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Inleiding

Vraagstelling opdracht en
aanpak
Op verzoek van de gemeente
Kampen is met name de
veronderstelling dat het
exposeren van de gevonden
IJssel Kogge in Kampen
bezoekers trekt gevalideerd.
Tevens is bekeken wat dan de
toeristisch- recreatieve,
culturele, maatschappelijke en de
economische spin-off van het
exposeren is en wat de
communicatiewaarde van het
Unique Selling Point (USP) voor
Kampen is.
Aan de hand van deze quick scan
krijgt het College van
Burgemeester & Wethouders en
de Gemeenteraad van Kampen
inzicht in de mogelijkheden van
de IJssel Kogge die in opdracht
van Rijkswaterstaat van de
IJsselbodem wordt gelicht.
Om hierop een antwoord te kunnen
geven is desk- en fieldresearch gedaan.

Het deskresearch betrof het opvragen
beleidsplannen en notities bij
o.a. de gemeente Kampen. Als bijlage
is een overzicht toegevoegd van
29 bronnen die zijn geraadpleegd.
Ook heeft een aantal gesprekken
plaatsgevonden met medewerkers van
de gemeente Kampen en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE),
de adviseur van Rijkswaterstaat (RWS).
Tenslotte is een bezoek gebracht aan het
Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie
in Lelystad en de Koggewerf in Kampen.
Leeswijzer
Deze rapportage begint voor de
volledigheid met een feitelijke weergave
van de huidige situatie over de vondst
van de IJssel Kogge op de bodem van de
IJssel. In de media is het nodige
daarover bericht, echter het ontbrak aan
een chronologisch overzicht.
Vervolgens is beknopt verwoord wat een
kogge is en wat de relatie met de
Hanze steden is, toen en nu.

De uitkomsten van het deskresearch
vormde de basis voor de 0-meting op het
gebied van het toerisme in Kampen.
Een matrix geeft het overzicht van de
afgelopen vier jaar weer. Deze gegevens
zijn vergeleken met een aantal
gemeenten die zich ook met hun Hanze
of maritieme verleden profileren.
De gegevens zijn geplaatst in het licht
van de toeristische ontwikkelingen nu en
de verwachting voor de komende jaren.
Verder is op hoofdlijnen benchmark
onderzoek gedaan naar:
de exposities van scheepswrakken
in Nederland en in het buitenland
de bouw van replica’s op basis
van archeologisch en/of historisch
onderzoek
de regionale en nationale
maritieme musea in Nederland.
Doel is inzicht te krijgen in de
belangstelling van het publiek voor het
regionale en (inter)nationale maritieme
erfgoed en wat de (on)mogelijkheden
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voor Kampen zijn. In een matrix zijn de
gegevens samengevat.

3.

Ook is aangegeven waar de IJssel Kogge
gepresenteerd kan worden:
Kampen en/of
Lelystad.

Daarbij is een globale schatting
van de opbrengsten
(de toeristisch- recreatieve,
culturele, maatschappelijke en de
economische spin-off van het
exposeren) en de kosten
voor Kampen gemaakt. Tevens is
aangegeven hoe het exposeren
gefinancierd kan worden.

Aansluitend is uitgewerkt wat de
randvoorwaarden van het conserveren
en exposeren in Kampen zijn, mocht
daartoe eventueel worden overgegaan.
Het betreft zowel de beheer- en behoudals de publieks voorwaarden.
Aangezien de wijze van het exposeren en
de manier waarop de IJssel Kogge in de
citymarketing wel of niet wordt ingezet,
bepalend is voor het wel of niet trekken
van bezoekers is een viertal varianten
van het exposeren van de IJssel Kogge
uitgewerkt:
0.
het eenmalig exposeren tijdens de
Internationale Hanzedagen
1.

het exposeren op een sobere,
maar doeltreffende manier

2.

op een zichtlocatie en een meer
publiekstoegankelijke manier

het presenteren van de kogge als
toeristische attractie van formaat.

De quick scan wordt afgesloten met de
conclusie, aanbevelingen en een
planning.
En de samenvatting treft u aan op
pagina 57
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1. Kogge

1.1
Groot nieuws
2011
Rijkswaterstaat doet in juli onderzoek
naar de gesteldheid van de bodem van
de IJssel in verband met het project
‘Zomer bedverlaging Beneden-IJssel’ in
het kader van het grote programma
‘Ruimte voor de rivier’ met als doel de
kans op overstromingen te verkleinen en
hierdoor de veiligheid van de inwoners in
het rivierengebied te vergroten.
Tijdens het onderzoek worden bij
Kampen drie scheepswrakken ontdekt.
Op de sonarscan zijn de contouren van
de wrakken te zien. Het grootste schip
heeft een omvang van 20 meter lang,
8 meter breed en 4 meter hoog.
Het wrak bleek alle kenmerken van een
Koggeschip te hebben. Van de overige
twee is niet te zeggen om welk soort
type het gaat.
2012
Uit de eerste resultaten van het in
oktober uitgevoerde veldonderzoek

in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt het
daadwerkelijk om een kogge te gaan die
ook nog eens voor zover bekend in tact
is. Duikers van het bureau ADC hebben
dit vastgesteld.
Na dendrologisch onderzoek wordt aan
de hand van de aanwezige jaarringen
van hout het kogge wrak gedateerd op
15de eeuws.
Uit de eerste bevindingen is tevens
duidelijk geworden dat de drie schepen
waarschijnlijk doelbewust zijn
afgezonken om de IJssel in bedwang te
houden. Hiermee kon men de onstuimige
en verzandende IJssel in de gewenste
richting sturen, een vorm van
middeleeuws watermanagement.
De vondst van een kogge op deze locatie
en in deze staat en context is bijzonder:
een bijna intacte kogge wordt
zelden gevonden
het is een spectaculaire
ontdekking voor het maritiem
verleden van Nederland

tenslotte kon een kogge a.d.v.
bodemvondsten niet eerder direct
aan Kampen gerelateerd worden.

