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5 GOEDE 
REDENEN 

om naar Kampen 
te verhuizen



BELEEF: 
Ontdek de hartelijke 
Hanzestad Kampen

WE NEMEN 
JE MEE 

OP SLEEPTOUW



“Ik voel me 
thuis in Kampen 

omdat...”
Marloes van Assen

Adviesprijs: €3,95

HEERLIJKWONENINKAMPEN.NL

WELKOMin de GEMEENTEKAMPEN!
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Het mooiste stadsfront van de wereld! 
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‘Het is belangrijk dat je je thuis voelt in een 
stad of dorp. Hier is de sfeer gemoedelijk en 

staan mensen voor elkaar klaar’

VOORWOORD

Heerlijk 
wonen in 
Kampen!
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. Het 
is dan ook zeer aangenaam wonen in 
deze historische Hanzestad.

Naast de stad vind je in de gemeente 
Kampen een aantal prachtige 
dorpskernen. De dorpskernen zijn 
gelegen aan het water, omgeven door 
groen of door uniek polderlandschap. 
De unieke ligging en rustige ambiance 

zijn erg waardevol voor de inwoners. 

Ben je op zoek naar een (nieuwbouw)
woning in één van de woonwijken? Of 
heeft een monumentaal pand in de 
binnenstad de voorkeur? Of toch liever 
wonen in een landelijk omgeving? De 
gemeente Kampen heeft alles in zich 
om fijn en comfortabel te wonen. 

In dit magazine laten we je graag 
zien hoe mooi het is om in Kampen te 
wonen, wat er in de stad en omgeving 
te beleven valt, lees je hoe de inwoners 
dit zelf ervaren en presenteren we de 
verschillende woonmogelijkheden.

We wensen je veel leesplezier, inspiratie 
en woongenot toe! 

Bort Koelewijn 
Burgemeester  
Gemeente Kampen

INHOUDSOPGAVE


6  Ja dat is Kampen,   
ons mooie Kampen

12  Ontdek de dorpskernen
22  Waar wil jij wonen?
26  Verhuizen naar Kampen?!
34 Ik voel me hier thuis omdat... 





WELKOM
in de 

GEMEENTE
KAMPEN!

I

Burgwal 87
8261 ES Kampen
Tel. 038-3336633
www.alex-makelaars.nl
info@alex-makelaars.nl

Ik zou deze makelaar aanbevelen

Houd ook een goed gevoel over
aan de verkoop van uw woning

8,8 Gemiddelde klantwaardering 
op Funda

Deskundigheid 8,8 Prijs / kwaliteit 8,4

Lokale marktkennis 8,9 Service en begeleiding 8,9

Neem contact met
ons op voor een

GRATIS
waardebepaling
van uw woning!van uw woning!

persoonlijk,
betrokken,

resultaatgericht

alex-makelaars.nl

“Het contact was vanaf het begin af aan erg prettig. Korte 
lijntjes, snelle actie en reactie, alsmede vlotte terugkoppelingen 
na bezichtigingen. De adviezen, vanaf bij het bepalen van de 
verkoopmethode- en prijs tot en met de onderhandeling bij de 
verkoop waren (en voelden) deskundig en vakkundig. Al met al 
heb ik er een erg goed gevoel aan over gehouden!”

“De samenwerking met Alex is ons goed bevallen en kan ik 
iedereen aanraden . Het is super goed gegaan. Top.”

“We hebben Alex als zeer ontspannen en deskundig ervaren. 
Het contact was goed en hij stond altijd open voor vragen zonder 
je het gevoel te geven dat je teveel bent of domme vragen stelt. 
We zouden zo weer voor Alex kiezen.”

“Alex woon- & bedrijfsmakelaars is voor mij een betrouwbare 
partner gebleken. Goede communicatie en een gedegen kennis 
van de markt.”

“Professionele makelaar met kennis van de markt. Groot netwerk 
en sterke speler in dit segment. Aanrader!”
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UITGELICHT

Even terug in de tijd…
Hoewel pas voor het eerst in 1227 genoemd, moet Kampen in de tweede helft 
van de 12e eeuw zijn ontstaan. Door de gunstige ligging aan de druk bevaren 
handelsroute tussen de Zuiderzee en de Rijn ontwikkelde Kampen zich al snel van 
eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad. De stad groeide uit tot één 
van de machtigste en meest toonaangevende steden van Noordwest-Europa. 

Hoewel de stad meermalen een belangrijke rol speelde binnen het Hanzeverbond, 
trad Kampen voor het eerst in 1441 toe tot deze organisatie. Het verzanden van de 
IJssel maakte vanaf 1430 zeer geleidelijk een einde aan de voorspoed van Kampen. 
Vanaf de 17e eeuw werd de lakenproductie een belangrijk alternatief voor de 
verdwenen zeehandel.
In de 19e en 20e eeuw kwamen daar nieuwe activiteiten voor in de plaats. Kampen 
is bij velen dan ook bekend als sigarenstad, garnizoensstad of studentenstad. Maar 
Kampen is tegenwoordig ook een moderne dynamische stad, waar de rijke historie 
nog volop terug te vinden is. Kampen telt honderden monumenten en de hele 
binnenstad kan eigenlijk als zodanig bestempeld worden. Kampen is één van de twee 
Nederlandse steden waar nog drie stadspoorten (Koornmarktspoort, Broederpoort 
en Cellebroederspoort) te vinden zijn.

De stad op eigen houtje verkennen?
Dat kan met de gratis Stadsgids app! Aan de hand van een 
puzzeltocht vol boeiende vragen en interessante weetjes leer 
je meer over het cultureel erfgoed in de stad, het nautisch 
verleden en de rijke geschiedenis. Download de app ‘Kampen 
Stadsgids’ eenvoudig in Google Play of de Appstore.

JA DAT IS KAMPEN, 
ONS MOOIE KAMPEN, 
PRENTENBOEK VAN 
D'OLDE TIED...
Het refrein van het Kamper Stedelied zegt het al, 
Kampen is een prachtige stad. Een prentenboek dat 
gelezen moet worden, door zoveel mogelijk mensen. 
Misschien ken je de stad op je duimpje, misschien 
overweeg je hier te gaan wonen, misschien ben je 
hier nog nooit geweest. Graag delen we hier een klein 
stukje uit dat enorme prentenboek en laten we zien hoe 
mooi Kampen is en hoeveel hier te beleven valt. Laat 
je verrassen en ontdek de veelzijdigheid van Kampen! 

Ontdek de natuurlijke omgeving
In de omgeving van Kampen is het prachtig om te wandelen 
of te fietsen. Er zijn vele wandel- en fietsroutes beschikbaar 
waarmee je de mooiste plekjes van de IJsseldelta kunt 
ontdekken. Ook leuk: bewonder Kampen vanaf het water. 
Het stadsgezicht met de schepen van de Bruine Vloot aan 
de kade zorgen voor een prachtig beeld op de achtergrond. 
Vaar over de IJssel, door de prachtige IJsseldelta en het 
Ketelmeer. Je kijkt je ogen uit vanaf het water! 



Gezellig winkelen
Winkelen in Kampen is leuk dankzij 
de vele boetiekjes, eigentijdse 
speciaalzaken en hippe kledingwinkels. 
Daarnaast is het heerlijk vertoeven 
in één van de vele koffietentjes, 
lunchrooms, cafés en restaurants. 





















In Kampen: vind je een prachtig historisch theater   zijn meerdere interessante musea te vinden
  zijn maar liefst twee stations aanwezig
 vind je een gezellige bioscoop  kan je heerlijk zwemmen in het overdekte zwembad  zijn meerdere basis- en middelbare scholen gevestigd  vind je vele muziekverenigingen en theatergezelschappen   kan je bijna alle sporten beoefenen  vind je de bibliotheek en het Stadsarchief in de Stadskazerne

  volg je muziek- en kunsteducatie bij Quintus    is nog veel meer te beleven maar dat lees je op andere plekken in dit magazine!
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UITGELICHT

Kampen op zondag

Kampen lijkt misschien wat stiller 

op zondag maar vergis je niet, er is 

stiekem nog best veel te beleven. 

En de rust, misschien is dat ook 

wel uniek in deze tijd, geniet 

ervan! Wat is er dan zoal te doen? 

Diverse culturele organisaties 

organiseren themawandelingen, in 

de middag zijn de musea geopend 

voor publiek, geniet van een 

rondvaart over de IJssel en ontdek 

de waterrijke omgeving. Reserveer 

de Escaperoom en ontrafel het 

mysterie van de Monniken, swing 

mee tijdens de Sunday Sessions in 

de Stadsgehoorzaal of ga gezellig 

naar de bioscoop. Er is nog meer te 

beleven, kijk voor het actuele aanbod 

op zondag op www.visitkampen.nl. 

