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AANBOD
riviercruisevaart

HANZESTAD KAMPEN
Met meer dan 30 locaties om via het water, met de fiets of wandelend te ontdekken!

onderdeel van 
HANZEROUTE 
vaarnetwerk
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Inleiding
Toen Amsterdam en Rotterdam tijdens de middeleeuwen nog kleine 

dorpjes waren, hadden onze Hanzesteden in het oosten van Nederland 

zich al ontwikkeld tot machtige handelscentra. Vierhonderd jaar lang 

werkten zo’n 200 Hanzesteden samen binnen een Europese Unie ‘Avant la 

lettre’. De handel ging grotendeels over zee met de eerste vrachtschepen 

van de middeleeuwen, de Kogges. Een geweldig stukje historie dat onze 

steden veel welvaart heeft gebracht.

Kampen is een eeuwenoude Hanzestad met een buitengewoon levendig 

karakter. De magnifieke skyline langs de rivier de IJssel, de Stadsbrug met 

gouden wielen, de indrukwekkende poorten en de historische binnenstad 

met honderden monumenten geven de stad een authentieke uitstraling.

En als je stad hebt gezien zijn er volop mogelijkheden om de IJsseldelta te 

verkennen per fiets of wandelend.

Kortom: een prachtige plek om aan te leggen, te verkennen en te ontdekken!

◆ Leuk weetje
Kampen is trots op haar Hanzehistorie. Wij weten als geen ander wat 

de spreuk “Habeant hansam suam” betekent. En jij nu ook, want het is 

Latijn voor: ‘Laten we gouden zaken doen.’ Jullie gasten genieten met 

volle teugen van ons mooi verleden. Wij blinken van trots dat we het met 

jullie mogen delen en hebben het met liefde geüpdatet. Deal? Vroeger 

bezegelden we onze overeenkomsten met oorkondes en handdrukken. Zo 

plechtig doen we het niet meer, maar de glimlach krijg je er zeker bij.

PRAKTISCHE TIP: meteen de beste arrangementen bekijken?Blader direct door naar bladzijde 15!
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Hartelijke Hanzestad 
Kampen
Alleen al het stadsfront van Kampen is een bezoek waard. Onze prachtige 

skyline vormt zich langs de IJssel met op de voorgrond de bruine vloot. Een 

gezellige stad met veel historische gebouwen die meer vertellen over de 

waterrijke geschiedenis van deze Hanzestad.

Kampen is een pittoreske en veelzijdige stad en we hebben een sfeervol, 

historisch centrum en een schitterend stadspark aan de buitenzijde van 

de eeuwenoude stadspoorten. De vele musea en attracties, evenementen, 

een gezellig winkel- en uitgaansgebied en een uniek buitengebied, staan 

garant voor één of meerdere dagen genieten.

◆ Leuk weetje
De schilder Hendrick Avercamp (bijnaam: ‘de Stomme van Kampen’) is 

in onze stad opgegroeid en heeft hier tot zijn overlijden geschilderd. Zijn 

wereldberoemde schilderij ‘Winterlandschap met ijsvermaak’ is een van 

de pronkstukken van het Rijksmuseum in Amsterdam. Verspreid over de 

wereld hangen meer dan 100 winterlandschappen, die hij maakte in de 

zogenaamde “kleine ijstijd” in de 16de eeuw 
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1  Passagiersschepen
Voor cruiseschepen is er van april tot en met 

september volop gelegenheid om aan te 

leggen. Langs de IJsselkade stroomopwaarts 

van de stadsbrug is ruim 300m beschikbaar 

voor cruiseschepen tot 110 meter. In principe 

mogen deze schepen niet langer zijn dan 

110 meter, maar met een ontheffing van 

Rijkswaterstaat mogen riviercruiseschepen 

van 135 meter door de Stadsbrug om in 

Kampen aan te leggen. 