Vermoedelijk zijn de andere twee
wrakken van een aak en een punter.
Daarmee zijn de voornaamste
scheepstypen die in de Hanzetijd op de
IJssel voeren vertegenwoordigd.
Een projectgroep onder leiding van
Rijkswaterstaat wordt opgericht.
Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat,
de provincie Overijssel, de gemeente
Kampen worden geïnformeerd over de
voortgang. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed adviseert
Rijkswaterstaat.
2013
In maart wordt bekend gemaakt dat
Rijkswaterstaat na overleg de kogge laat
onderzoeken, bergen, transporteren en
conserveren. De kosten daarvoor komen
voor rekening van Rijkswaterstaat.
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Het scheepswrak opgraven is volgens
Rijkswaterstaat niet duurder dan het
wrak in de bodem laten liggen en het is
veiliger voor de scheepvaart op de druk
begaanbare route1.
Mocht werden besloten dat de kogge
blijft liggen, dan moest Rijkswaterstaat
extra maatregelen nemen om het schip
te beschermen, bijvoorbeeld met een
stenen onderwaterdrempel. Dat zou
echter weer een obstakel zijn voor de
scheepvaart.
De vondst van het kogge wrak en de
uitkomsten heeft Rijkswaterstaat en
de gemeente Kampen veel positieve
regionale en landelijke publiciteit
opgeleverd. Ook de internationale media
maakt melding van de vondst.

de gemeente Kampen de intentie heeft
om de IJssel Kogge na conservering in
Kampen te exposeren.
Vervolgens kan de aanbesteding starten,
zodat de kogge voorjaar 2014
onderzocht kan worden en het project
‘Zomer bedverlaging Beneden-IJssel’
niet wordt vertraagd.
Na conservering is de kogge vanaf eind
2016 geschikt om geëxposeerd te
worden.
Het jaar daarop vinden in 2017
in Kampen de Internationale
Hanzedagen plaats, een evenement
waar jaarlijks zo’n 150.000 tot 200.000
bezoekers op af komen.

Er is nog geen besluit genomen waar en
wanneer de kogge wordt geëxposeerd.
De kosten daarvan komen voor rekening
van derden.
De bedoeling is dat voor de zomer van
2013 een besluit wordt genomen of
1

Aldus de heer H. Brouwer van Rijkswaterstaat
Ruimte voor de Rivier, persbericht van
22 maart 2013
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Archeologen van bureau ADC doen onderzoek naar het scheepswrak.
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1.2

De Hanze

Hanze-economie. Het was een redelijk
zeewaardig zeilschip, met een lengte
tussen vijftien en dertig meter. De kracht
van het koggeschip lag vooral in het feit
dat het per keer een grote lading (onder
andere graan, laken, wol, haring, hout
en zout) kon vervoeren en daarmee was
het uitermate geschikt voor het toen
opkomende transport van bulkgoederen.
Het was een robuust vaartuig, de houten
scheepshuid bood de lading een goede
bescherming tegen de golven.

De Hanze was aanvankelijk een
internationaal samenwerkingsverband
tussen kooplieden en groeide later uit tot
een stedenbond in geheel noordelijk
Europa. Enkele tientallen steden sloten
zich aan. De sporen hiervan zijn nog
steeds te zien in de Nederlandse
Hanzesteden Deventer, Doesburg,
Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en
Zwolle.

In de late Middeleeuwen bevoeren
honderden koggeschepen de Noord- en
Oostzee. Ommelandvaarders heetten de
schippers, die vanuit de Lage Landen de
gevaarlijke tocht om Jutland naar de
Oostzeelanden maakten. Ook waagde
men zich aan reizen naar Frankrijk en
Portugal om wijn en zout te halen.
In 13de-eeuwse bronnen is zelfs sprake
van koggen op de Middellandse Zee.

De Hanze kende haar bloeitijd tussen de
12de en de 16de eeuw. Het machtige
handelsverbond zorgde in die periode
voor rijkdom.

Pas tegen het einde van de 16de eeuw,
toen de Hanze haar monopoliepositie
verloor, moest het koggeschip
plaatsmaken voor modernere schepen
van de VOC en de WIC, zoals de tweeen driemasters waarmee de grote

Het koggeschip diende als het
belangrijkste transportmiddel van de

ontdekkingsreizen naar Amerika en
Azië werden gemaakt.
Ondanks hun roemrijke historie was er
tot voor kort vrij weinig bekend over
deze middeleeuwse kustvaarders.
Er waren nauwelijks overblijfselen van
koggeschepen bewaard gebleven
De belangrijkste bron van kennis over
deze middeleeuwse schepen vormden
afbeeldingen op zegels, miniaturen en
schilderingen en enige summiere
schriftelijke informatie.
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In totaal zijn er in de IJsselmeerpolders
bijna 450 scheepswrakken getraceerd,
waaronder ruim 60 van vóór 1600.
Echter een groot deel daarvan is slechts
gedeeltelijk compleet.
Dat geldt ook voor de vondst van een
Kogge in de Flevopolder bij Nijkerk in
1983. Wel kon op basis daarvan de
Kamper replica gebouwd worden.

De afgelopen decennia zijn verspreid
over Noordwest-Europa diverse
scheepswrakken en onderdelen van
koggen gevonden.
Ongeveer de helft komt uit Nederland.
Deze zijn vooral gevonden in de
ingepolderde gebieden van de
voormalige Zuiderzee. In de zuurstofarme kleibodem blijven houten
wrakken in het algemeen goed bewaard.

1.3
De Kamper Kogge
In de zomer van 1995 is de bouw van de
Kamper Kogge begonnen.
Op de werf van het Kamper
scheepsbouwbedrijf Sars is ruim
drieëneenhalf jaar gebouwd aan de
twintig meter lange replica uit 13862.
Daarbij is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van dezelfde materialen en
technieken als de middeleeuwse
scheepsbouwers ter beschikking stonden.

Sinds 1998 ligt het schip aan de kade in
Kampen. Het schip maakt onderdeel uit
van de Koggewerf waar ook een
jachthaven en een bezoekerscentrum is.
Ervaren vrijwilligers varen met de kogge,
meestal onder zeil anders met een
hulpmotor.
De Kamper Kogge neemt verder
regelmatig deel aan nautische
evenementen en het is te boeken
voor arrangementen.
Internationaal is er een toenemende
belangstelling voor de kogge. Er is
een Internationale Kogge Compagnie,
de Europese vereniging voor
middeleeuwse scheepsreconstructies,
waarvan de Stichting Kamper Kogge
lid is.