Kids & Kampen 
Lekker zwemmen in het overdekte zwembad, 
spelen in de Speelpoort, ravotten op de 
Natuurspeelplaats of genieten van de dieren op 
de kinderboerderij, het kan allemaal. Kampen 
heeft veel voorzieningen voor kinderen. Er zijn 
leuke kinderfilms in de bioscoop, aansprekende 
voorstellingen in het theater en je kunt genieten 
van heerlijke pannenkoeken bij Holland. Liever 
zelf pannenkoeken bakken? Ga dan voor het 
beste meel naar molen d’Olde Zwarver. 
Op avontuur in de natuur? Loop het Laarzenpad 
in Zalk, een aanrader! En natuurlijk is een ijsje 
eten bij de Italiaanse ijssalon Marena in de 
zomer ook altijd een feest! 

Evenementen                                                                                                                         
Je vervelen in Kampen? Onmogelijk! Het hele jaar door 
worden er tal van evenementen georganiseerd. Denk 
aan het zomerse Full Color Festival in het stadspark, de 
historische Oogstdag op het Kampereiland, Kom in de 
Kas in de polder, het Creaspektakel, het Zoddefestival in 
IJsselmuiden, Open Monumentendag, de Oranjefeesten in 
Wilsum en de grootste Sinterklaasintocht van de regio aan 
de IJsselkade. En dat is nog lang niet alles! Hier nog enkele 
bijzondere evenementen uitgelicht: 

Kamper Stripspektakel 
Circa 85 kramen, 55 tekenaars en scenaristen, illustratoren 
van kinder- en prentenboeken, uitgevers, kinderactiviteiten, 
workshops en gezellige muziek. Bezoek de grootste 
1-daagse familie stripbeurs van Nederland.     

Weg van Kunst
Stichting Weg van Kunst organiseert elk jaar een bijzondere 
kunstwandeling door woonhuizen en andere mooie locaties 
in de binnenstad van Kampen. Een aanrader voor iedere 
kunstliefhebber!                                                                                

Kamper Ui(t)dagen                                                                                                                 
In de zomer worden elk jaar vijf Kamper Ui(t)dagen georganiseerd. Volgens traditie is er een gezellige braderie in de historische binnenstad, een kleedjesmarkt, kan je de Nieuwe Toren beklimmen, een rondvaart maken over de IJssel, genieten van livemuziek en nog veel meer. 

Hops & Grapes Festival Het mooie stadspark wordt elk najaar omgetoverd tot een gezellig proeflokaal in de buitenlucht. Uit alle hoeken van Nederland presenteren verschillende bierbrouwerijen en wijnimporteurs hun beste bieren en wijnen. En bij de verschillende foodtrucks stil je de lekkere trek. Kortom: proeven & genieten!

Kerst in Oud KampenDe sfeervolle historische binnenstad van Kampen verandert elk jaar weer in één groot straattheaterfestival. Van historische doorkijkjes naar een ver verleden tot persoonlijke ontmoetingen met de meest bijzondere personages, straattheateracts en muziek- en musical acts op diverse podia en nog veel meer. Een prachtige evenement dat je niet mag missen!

Uniek in Kampen: De Koggewerf 
De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld 

van een handelsschip uit de veertiende eeuw. Vrijwilligers 

van de stichting Kamper Kogge zetten zich op allerlei 

manieren in om het schip - de enige varende kogge in 

Nederland - in de vaart te houden en zo een bijdrage te 

leveren aan de cultuurhistorie van de Hanzestad Kampen en 

het varend erfgoed van Nederland. Op de Koggewerf komt 

de maritieme geschiedenis en de historische scheepsbouw 

tot leven. Je vindt er onder meer een timmerwerkplaats, 

smederij, naaiatelier, verteltheater, een visrookhuisje en een 

sfeervolle Taveerne met uitzicht over de rivier de IJssel. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ontdekken wat 

Hanzestad Kampen nog meer te bieden heeft? Kijk dan op 

www.visitkampen.nl voor nog meer inspiratie!




































ADVERTORIAL

uinCreatief is gevestigd in Kampen. Van daaruit 
bedienen we klanten in een wijde regio met onder 
meer Zwolle, de Kop van Overijssel en Flevoland. 
Samen met u realiseren we graag uw droomtuin. 
Dat begint met een kop koffie en een ontspannen 

gesprek, waarin we al uw wensen en uw budget doornemen. 
Die informatie vertalen wij naar een inspirerend ontwerp.

Hoe we dat doen?
Bij het maken van een ontwerp kijken we samen welke tuin het 
beste bij u past. Wellicht houdt u van een klassieke tuin waarin 
karakter, symmetrie en harmonie de boventoon voeren. Een 
andere optie is een romantische tuin met gezellige hoekjes en 
nisjes, waar het heerlijk koffie drinken is in de ochtendzon. 

Ook een moderne tuin met veel rechte lijnen en strakke vormen 
behoort tot de mogelijkheden. Misschien kiest u er juist wel voor 

TuinCreatief laat u genieten 
in uw buitenkamer

T

Strakke lijnen, speelse elementen en duurzame materialen: daar 
herkent u een tuin van TuinCreatief Schouten & Landsman aan. Wij 
zijn een creatief hoveniersbedrijf voor verrassende tuinontwerpen 
en aanleg en onderhoud van tuinen. Hiermee voorzien we woningen, 

kantoorpanden en zorginstellingen van een unieke uitstraling.

om weinig tijd aan uw tuin te besteden. In dat geval leggen we 
een onderhoudsarme tuin voor u aan.

Hoe het ontwerp van uw tuin er ook uitziet, bij alle keuzes die we 
maken staat duurzaamheid voorop. TuinCreatief kiest materialen 
die lang meegaan en die ervoor zorgen dat uw tuin elk jaar en 
elk seizoen mooi is. 

Wilt u weten hoe TuinCreatief Schouten & Landsman uw tuin 
omtovert tot een bijzonder verlengstuk van uw woning? Neem 
dan contact met ons op! 

TuinCreatief Schouten & Landsman
info@hovenierkampen.nl
www.hovenierkampen.nl
Peter: (06) 42 98 50 36
Floris: (06) 51 96 14 70

Vloeddijk 44, 8261 GC, Kampen
Telefoon 038-3322404
info@meulemanmakelaardij.nl

Het huis van je dromen vind je bij Meuleman makelaardij & Taxatiebureau o.z.

Vloeddijk 44  -  8261 GC Kampen  -  Telefoon 038-3322404  -  info@meulemanmakelaardij.nl
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Grafhorst
Grafhorst is een klein dorp nabij 
Kampen, gelegen in een bocht 
van het Ganzendiep. In 1333 
verwierf Grafhorst stadsrechten, 
maar de ‘stad’ is nooit tot een 
stad uitgegroeid. Vandaag de 
dag wonen er ruim 1.000 mensen 
in Grafhorst. In het dorp vind je 
één basisschool en drie kerken, 
twee speeltuinen en een ijsbaan. 
Daarnaast kan je voor de dagelijkse 
boodschappen en voorzieningen 
terecht in het nabijgelegen dorp 
IJsselmuiden. 

Wilsum
Wilsum ligt vlak aan de rechteroever van 
de IJssel. Hoewel de omvang anders doet 
vermoeden, bezit Wilsum stadsrechten. Dit is 
ouder dan Kampen en het is altijd een mysterie 
gebleven waarom juist Kampen is uitgegroeid 
tot een behoorlijke stad en niet Wilsum. Midden 
in het gezellige stadje vinden we een plein met 
in het midden een oude waterpomp. Ook de 
oude Romaans-Gotische kerk uit 1050 en het 
uitzicht op de IJssel, met in de weilanden het 
ooievaarsnest, zijn een lust voor het oog. Er 
wonen ruim 830 mensen in Wilsum. Je vindt er 
de Hervormde Sint-Lambertuskerk, één van de 
oudste kerken van Overijssel, een basisschool, 
een peuterspeelzaal, voetbalvereniging en 
watersportvereniging en wielerclub.

IJsselmuiden
Aan de overkant van de IJssel, tegenover Kampen, ligt IJsselmuiden. In een oorkonde 

uit 1133 komen we de naam voor het eerst tegen. De naam IJsselmuiden herinnert aan 

de tijd dat het dorp nog aan de monding van de IJssel lag en ‘muiden’ betekent dan ook 

‘monding’. De trots van IJsselmuiden is de oude Hervormde kerk, de Dorpskerk, waarvan 

de oudste bouwdelen dateren uit omstreeks 1200. De meeste winkels in IJsselmuiden vind 

je aan het Markeresplein en in een aantal straten eromheen. In het Kulturhus zijn onder 

andere een gezondheidscentrum, bibliotheek en kunstencentrum Quintus gehuisvest. 

