
 
 

 
 

 

 
Met twijfels en vragen heeft SSK kennisgenomen van het artikel in 

De Stentor1 met de kop “Hanzebeleefmuseum in Kampen kost 15 
miljoen”  
 
SSK heeft na de vondst van de IJsselkogge in 2014 al aangegeven dat het 

naar de mening van SSK mooi zal zijn om deze Kogge voor Kampen te 

bewaren als dit haalbaar blijkt.  Voor SSK was en is het van belang dat de 
plaats waar de IJsselkogge bewaard en tentoongesteld zal worden past 

binnen het gehele gebied rond de Buitenhaven.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
In de, in het artikel besproken, plannen wordt niet meer gesproken over een 

plek voor de IJsselkogge met een museum over de vondst en geschiedenis 

van de Kogge en de Hanze in de buurt van de vindplaats en de Koggewerf. 
Nu wordt een plaats aangegeven ver van de vindplaats bij de Scheeresluis 

met een kostenpost van 15 miljoen Euro en 300.000 bezoekers. De 
ontwikkelaars lijken voorbij te gaan aan het feit dat in Kampen bezuinigd 

moet worden.  

 
1 Dit bericht is geschreven op basis van de informatie van dat artikel 
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Buitenhaven met koggewerf (foto AGZB) 

 



Waar denken we in Kampen jaarlijks 300.000 bezoekers weg te halen. Het 

vooraanstaande Maritiem Museum in Rotterdam blijft “steken” op 193.000 
bezoekers, Batavialand in Lelystad op 90.000 bezoekers en het Hanzemuseum 

in Lübeck op 100.000 bezoekers. Alleen het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam haalt de 300.000 bezoekers.  Wij zijn wel heel benieuwd naar het 

aantal bezoekers dat nu jaarlijks op de Koggewerf komt. Ons Stedelijk 

Museum is al heel blij met 23.000 bezoekers bij een entree van 10 euro. 
 

 
 
 

Als we kijken naar een toegangsprijs van ca. 20 euro, hebben we meteen de 

hoofdprijs te pakken. Voor het Maritiem Museum in Rotterdam is de toegang 
15 euro, Batavialand rekent 16 euro, in Lübeck betaal je 9 euro voor een 

kaartje en in het Scheepvaartmuseum mag je binnen voor 16 euro en 50 
eurocent. 

 
SSK twijfelt aan de haarbaarheid van dit ambitieuze plan en begrijpt dan ook 

de uitspraak namens het college “Als Kampen dit aan zich voorbij laat gaan is 
dat iets wat ik echt niet kan begrijpen'' niet. In ogen van SSK lijkt het, op 
basis van wat het artikel in de Stentor aangeeft, een te hoog gegrepen plan. 

 
Allerhanden vragen leven bij SSK 
Het tentoonstellen van het koggewrak, een museum en show wordt nu 

geraamd op 15 miljoen euro.  Vragen die bij ons opkomen: 

- Wat zijn de jaarlijkse onderhoudskosten; 
- Is de boot voor het pendelen naar de Koggewerf hierin meegeteld; 

- Zijn de kosten voor Hanzemarkt, Hanzeherberg en de verbouw van het 
station als ondersteuning van het geheel hierbij inbegrepen;  

Museumboerderij Erf 29 (bron: Agrarisch Erfgoed Nederland 



- Zijn de kosten voor de infrastructuur zowel op het land als in het water 

o.a. bij de Scheeresluis, de Koggewerf en de andere aanlegpunten 
meegenomen en is er daarbij ook rekening gehouden met mindervaliden; 

- Zijn de kosten voor de bouw en het onderhoud van een tweede kogge in 
dit bedrag opgenomen; 

- Wie draagt de kosten van de huidige kogge en het onderhoud ervan; 

- Hoeveel andere Hanzesteden zijn bereid om financieel bij te dragen als 
deze beleving geconcentreerd wordt in Kampen; 

- Wat zijn gevolgen voor het bezoek aan onze andere musea zoals het 
Stedelijk museum, het Iconenmuseum en de museumboerderij Erf 29?  