Buiten het seizoen is er 155 meter kade 

beschikbaar. Eventueel kunnen de schepen 

“dubbel” afmeren tot maximaal 50 meter. 

Er zijn het hele jaar walstroomvoorzieningen 

beschikbaar. En als je van boord gaat is het 

slecht 5 minuten lopen naar de hartelijke 

en gezellige binnenstad met winkels, volop 

horeca, musea en historische gebouwen.

Meer weten? Neem contact op met de 

Havenmeester: Jan Mulder

 J.Mulder@kampen.nl

+31 (0)6 51 27 37 26

◆ Leuk weetje
In de Hanzetijd reisde men met 

handelsschepen, die men ‘kogges’ noemde. 

Kampen is de enige stad in Nederland met 

een varende (nagebouwde) kogge. En in 

2015 werd vlak bij onze koggewerf een gaaf 

bewaard gebleven origineel Koggeschip uit de 

eerste helft van de 15e eeuw opgegraven. Het 

is de bedoeling dat die het hart wordt van een 

nieuwe museale attractie: de Hanze Experience. 

Vanaf de cruiseterminal is het slechts een 

kwartiertje lopen naar de koggewerf, zeer de 

moeite waard om een kijkje te nemen. 

2  Busparkeerplaatsen
Passagiers kunnen worden afgezet in de 

binnenstad, daarvoor zijn goede faciliteiten 

aan de `IJsselkade” ter hoogte van het 

Van Heutszplein en op het Burgemeester 

Berghuisplein. Bussen kunnen kosteloos 

worden geparkeerd in het Melmerpark nabij 

de Zambonistraat.

Kleinere busjes kunnen makkelijk terecht bij 

de verschillende parkeerplaatsen in en om de 

binnenstad. Een overzicht hiervan is te vinden 

op visitkampen.nl. 

◆ Leuk weetje
Het Kamperlijntje is de benaming van de 

spoorlijn Zwolle - Kampen. Dat is meteen de 

kortste van Nederland: tien minuten reizen en 

dertien kilometer lang. Als je uitstapt bij de 

eindbestemming Kampen hoor je als het goed 

iets een bijzondere melodie. Dat is ‘het Geluid 

van Kampen’, een audiologo dat speciaal voor 

Kampen is ontwikkeld. Op 1 april 2021 leverde dat 

geluid veel hilariteit op in de landelijke media.

3  Tourist Info
De gastheren en gastvrouwen van onze 

Tourist Info helpen je graag op weg. Je 

krijgt hier antwoorden op vragen over 

bezienswaardigheden en activiteiten in 

Kampen én haar prachtige omgeving. 

Locatie: De Stadskazerne

De Tourist Info in De Stadskazerne is de 

hoofdlocatie van de Tourist Info in Kampen. 

Naast de Tourist Info zijn in De Stadskazerne 

de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief 

Kampen, RTV IJsselmond, de Stadsarcheoloog 

en Historische vereniging Jan van Arkel 

gevestigd. Ook biedt De Stadskazerne 

onderdak aan een depot van het Stedelijk 

Museum Kampen. Bovendien zijn er 

regelmatig vrij toegankelijke exposities met 

een historisch tintje. Kortom: de Tourist Info 

in de Stadskazerne is de ideale startplek om 

Kampen te ontdekken. 
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 Tourist info De Stadskazerne: 
Adres: Oudestraat 216, Kampen
www.visitkampen.nl

• Algemene info: +31 (0)38-2022366 

• Aanvragen en informatie   

stadswandelingen:  06 48196559 of

 Touristinfokampen@gmail.com 

Vanaf 1 juli tot oktober: 

Maandag tot en met zaterdag 

van 10.00 - 16.00 uur. 

Van november tot april:  

Dinsdag tot en met zaterdag 

van 10.30 - 15.30 uur.