Daarnaast heeft IJsselmuiden een eigen zwembad, sporthal en voetbalvereniging. Verder 

vind je in IJsselmuiden meerdere basisscholen, verdeeld over diverse wijken. Even ten 

noordoosten van IJsselmuiden ligt de polder ‘De Koekoek’, dat met ongeveer 600 hectare 

een belangrijk tuinbouwgebied is.

ONTDEK DE 
DORPSKERNEN IN DE 
GEMEENTE KAMPEN

De gemeente Kampen bestaat uit de stad Kampen en een aantal prachtige 
dorpskernen. De dorpskernen zijn gelegen aan het water, omgeven door 
groen of door uniek polderlandschap. De unieke ligging en rustige ambiance 
zijn erg waardevol voor de inwoners. Benieuwd welke dorpskernen er zijn 
en wat er te beleven valt? Lees dan snel verder! 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Kijk dan voor meer informatie 
over de dorpskernen op 
heerlijkwoneninkampen.nl.

UITGELICHT

Het Kampereiland
Het Kampereiland wordt ook wel de parel van het Nationaal Landschap IJsseldelta genoemd. Dit bijzondere gebied bestaat uit een aaneengesloten weidelandschap van buitenpolders, omgeven door de IJssel, het Vossemeer, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Het Kampereiland ligt vlakbij de prachtige Hanzestad Kampen en is in velerlei opzichten uniek en waardevol. Het onderscheidt zich door zijn natuurwaarden, cultuurhistorie en zijn geologische geschiedenis. Ook de Mandjeswaard, de Pieper, het Haatland, de Melm en het Buitendijks zijn onderdeel van het Kampereiland. Deze gebieden behoren nu tot de Stadserven. Op het Kampereiland vind je een basisschool, een kerk, ontmoetingscentrum Ons Erf en Museumboerderij Erf29. 

KamperveenHet dorp is ontstaan tussen 1214 en 1227. Tegenwoordig is Kamperveen 

een agrarisch gebied van ongeveer 200 hectare, grofweg onderverdeeld 

in drie kernen. Het gaat om een uitgestrekt landelijk gebied dat de 

buurtschappen Hogeweg, De Zande en Zuideinde met elkaar verbindt. 

Ten westen richting Gelderland ligt Zuideinde. De Zande ligt het meest 

oostelijk, net aan de overkant van de Kamperstraatweg, langs een 

zijtak van de IJssel. Er wonen bijna 870 mensen in dit gebied. Je vindt 

er een basisschool en een kerk. Voor de dagelijkse boodschappen en 

voorzieningen ligt Kampen mooi dichtbij. 

Mastenbroek
Tegen ’s-Heerenbroek aan ligt de Mastenbroekerpolder. In het verleden lag Mastenbroek in een bosrijke omgeving en tot op de dag van vandaag worden de resten van dit bos bij graafwerkzaamheden teruggevonden. Als gevolg van grote overstromingen veranderde het gebied drastisch. Grote delen werden drassige ‘broekgronden’. In 1364 werd het gebied verdeeld en verkaveld en niet veel later bedijkt. Sindsdien heeft Mastenbroek een uitgesproken agrarisch karakter. De polder telt ongeveer 175 inwoners. Je vindt er een basisschool, een klein kerkje en een verenigingsgebouw.
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’s-Heerenbroek
De naam ’s-Heerenbroek ko-men we voor het eerst tegen in 1363. Het dorp heeft ruim 600 inwoners en een rijk ver-enigingsleven. Je vindt er een basisschool en peuterspeelzaal en daarnaast een voetbal- en volleybalvereniging, ijsbaan, oranjevereniging, gymnastiek-vereniging en watersportver-eniging. Voor de dagelijkse boodschappen kan je terecht in Kampen en IJsselmuiden of de nabijgelegen Zwolse wijk Stadshagen.

Zalk
Zalk ligt in een grillige bocht van de rivier de IJssel, veilig achter een rivierdijk. Vanaf de dijk heb 

je een prachtig zicht op de historische kern van het dorp. Het dorp kreeg landelijke bekendheid 

door het optreden van kruidenvrouw Klazien Rotstein-van den Brink, beter bekend als Kleusien 

uut Zalk. Opvallend aanwezig in het vlakke landschap staat de oude windmolen ‘De Valk’. Deze 

achtkantige stellingmolen stamt uit 1860 en er wordt nog steeds volop graan gemalen. Zalk 

heeft ongeveer 750 inwoners. Je vindt er een basisschool, een peuterspeelzaal, twee kerken en 

een multifunctioneel dorpshuis ‘An de Steege’.
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Wat is uw favoriete plek 
in de gemeente Kampen?  
‘Ik heb niet één maar meerdere favoriete 
plekken. De rijke historie van Kampen vind 
ik bijzonder, dat ervaar je in de Schepenzaal. 
Daar werd door mijn voorgangers de hoge 
rechtspraak uitgeoefend. Daarnaast kom 
ik graag in de Stadskazerne. Een oud 
gebouw met een moderne functie. Ik drink 
er graag een kopje koffie in café Paatje en 
geniet dan van het prachtige uitzicht over 
de IJssel.’

In uw functie als burgemeester 
ontvangt u veel gasten uit 
binnen- en buitenland. Waar 
neemt u hen graag mee naar toe? 
‘Ik neem gasten graag mee op de fiets. 
Een paar jaar geleden ontving ik de 
ambassadeur van Israël. We hebben 
een mooie fietstocht gemaakt, van 
IJsselmuiden over de dijk naar Wilsum 
en vervolgens naar ’s-Heerenbroek. Daar 

natuurlijk een ‘koffie Pontje’ gedronken 
in het ‘Theehuis’ en vervolgens met 
het pontje over de IJssel naar Zalk 
gevaren. We zijn daar even gestopt bij 
de Nederlands Hervormde kerk. Voor mij 
persoonlijk een bijzondere plek. Het is een 
uniek verstild gebied waar het lijkt alsof 
de tijd er heeft stilgestaan.’ 

Wat maakt het volgens u 
aantrekkelijk om in de 
gemeente Kampen te wonen? 
‘De bereikbaarheid, in vijf kwartier ben 
je met de trein in hartje Amsterdam en 
er zijn goede verbindingen met Zwolle. 
Daarnaast is er genoeg werkgelegenheid 
in onze gemeente en in de regio. Ook 
is het hier nog mogelijk om betrekkelijk 
goedkoop te wonen en is er grote variatie 
in het aanbod van woningen. Op het 
gebied van onderwijs en cultuur is er 
een divers aanbod en heeft Kampen een 
centrumfunctie voor de polder.’

Waar liggen volgens u, wat 
betreft wonen in de gemeente 
Kampen, nog mooie kansen? 
‘Er is veel vraag naar nieuwbouw. Wij 
blijven als gemeente altijd op zoek naar 
nieuwe locaties, zoals het gebied Reeve. 
Momenteel willen we graag investeren in 
meer woonruimte voor senioren. Daarvoor 
onderzoeken we de mogelijkheden. 

Heeft u nog een ultieme insider 
tip voor de lezer? 
‘Het ligt misschien niet voor de hand 
maar een bijzondere plek vind ik het 
bankje op het station van Kampen. Ga 
daar eens zitten, geniet van het prachtige 
uitzicht over de rivier, het stadsfront, de 
stadsbrug en de schepen van de Bruine 
Vloot. En...maak even een praatje met 
degene die naast je komt zitten. Altijd 
bijzonder!’ 

Ik voel me hier thuis omdat...


In het stadhuis van Kampen worden we warm onthaald door 
burgemeester Bort Koelewijn. Hij woont inmiddels 9 jaar in 
IJsselmuiden, met veel plezier! Hoe beleeft onze burgemeester het 
wonen in de gemeente Kampen? Dat vertelt hij maar al te graag! 

INTERVIEW

Industrieweg 4A 8263 AC Kampen - tel 038 8500776 - verkoop@warmtestore.nl - www.warmtestore.nl

Industrieweg 4A 8263 AC Kampen - tel 038 8500776 - verkoop@warmtestore.nl - www.warmtestore.nl
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1  KAMPEN  De Binnenstad
De binnenstad van Kampen is het oudste gedeelte van 

de stad. Je vindt er vele monumentale panden langs de 

gracht, aan de Oudestraat (winkelstraat), dichtbij het 

stadspark en groene hart en natuurlijk aan de rivier de 

IJssel. Het is prachtig wonen in dit unieke stadsdeel. Op 

loopafstand vind je er een supermarkt, de bibliotheek, het 

zwembad, kunstcentrum Quintus, de kinderboerderij en 

natuurspeelplaats en diverse sportfaciliteiten. Daarnaast 

is er een basisschool gevestigd en vind je er vele 

monumentale kerken.

