informatie en inspiratie over alles

wat er in Kampen te beleven is vind je op: 

Meer informatie over de 
gemeente Kampen vind je op:

VISITKAMPEN.NL

KAMPEN.NL

038 332 2055  •  INFOKAMPEN@SINKEBV.NL

ADVIES NODIG OVER MAKELAARDIJ, HYPOTHEEK OF VERZEKERING?

Selecteer zelf je adviseur!

Alice
Assistent makelaar

Dylan
Assistent makelaar

Heleen
Makelaar

Jeroen
Makelaar

Kim
Makelaar

Sylvia
Assistent makelaar

Wichert-Jan
Hypotheekadviseur

Colofon
CONCEPT, HOOFD- EN EINDREDACTIE
Anja Kuipers & Lucas Reinds - Poort20
Johan van der Kolk - BrugMedia

IN OPDRACHT VAN

IN SAMENWERKING MET





BLADMANAGEMENT anja@leukgeregeld.nl 

VORMGEVING lucas@pankra.com 

VERKOOP barry@brugmedia.nl 
& ineke@brugmedia.nl

FOTOGRAFIE Richard Tennekes, Eljee, 
Fotografie Ronald, Gemeente Kampen, 
Stadsarchief & iStockphoto.com

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 
administratie@kampenmarketing.nl of 
bel naar (06) 17 453 490 om een (aantal) 
magazine(s) te bestellen.

'Ik neem gasten graag mee op de fiets. We stoppen altijd even bij 

de Nederlands Hervormde kerk in Zalk. Voor mij persoonlijk een 

bijzondere plek, waar het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan.'

— Burgemeester Bort Koelewijn
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