 

 
 

 
Wat verwacht SSK van de huidige voorliggende plannen: 
De verwachting is dat toeristen Kampen en de Hanze-experiënce, een keer 
zullen bezoeken als e.e.a. dicht bij elkaar is, rond de Koggewerf. Onze 

verwachting is niet  direct dat mensen alleen naar de Hanze-experiënce 
komen, zeker niet als het begingebouw bij de Scheeresluis ligt en ver van de 

binnenstad en de Koggewerf. Hoppen van de ene plek naar de andere zullen 

toeristen naar onze verwachting niet snel doen.   
 

Voor mensen met een beperking lijkt het hoppen een hele opgave. Wij vragen 
ons af hoe zich dit verhoudt tot de inclusieve samenleving die de gemeente 

voorstaat.  

 

Buitenhaven met o.a. de Koggereplica (foto AGZB) 



Hoe ziet SSK de toekomst van de Kogge en het museum 
SSK pleit er opnieuw voor om de activiteiten in de buurt op zichtafstand van 
de Koggewerf te concentreren zoals ook altijd de bedoeling is geweest. Een 

daar voor de hand liggende museumlocatie zou bijvoorbeeld het vrijgekomen 
gebouw van Tamek (v/h gebouw F12) op het Berkterrein kunnen zijn, 

eventueel met een aanbouw. Parkeren kan in een gereserveerd deel van de 

parkeergarage.  
 

Het lijkt dan beter behapbaar, vrijwilligers kunnen zowel op de Koggewerf, de 
parkeergarage als in het museum worden ingezet en de kosten voor 

infrastructuur lijken een stuk meer aanvaardbaar. 

 
De Kogge zou onder de juiste klimatologische omstandigheden kunnen komen 

te liggen op een ponton zodat de Kogge ook gevaren kan worden naar 
Hanzesteden die daarom vragen. Denk daarbij aan Amsterdam Sail en andere 

maritieme evenementen en mogelijke tentoonstellingen rond de Hanze. Een 
geweldig voorstel van architect Robert Flier. Wellicht zijn andere Hanzesteden 

in dat geval ook eerder bereid om een financiële bijdrage te leveren. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Laten we ons toch vooral richten op het verbeteren en onderhouden van wat 

we al hebben; de Koggewerf, onze musea, een prachtige binnenstad en het 
behoud van al onze monumenten waar we zo trots op zijn. Geld kun je maar 

één keer uitgeven en onze monumentale binnenstad heeft onderhoud nodig. 
Juist daarvoor zou meer aandacht moeten zijn.  

 

 
 

 

De opgehaalde historische Kogge (foto: AGZB) 



 
Oproep aan de gemeenteraad 
SSK vraagt de gemeenteraad om bij het mogelijke enthousiasme voor de 

voorliggende plannen ook goed na te denken over de mogelijke gevolgen als 
het allemaal niet lukt. Denk realistisch en zie ook mogelijke (financiële) 

negatieve gevolgen hiervan onder ogen. 

 
Tevens vraagt SSK de gemeenteraad om onze andere musea en onze 

monumentale binnenstad niet te vergeten. Onze monumenten hebben 
onderhoud nodig en de bedragen in de subsidieregelingen voor onderhoud 

staan onder druk, zo zelfs dat het college zich afvraagt of het nog wel reëel is 

om gemeentelijke monumenten te hebben.  
 

Monumenten zijn belangrijk voor de beleving van veel bezoekers aan Kampen, 
dat horen en lezen we keer op keer. We willen toch niet terug naar de situatie 

van voor 1975. Het predicaat “beschermd stadsgezicht” houdt ook in dat de 
gemeente ervoor moet zorgen dat onderhoud mogelijk is en blijft ook aan 

onze rijks- en gemeentelijke monumenten. Het zijn van een erfgoedgemeente 

brengt  verplichtingen mee. 
 

 
 

 

 Beschermd stadsgezicht van Kampen (foto AGZB) 
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