Ontdek de wijken
van de stad 
KAMPEN
Kampen heeft alles in zich om er fijn en 
comfortabel te wonen. De stad is opgedeeld in 
verschillende wijken met elk een eigen uitstraling. 
Ben je op zoek naar een bestaande woning, een 
nieuwbouwwoning of heeft een monumentaal 
pand in de binnenstad de voorkeur? In de stad 
Kampen vind je de woning die bij je past!

2  KAMPEN  Brunnepe - Hanzewijk - Hagenbroek
Van oorsprong was de wijk Brunnepe een vissersdorp. Waarschijnlijk 
is dit gedeelte van de stad nog ouder dan het centrum van de stad 
Kampen zelf. Je vindt er veel vroeg-20e-eeuwse woningen die veelal 
zijn gebouwd in opdracht van de firma Berk, de pannenfabriek. In de 
wijk Hagenbroek werden de eerste huizen rond 1988 gebouwd. Een 
groene wijk, dichtbij winkelcentrum het Hanzeplein en winkelcentrum 
Penningkruid. In de wijk vind je tevens één van de twee natuurijsbanen 
die Kampen rijk is. De Hanzewijk is onlangs compleet opnieuw gebouwd. 
Dit geeft de wijk een hele mooie en frisse uitstraling. In deze wijken vind 
je maar liefst vier verschillende basisscholen, een middelbare school, 
een kerk en diverse sportverenigingen. 

3  KAMPEN ZUID  Bovenbroek                                                                                                             

Kampen Zuid is een buurt die stamt uit de jaren ‘30 van de 

vorige eeuw. Je vindt er vele jaren ‘30 woningen in de gezellige 

maar smalle straatjes. Daarnaast heeft de wijk een eigen 

bakker, slager, groenteboer en supermarkt. De naastgelegen 

wijk Bovenbroek is ontstaan in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. 

Deze wijk wordt gekenmerkt door de vele groenvoorzieningen 

en verschillende woonerven en hofjes. Dit maakt deze wijk 

zeer kindvriendelijk. In de wijken Kampen Zuid en Bovenbroek 

vind je drie basisscholen en een middelbare school.
4  KAMPEN  Cellesbroek - Middenwetering                                                                                             De wijken Cellesbroek en Middenwetering zijn rond 1975 ontstaan. Het zijn woonwijken met veel voorzieningen in de buurt en speelgelegenheden voor de kinderen in de buurt. De wijken zijn voorzien van veel groen waardoor het er prettig wonen is. Je vindt er vijf basisscholen en een middelbare school, een kerk en diverse sportverenigingen zijn hier aanwezig. Voor de dagelijkse boodschappen ga je naar winkelcentrum Penningkruid met een supermarkt en diverse andere winkels.

5  KAMPEN  Flevowijk
 De Flevowijk is een fijne jaren ‘60 woonwijk met diverse 

speeltuinen, scholen, een winkelcentrum en diverse 

sportverenigingen. Veel voorzieningen zijn dichtbij zoals 

twee basisscholen, een kerk en vele sportverenigingen. Ook 

in deze wijk vind je een winkelcentrum met een supermarkt, 

groenteboer, drogist en andere handige winkels voor de 

dagelijkse boodschappen! 

6  KAMPEN  De Maten
De eerste huizen in de wijk de Maten  zijn gebouwd in 1995. Daarna 

is de wijk steeds verder uitgebouwd tot een gezellige buurt. 

Het is een ruim opgezette wijk met veel groen, veel fietspaden 

en diverse winkelcentra in de buurt. Daarnaast vind je er twee 

scholen, twee kerken, een aantal mooie speeltuinen en diverse 

sportverenigingen. Verder is Station Zuid dichtbij en wandel je de 

wijk uit dan bevind je je direct in een prachtig natuurgebied. 

7  KAMPEN  Het Onderdijks
Het Onderdijks een gezinswijk die nog in ontwikkeling 
is. De eerste huizen zijn in 2003 gebouwd. Momenteel 
wordt er nog steeds gebouwd. Er zijn twee basisscholen 
gevestigd, je vindt er veel speelgelegenheden, 
prachtige groenvoorzieningen en een waterplantsoen. 

8  KAMPEN  Het Stationskwartier
Het Stationskwartier is een sfeervolle wijk. De eerste huizen zijn in 2014 gebouwd en er wordt 

nog steeds gebouwd. In het Stationskwartier vind je straks een compleet winkelcentrum. 

Momenteel zijn de Albert Heijn XL en de Kruidvat al geopend. Ook is de bereikbaarheid 

ideaal. Je vindt er station Kampen-Zuid, de N50 is dichtbij en met de fiets ben je in 10 

minuten in de historische binnenstad van Kampen.

UITGELICHT

1

2

4

35

7
8

6

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?Kijk dan voor meer informatie over de wijken in 
de stad Kampen en de verschillende dorpskernen 
op heerlijkwoneninkampen.nl.

IJsselmuiden
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Even lekker picknicken in het stadspark!
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Een duurzaam droomhuis
Wat een indrukwekkend huis, hoe kwamen jullie op 
het idee om hier te gaan wonen? ‘We woonden eerst in 
Kampen Zuid, daar was het niet mogelijk om het woonoppervlak 
uit te breiden. Met vier opgroeiende kinderen, hebben we onze 
ruimte hard nodig! Op televisie werden veel programma’s 
uitgezonden met als thema: bouw je eigen droomhuis. Hierdoor 
raakten we geïnspireerd.’ Berend vult aan: ‘We wilden graag 
gasloos en duurzaam gaan wonen. Dat betekent dat je ook over 
alternatieve warmtebronnen moet nadenken. We besloten al 
snel dat een leemkachel de perfecte uitkomst was voor ons.’

Veraf … maar toch dichtbij
Was er veel ruimte om eigen beslissingen te nemen? 
‘Ja dat zeker, de gemeente staat open voor ideeën zoals deze. We 
hadden de tekening van dit huis al maar nog geen bestemming, 
daarin heeft de stedenbouwkundige vanuit de gemeente ons 
geholpen. Daarnaast kon ons huis op deze prachtige groene 
plek worden gerealiseerd.’ Berend: ‘Het is heerlijk om in zo’n 
natuurlijke omgeving te wonen en alsnog veel voorzieningen 
dicht in de buurt te hebben.’

Ik voel me hier thuis omdat...


Aan de zuidkant van de stad Kampen, in het unieke woongebied 
‘het Onderdijks’ worden we warm welkom geheten door Berend 
en Hanneke van ’t Hul. Samen met hun vier dochters (Jente, 
Imme, Silke & Bregje) zijn zij afgelopen zomer verhuisd naar hun 
eigen gebouwde droomhuis, met vrij uitzicht over de Venedijk. 

Wat is hun motivatie om hier te gaan wonen? 

Biedt Kampen genoeg diversiteit qua voorzieningen 
voor jullie gezin? ‘Zeker, er is veel keuze. Eigenlijk is 
Kampen een ideaal stad(je), het is groot genoeg, maar  voelt 
soms dorps aan. Er zijn veel verschillende verenigingen waaruit 
de meiden kunnen kiezen, op cultureel gebied kunnen ze hun 
hart ophalen.’ Berend vertelt: ‘Ze zitten bij de zwemvereniging 
en volgen ballet- en pianoles bij Quintus. Ook al zitten we iets 
verder van de stad af dan voorheen, de afstanden zijn nog 
steeds op de fiets begaanbaar.’

Altijd iets te doen
Wat vinden jullie leuk om als gezin te ondernemen? 
‘De meiden vinden het ontzettend leuk om naar de 
natuurspeelplaats te gaan of bij slecht weer een film te kijken in 
de bioscoop.’ Hanneke vult aan: ‘In de stad is er genoeg te doen, 
we gaan vaak naar de bibliotheek, daar worden leuke activiteiten 
georganiseerd. In de zomer fietsen we graag naar het strandje 
bij de molen om pootje te baden. Als afsluiter brengen we dan 
een bezoek aan de Marena, die volgens de meiden de lekkerste 
ijsjes van Kampen heeft.’ 

INTERVIEW

 ampen mag er zijn!”, zo 
verzekerde de collega hem. Het 
was voor Hofstede een prettige 
reminder. Want inderdaad: 
‘Kampen is een prachtige stad 

die ontzettend veel moois te bieden 
heeft. Het is goed om daar af en toe aan 
herinnerd te worden.’