 Locatie Readshop
Adres: Oudestraat 41-43, Kampen
•  Aanvragen en informatie stadswandelingen 

en arrangementen: 

 +31 (0)38-3322522 of

  kampen@readshop.nl 
• Openingstijden: 09:00 – 18:00,  

 ’s zondags gesloten

◆ Leuk weetje
Ook voor groepen staan onze gastheren en 

gastvrouwen klaar voor een warme ontvangst 

bij de steiger en in de stad. Ze zijn herkenbaar 

aan hun blauwe jacks met de tekst ‘trek 

maar aan mijn jasje’ en de feestboog die ze 

regelmatig meenemen naar evenementen. 

Neem contact op via info@kampenpartners.

nl voor de mogelijkheden om hen in te zetten 

voor een extra hartelijk welkom in Kampen.

4  Vervoersmiddelen 
Varen
Vaar mee met rondvaartkampen, rederij de 

Havana, de Veerman van Kampen of ga zelf 

achter het stuur staan. Huur bijvoorbeeld 

een bootje bij RondvaartKampen of bij 

boothurenkampen.nl. Kijk op Visit Kampen 

voor alle nautische informatie en websites.

Met de auto of bus
Taxi nodig? Regelen we. Ook voor groepsvervoer 

in de regio Kampen en Zwolle kun je terecht bij 

Brink Personenvervoer!

Op de fiets
De nieuwste kwaliteitsfietsen staan voor 

jullie klaar. Hippe stadsfietsen, comfortabele 

elektrische fietsen, handige bakfietsen of leuke 

kinderfietsen...Altijd in stijl op de fiets, direct 

regelen kan via www.fietsverhuurkampen.nl. 

Of iets heel anders
• Skeltertrein: De opvallende fietstrein  

bestaat uit een ‘locomotief’ met een aantal 

wagonnetjes erachter en is ideaal voor 

gezellige tochten of ludiek vervoer tussen 

twee locaties. 

• Solexen: De aparte ‘snorfiets’ uit Frankrijk 

van de jaren ’60 & ’70 zal voor veel mensen 

herkenbaar zijn.

• Scooters: ook mogelijk als bijrijder, met 

picknickarrangementen enzovoorts.

• E-choppers: Gemakkelijk en ontspannen 

achter het stuur van uw e-chopper, zonder 

uitstoot van schadelijke uitlaatgassen of 

lawaai. 

◆ Leuk weetje
Het TV-programma ‘Hier zijn de Van Rossems’ 

is ook te gast geweest in Kampen. Maarten van 

Rossem, zijn broer Vincent en zus Sis werden 

rondgereden met golfkarretjes door de stad. 

Misschien ook een idee voor jullie gasten? We 

denken graag mee over de mogelijkheden.
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Legenda
1  BEWONDER KAMPEN VANAF HET WATER
2  BINNENTUINEN IN KAMPEN
3  BOVENKERK
4  BROEDERPOORT
5  BUITENKERK
6  CELLEBROEDERSPOORT
7  DE NIEUWE TOREN
8  DE STADSKAZERNE

 TOURIST INFO DE STADSKAZERNE
 TOURIST INFO THE READSHOP BOS

9  GOTHISCH HUIS
10  HET STADSPARK
11  HUYS DER KUNSTEN
12  IKONENMUSEUM KAMPEN 
13  KAMPER KOGGE
14  KLEINSTE HUISJE VAN KAMPEN 
15  KOORNMARKTSPOORT
16  LEUK VOOR KIDS
17  SIGARENFABRIEK DE OLIFANT
18  STADSBRUG  
19  STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
20  STEGEN IN KAMPEN
21    SYNAGOGE
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5  Cultuur: 
monumenten en meer
Verderop kun je in onze top 10 lezen wat onze 

grootste aanraders zijn, maar we maken 

je ook graag attent op een aantal culturele 

attracties voor fijnproevers:

De Buitenkerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk

Deze kerk is een belangrijk onderdeel van 

het Kamper stadsfront. De kerkvorm met drie 

hallen - hallenkerk – maakt de Buitenkerk 

uniek in Nederland. De kerk dankt haar naam 

aan de locatie in het toen nieuwe stadsdeel 

‘De Buitenhoek’ dat in de 14e eeuw buiten de 

stadsmuur lag.