De bouw was opgezet als een werkgelegenheidsproject en de Europese Unie
financierde een deel van de bouwkosten.

2

Bron: Kennislink, T. Tahey en K. Vlietman
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Kamper Kogge aan de IJsselkade
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2. 0-meting
Toerisme
2.1

Huidig bezoekersaantal in
Kampen
Aantal bezoekers van buiten de stad
in kampen3:
2012: 208.000

Afgezien van de aantrekkingskracht die
een bepaalde stad op het publiek heeft,
speelt ook een rol of een stad aan
citymarketing doet. In Kampen wordt
daaraan sinds kort structureel gewerkt.

Aantal bezoeken aan Kampen
2012: 450.000

Toch heeft Kampen drie belangrijke
doelgroepen die een bijdrage leveren aan
de economische spin-off. Het betreft de:
1.
Funshopper
2.
Cultuurshopper
3.
Sfeer(s)hopper.

Gemiddelde bestedingen
€ 30,- exclusief reis en
verblijfkosten per persoon
€ 13.500.000,- totaal
Ten opzichte van het totaaloverzicht van
30 steden waarbij het bezoekersaantal,
bestedingen, ondernomen activiteit is
onderzocht, scoort Kampen slecht.

De funshopper
De belangrijkste reden voor een bezoek
aan Kampen is met 37% ‘het winkelen
voor het plezier’. Dit stond echter in
2009 nog met 52% op 1. In vier jaar tijd
is het percentage met 15% afgenomen.

De afgelopen vier jaar staat Kampen op
plek 29. Dat is opmerkelijk, want zelfs
steden met een minder voorzieningenniveau, een minder gave historische
binnenstad en een mindere ligging
scoren beter dan Kampen, zie bijlage 2.

De oorzaak is voor een deel te wijten aan
de economische crisis die in 2009 begon
waardoor mensen minder vaak gaan
‘funshoppen’.

3

Bron: Stedenonderzoek 2012 (dagbezoek en
verblijf) en ContinueVrijeTijdsonderzoek NIPO,
2010

De ‘funshopper’ komt vooral uit Zwolle
en omgeving en gaat naar Kampen o.a.
vanwege de speciaalzaken.

De cultuurshopper
Qua cultuurshopper moet Kampen het
hebben van mensen uit het midden en
westen van het land4.
Ook heeft over het algemeen de cultuurshopper meer te besteden dan de
funshopper. Na bijvoorbeeld een
museumbezoek wordt vaak de horeca
(drinken en uit eten) en de lokale
middenstand in combinatie met een
stadswandeling bezocht.
Uit onderzoek blijkt tevens dat 45% van
de bezoeker van het Stedelijk Museum
Kampen een beter beeld van de stad
heeft gekregen. Vermoedelijk komt dit
omdat 79% van de museumbezoeker
over het algemeen 50 jaar en ouder is en
‘het beeld van vroeger heeft’ terwijl
Kampen zich de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld als een moderne Hanzestad
waarin traditie en geloof ook met de tijd
zijn meegegaan. Al is het dagblad Trouw
nog steeds de meest genoemde
‘informatiebron’.

4

Bron: Rijke historie in een modern jasje,
onderzoek onder bezoekers van het Stedelijk
Museum Kampen, december 2010.
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Kampen wordt door 69% voor het eerst
bezocht en 74% daarvan woont meer
dan 40 km in een straal rondom
Kampen. Een groot deel komt uit het
midden en westen van het land. Dat is
een kans voor de ‘Leisure markt’. Van
alle ondervraagden geeft zelfs 53% aan
Kampen opnieuw te willen bezoeken.
De kunst is om de bezoeker te verleiden
om het verblijf de volgende keer met een
dag te verlengen en bijvoorbeeld de
ommelanden van de stad te bezoeken.
Hoewel uit Stedenonderzoek het
museumbezoek nog niet sterk naar
voren komt, zijn de bezoekersaantallen
constant, met uitzondering van het
Ikonenmuseum Kampen waar een
stijging van 20% tot 30% per jaar is.
Op basis van het groeiend aantal
bezoekers van het Ikonenmuseum en de
bezoekers van stedelijk musea elders in
het land (Hoorn, 44.000 bezoekers) is
het aannemelijk dat het aantal door een
gestructureerde aanpak van de
citymarketing zal toenemen.

De sfeershopper
Tenslotte organiseert Kampen een aantal
middelgrote tot grote evenementen waar
voornamelijk de sfeershopper op af komt
en het evenement ‘ondergaat’.
Aankopen zijn over het algemeen
impulsief en/of een versnapering bij een
van de vele kramen.
Het gaat om o.a. de volgende
evenementen:
Stripdagen
Kamperui(t)dagen
Hanze spektakel Kampen
Kerst in Oud Kampen
Sail Kampen (eens in de vier jaar)
Daarvan hebben de laatste drie een
cultuurhistorische invalshoek.
2.2

Kampen versus
gemeenten die zich
met scheepvaart en
Hanze profileren
Net zoals Kampen (50.000
inwoners) profileren zich
meer gemeenten in Nederland
zich o.a. met de Hanze en
scheepvaart.

