
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampen, 15 september2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
 
Inmiddels ligt de zomervakantie achter ons en nadert het einde van het vaarseizoen. We maken we ons op voor 
het 30 jarig jubileum van de Stichting Kamper Kogge op 1 oktober. Inmiddels zijn alle uitnodigingen verstuurd en 
we nodigen jullie van harte uit om dit feestje met ons te vieren.  In deze nieuwsbrief bespreken we nog wat 
nieuwtjes en actuele zaken. 
 

|Slotenwisseling| 
Vrijdag 16 september worden alle sloten op de Koggewerf vervangen door een elektronisch systeem. Wanneer je 
hiervan (opnieuw) sleutelhouder wordt, krijg je deze week per email een aparte uitnodiging voor het omruilen en 
in ontvangst nemen van je sleutel. De toegangsrechten zijn overeenkomstig je huidige functie binnen de stichting 
(en dus misschien ingeperkt, of juist uitgebreid). Het bestuur behoudt zich verder het recht voor de 
toegangsrechten aan te passen wanneer hiervoor aanleiding is. Weet, dat het systeem de mogelijkheid heeft om 
na te zien wie op welk moment in bepaalde ruimtes is geweest, of wie welke deuren heeft geprobeerd te openen. 
Bij verlies van de sleutel zullen kosten in rekening worden gebracht.  
Verder is het vooral een fijn, gebruiksvriendelijk systeem voor iedereen. 
Voor vragen, kun je terecht bij de penningmeester: ejschraa@gmail.com, 06-394 999 97. 
 

|Open Monumentendag en onthulling informatiepaneel| 
We kijken terug op succesvolle en gezellige monumentendagen. De werf was zaterdag 10 september van 10.00 
tot 17.00 uur en zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur open voor publiek.  
Er was veel reuring op en om de werf, vrijwilligers waren druk met het rondleiden van het publiek over de werf en 
op de Kogge, de expositie bemannen of helpen bij de Taveerne. Er waren ook houtdraaiers uit de omgeving van 
Nunspeet, die middeleeuwse spullen maakten, zoals houten nappen. Op zondagmiddag zorgde Ierse muziek voor 
een super sfeertje. 
 
Daarnaast is door wethouder Bas Wonink het informatiepaneel onthuld over de eeuwenlange band tussen 
Kampen en Terschelling. In augustus is het informatiepaneel op Terschelling onder ruime publieke belangstelling 
gepresenteerd, nu kunnen ook de bezoekers van de Koggewerf deze plaquette bewonderen. Met dank aan 
initiatiefnemer Cor Adema en de pr commissie. 

 

Bezoekadres Koggewerf : 
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Postadres : 
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Tel.  +31 (0)38 33105 15 
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|Herstelwerkzaamheden en onderzoek Kamper Kogge | 
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het ongeval met de Kamper Kogge en de schade, die het schip daarbij 
opliep. Gelukkig wordt de schade gedekt door de verzekeraar en gaat Kees Sars binnenkort aan de slag met de 
reparatiewerkzaamheden. Met wat provisorische maatregelen konden de  tochten naar Medemblik en 
Terschelling toch gemaakt worden en kunnen we van een geslaagd vaarseizoen spreken.  
 
Daarnaast hebben we als bestuur besloten dat we naast de herstelwerkzaamheden ook een grondig onderzoek 
naar de staat van onderhoud van de Kamper Kogge wensen, inclusief een beoordeling van de zeewaardigheid 
voor de komende 10-20 jaar. Veiligheid is een belangrijk en actueel thema en na 28 jaar lijkt het ons een goed 
moment voor een gedegen onderzoek, mede in het licht van de komst van de IJsselkogge en wellicht een nieuwe 
replica van een kogge (zie hieronder). 
 

| Ontwikkelingen SKK; geef je mening| 
Binnenkort besluit de gemeenteraad over de locatie van de IJsselkogge  vanaf 2024, als deze terugkomt naar 

Kampen. Als bestuur van de Kamper Kogge zijn we natuurlijk blij met de terugkeer van de IJsselkogge; daarmee 

bevestigt Kampen haar naam als ‘Koggehoofdstad’. Ons is ook gevraagd om onze voorkeur uit te spreken over de 

locatie. Dat hebben we nog niet gedaan en dat willen we niet doen, zonder onze vrijwilligers geraadpleegd te 

hebben. Daarom als bijlage een korte enquête met een tweetal vragen en de mogelijkheid voor toelichting. 

 

Omdat er politieke druk op de ketel zit, vragen we jullie om uiterlijk 30 september reacties te sturen naar het 

emailadres voorzitter@kamperkogge.nl  of postadres Snavel van Emekamp 7-, 8014 CX te Zwolle ter attentie van 

Henk van Voornveld. Mede op basis van jullie inzichten zullen we onze toekomstplannen verder vorm geven en 

bespreken met onze partners.  

Bij voorbaat dank! 

 

|Tot slot| 

We kijken uit naar ons jubileumfeest op 1 oktober, maar natuurlijk zijn jullie ook voor die tijd van harte welkom 

bij de gezamenlijke activiteiten op en rond de werf. 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 
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ENQUETE 

 
Beste vrijwilligers,     
 
Zoals jullie weten, neemt de Kamper politiek binnenkort een besluit over de locatie van de IJsselkogge. 
In 2016 werden op slechts 150 meter van de Koggewerf de restanten van een 15e eeuwse kogge gelicht 
en naar Lelystad vervoerd voor conservering. In oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten om extra 
geld uit te trekken om de IJsselkogge naar Kampen te halen; dit zal naar verwachting in 2024 gebeuren. 
 
Als bestuur van de Kamper Kogge zijn we natuurlijk blij met de terugkeer van de IJsselkogge; daarmee 
bevestigt Kampen haar naam als ‘Koggehoofdstad’. Ons is ook gevraagd om onze voorkeur uit te 
spreken over de locatie. Dat hebben we nog niet gedaan en dat willen we niet doen, zonder onze 
vrijwilligers geraadpleegd te hebben. Daarom hierbij een korte enquête met een paar korte vragen en 
de mogelijkheid voor toelichting. 
 
1 Momenteel zijn er vier mogelijke locaties voor de IJsselkogge in beeld. Welke van de vier 

onderstaande locaties heeft jouw voorkeur? Kruis aan wat jouw voorkeur heeft: 
o De Koggewerf 

o Van Heutszplein 

o Van Gendt en Loosloods (in oude stationsgebouw) 

o Het Groene Hart 

Ruimte voor toelichting 

2 Daarnaast horen we graag hoe jullie denken over de bouw van een nieuwe replica op de Koggewerf. 
Wat is jullie mening?  Toelichting eventueel op achterzijde en deze pagina uitprinten. 
o Zeer wenselijk 

o Wenselijk onder voorwaarden (z.oz.) 

o Onwenselijk 

o Onhaalbaar 

o Neutraal/geen mening 

 
Naam (facultatief): ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