Adres: Buiten Nieuwstraat 101, Kampen
 www.rkkerkkampen.nl 

7  De Nieuwe Toren
Drieënhalve eeuw oud is dit rijksmonument. De 

bouw duurde maar liefst veertien jaar (1649-

1663). In de beiaardtoren hangt een carillon dat 

grotendeels door de bekende François Hemony 

is gegoten, aangevuld met klokken van de 

Kamper klokkengieters Geert van Wou en Kilian 

Wegewaert. Stadsbeiaardier Frans Haagen 

bespeelt elke maandag het carillon. De Nieuwe 

Toren is geopend en te beklimmen op speciale 

feestdagen en fungeert onder meer als locatie 

voor het spannende spel ‘Escaperoom Kampen’.

Adres: Torenstraat, Ingang 
Oudestraat 146
 www.kamperevents.nl 

8  Ikonenmuseum Kampen
Op een prachtige plek in het monumentale 

centrum van Kampen is een uniek museum te 

vinden: het Ikonenmuseum, gevestigd in een 

historisch klooster dat ooit deel uitmaakte van 

het convent van de Minderbroeders. Ikonen als 

bron van kracht en inspiratie.

Adres: Buiten Nieuwstraat 2, Kampen
 www.ikonenmuseumkampen.nl 
+31 (0)38-2022366

8  De Stadskazerne
 Tourist Info Kampen

Het pas gerenoveerde monumentale pand, 

met een expositieruimte en culturele 

bewoners als de Bibliotheek en het 

Stadsarchief, is zeker het bezoeken waard. Hier 

is ook de Tourist Info gevestigd. 

Adres: Oudestraat 216, Kampen
 www.destadskazerne.nl 
 www.visitkampen.nl 
+31 (0)38-2022366

9  Gothisch Huis
Een echt Hanzekoopmanshuis gebouwd aan 

het einde van de 15e eeuw. Geniet vooral van 

de gevel. Meestal is dit gebouw gesloten.

Adres: Oudestraat 158, Kampen

18  Stadsbrug
In 1448 bouwde Kampen haar eerste houten 

brug over de IJssel. Na vele versies van de 

brug is de  huidige stadsbrug met Gouden 

Wielen in 1999 geopend.
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10  Natuur:
in de stad en naar buiten
Buiten het historische hart zijn er in de 

omgeving volop mogelijkheden voor fiets- en 

wandeltochten door het IJsselgebied, langs het 

prachtige rivierlandschap met uiterwaarden.

Ook de zeven Kamper kernen en het 

Kampereiland met vele terpboerderijen 

maken een bezoek aan Kampen en onze regio 

IJsseldelta absoluut de moeite waard.. 

Fietsroutes
Kijk op onze VisitKampen.nl Fietsroute 

Landingspagina voor o.a.

• Fietsen rondom Kampen

• Smaakroute

• Fietsroutes langs de Kamper dorpskernen

• GPS Tandemtocht in Kampen

• Rondje Kampen-Zwolle

Wandelen
Plan je wandelroute online en geniet van de 

prachtige omgeving van de IJsseldelta. Ook 

kun je voor kant-en klare wandelroutes in 

de IJsseldelta het overzicht van startpunten 

bekijken. Liever een wandelkaart op zak? Kom 

dan naar een van de Tourist Info‘s voor de 

Wandelkaart IJsseldelta of kijk online voor een 

overzicht van de digitale wandelroutes. Het is 

ook erg leuk om het laarzenpad rond het dorp 

Zalk te lopen.