Wat betreft de Hanze steden zijn
dit:
Deventer
inwoners 98.472
Doesburg
inwoners 11.598
Hardewijk
inwoners 45.429
Hattem
inwoners 11.805
Hasselt
inwoners 6.959
Zutphen
inwoners 47.144
Zwolle
inwoners 121.527
Een verrassende uitkomst is dat de
spontane naamsbekendheid van de
‘Overijssel Hanzesteden’ 50 tot 60% is.
En de ‘geholpen’ naamsbekendheid zelfs
90% en meer is. De Gelderse Hanzesteden blijven aanzienlijk achter.
De uitkomst is opvallend omdat er juist
door het Hanzebureau het ‘totaalconcept’
in de markt wordt gezet. Waarschijnlijk
heeft het te maken met het imago,
maar ook met de wijze waarop de steden
individueel zich wel of niet met de Hanze
profileren.
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Qua scheepvaart zetten Hoorn,
Enkhuizen en Medenblik zich sterk in op
het VOC-verleden.
En Schiedam, ´nieuwkomer´ als het gaat
om citymarketing, maakt sinds een paar
jaar in de citymarketing o.a. dankbaar
gebruik van de historische schepen in
het grachtengebied (tegenwoordig weer
een van de fraaiste plekjes van de oude
Branderstad). Daar bevinden zich ook de
toeristische trekkers van de stad zoals
nieuwe kleine winkeltjes, vernieuwde
musea, gerestaureerde monumenten,
molens, etc.
Hoewel Kampen op plek 29 van de 30
steden staat, zit er ‘rek’ in de
bezoekersaantallen en bestedingen.
De voornaamste reden is dat Kampen in
een ‘transitiefase’ zit. Daarbij wordt het
voorzieningniveau voor de eigen
inwoner, het bedrijfsleven en de toerist
toekomstgericht met beleid vernieuwd en
uitgebreid, terwijl de andere steden in de
top 30 zich vooral verder ontwikkelen op
hun vertrouwde oude leest.

maritiem erfgoed er geheel anders uit
hebben gezien.
Daarnaast vertegenwoordigt de
combinatie van varend en onroerend
erfgoed een bijzondere gebruikswaarde.
Roerend en onroerend erfgoed verhogen
samen de aantrekkelijkheid van de
leefomgeving en zijn daarmee een
economische factor van belang5.
De IJsseldelta is een gebied waar water
en maritiem erfgoed een centrale rol
hebben gespeeld. De strijd tegen het
water, de dijken, de gemalen,
scheepsbouw, scheepvaart, de
Hanzesteden met hun handel, turf voor
het westen, zandwinning en visserij op
IJssel en IJsselmeer zijn hiervan
prachtige voorbeelden. Het is nu door
het project ´Ruimte voor de Rivier´
actueel.

worden gekoppeld. Ook de besteding is
slechts een gemiddelde, maar is
afgelopen jaren op basis van veel
onderzoek wel betrouwbaarder
geworden.
Op de volgende pagina zijn in een matrix
de ontwikkelingen van de afgelopen vier
voor Kampen weergegeven. Er wordt een
vergelijking gemaakt met vier andere
steden genoemd in deze rapportage6.
Punt van aandacht: de 0% bij de
‘redenen van bezoek’ en ‘ondernomen
activiteiten’ in de matrix zijn geen
0%, maar die percentages waren niet
ingevuld. Een ´x´ betekent dat de
informatie niet beschikbaar is.

Echter, de kost gaat voor de baat.
Investeren in citymarketing kost geld,
is deels meetbaar en het blijft een
momentopname waaraan jaarcijfers

Tevens zit het maritiem erfgoed in onze
genen, Nederland zou zonder het

6

5

Brons: De IJssel Delta in historisch perspectief,
een verkenning en een advies.

Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek NIPO 2011,
dit onderzoek is online op verschillende sites
gratis te raadplegen en is niet door gemeente
Kampen verstrekt.

16

0 – meting Toerisme

Kampen

Kampen

Kampen

Kampen

Deventer Zutphen

Hoorn

Schiedam

2009

2010

2011

2012

2010

2010

2010

2010

Aantal bezoekers

271.000

300.000

264.000

208.000

920.000

667.000

542.000

368.00

Aantal bezoeken

524.000

703.000

555.000

450.000

1.888.000 1.401.000 1.650.000

972.000

x

x

x

x

x

x

x

x

Herhalingsbezoek
1. afgelopen 12 maanden
2. 1 - 3 jaar geleden
3. 3 - 5 jaar geleden
4. langer dan 5 jaar geleden bezocht
5. niet eerder bezocht

68%
10%
1%
11%
11%

x
x
x
x
x

76%
6%
3%
2%
8%

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Gemiddelde besteding exclusief reis- en verblijf

€ 34

€ 41

€ 32

€ 30

€ 42

€27

€54

€26

Leeftijd bezoekers
0 t/m 14
15 t/m 25
25 t/m 49
50 jaar en ouder

15%
12%
23%
49%

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

11%
21%
25%
43%

6%
12%
29%
53%

17%
7%
29%
47%

14%
15%
32%
39%

Aantal buitenlandse bezoekers
is niet bekend
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Aantal bezoekers museum en/of culturele instelling
in Kampen
Stedelijk Museum
Gemeentelijke expositieruimte
Koornmarktspoort
Ikonenmuseum Kampen
Koggewerf (een open terrein, behalve de gebouwen/kogge)

23.941
5.892
4.985
7.153
x

23.800
5.437
4.500
6.640
x

23.900
5.100
4.550
7.122
3.300

22.500
5.740
4.475
9.754
x

Aantal bezoekers aan historische evenementen
Hanze Spektakel Kampen
Kerst in Oud Kampen
Sail Kampen

x
x

x
200.000

x
x

x
90.000
x

Aantal banen in toerisme gerelateerde organisaties
Aantal banen in kunst/cultuur gerelateerde organisaties
Aantal banen in totaal in Kampen

x
x

x
x

x
x

x
x

79%
11%
3%
5%

88%
10%
1%
0%

79%
11%
5%
5%

80%
9%
8%
3%

Vervoermiddel (bezoeken)
Auto
Trein
Fiets
Ander vervoermiddel (boot, camper, etc.)
Parkeergeld (exclusief boetes en vergunningen)
Aantal
Hotel
Bed en breakfast
Bungalow
Camping
Jachthaven met ligplaatsen voor passanten
Toeristenbelasting, pas sinds 1 januari 2013, € 1,00 p.p.