Wat zijn volgens Hofstede de pluspunten 
van onze Hanzestad? Om te beginnen de 
uitstekende bereikbaarheid dankzij de 
nabijheid van de N50, de N307 en twee 
treinstations. Dat gecombineerd met 
de centrale ligging, maakt van de stad 
de perfecte uitvalsbasis voor wie niet in 
de drukte van de randstad wil wonen, 
maar er wel binnen een uur wil kunnen 
zijn. Kampen is wat dat betreft de meest 
westelijke stad in het oosten. De stad 
heeft een rijk cultureel leven, er is altijd 
wel iets te doen, maar het wordt nooit 
te druk. De kinderen 

kunnen er in alle rust spelen en opgroeien.
Het hoogtepunt van de stad is natuurlijk 
de eeuwenoude binnenstad met maar 
liefst 507 rijksmonumenten. “En juist 
die stad mag van mij wel eens wat meer 
aandacht krijgen”, vertelt Hofstede. 
“Het vormt voor mij het kloppend hart 
van de gemeente. Met aan de ene kant 
de IJssel en aan de andere kant het 
prachtige Stadspark. Het is uniek dat we 
dat allemaal zo vlak bij elkaar hebben. 
Dat vergeet je als Kampenaar misschien 
wel eens. Zeker als je in één van de wat 
nieuwere wijken woont en misschien wat 
minder vaak naar het centrum trekt. 

Maar ik zou willen zeggen, we hebben dat 
prachtige centrum. Maak daar ook gebruik 
van. Zeker in een tijd waarin steeds meer 
kleinere stadscentra het onderspit delven 
ten opzichte van webwinkels, zouden wij 
ons bewust moeten zijn van het goud 

dat wij nog in handen 
hebben.”

In gesprekken met 
won ingzoekenden 
probeert Sinke 
Makelaardij zich altijd 
volledig in te leven 
in de wensen van 
de klant. Daardoor 
heeft hij een goed 
beeld van de wensen 

op de woningmarkt. Hij merkt dat wonen 
in en rond de binnenstad nog altijd een 
grote aantrekkingskracht heeft, maar dat 
mensen vaak terugschrikken voor het extra 
onderhoud dat deze woningen in hun ogen 
vergen ten opzichte van nieuwbouw. “Vaak 
valt dat in praktijk wel mee, maar toch met 
alle duurzaamheidsnormen op komst, 
kiezen mensen toch vaak voor nieuwbouw. 
Wat dat betreft biedt het nieuwe project 
bij de Oostzeestraat het beste van twee 
werelden. Het komt niet vaak voor 
dat je zo dicht bij de oude binnenstad 
complete nieuwbouwwoningen vindt. Zeer 
aantrekkelijk voor wie van alle moderne 
gemakken voorzien wil zijn, maar toch 
vlakbij de eeuwenoude stad wil wonen.” 

Benieuwd naar het 
woningaanbod van 
Sinke in Kampen? 

Neem dan contact op 
via tel: 
(038) 3322055 of kijk op 
www.sinkemakelaardij.nl.

‘KAMPEN MAG ER ZIJN!’ 

Toen Jeroen Hofstede van Sinke Makelaardij zich bij 
een collega uit het westen voorstelde als makelaar ‘uit 
Kampen... vlakbij Zwolle’ bleek dat het noemen van de 
grote broer niet nodig was. Kampen had van zichzelf al 
genoeg landelijke bekendheid.

ADVERTORIAL

K
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Het Groene Burenerf
Het Groene Burenerf krijgt 
een plaats in nieuwbouwwijk 
De Terpen in Het Onderdijks 
en is opgezet als een 
‘boerenerf’. Rondom is er 
ruimte voor zo’n 27 woningen, 
in een mix van sociale huur 
tot koop, in verschillende 
prijsklassen en geschikt voor 
diverse huishoudens: gezinnen 
met kleine kinderen of tieners, soms met grootouders nabij, 
singles, stellen en in leeftijd van twintigers tot 60-plussers. In 
het midden komt een grote gemeenschappelijke tuin. Uiteraard 
krijgen alle woningen ook eigen buitenruimte. Kijk voor 
meer informatie op groeneburenkampen.nl en nieuwbouw-
hetonderdijks.nl.

Het Meer 
Wie iets meer rust zoekt 
en toch de stad in de buurt 
wil houden, kan terecht bij 
Het Meer in IJsselmuiden. 
Deze nieuwbouwlocatie 
ligt tussen de Trekvaart 
en de Oosterholtseweg. 
De nieuwe wijk is echt een 
verlengstuk van het dorp. Een 
wijk die naadloos aansluit op het omliggende landschap met 
slingerende wegen en veel groen. Voor een overzicht van alle 
woonmogelijkheden ga je naar: woneninhetmeer.nl 

De vrijheid van Reeve
Ten zuidwesten van Kampen 
ontstaat, door de aanleg van 
het Reevediep, ruimte voor 
een nieuw woongebied. Het 
echte IJssellandschapsgevoel 
met weidse uitzichten op 
mooie waterlandschappen 
zorgt voor een plus ten 
opzichte van andere 
plannen. Het is de bedoeling dat er in Reeve 600 woningen 
komen. Reeve ligt relatief dicht bij Kampen en de grotere 
stad Zwolle en centraal ten opzichte van ontsluitingswegen. 
Benieuwd naar de ontwikkelingen van dit unieke gebied en de 
woonmogelijkheden? Kijk dan op morgeninreeve.nl.

Bestaand woningaanbod
Dan is er uiteraard ook nog het bestaande woningaanbod. Voor 
wie houdt van woningen met karakter is volop aanbod in de 
binnenstad. Een opknappertje dat met wat klusinzicht wordt 
veranderd in een droomwoning of een woning waar men zo 
in kan trekken: op funda.nl vind je een ruim aanbod. Dat geldt 
uiteraard ook voor alle andere wijken van de stad zoals het 
karakteristieke Brunnepe of de sfeervolle wijk Kampen-Zuid. 
Kijk op funda.nl/koop/kampen/ voor het actuele aanbod van 
koopwoningen.

Huren in de 
gemeente Kampen
In de gemeente Kampen 
zijn tal van mogelijkheden 
om een woning te huren. 
Woningcorporaties Beter 
Wonen en Deltawonen 
verhuren de meeste 
woningen in de stad Kampen 
en de dorpskernen IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Zalk, 
’s-Heerenbroek, De Zande en Zuideinde. Het gaat daarbij 
niet alleen om de verhuur maar ook om aandacht voor het 
onderhoud van de woning en oog voor de woonomgeving en 
leefbaarheid. Wil je graag huren met zorg dichtbij? Ook dat 
kan! Bij verschillende locaties in Kampen is het mogelijk om 
zelfstandig te wonen in een beschermde woonomgeving met 
de benodigde zorg en voorzieningen binnen handbereik. Kijk op 
heerlijkwoneninkampen.nl voor alle huurmogelijkheden. 

Een eigen woning 
ontwerpen?
In Kampen zijn veel 
mogelijkheden voor het 
kopen van een bouwkavel. 
Verschillende locaties, in de 
stad of daarbuiten in één 
van de dorpskernen. Ieder 
project heeft zijn eigen 
karakter: dorps, landelijk of 
groenstedelijk. Aan het water, in het groen, bij het station, bij 
scholen, en dat alles ook nog in verschillende prijsklassen. Keuze 
genoeg! Kijk op kavelsinkampen.nl voor een overzicht van de 
locaties waar je zelf een droomhuis op een eigen kavel kunt 
(laten) bouwen. 

Waar in 
Kampen wil 
jij wonen? 
Kampen is een stad die het heden en verleden op stijlvolle wijze 
weet te verbinden en dat is ook terug te zien in het uitgebreide 
woningaanbod. Karaktervol wonen in de middeleeuwse 
binnenstad, of modern, voorzien van alle gemakken op één 
van talrijke nieuwbouwprojecten. Misschien zelfs wel een 
eigen woning ontwerpen op een eigen kavel. In de gemeente 
Kampen kan het allemaal!
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UITGELICHT

Het Stationskwartier
De nieuwste woonwijk 
van Kampen is het 
Stationskwartier. Een wijk die 
op dit moment erg in trek is. 
Voor alle doelgroepen worden 
woningen gerealiseerd: 
starters, kleine en grote 
huishoudens en senioren.     
De wijk ligt op een toplocatie. 
Dichtbij het centrum en 
dichtbij het NS-station Kampen-Zuid en de N50. Ideaal voor wie 
het beste wil van twee werelden en een topkeus voor forensen 
die ’s ochtends snel met de trein of auto naar het werk willen. 
Kijk voor nog meer inspiratie en het actuele aanbod op: 
mijnstationskwartier.nl of kavelsinkampen.nl. 