◆ Leuk weetje
Kampen is door een nieuwe waterverbinding 

tussen de IJssel en het Drontermeer eigenlijk 

weer een eiland geworden. Het nieuwe 

natuurgebied ‘Het Reevediep’ zorgt daarmee 

voor waterveiligheid, maar ook voor

• 12 kilometer nieuw fietspad op en langs  

 dijken, aansluitend op bestaande routes,

• 9 kilometer nieuw wandelpad,

• Een vaargeul voor recreatievaart tussen  

 het Drontermeer en de IJssel,

• 350 hectare nieuwe deltanatuur en   

 versterking van 5 uiterwaarden langs  

 de IJssel,

11  Stadswandelingen 
en torenklimmen 
Onze historische Hanzestad leent zich 

prima voor een ontdekkingstocht te voet. 

Wandel onder meer langs indrukwekkende 

stadspoorten, door nauwe steegjes en langs 

het kleinste huisje van Nederland. Dat kan 

onder leiding van een professionele gids, of 

met onze gratis Kampen Stadgids App.

Reserveer een rondleiding of arrangement 

via de Tourist Info, bij  Kampen & Beyond of 

kampen@readshop.nl. Liever de stad op eigen 

houtje verkennen? Loop dan de Hanzeroute of 

de Highlightsroute door Kampen of gebruik de 

gratis Stadsgids app.

◆ Leuk weetje
Een Kamper Ui is een benaming voor volkse 

spot- en plaagverhalen waarin de pretenties 

én domheid van de bewoners en vooral de 

bestuurders van Kampen al eeuwenlang 

belachelijk worden gemaakt. Een bekend 

verhaal gaat over de koe aan de toren: Boven 

op de Nieuwe Toren woekerden plukken gras 

welig. Door de burgemeester en schepenen 

werd besloten een koe van een van de vele 

Kamper stadsboerderijen op te hijsen naar 

de omloop van de toren zodat zij daar het 

gras weg kon grazen. De koe werd met een 

touw om de nek naar boven gehesen. Toen de 

koe halverwege was riepen de Kampenaren: 

„Kijk toch eens hoeveel trek ie heeft. De tong 

hangt al uit z‘n bek.“ Kom je in augustus naar 

Kampen? Met een beetje geluk zie je dan de 

koe aan de toren hangen, want die wordt nog 

jaarlijks naar boven gehesen!
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HIGHLIGHTS
DE TOP 10 VAN KAMPEN

1  Stedelijk Museum Kampen
Het Stedelijk Museum Kampen is gevestigd 

in het voormalige stadhuis van Kampen, 

midden in de historische binnenstad. De vaste 

collectie van het museum is verdeeld over vier 

thema’s: water, geloof, rechtspraak en het 

Huis van Oranje. Pronkstuk van het museum 

is de Schepenzaal uit 1545, waar sinds de 

middeleeuwen recht werd gesproken.

Adres: Oudestraat 133, Kampen
 www.stedelijkmuseumkampen.nl 

2  De Eenhoorn
Voor kwaliteit sigaren, biologische en fair 

trade koffie en thee ga je naar de Eenhoorn en 

de Olifant. Je kunt hier een rondleiding krijgen 

door de sigarenfabriek en de koffiebranderij.

Adres: Oudestraat 101-103, Kampen
 www.eenhoorn.eu 

3  De Sint Nicolaas 
of Bovenkerk
Deze meest markante verschijning langs het 

IJsselfront is de oudste kerk van Kampen. 

Een grote, gotische kruisbasiliek gebouwd in 
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de 14e eeuw. In de kerk, waar ooit schilder 

Hendrick Avercamp (1585-1634) werd 

begraven, is het fameuze Hinsz-orgel (1742) 

nog steeds een internationale trekpleister en 

veelvuldig te beluisteren. De torenklokken zijn 

gegoten door klokkengieter Geert van Wou (ca 

1450-1527), een van de belangrijkste Europese 

gieters ooit.

