
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampen, 13 oktober 2022. 
 
Beste vrijwilliger[s], 
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest op 1 oktober. Fijn dat jullie massaal verkleed naar de 
Koggewerf kwamen om het feest samen te vieren. Een mooie gelegenheid voor beginnende bestuurders om 
vrijwilligers en de club beter te leren kennen. Mooi om te zien dat mensen van heinde en verre kwamen (zelfs uit 
Antwerpen!). Leuk dat de burgemeester tijd vrijmaakte en een enthousiast verhaal hield. Dank aan Monique en 
Nico voor de organisatie. Op naar de volgende 30 jaar! 
 
Om nog even in de sfeer te blijven voegen we een aantal foto’s toe, met dank aan Gerrit Lindeboom.  
Graag zouden we deze foto’s ook willen gebruiken voor publiciteitsdoeleinden (bv website, social media). We 
gaan er van uit dat jullie geen bezwaar hebben tegen het gebruik van deze foto’s. Mocht je daar wel bezwaar 
tegen hebben, laat het dan even weten  
 
 

|Enquête IJsselkogge en Replica| 
In totaal zijn er 32 enquêtes geheel of gedeeltelijk ingevuld (met dank aan Monique).  Wat betreft de locatie van 
de IJsselkogge geven 16 van de 32 respondenten de voorkeur aan de Koggewerf.  7 respondenten kiezen voor het 
Van Heutszplein, 6 voor het Groene Hart, 2 voor de Van Gendt en Loos loods en 1 persoon geeft aan dat de 
IJsselkogge het beste in Lelystad kan blijven… 
 
Onder de voorstanders van de Koggewerf als locatie voor de IJsselkogge zijn er veel opmerkingen geplaatst over 
hoe en waar deze een plaats zou moeten krijgen op of bij de Koggewerf. Sommigen willen de IJsselkogge op de 
plek van de Taveerne, anderen op een ponton op de IJssel en weer anderen op het poepveldje bij de ingang 
tegenover het parkeerdek. Verkeersafwikkeling en infrastructuur blijven lastig en daar zullen oplossingen voor 
moeten komen, als voor de Koggewerf wordt gekozen. 
 
Ten aanzien van de mogelijke bouw van een nieuwe replica is het beeld duidelijk. 17 respondenten vinden dat 
zeer gewenst, 7 respondenten vinden dat gewenst onder voorwaarden,1 respondent vindt dat ongewenst, 1 
respondent is neutraal en de rest heeft geen voorkeur aangegeven. Een overduidelijke meerderheid ziet de bouw 
van een nieuwe replica dus als gewenst. Er is veel enthousiasme, wel zijn er randvoorwaarden en ook 
verschillende ideeën over vorm en grootte van de replica. De meerderheid denkt nu eerst aan kleinere uitvoering 
(bijvoorbeeld een kaag), die binnen Nederland goed bruikbaar is.  
 
In het bestuur hebben we besloten om nu eerst het politieke proces rondom de locatie van de IJsselkogge af te 
wachten. We zien daarin geen prominente rol voor de Stichting Kamper Kogge, dit is de verantwoordelijkheid van 
de gemeenteraad. Wel hebben we aangegeven dat de IJsselkogge op huidige Koggewerf niet kan zonder 
infrastructurele ingrepen en dat het de mogelijkheid van een nieuwe replica niet in de weg moet zitten. 
 
Graag bespreken we de ontwikkelingen rond IJsselkogge en replica met onze vrijwilligers. Daarom hebben we op 
donderdag 17 november om 19.30 uur een bijeenkomst gepland in de Taveerne, waar we de verschillende 
ontwikkelingen (kansen, bedreigingen, voorkeuren etc.) met elkaar bespreken. Jullie zijn natuurlijk van harte 
welkom om je mening te laten horen en het bestuur van input te voorzien. 
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|Energiekosten| 
De energiekosten stijgen ook bij onze stichting. In het lopende energiecontract is ons voorschot verhoogd van € 
700,00 naar € 1150,00 per maand. Met name de werkplaats en de Taveerne zijn grote energieslurpers. De 
thermostaten zijn ingesteld op een aangename temperatuur tijdens werkuren en ze gaan daarna automatisch 
terug naar een lage temperatuur. Alleen de thermostaat in de Taveerne en de heater van de werkplaats zijn 
handmatig in te stellen.  
Zet alsjeblieft de Taveerne niet hoger dan 17 graden en de heater niet hoger dan 14 graden. Dit blijken 
aangename temperaturen voor de meesten van ons. En houd de deuren zoveel mogelijk dicht, in ieder geval als 
de kachel brandt. 
Wanneer je werkt aan de machines: laat deze gewoon aan staan wanneer je snel achter elkaar aan dezelfde 
machine werkt. Onze machines trekken met name veel stroom bij het starten van de machine. Alvast bedankt 
voor jullie medewerking! 
  
 

|Herstelwerkzaamheden en onderzoek Kamper Kogge | 
De Kogge wordt tot en met 12 november voorbereid voor de werfbeurt, inspectie en reparatie.  Joop en Gerrit 
hebben hierover goed overleg met scheepsbouwmeester van de Kogge, Kees Sars.14 november vaart de Kogge 
naar Urk. De banken aan stuurboord zijn al volledig gedemonteerd om het lood vrij te maken. Ook alle losse 
spullen zijn van boord gehaald. We kunnen nog goed hulp gebruiken bij het overige demontagewerk van banken 
en vloeren en bij het verplaatsen van het lood. Dat gebeurt voor een deel al tussen 20 oktober en 12 november. 
Kan en wil je daarbij helpen? Heel graag! Meld je dan op donderdagen aan bij Gerrit Boer. Via Dirk Mulder volgt 
nog informatie via de email over de specifieke werkplanning. 

 

|Openstelling werf | 

Afgelopen weken hebben we de Expo/ Kogge en Taveerne van donderdag tot en met zondag kunnen openstellen 
voor het publiek. Dat is erg gewaardeerd door onze gasten en ook door partners als Tourist Info en IJsseldelta 
Marketing en Marketing Oost. Ook vanuit ons: dank je wel voor je inzet hierbij! Volgend jaar willen we in het 
seizoen opnieuw graag de werf openstellen op deze dagen. We hopen dat dan nog meer vrijwilligers kunnen 
helpen bij deze leuke taak.  
 

|Rondleiders| 

De rondleiders hebben vorige week een constructieve bijeenkomst gehad, waar over allerlei praktische zaken is 
gesproken. Voornaamste uitkomst van deze avond is dat alle, door de rondleiders gebruikte informatie wordt 
verzameld en dat daaruit een informatiemap zal worden samengesteld die door de rondleiders kan worden 
gebruikt bij hun werkzaamheden. 
 

|Tot slot| 

We hopen jullie allemaal te zien op de informatiebijeenkomst op donderdag 17 november om 19.30 uur in de 

Taveerne. Tot dan! 

 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Kamper Kogge 

 



   

   

   

   

 

 



   

   

   