Het Onderdijks
Het Onderdijks is de nummer 
één keus voor wie in een 
kindvriendelijke wijk wil 
wonen. De wijk is ruim 
opgezet en bestaat uit 
meerdere wijken met elk hun 
eigen karakter. Deze wijken 
zijn met elkaar verbonden 
door een zogenaamde 
blauwgroene route, waarbij 
water en groen centraal staan. Ook ligt het dicht bij de IJssel. 
Met de nieuwe supermarkt in het Stationskwartier om de hoek, 
zijn alle faciliteiten voor een comfortabel dagelijks leven binnen 
handbereik. Nieuwsgierig geworden naar de verschillende 
woonmogelijkheden? Kijk dan op: nieuwbouw-hetonderdijks.nl. 

Dit is slechts een kleine greep uit de verschillende 

woonmogelijkheden. Wil je meer wooninspiratie 

opdoen? Kijk dan op heerlijkwoneninkampen.nl.
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VOOR 
JEZELF

BEGINNEN?

HUIS 
KOPEN?

EERDER 
STOPPEN MET  

WERKEN?

ZAKELIJKE
FINANCIERING

�            Snel een afspraak

�            Onafhankelijk advies

�            Direct duidelijkheid

038 20 20 175 • marcant-advies.nl

INTERVIEW

VANDIJKMAKELAARDIJ.NL
06 - 55 78 12 57

1  
Hoe kwamen jullie 
in Kampen terecht? 

M ‘Dat was eigenlijk heel toevallig, we 
komen zelf uit Friesland en wilden wat 
kleiner gaan wonen.’ J ‘Samen bedachten 
we dat het een appartement moest 
worden in een stad met een supermarkt, 
dokterspost, theater en treinstation.’ M 
‘We hebben ongeveer 20 steden bezocht, 
maar in Kampen werden we ontzettend 
gastvrij ontvangen.’ J ‘We waren te vroeg 
voor onze afspraak met de makelaar, 
daarom besloten we nog een kop koffie te 
drinken op de Plantage. Daar viel het ons 
op hoe hartelijk de mensen waren.’ M ‘Dat 
én het uitzicht van dit appartement gaven 
de doorslag!’

2  
Wat vinden jullie het 

leukst om te doen in Kampen?
 
M ‘We vinden het erg leuk om naar het 
theater te gaan, dat was ook één van de 
beweegredenen om hier te komen wonen.’ 
J ‘De Stadsgehoorzaal is uniek, het is een 
mooie, karakteristieke schouwburg met 
een divers scala aan voorstellingen. Voor 
ieder wat wils.’ M ‘Tijdens een voorstelling 
van Herman van Veen vertelde hij ook 
dat hij graag in de stadsgehoorzaal 
speelde.’ J ‘Je kunt er echt een avond 
uit van maken, inclusief een snelle hap in 
één van de restaurants in de binnenstad.’ 
M ‘We houden van culinair eten en gaan 
graag naar de Bottermarck. Er is best 
plaats voor nóg een culinair restaurant in 
Kampen. Dat zou de stad goed doen.’

3  
Hebben jullie ieder nog een 

ultieme insider tips voor Kampen? 

J ‘Eén van de pareltjes van Kampen is 
het Ikonenmuseum, ik kom hier graag. 
Ze wisselen vaak van exposities en het 
is een ontzettend mooie plek.’ M ‘Het 
Kampen Boys Choir, dit bijzondere koor is 
geheel volgens Engelse traditie gevormd, 
waardoor het een beleving is om naar 
te luisteren.’ J ‘Ze houden regelmatig 
‘Evensongs’ in de Bovenkerk, het is zeker 
de moeite waard om dit eens bij te wonen.’

Ik voel me hier thuis omdat...


In woontoren ‘Michiel de Ruyter’ op het Berkpark worden we 
vriendelijk opgewacht door Jan & Marja Troost. Deze enthousiaste 
en levenslustige 70-plussers hebben zich ‘toevallig’ gevestigd 
op deze prachtige locatie, met een weids uitzicht over de 
Noordoostpolder en de huizen van het oorspronkelijke vissersdorp 

Brunnepe. Wat is het verhaal achter deze vestigingskeuze?

INTERVIEW

Offerte of informatie aanvragen? 
E-mail dan naar: info@houtburcht.nl

Betonstraat 2,  Kampen  T (038) 333 18 91

Vele showmodellen aanwezig!

Bezoek 

onze nieuwe 

showtuin van 

1000 m2
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Verhuizen 
naar
Kampen?! 

UITGELICHT

WELKOMin de GEMEENTEKAMPEN!

Dat is een heel goed idee! Waarom? 
Hieronder beschrijven we 5 redenen 
waarom wonen in Kampen zo fijn is. 
Bijna té mooi zelfs. Lees lekker verder 
en ontdek het zelf! 

1  Uitstekende infrastructuur
Kampen heeft een uitstekende infrastructuur. Gelegen in het 
geografische hart van Nederland, is het de ideale uitvalsbasis 
voor wie snel in andere delen van het land wil zijn. Sinds 
de komst van de Hanzelijn is Kampen de meest oosterse 
westerse stad van het land. In krap een uurtje ben je in hartje 
Amsterdam. Een treinrit de andere kant op en je staat binnen 
tien minuten in Zwolle, waar het spoor zich vertakt naar de 
rest van Nederland. De N50 leidt naar het Noorden en Zuiden 
van het land en de N307 is de toegang tot de polder. Waar 
je ook moet zijn, voor werk of recreatie, vanuit Kampen bent 
je er zo. Maar hier blijven is natuurlijk een nog betere optie.

2  Rustig én bruisend
In Kampen vind je nog de relatieve rust die in andere steden 
van dit formaat en met dit aanbod van faciliteiten niet te 
vinden is. Rust die uitnodigt om heerlijk te recreëren en om 
je kinderen in vol vertrouwen op te laten groeien. Die rust is 
echter wel relatief. Er heerst een cultureel klimaat waar zelfs 
grotere steden van dromen met vele muziekverenigingen, 
theatergezelschappen en andere creatieve groepen. Drie keer 
per jaar gaat de binnenstad swingend de nacht in tijdens de 
populaire bandjesavond. In de zomer is het elke week feest in 
de binnenstad tijdens de Kamper Ui(t) dagen. Evenementen 
als Sail, Kerst in Oud Kampen en het Full Color Festival trekken 
bezoekers vanuit het hele land. Kampen bruist absoluut, maar 
als het feest voorbij is, is het ook zo weer lekker rustig. 

3  Wonen en werken
In Hanzestad Kampen is het aangenaam wonen en werken. 
Met een ruim aanbod aan betaalbare koopwoningen biedt 

de gemeente Kampen veel kansen voor starters. Door 
de centrale ligging in Nederland en de goede verbinding 
en samenwerking met de ‘regio Zwolle’ is er volop 
werkgelegenheid. De ‘regio Zwolle’ is één van de sterkste 
en meest dynamische groeiregio’s van Nederland en biedt 
bedrijven op alle fronten ruimte om te groeien. Mede hierdoor 
is het gunstig om je als ondernemer in Kampen te vestigen. 
Er heerst een gezond ondernemersklimaat met goede scores 
op infrastructuur, bereikbaarheid en de factor arbeid. Je vindt 
in Kampen de perfecte balans tussen wonen, werken en 
recreëren! Kijk voor meer informatie op regiozwolle.info én  
bedrijveninkampen.nl.

4  Prachtige binnenstad
Dat Kampen een ongelooflijk mooie Hanzestad is, dat heeft 
zij tijdens de Hanzedagen aan heel het land in optima forma 
laten zien. De Kamper binnenstad is compact en huisvest 
maar liefst 507 rijksmonumenten. Aan de Oudestraat, die al 
sinds het ontstaan van de stad langs de IJssel ligt, staan alleen 
al 151 monumenten. Drie hiervan zijn vanuit de wijde omtrek 
te zien. De majestueuze Buitenkerk aan het ene eind, de 
imposante Bovenkerk aan het andere eind en daar middenin 
de Nieuwe Toren; de toren waarmee de trotse Kampenaren 
in 1649 de grootsheid van hun stad wilden bekronen. Bezoek 
één van de vele musea of boek een wandeling met een 
stadsgids om alles te weten te komen over de rijke historie 
van deze Hartelijke Hanzestad.