Adres: Koornmarkt 28, Kampen
 www.debovenkerk.nl 

4  Stegen in Kampen
Vergeet vooral niet een blik te werpen in één 

van de vele stegen wanneer je door de stad 

loopt. De Houtzagerssteeg is daar een prachtig 

voorbeeld van.

5  De Kamper Kogge
De Kamper Kogge is een zo authentiek 

mogelijk evenbeeld van een handelsschip 

uit de veertiende eeuw. De nabijgelegen 

Koggewerf biedt daarnaast ruimte aan 

eeuwenoud vakmanschap zoals smeden, 

visroken, touwslagen en wolweven tijdens 

diverse evenementen. De maritieme 

geschiedenis en historische scheepsbouw uit 

de Hanzetijd komt hier tot leven!

Adres: Havenweg 7, Kampen
 www.kamperkogge.nl 

6  Het Kleinste huisje van 
Kampen
Aan de Burgwal op nummer 98, staat het 

kleinste huisje van Kampen. Ooit woonde 

hier een gezin met vele kinderen. Het huisje 

is maar 1,4 meter breed en 4,5 meter diep. In 

1992 is het huisje door Stichting Stadsherstel 

gerestaureerd. De tweekamerwoning is 

ingericht met spullen uit ‘grootmoeders tijd’. 

De meeste spullen dateren uit het begin van 

de 20e eeuw.

Adres: Burgwal 98, Kampen
Een bezoek kan worden aangevraagd via 

kampen@readshop.nl

7  Binnentuinen in Kampen
Zoek de stilte op in de stad. Breng een 

bezoekje aan de binnentuin van Margaretha 

of het Hof van Breda. In de binnentuin van 

Margaretha is restaurant MaGreet gevestigd 

waar het in de zomer heerlijk vertoeven is 

op het terras. Voor kinderen is er een mooie 

zandbak en waterpomp. Genieten dus voor 

groot en klein!

Margaretha & Restaurant MaGreet

Adres: Burgwal 45, Kampen
 www.magreet.nl 

Het Hof van Breda

Adres: Marktsteeg, Kampen

8  Eten en drinken in Kampen
In het midden van de winkelstraat bevindt 

zich het horecaplein ‘De Plantage’ waar je 

heerlijk op het terras kunt zitten voor koffie, 

thee, lunch of diner. Tips van Kampenaren: 

het terras op de IJssel van café het Ponton, 

de biefstukken van Herberg De Bonte Os, de 

Thaise keuken bij Madame Som Sam of de 

spareribs van Eetcafé de Bastaard.

9  Gezellig winkelen
De Oudestraat slingert door de sfeervolle 

monumentale binnenstad. Winkelen in 

Kampen is leuk dankzij het gevarieerde 

aanbod van boetiekjes, woonwinkels en 

kledingwinkels. Ben je aan het shoppen in 

Kampen? Sla vooral de Geerstraat niet over.

10  Het Stadspark
Het Groene Hart van Kampen is aangelegd 

in Engelse landschapsstijl. De Broederpoort 

en de Cellebroederspoort dienen nu 

als toegangspoorten tot het park. De 

Cellebroederspoort heeft ooit dichter bij 

de oude stadskerk gestaan. In 1465 werd 

de stadspoort verplaatst vanwege de 

toenemende welvaart in het Hanzetijdsperk. 

Ook deze poort is in 1465 verplaatst. Aan 

deze zijde van Kampen was geen stenen 

stadsmuur, maar een aarden wal ter 

verdediging van de stad.



14

1 Dag(deel)trips Kampen 
& Het Kampereiland
Kampen & Beyond biedt diverse excursies 

aan onder begeleiding van een ervaren 

kunsthistoricus, proeverij op ambachtelijk 

boerenbedrijf Erf-1, bezoek van een 

kunstenaarsatelier enzovoorts. In overleg naar 

jullie wens verder in te vullen.