€870.591 €1.099.281 €1.095.585 €1.047.640

4
2
1
1
2

4
2
1
1
2

4
2
1
1
2

4
2
1
1
2
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2.3
Kampen versus landelijk
Wat in Kampen opvalt, is dat in
tegenstelling tot de vrijetijdsparticipatie7 van de Nederlanders
in 2010 en 2011 het recreatief shoppen
en het cultuurbezoek hoger dan het
landelijk gemiddelde is. Van de elf
activiteiten staat op8:
1 uitgaan
2 buitenrecreatie
3 recreatief winkelen
4 attracties bezocht
5 cultuur
6 evenementen bezocht
7 zelf sporten

7

Totale vrijetijdsparticipatie is het percentage van
de Nederlandse bevolking dat in een bepaald jaar
tenminste eenmaal een vrijetijdsactiviteit heeft
ondernomen van begin mei 2010 t/m begin mei
2011 is 98,6%. Dit betekent dat in deze periode
ruim 15,4 miljoen Nederlanders tenminste één
vrijetijdsactiviteit buitenshuis van meer dan een
uur hebben ondernomen.
Dit gaat voor Kampen voor een deel ook op, omdat
in deze aantallen activiteiten gecombineerd met
een overnachting niet zijn meegenomen,
in Kampen is het aantal hotelovernachtingen een
ontwikkelpunt waaraan wordt gewerkt om de
besteding in de stad te laten toenemen.

-

8
9
10
11

waterrecreatie
sportwedstrijd bezoeken
hobby
welness.

Daarnaast ondernamen Nederlanders in
2012 in totaal bijna 37 miljoen
vakanties. Zo’n 18,1 miljoen hiervan
werden doorgebracht in eigen land.
Dat is een stijging van 2% vergeleken
met 2011. Dit betekent dat de
binnenlandse vakantiemarkt momenteel
de belangrijkste vakantiemarkt vormt
voor Nederland9.
De toename van vakantie, mede als
gevolg van de economische crisis, maar
ook door herwaardering van het eigen
land laat zich tevens zien in de getallen
voor de provincie Overijssel.
In 2012 hebben ruim 1.6 miljoen
Nederlanders een vakantie in Overijssel
geboekt. Dat is een stijging van bijna
10% ten opzichte van 2010.
Een deel daarvan heeft Kampen
aangedaan. Vooral mensen van 50 jaar

en ouder brengen een bezoek aan
Kampen, 53% van het bezoekersaantal.
2.4

Landelijke ontwikkelingen op
het gebied van toerisme
In de afgelopen jaren steeg het aantal
vrijetijdsactiviteiten waarin de
gemiddelde Nederlander deelneemt,
terwijl de gemiddelde bestede tijd per
vrijetijdsactiviteit in dezelfde periode
daalde. De verwachtingen ten aanzien
van vrije tijd liggen hoger.
De schaarse beschikbare vrije tijd moet
zo optimaal mogelijk ingevuld worden.
De vraag naar kwaliteit zal daardoor
toenemen. Ook de behoefte aan comfort
en luxe neemt toe, vooral onder de
oudere doelgroep, maar ook aan rust en
eenvoud. Verder bestaat er behoefte aan
kleinschaligheid en authenticiteit10.
Een andere ontwikkeling is het gegeven
dat een deel van de babyboom generatie
al met pensioen is en dat een ander
groot deel binnenkort gaat.
Deze groep heeft over het algemeen veel
vrije tijd, het nodige te besteden en een

8

Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek NIPO 2010,
2011, 2012

10
9

Bron: website NBTC

Bron, Kenniscentrum Recreatie, monitor vrije
tijd en toerisme
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brede interesse.
Als gevolg van de vrijreizen regeling van
de NS trekt de groep er regelmatig voor
een dagje en/of een weekend op uit11.
Aangezien steden zoals Amsterdam,
Haarlem, Rotterdam, Utrecht,
Den Bosch en Maastricht bekend voor
ze zijn, zoeken ze naar ‘nieuwe steden’.
Middelgrote tot grote steden zoals
Amersfoort, Arnhem, Breda, Dordrecht,
Eindhoven, Groningen, Hoorn,
Roermond, Schiedam of Zutphen, maar
ook Kampen komen daardoor steeds
vaker in beeld bij de potentiële bezoeker.
Een belangrijke voorwaarden is dat er
iets valt te zien en te doen. Het zijn
steden die de bezoeker van vroeger
kent, soms een bepaalde positieve of
negatieve herinnering oproepen, maar
als het langdurig positief in de media
komt, bijvoorbeeld met iets nieuws,
is men nieuwsgierig hoe het
tegenwoordig is.

De meest gehoorde uitdrukking is dan
“Wat is het mooi geworden, vroeger was
het…..”.

1. Commitment
De stad maken we allemaal en dus is
citymarketing ook van iedereen.

En belangrijker, een bezoeker vertelt bij
thuiskomst zijn of haar beleving
gemiddeld drie keer door aan familie,
buren, kennissen of collega’s.

2. Concept
Een onderscheidend creatief concept
vormt een belangrijke factor in de
ontwikkeling van citymarketing.
Het vertaalt de typische kenmerken van
een stad.

Dit is mede te danken aan het feit dat de
afgelopen tien jaar veel aan citymarketing wordt gedaan, het werpt z’n
vruchten af. Groningen ‘scoort’ daarbij
als goed en in de Citymarketing nota van
Kampen wordt Groningen als het
voorbeeld aangehaald.12
Daarin wordt terecht gesteld dat “Een
geïntegreerde aanpak waarbij er vanuit
één en hetzelfde uitgangspunt wordt
gewerkt, maar wel voor diverse
doelgroepen, is steeds meer
een beproefde methode”. Op die manier
krijgt de stad één sterk beeld
naar buiten toe en versterken de diverse
deelpromotieactiviteiten elkaar”.
In citymarketingtrajecten komen hoe
verschillend een stad ook is steeds
dezelfde succesfactoren naar voren.

3. Consistentie
Een citymarketingcampagne moet zoals
gezegd breed gedragen worden.
Dit betekent dat andere, externe partijen
betrokken moeten worden.
4. Continuïteit
Uiteindelijk moet citymarketing een
ontwikkeling en activiteit zijn die ook
buiten de gemeente wordt gedragen
en ervaren. De gemeente heeft een
duidelijke aanjaagrol.
2.5

Ontwikkelingen op het gebied
van toerisme in Kampen
Kampen is een nieuwe weg in geslagen
en heeft in juli 2012 de plannen op het
gebied van citymarketing verwoord in
de nota Citymarketing in Kampen.