5  De IJsseldelta
De IJssel is de constante die altijd op de achtergrond aanwezig 
is. Nergens in Nederland is hij zo breed als hier in de delta. De 
rivier stroomt door het prachtige landschap langs één van de 
mooiste stadsgezichten van Nederland. Sommigen zeggen 
zelfs van Europa. De rivier herinnert aan de voorspoed die 
hij Kampen ooit schonk, waardoor het in de Middeleeuwen 
kon uitgroeien tot een van de machtigste steden van West-
Europa. Nu schenkt de IJssel vooral schoonheid en een 
prachtige IJsseldelta die talloze mogelijkheden voor recreatie 
biedt. Pak vooral de fiets en geniet van dit karaktervolle 
landschap en de rijke flora en fauna. 
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Oudestraat 120
8261 CX Kampen
T (038) 3335566
W www.klaaslichtenlampen.nl

Dè verlichtings-
specialist 
van Kampen!

Jouw (ver)koop en hypotheek 
op één plek geregeld!

waarde-
bepaling

woning 
aankopen

verkoop 
bestaande 
woningen

nieuwbouw

taxaties

verzekeringen

pensioenen

zorg

hypotheken

gaat verder!

renesmakelaardij.nl

Schrijf je nu gratis bij ons in!

Wat zijn jouw
woonwensen? Burgwal 29

8261 EN Kampen

tel (038) 331 35 63

mail  info@renesmakelaardij.nl

web www.renesmakelaardij.nl

Burgwal 29

8261 EN Kampen 

tel (038) 331 67 67

mail  info@veltman.nl

web www.veltman.nl

Youri Brouwer
Miranda Hooisma

Brian Wezenberg
Wim van den Berg

Ben je op zoek naar een bestaande- en/
of nieuwbouwwoning? Schrijf je dan bij 
ons in en zorg dat je extra kans maakt.

ADVERTORIAL

Gertjan van Dijk nam zeven jaar geleden 
Slaapadviescentrum in de Geerstraat 
over. Onder de noemer Slaapadvies van 
Dijk wilde hij een persoonlijke touch 
geven aan de zaak en met succes. Van Dijk 
wil mensen ontzorgen met persoonlijk 
advies, persoonlijke aandacht en service 
en dat spreekt aan. 

e afgelopen jaren is het steeds drukker geworden in 
de winkel. Daarom besloot Van Dijk  twee jaar geleden 
het team van Slaapadvies van Dijk uit te breiden met 
Michel Reijnders en vorig jaar met Claudia Winkelaar. 
“Claudia doet samen met mij de winkel en Michel 

houdt zich bezig met het bezorgen en plaatsen van bedden en 
met service- en montagewerk”, legt Van Dijk uit. 

Brede slaapspecialist
Slaapadvies van Dijk biedt een zorgvuldig opgebouwde 
collectie bedden en is dealer van verschillende hoogwaardige 
Nederlandse merken. Er valt veel te kiezen bij de slaapspecialist 
in de Geerstraat. “We hebben voor bijna elk budget een bed. 
Maar we verkopen meer dan bedden, boxsprings en matrassen 
alleen. Badjassen, keukengoed, badgoed, hoeslakens, kussens, 
dekbedden, dekbedovertrekken en spreien. En daar is heel veel 
vraag naar”, aldus Van Dijk. 

Slaapadvies van Dijk
wil mensen ontzorgen

D

Hoogwaardige service 
Bij Slaapadvies van Dijk wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit 
en service. “We leveren louter producten van hoge kwaliteit die 
duurzaam zijn en lang mee gaan. En we bieden service van 
het allerhoogste niveau. We zijn sterk in persoonlijk advies. 
Wij verkopen een klant niet wat hij of zij vraagt, maar wat de 
klant nodig heeft. We luisteren goed en geven altijd een advies 
op  maat”, aldus Van Dijk. Daarnaast heeft Slaapadvies van 
Dijk als doel om mensen te ontzorgen. Elk bed wordt door ons 
geplaatst. Het oude bed en/of de matras(sen) nemen we mee. 
Als het nodig is, maken we zelfs het bed op. We doen nergens 
moeilijk over.” 

Meer beleving
Voor de toekomst heeft Van Dijk grote plannen. Hij weet als 
geen ander dat hij zijn winkel zal moeten aanpassen aan de 
veranderende wensen en trends. “Daarom wil ik de winkel 
aanpassen aan de huidige tijd en de toekomst. Ik geloof zeker dat 
er toekomst is voor speciaalzaken met service en verstand van 
zaken. Dan moet de beleving van de klant meer centraal staan. 
Een klant wil in de winkel ‘proeven, ruiken en voelen’ en daar 
moet je als speciaalzaak op inspelen. Er komt meer beleving in 
de winkel, zodat klanten inspiratie op kunnen doen, zonder dat ze 
zich verplicht voelen om te kopen”, besluit Van Dijk.  

  Geerstraat 29
  8261 HL Kampen
  T 038 331 3485
  W www.slaapadviesvandijk.nl
  E info@slaapadviesvandijk.nl
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Een karakteristiek appartement
Waarom ben je in Kampen gaan wonen? ‘Die keuze was 
voor mij snel gemaakt. Mijn vriend woonde al in Kampen en ik 
ben bij hem ingetrokken. Voor mijn studie was de keus voor 
Zwolle logischer geweest maar hier kregen we de kans om 
samen te wonen in een karakteristiek appartementencomplex, 
midden in de binnenstad. Vroeger heeft hier een koffiehuis 
gezeten, daardoor zijn er veel oude elementen te zien.’

Alles is dichtbij...
Bevalt het wonen in de binnenstad? ‘Jazeker! Doordat we 
midden in het centrum wonen zijn alle voorzieningen makkelijk 
te bereiken met de fiets, of lopend. Het enige wat lastig blijkt 
te zijn is om voor de deur te parkeren. Ondanks dat we een 
parkeervergunning hebben zijn de parkeerplekken vaak bezet. 
Een eigen oprit, dat zou in de toekomst toch wel super zijn!’

Kampen of IJsselmuiden
Stel je bent afgestudeerd en wilt verhuizen, waar 
wil je dan gaan wonen? ‘Eh ja...eerst afstuderen en dan 

Ik voel me hier thuis omdat...


In de oude Theologische Universiteit, waar nu het Gouden Hart 
Hotel & Brasserie is gevestigd, komt Marloes van Assen stralend 
binnen. Ze is 23 jaar oud, studeert en komt oorspronkelijk 
uit Oudleusen. Nu woont ze in Kampen, een bewuste keuze 
aangezien ze Leisure & Hospitality studeert op het Deltion 
College te Zwolle. Wat beweegt haar om toch in Kampen te 

gaan wonen? Hoogste tijd om dat aan haar te vragen! 

verder kijken inderdaad. Hoewel we nu enorm genieten van de 
gezelligheid en het bruisende van de binnenstad lijkt het ons in 
de toekomst erg prettig om iets meer buitenaf te wonen. We 
willen dan graag een huis kopen en denken daarbij toch aan 
IJsselmuiden. Dat voelt iets ‘dorpser’ aan. Ik ben zelf opgegroeid 
in het buitengebied en vind het fijn om iets vrijer te wonen.’

De geschiedenis leeft in Kampen
Voel je je thuis in Kampen? ‘Ook al woon ik hier nog niet zo 
lang, ik voel me hier helemaal thuis! Als ik vanuit Zwolle met de trein 
aankom in Kampen, zie ik meteen het unieke stadsfront met de 
prachtige schepen van de Bruine Vloot aan de kade. ‘s Avonds zijn 
de schepen ook nog eens verlicht, dit geeft een unieke uitstraling 
aan de stad. Verder ‘leeft’ de geschiedenis in Kampen, door de 
prachtige architectuur en vele monumenten. Ook hoef ik me hier 
nooit te vervelen door de vele evenementen die er georganiseerd 
worden. Ik vind het ontzettend leuk om naar festivals te gaan, 
zoals het ‘Full Color Festival’ dat wordt gehouden in het stadspark. 
Samen met een groep vrienden een biertje drinken met live muziek 
erbij, dat is een absolute aanrader!’

INTERVIEW

Burg. van Engelenweg 
52b,  IJsselmuiden
Tel. (038) 333 56 20

Berg Makelaardij 
Voor het beste verkoopresultaat!

Petra
enhousiast en deskundig
makelaar wonen

Kimberley
zorgvuldig en 
vooruitstrevend

Karin
creatief en 
betrokken

Henk-Wim
vakbekwaam bedrijfsmatig
en agrarisch specialist

Joke 
gemotiveerde 
teamplayer

Esmé
boekhoudkundig 
en controlerend

Erik
doortastend 

makelaar wonen

"Ik zou deze makelaar zeker aanbevelen bij 
vrienden of familie!
Alles verliep eigenlijk gewoon prima. Vanaf het 
eerste contact dachten ze mee met onze situatie. 
Alle vragen werden snel en deskundig 
beantwoord. De makelaar kwam met een 
marktconforme prijs voor zowel de woning als 
hun eigen makelaarsvergoeding.

www.bergmakelaardij.nl

Een vertrouwd adres!

