
Pagina 1 
BTW nr.: 800720015 B 01   Inschrijfnr. KVK : 41024695 IBAN :   NL 91 RABO 0159199182 BIC    :  RABO NL 2 U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2021 begon met dezelfde onzekerheden als waarmee we 2020 afsloten. Kunnen we meerdaagse 

vaartochten met de Kamper Kogge naar zout water inplannen?  

Lukt het op tijd bemanningen samen te stellen en kunnen de steden die we, in Nederland en daarbuiten, 

bezoeken hun evenementen door te laten gaan? 

 

Terugkijkend op 2021 hebben we, ondanks deze onzekere start en de steeds wijzigende landelijke beperkingen  

hebben de vrijwilligers van Stichting Kamper Kogge veel werk verzet   

Een aantal  activiteiten zijn terugkerend, sommigen eenmalig en enkele lopen door. 

 

Varen met de Kamper Kogge 
Individuele IJsselvaartochten tussen de Eilandbrug en de Stadsbrug : 42 keer zijn we uitgevaren met in totaal 265 

opstappers. Een bijzondere vaartocht was het afscheid van burgemeester Bort Koelewijn, waarbij op de hele 

kade langs de stad het publiek hem uitzwaaide en het schuttersgilde hem een vaarwel toe knalde met 

melkbussen.. 

Daarnaast voer  de Kamper Kogge twee keer voor een langere dagtocht door de Eilandbrug voor een vaartocht 

over het Ketelmeer. Ook voeren we drie weken via IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee naar Bremerhaven en 

weer terug. Daar zijn we blij mee, want varen op zout water is het behoud van ons houten schip. 

 

Televisie- video- en filmproducties 
Drie keer fungeerde de Kamper Kogge als decor voor televisie producties:  

• Hier zijn de Van Rossums, NPO2, 

• House Vision, RTL4,  

• Het Klokhuis, NPO3. 

De uitzending van de Van Rossums kreeg  nog een vervolg : het publiek kon de hoogtepunten uit de 

uitzending over Kampen, inclusief de Kamper Kogge bezoeken.  

Ook was de Kamper Kogge betrokken bij drie filmproducties: 

Grutte Pier, Lampje en Code Kampen 

Code Kampen was in 2021 te zien. De producties van Lampje en Grutte pier worden in 2022 en 2023 verwacht 

Heel bijzonder was ook de dag met de opnames voor koffie branderij Campenaer waar de werf en Kamper 

Kogge en onze vrijwilligers als decor fungeerde voor hun nieuwe bedrijfsfilm. 

Onderhoud Kamper Kogge 
Voordat de Kamper Kogge in november onder het winterkleed ging is de mast van het schip getakeld en 

helemaal kaal gemaakt, behandeld met nieuwe laag tjet en door een keurmeester  goed gekeurd. Door de 

landelijke beperkingen was verder onderhoud dit jaar niet mogelijk. 

Ontvangst bezoekers op de Koggewerf 
We ontvingen bezoekers op de werf tijdens 29 rondleidingen en Koggebezoeken, waaronder verschillende 

scholen, politieke partijen uit de regio en Den Haag, bedrijven, families en langslopers.  

Via Quintus, Kunst en Kind, bezochten gemiddeld twee scholen per maand tot mei 2022  de werf om de 

nautische Hanze historie te beleven. 

Ook vertegenwoordigden de vrijwilligers het zwarte vrachtschip met een kraam tijdens het Stripspektakel in het 

plantsoen van Kampen. 

Communicatie  
De web site, https://www.kamperkogge.nl, is dit jaar pagina voor pagina door vrijwilligers weer opgebouwd.  

Bezoekadres Koggewerf : 
Havenweg 7 
8262 BZ  KAMPEN 
 
Postadres : 
Postbus 246 
8260 AE  Kampen   
 
Tel.  +31 (0)38 33105 15 
 
secretaris@kamperkogge.nl  

www.kamperkogge.nl 
  
Rabobank:  NL91RABO0159199182 
BIC: RABONL2U 

 

http://www.kamperkogge.nl/
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Werfinrichting 
De werf kreeg in 2021 een nieuwe uiterlijk: de Botterloods en de helling werd definitief opgeleverd en de 

Taveerne kreeg een grondige verbouwing, zodat deze nu dienst kan doen als kantine voor onze vrijwilligers en 

pleisterplaats voor activiteiten op de werf. 

Al deze activiteiten zijn voorbereid en uitgevoerd door onze vrijwilligers. 

Tot slot is in opdracht van gemeente Kampen een nieuwe zomersteiger in de IJssel gebouwd zodat de Kamper 

Kogge hier in de zomer kan aanleggen en is de bestrating op de werf compleet  vervangen.  

Ook werd de nieuwe ingang naar de werf gecreëerd langs de Botterloods. 

Houtwerkplaats 
De houtwerkplaats werd uitgebreid en samengevoegd met de daar achter gelegen kleine werkplaats. Hiervoor 

werden het toilet en de trap in de werkplaats verplaatst. Ook is het nieuwe afzuigsysteem in gebruik genomen in 

de werkplaats 

Er werd ook gewerkt in de  werkplaats: we maakten de Eikenhoutenbankjes aan het Reevediep en ontwikkelde 

uiteenlopende houten verkoopproducten voor onze winkel in de Expo. 

 

Zelfwerkzaamheid 
De Taveerne werd aan het begin van het jaar helemaal gestript door onze vrijwilligers.. Dat gaf ruimte voor 

groot onderhoud aan vloeren, wanden, toiletten en keuken. In mei konden  onze vrijwilligers hier de intrek 

nemen als kantine en het is daarnaast weer  de plek waar we onze bezoekers gastvrij kunnen ontvangen. 

 

  
 
 