11

Uit het ContinuVrijeTijdsOnderzoek blijkt dat 9%
met de trein naar Kampen komt, terwijl 34% van
de bezoekers van het Stedelijk Museum Kampen
met de trein komt. Bron: Een rijke historie in een
nieuw jasje, onderzoek onder de bezoekers aan het
Stedelijk Museum Kampen, december 2010.

12

Bron, nota Citymarketing Kampen, juli 2012
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Om strategisch en resultaat gericht te
werk gegaan is gewerkt aan een helder
profiel van de stad.

oude, rijke verleden en de moderne
ambitie voor de toekomst.
Vier nevenproposities:

Aan de hand van een stappenplan is het
de bedoeling dat dit de komende jaren
doelbewust wordt uitgewerkt om het
bezoek aan de stad door bezoekers
te vergroten en voor de huidige en
toekomstige inwoners en het
bedrijfsleven een aantrekkelijke
woon- en vestigingstad te zijn.
Dit wordt gedaan aan de hand van:
Een hoofdpropositie:
1.
Kampen, moderne Hanzestad13
Het begrip Hanzestad is vol betekenis en
emotie; het is al een merk op zich.
En Kampen kan het claimen en
waarmaken. Van alle Hanzesteden in
Nederland is Kampen het meest
‘Hanzeachtig’ met eind- en beginpunt
aan de IJssel en aan de voormalige
Zuiderzee. Door hier de moderne
stadsgebiedontwikkeling aan te koppelen
ontstaat een mooie symbiose tussen het

13

In de propositie is nog niet de ontdekking en het
eventueel exposeren van de IJssel Kogge verwerkt.

1.
Cultuur beleven in Kampen
Naast cultuurhistorie heeft Kampen ook
veel culturele projecten en producten.
In dat opzicht kan de oude rijke
cultuurhistorie gecombineerd met een
hedendaagse en vernieuwend aanbod,
communicatief gezien, een aanjager zijn
voor een brede promotie van kunst voor
een breed publiek. Zeker wanneer hier
productinhoudelijk verder invulling aan
wordt gegeven met bijvoorbeeld
kleinkunstmanifestaties,
galeriewandelingen.
2.
Kampen: stad, water en land
Het mooie van Kampen is dat het de
klassieke drie-eenheid in zich bergt.
Een historische vestingstad
omringd door water en met een goed
aangesloten en aantrekkelijk ommeland.

3.
Stad van rust en spiritualiteit
Vanuit de sterke religieuze
verbondenheid is het een kleine
stap naar spiritualiteit en bewust leven.
Kampen als bron van rust en bezinning.
De enige stad in Nederland
die dit zo duidelijk kan claimen. Vooral
omdat de zondag met haar rust hiervoor
al gereserveerd lijkt te zijn.
4.
Monumentaal Kampen
Kampen is één grote verzameling goed
bewaard gebleven monumenten. Met de
meeste kerken van Nederland. En in
iedere straat wel een interessant
monumentenpand. In Kampen woon je in
en loop je door een monument.
Voor de realisatie is het voornemen om
een nieuwe stichting op te richten
waarbij evenementen en marketing hand
in hand gaan en systematisch aan een
helder profiel van Kampen wordt
gewerkt.
2.6

Qua wonen en waterrecreatie een zeer
aantrekkelijke setting. En iets wat zeker
een sterk argument is in het vermarkten
van de stad. Mogelijke aanvullende
proposities.

Internationale Hanzedagen
2017
In 2017 is Kampen gastgemeente, een
uitgelezen kans. Vooral omdat het
150 tot 200.000 (inter)nationale
bezoekers trekt. Kampen heeft de eerste
gelden vrijgemaakt om een programma
te ontwikkelen. De kogge kan daarin een
belangrijke rol spelen.
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De hoofdstraat in Kampen, ketens, speciaalzaken en de verschillende doelgroepen wisselen elkaar af.
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3. Benchmark
3.1

Expo van scheepswrakken
in Nederland

Lelystad

-

17de eeuwse ventvaarder
gevonden in jaren ‘80
afmetingen: circa 20 x 3 x 2.5 m
eigenaar RCE
presentatie: wordt sinds 2005
getoond in het Nieuwland Erfgoed
Centrum
informatie: opgenomen in de
verhaallijn van het museum
toegankelijk voor het publiek,
entreekosten € 8,00, ook mogelijk
in combinatie met de Bataviawerf
bezoekers per jaar: circa 35.000
onbekend hoeveel specifiek voor
het schip komen

Lelystad

-

-

17de eeuwse beurtvaarder
gevonden in 1980
afmetingen: circa 23 x 4 x 4 m
eigenaar RCE
presentatie: wordt sinds 2008
getoond in een grote demontabele
glazen vitrine met een stalen
frame zonder klimaatinstallatie bij
de RCE, kosten € 500.000
informatie: informatiebord aan de
buitenkant
vitrine is alleen met een
rondleiding te bezoeken
bezoekers per jaar: de vitrine
staat naast de tjalk

Lelystad

-

-

19de eeuwse tjalk ´De Zeehond´
gevonden in 1967
afmetingen: circa 22 x 4 x 2.5 m
eigenaar: RCE
eerder tentoongesteld in het
Natuurpark Lelystad, sinds 2009
op het terrein van de RCE
presentatie: vanwege de goede
staat van het eikenhout buiten
onder een afdak, beschermd
tegen wind en regen
informatie: informatiebord
bezoekers aan de Bataviawerf
betalen € 2,50 voor een bezoek
bezoekers per jaar: circa 10.000
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Utrecht

-

-

Romeins schip
gevonden in 1997/2003
afmetingen: 25.8 x 2.5 x 2 m
eigenaar: provincie Utrecht
presentatie: wordt gepresenteerd
in het nog te bouwen
bezoekerscentrum van het
nagebouwde Romeinse Castellum
Hoge Woerd, gebouwd op een
archeologische vindplaats, daar
komt ook de replica te liggen
origineel wordt momenteel in
Lelystad bij de RCE geconserveerd
kosten zijn geschat op 16 miljoen
opening 2015/2016
entree bezoekers: mogelijk gratis
geschat aantal bezoekers
per jaar: 150.000
onbekend hoeveel specifiek voor
het schip