Funda beoordeling

8,9

"Ik zou deze makelaar zeker aanbevelen bij 
vrienden of familie!
Het contact verliep prima. Alles werd 
volgens afspraak en op tijd geregeld. Tot 
zelfs het energielabel aan toe"

Ik zou deze makelaar zeker aanbevelen bij vrienden of 
familie!Petra heeft een goede inschatting gemaakt mbt de 
vraagprijs. Makkelijk bereikbaar voor vragen. Ook Karin 
stond ons altijd vriendelijk te woord! Heel erg bedankt voor 
de verkoop van mijn appartement!

Wat klanten zeggen over Berg Makelaardij
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52b,  IJsselmuiden
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Wat klanten zeggen over Berg Makelaardij
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Misschien denk je: ‘Op sleeptouw nemen, 
wat moet ik me daarbij voorstellen?’ 
Kampen is een Hartelijke Hanzestad en 
dat willen niet alleen uitstralen maar ook 
écht laten zien. Daarom bieden we nieuwe 
inwoners, die in de gemeente Kampen 
zijn komen wonen, de mogelijkheid om de 
stad en omgeving op een unieke manier 
te leren kennen. 

e highlights van Kampen heb je vast zelf al wel ontdekt 
maar hoe leuk is het om niet alleen de bekende 
attracties van de stad te ontdekken maar juist ook 
de bijzondere plekken die het grote publiek nog niet 
kent. Graag nemen ervaren inwoners jou of jullie 

een dagdeel mee ‘op sleeptouw’ en laten ze veel ‘onontdekte 
pareltjes’ van de stad zien. De gastheren en gastvrouwen 
vertellen je persoonlijke verhalen, wel en niet waargebeurde 
anekdotes en geven antwoorden op al je vragen. 

Wij nemen je mee
op sleeptouw!

D

Een warm welkom in Kampen
Burgemeester Koelewijn is enthousiast over het project: ‘We 
verbinden ervaren en nieuwe inwoners met elkaar. Zo krijg je 
een warm welkom en een eerlijk, persoonlijk verhaal. Deze 
vorm van inburgeren sluit ook perfect aan op onze profilering 
als hartelijke Hanzestad.’

Hoe kan ik een ‘Sleeptour’ boeken? 
Elke nieuwe inwoner van de gemeente Kampen krijgt 
een uitnodigingsbrief van de burgemeester. Daarin staat 
beschreven hoe je je aan kunt melden. Kan je niet wachten 
om al het moois te ontdekken? Meld je dan gratis aan via het 
aanmeldformulier op  www.welkominkampen.nl. We nemen 
dan zo snel mogelijk contact met je op om een tour in te 
plannen.  

‘We verbinden ervaren en nieuwe 
inwoners met elkaar’

WONEN
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WELKOMin de GEMEENTEKAMPEN!

Een wát? Een ‘Kamper ui’ is de benaming voor 
spot- en plaagverhalen waarin de pretenties 
én domheid van de bewoners en vooral de 
bestuurders van Kampen door de omgeving 
belachelijk worden gemaakt.

De koe aan de toren
Boven op de Nieuwe Toren woekerden plukken gras welig. Door de 
burgemeester en schepenen werd besloten om een koe van één 
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.’ 

Deze grappige Kamper Ui verhalen werden vaak verteld door 
kooplieden tijdens handelsmissies naar andere Hanzesteden. 
Sterke verhalen vertellen en de spot drijven met jezelf breekt 
natuurlijk het ijs en stimuleert de handel. En ook vandaag de dag 
helpen deze mooie verhalen dikwijls nog bij het zaken doen. 

De Kamper uien zijn als boek beschikbaar. Het boek bevat 16 
kleurenprenten opgetekend door Roy Bergsma met gedichten 
geschreven door schrijver Henk de Koning.

Het boek kost €10,- per stuk en is te koop bij 
The Read Shop Bos, het Stedelijk museum 
en het Toerist Info punt in de Stadskazerne.

KAMPER UI
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Géén klussers
Jullie wonen hier nog niet lang, waarom hebben 
jullie dit huis gekocht? ‘We woonden eerst aan de 
Burgwal, in een heerlijk huis midden in de binnenstad. Met 
een kleine op komst werd dat huis echt te klein.’ Erik vertelt: 
‘In de binnenstad stonden veel ‘klushuizen’ zonder tuin te koop 
alleen...wij  zijn echt géén klussers. Op facebook ontdekten we 
deze woningen. We waren meteen enthousiast omdat het geen 
standaard nieuwbouwproject leek.’
 
Het ‘puntje’ gaf de doorslag!
Een huis met een ‘puntje’? ‘Voor ons was het een voordeel 
dat soortgelijke huizen al gebouwd waren. Hierdoor konden we 
samen met de makelaar een soortgelijk huis bezichtigen en zien 
hoe het was ingericht.’ Margje vult aan: ‘Ook het ontwerp van deze 
huizen sprak ons aan, elk huis in het rijtje heeft een andere vorm. 
Wij wilden graag een huis met ‘een puntje’ en dat is ons gelukt! 
Door het puntdak hebben we op de zolder mega veel ruimte.’  

Ik voel me hier thuis omdat...


In een prachtige nieuwbouwwoning op ‘Het Onderdijks’, 
worden we gastvrij ontvangen door Erik en Margje Barneveld. 
Samen met hun zoontje Seph (1) wonen ze hier sinds februari, 
de housewarming is net achter de rug. Margje heeft een eigen 
bedrijf als goudsmid en werkt bij een juwelier in Zwolle. Erik 
werkt als supply-chain manager in Zwolle. Wat is de reden 

dat Erik en Margje in Kampen zijn komen wonen? 

Ver weg voelt tóch vertrouwd
Hoe zijn jullie in Kampen beland? Margje: ‘Zelf kom 
ik uit Arnemuiden in Zeeland. Ik ben hier naartoe gekomen 
doordat ik Erik leerde kennen. De stad is niet heel groot, het is 
overzichtelijk maar er is genoeg te doen. Het doet me zelfs een 
beetje denken aan Middelburg!’ Erik vertelt: ‘Ik kom uit Wilsum 
maar vind het fijn om hier te wonen. Soms loop ik door de 
historische binnenstad en kijk ik omhoog, de verschillende oude 
gevels vertellen veel verhalen!’ 

Handige woon-werk combinatie
Jullie wonen in Kampen en werken in Zwolle, een 
bewuste keuze? ‘In de gemeente Kampen zijn de woningen 
nog goed betaalbaar en in deze regio zijn er veel banen 
beschikbaar.’ Margje: ‘Ik had ook in Kampen kunnen werken 
maar vind de combinatie van wonen in Kampen en werken in 
Zwolle heel prettig.’ Erik: ‘Ik werkte al in Zwolle. Nu rijden we 
gezellig samen naar ons werk.’ Margje lachend: ‘Met als voordeel 
dat we onderweg samen de dag door kunnen nemen!’ 

Colofon
CONCEPT, HOOFD- EN EINDREDACTIE
Anja Kuipers & Lucas Reinds - Poort20
Johan van der Kolk - BrugMedia

IN OPDRACHT VAN

Er is meer!
Meer informatie en inspiratie over 

‘Wonen in Kampen’ vind je op: 

Meer informatie en inspiratie over alles 
wat er te doen is in Kampen vind je op: 

Meer informatie over de 
gemeente Kampen vind je op:

Meer informatie over werken en ondernemen
 in Kampen vind je op:

Gemeente Kampen
Burgemeester Berghuisplein 1

8261 DD Kampen

Telefoon: 14038
E-mail: info@kampen.nl

www.kampen.nl 

INTERVIEW





HEERLIJKWONENINKAMPEN.NL

VISITKAMPEN.NL

KAMPEN.NL

BEDRIJVENINKAMPEN.NL



BLADMANAGEMENT anja@leukgeregeld.nl 

VORMGEVING lucas@pankra.com 

VERKOOP b.kiel@brugmedia.nl & 
j.broelman@brugmedia.nl 

FOTOGRAFIE Richard Tennekes, Eljee, 
Gemeente Kampen & Stadsarchief 

OPLAGE & VERSPREIDING 10.000 magazines welke 
via strategische afgiftepunten worden verspreid 
in de Gemeente Kampen en in de regio. 

BESTELLEN  Stuur een e-mail naar 
administratie@kampenmarketing of bel naar 
(06) 17 453 490 om een (aantal) magazine(s) 
te bestellen.
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