2 Exclusieve rondleiding in het 
Stedelijk Museum Kampen
Buiten de gebruikelijke openingstijden een 

rondje door het museum onder begeleiding 

van een deskundige gids, exclusief voor jullie 

groep gasten!

3 Proeverij en/of rondleiding 
in De Eenhoorn
De sigarenmaker en koffiehuis De Eenhoorn 

staat niet voor niets in onze top 10. Voor groepen 

zijn speciale arrangementen op maat mogelijk. 

Desgewenst met proeverijen op het gebied van 

koffie, thee, shortfillers en longfillers.

4 De Selfieroute van Kampen
Maak onderweg door Kampen de mooiste 

foto’s van Kampen met jezelf als stralend 

middelpunt. Met onderweg een hapje, drankje 

en de nodige verrassingen, in overleg met de 

opdrachtgever te bepalen. 

5 De Koggewerf in combinatie met…
Het Stedelijk Museum biedt 

combinatiearrangementen met de historische 

Koggewerf aan, maar er zijn ook tal van 

andere maatwerkafspraken mogelijk. Neem 

contact op via reservering@kamperkogge.nl 

voor de mogelijkheden. 

6 Kamper Uientocht
Een soort stadstocht 2.0, een gezellig en actief 

uitje in de historische binnenstad van Kampen. 

De deelnemers worden verleid tot teamwork, 

communicatie & goed overwogen keuzes.

7 Bios & diner arrangementen
Movie Unlimited Kampen biedt in 

samenwerking met diverse restaurants combi-

arrangementen aan. Voor grotere groepen 

kunnen ook exclusieve afspraken worden 

gemaakt, inclusief de filmkeuze!

8 All-inn museumarrangementen
In het midden van de winkelstraat bevindt 

zich het horecaplein ‘De Plantage’ waar je 

heerlijk op het terras kunt zitten voor koffie, 

thee, lunch of diner. Tips van Kampenaren: 

het terras op de IJssel van café het Ponton, 

de biefstukken van Herberg De Bonte Os, de 

Thaise keuken bij Madame Som Sam of de 

spareribs van Eetcafé de Bastaard.

10 VOORBEELDEN
arrangementen & excursies
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9 Escapeschip en/of Escapetoren
Een sabotage houdt zeilschip Jannes van 

Campen noodgedwongen aan de kade. Zorgen 

jullie ervoor dat wij op tijd weer kunnen 

varen? Dit arrangement is beschikbaar in 

verschillende variaties, desgewenst inclusief 

vaartocht en horeca. Daarnaast is ook de 

escaperoom in de Nieuwe Toren een aanrader!

10 Het Stadspark
Het Groene Hart van Kampen is aangelegd 

in Engelse landschapsstijl. De Broederpoort 

en de Cellebroederspoort dienen nu 

als toegangspoorten tot het park. De 

Cellebroederspoort heeft ooit dichter bij 

de oude stadskerk gestaan. In 1465 werd 

de stadspoort verplaatst vanwege de 

toenemende welvaart in het Hanzetijdsperk. 

Ook deze poort is in 1465 verplaatst. Aan 

deze zijde van Kampen was geen stenen 

stadsmuur, maar een aarden wal ter 

verdediging van de stad.
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Kijk voor alle praktische en actuele informatie op:  www.cruiseportkampen.nl 

Behoefte aan maatwerkafspraken? Vragen, opmerkingen of suggesties?
Bel Roeland Tameling van de stichting Kampen Partners – Cruiseport Kampen

06-17453490 of mail  info@cruiseportkampen.nl 

For all practical and up-to-date information, visit:  www.cruiseportkampen.nl 

Do you need tailor-made agreements? Questions, comments or suggestions?
Call Roeland Tameling of the Kampen Partners foundation – Cruiseport Kampen

06-17453490 or mail  info@cruiseportkampen.nl 