Utrecht

-

-

10/11de eeuwse schip
gevonden in 1930
afmetingen: 17.8 x 3.8 m
eigenaar: gemeente Utrecht
presentatie: wordt sinds 1936 in
het Centraal Museum in Utrecht
gepresenteerd
informatie: opgenomen in de
verhaallijn van het museum,
een lichtkunstenaar heeft er in
2005 een lichtontwerp voor
gemaakt, het schip trekt daarmee
opnieuw de belangstelling
entree museum: €11,00
bezoekers per jaar: 147.000
onbekend hoeveel specifiek voor
het schip komen

Den Helder

-

-

17de eeuws vrachtschip
gevonden in 1972
afmetingen: 16 x 3 x 4 m
eigenaar: RCE
presentatie: wordt sinds 2001
getoond in een grote glazen
vitrine met een stalen frame
zonder klimaatinstallatie
informatie: informatiebord aan de
buitenkant
vitrine is niet toegankelijk
voor het publiek
het maakt onderdeel uit van het
nautisch complex Willemsoord,
de voormalige marinehaven
tot 2009 lag er ook een replica
van een schip, is echter na brand
verwoest
bezoekers per jaar: onbekend
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3.2

Expo van scheepswrakken in het
buitenland

Denemarken, Roskilde

-

-

11de eeuwse Vikingschepen
afgelopen 50 jaar gevonden,
de schepen zijn als blokkade in
het fjord door de Vikingen tot
zinken gebracht
afmetingen: verschillend
eigenaar: de staat
presentatie: wordt sinds 1969
getoond in het Vikingmuseum
entree: € 16,50
er liggen in de haven replica´s
bezoekers per jaar: schatting is
250.000

Duitsland, Bremerhaven

-

14de eeuwse kogge
gevonden in 1962
afmetingen: 23,3 x 7,6 x 3,1 m
eigenaar: de staat
presentatie: wordt sinds 1975
getoond in het Duits Maritiem
Museum in de Bremerhaven
entree: € 6,00
in de haven ligt een replica van de
Bremer Kogge
bezoekers per jaar: de eerste
jaren na de conservering 300.000
op dit moment constant op
100.000.

België, Doel

-

14de eeuwse kogge
gevonden in 2000
afmetingen: onbekend
wordt momenteel geconserveerd,
er is nog geen besluit genomen
wat daarna mee gaat gebeuren
een kijkdag trok destijds 12.000
bezoekers14
momenteel is de conservering te
volgen op een eigen site,
Facebook en Twitter

14

Bron: de gegevens van Doel komen uit de Quick
scan, opgesteld door Royal HaskoningDHV, i.o.m.
RWS, RCE en Kampen

25

Engeland, Portsmouth

Zweden, Stockholm

Overige
In 2007 en in 2009 is een Nederlands
scheepswrak in de Oostzee bij Zweden
gevonden. Het eerste wrak ligt bij
Stockholm op circa 143 meter diepte.
Het andere schip ligt iets verder op
circa 43 meter diepte.
Het in 2009 gevonden wrak is waarschijnlijk een 17de eeuws fluitschip van
25 meter dat intact is. De masten staan
nog overeind. Dat was bij de eerste
vondst niet. Een dergelijk intact wrak
van een fluitschip is erg bijzonder.

-

-

16de eeuws schip ‘The Mary Rose’
uit 1545
gevonden in 1971, gelicht in 1982
afmetingen: onbekend
eigenaar: de staat
presentatie: een nieuw Mary Rose
Museum gaat 31 mei 2013 open,
ook een groot deel van de 19.000
objecten zullen te zien zijn
bij het museum ligt een replica
de conservering trok jaarlijks circa
230.000 bezoekers
entree: € 22,00
bezoekers: schatting is vele
honderdduizenden bezoekers per
jaar

-

-

17de eeuws oorlogsschip ‘De Vasa’
gevonden in 1961
afmetingen: 62 x 11,5 x 50 m
eigenaar: de staat
presentatie: wordt sinds 1990
getoond in het Vasa Museum,
het schip is voor 95% compleet
met inventaris, omdat het direct
na het te water laten is gezonken
entree: € 15,60
bezoekers per jaar: schatting is
750.000 tot 1.000.000

Het schip had een peervorm. In de bolle
buik kon veel vracht. Ook heeft het een
extra smal dek omdat in die tijd de
hoogte van de tol bepaald werd aan de
hand van de breedte van het dek.
Dit soort vrachtschepen maakte
Nederland flink rijk. De VOC kon later
van dat geld worden opgezet.
De wens van de RCE is om het wrak
van het fluitschip op te graven,
te transporteren, te conserveren en
vervolgens te presenteren in Lelystad.
Dat kan overigens nog wel 10 jaar
duren.
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3.3

Expo van replica’s in
Nederland

Millingen aan de Rijn

Woerden

Kampen

-

-

-

-

Romeins patrouilleschip,
‘De Liburne’
in 2009 is begonnen met de bouw
van een type dat veel op de Rijn
heeft gevaren
in 2012 was het schip gereed om
te varen
het schip ligt op een werf waar
bedrijvigheid is
er wordt voornamelijk met
vrijwilligers gewerkt
entree: € 2,50
bezoekers per jaar: 5.500

-

Romeinse schip ‘De Meern 1’
het is gebouwd bij de Stichting
Bouwloods Utrecht in het Leidsche
Rijn Park
in 2009 is het te water gelaten
het schip ligt nu in Woerden
de Stichting Romeins Schip
Woerden houdt er in het
vaarseizoen tochtjes mee
er wordt voornamelijk met
vrijwilligers gewerkt
entree: € 8,50 per vaartochtje
bezoekers per jaar: onbekend

-

-

14de eeuwse Kamper Kogge
ligt bij de Koggewerf nabij de
binnenstad
er is een klein informatiecentrum
regelmatig doet het schip mee
aan nautische evenementen,
onlangs nog aan de Koningstocht
op het IJ op 30 april jl.
er wordt voornamelijk met
vrijwilligers gewerkt
entree: gratis toegankelijk
bezoekers per jaar: circa 3.300
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Rotterdam

-

17de eeuws vrachtschip ‘De Delft’
ligt op Scheepswerf ‘De Delft’ aan
de Schiehaven in Rotterdam
in 2001 begonnen
er wordt voornamelijk met
vrijwilligers gewerkt
entree: € 6,00
bezoekers per jaar: is niet
verstrekt.

