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Uw kenmerk:  
Onderwerp: Stedenbouwkundige invulling gebied rond de Buitenhaven 
 
 

Geacht College, 
 
Op 27 juni 2014 hebben wij de gemeenteraad een brief gestuurd inzake de ontwikkeling van de 
locatie waar de Kamper Kogge wordt tentoongesteld. Onze brief is behandeld in de 
gemeenteraadsvergadering van 18 september 2014. Vervolgens kregen wij gedateerd 29 september 
2014 namens de gemeenteraad de reactie dat de raad heeft besloten e.e.a. in handen te geven van 

het college dat inhoudelijk zal reageren. Tot op heden, een jaar later, hebben wij van u geen enkele 
reactie mogen ontvangen. 
 
Momenteel is er in de media weer volop aandacht voor de (berging van de) Kogge, een vitrine om de 
Kogge in tentoon te stellen, parkeergelegenheid in het gebied, herontwikkeling van de Koggewerf en 
bovendien de realisering van een Moskee in het gebouw van het oude postkantoor. 
 

Met onze brief van 27 juni 2014 hebben we de gemeenteraad reeds gemeld het van groot belang te 
vinden dat de plaats waar de Kogge bewaard en tentoongesteld zal worden past binnen een 
stedenbouwkundige visie van het gehele gebied rond de Buitenhaven.  
 
Het ontbreken van een dergelijk visie met daarin in een plaats voor de Kogge en een oplossing voor 
de parkeersituatie ter plekke (denk ook aan bezoekers van de expo Kogge) baart ons zorgen. Daarbij 
is nu ook nog gekomen de realisatie van de Moskee in hetzelfde gebied. Hierdoor wordt naar onze 

mening een integrale stedenbouwkundige visie alleen maar dwingender. Immers de omgeving waar u 
de Kogge denkt te kunnen tentoonstellen ligt aan de rand van onze monumentale binnenstad.  
 
Wij doen een dringend beroep op u om z.s.m. een start te maken met planontwikkeling en willen u 
vragen ook de plannen die in 2014 gepresenteerd zijn door Het Koggekwartier hierbij te betrekken. 
Uiteraard is SSK desgewenst bereid om mee te denken. 
 

Wij zien uw inhoudelijke reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet  
namens het bestuur, 

 
A.G. van ’t Zand-Boerman     
secretaris  
 
CC: Monumentenraad, Behoud Erfgoed Brunnepe, Stichting Kamper Kogge en de pers  

 