Amsterdam

-

-

17de eeuws VOC-schip
‘De Amsterdam’
het schip ligt bij het
Scheepvaartmuseum
het is toegankelijk en wordt
verhuurd door een professionele
staf
entree: € 15,00 (in combinatie
met het Scheepvaartmuseum)
bezoekers per jaar: 476.000

Lelystad

-

-

-

17de eeuwse VOC-schip
‘De Batavia’ en het 17de eeuwse
schip ‘De 7 Provinciën', het
admiraliteitsschip van Michiel de
Ruyter
de werf realiseert de bouw van de
schepen door middel van reintegratie- en
werkervaringstrajecten onder
professionele begeleiding
entree: € 5,00
bezoekers per jaar: circa 70.000
tot 100.000 afgelopen jaren
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Heeg

-

-

-

de palingaak ‘Korneliske Ykes II’
uit 1872
het Houtbouwmuseum ‘De Helling’
is opgezet door Stichting
Bezoekerscentrum Traditionele
Scheepsbouw te Heeg en wordt
geheel door vrijwilligers gedreven.
de palinghandel heeft lange tijd
veel voorspoed geleverd
het museum brengt de
palinghandel en de traditionele
houten scheepsbouw terug naar
de 21ste eeuw
entree: € 8,00
bezoekers per jaar: 4.500

Broek op Langedijk

Overige

-

-

-

-

de damschuit voer tot 1900
het ligt bij Museum
Broekerveiling, de oudste
doorvaargroenteveiling ter wereld.
uit 1887 in Noord-Holland
om in het onderhoud van het
schip te kunnen voorzien, worden
tegen betaling kortere of langere
vaartochten met belangstellenden
gehouden, ook neemt het schip
aan diverse nautische
evenementen deel
bescheiden professionele staf
entree: € 15,50
bezoekers per jaar: 55.000

-

-

naast de vele replica´s gebaseerd
op opgravingen en/of archiefmateriaal is in Nederland een
groot aantal museumschepen in
bedrijf
deze schepen liggen in de
verschillende havens verspreid
over het land en doen mee aan
nautische evenementen zoals
´Dordt in Stoom´ of ´Sail
Amsterdam of Kampen´
ze worden vaak door vrijwilligers
van een stichting onderhouden
tijdens dergelijke evenementen
zijn deze tegen betaling of gratis
te bezoeken (trekt veel publiek)
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3.4

Maritieme musea in
Nederland

Amsterdam

Rotterdam

Groningen

-

-

-

-

Het Scheepvaartmuseum
het is eind 2011 heropend na een
omvangrijke verbouwing
toont vooral op een interactieve
opstelling het maritieme verleden
van Nederland
het trekt sinds de verbouwing
meer bezoekers
entree: € 15,50
bezoekers per jaar: 476.000

-

Maritiemmuseum Rotterdam
het toont voornamelijk de rijke
Rotterdamse scheepvaartgeschiedenis en legt door middel
van een presentatie over havens
een link met het heden
entree: € 7,50
bezoekers per jaar: 138.700

-

-

Het Noordelijk
Scheepvaartmuseum
het laat de geschiedenis zien van
de Noord-Nederlandse
scheepsbouw en scheepvaart
vanaf de Middeleeuwen tot aan de
dag van vandaag (verbouw
2007t/m 2009)
i.s.m. met de VVV houdt het
museum beurtvaarten met het
museumschip ´De Emma´
het museum werkt aan een
masterplan om het
museumcomplex uit te breiden
entree: € 6,00
bezoekers per jaar: 28.000
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Sneek

-

-

-

Fries Scheepvaart Museum
is een veelzijdig museum over de
historie van de Friese scheepvaart
van de 17de tot de 20ste eeuw
het is van 2009 t/m 2010
verbouwd en werkt met een
kleine professionele staf en
daarnaast met vrijwilligers
het trekt sinds de verbouwing van
40% meer bezoekers
entree: € 6,00
bezoekers per jaar: 33.000

Vlissingen

Zierikzee

-

-

-

MuZEEum
de vaste collectie bestaat uit
stadshistorische voorwerpen en
objecten uit de maritieme
geschiedenis van Zeeland
regelmatig worden er
wisseltentoonstellingen gehouden
het trekt sinds de verbouwing van
2002 bijna een constant aantal
bezoekers
entree: € 8.00
bezoekers per jaar: 36.800

-

Maritiem Museum Zierikzee
Zierikzee was ooit de
voornaamste haven van Zeeland,
in de vaste expositie van het
museum wordt het verhaal
verteld van de rijke zeevaart- en
handelsgeschiedenis van Zierikzee
het is in 2011 verbouwd
het trekt sinds de verbouwing
30% meer bezoekers
entree: € 7,50
bezoekers per jaar: 19.500

31

Het Zuiderzee Museum in Enkhuizen trekt jaarlijks 228.000 bezoekers, entree € 14.50.
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Nederland
Bezoekersaantal
Expo scheepswrakken in Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Tjalk en
Beurtvaarder, Lelystad
Nieuwland Erfgoedcentrum, Lelystad
Willemsoord, Den Helder
Centraal Museum, Utrecht
Leidsche Rijn
Expo van replica's in Nederland
Scheepswerf waar de Romeinse replica 'De Liburne' ligt , Millingen
aan de Rijn
Replica van het Romeins schip 'De Meern 1', Woerden
Bouw replica van de 'De Delft', scheepswerf 'De Delft' in
Rotterdam
Bataviawerf, Lelystad
Houtbouwmuseum De Helling en/of de scheepswerf, Heeg (Fr.)
Museum Broekerveiling, Broek in Lange dijk
Maritieme musea in Nederland
Scheepvaartmuseum, Amsterdam

2009

2010

2011

10.000

10.000

10.000

2012 Entree
2013
10.000

x
36.000
x
x
0
0
0
0
144.300 137.900 147.100 145.000
nvt
nvt
nvt
nvt

€ 2,50
€ 8,00
nvt niet toegankelijk
€ 11,00
nvt wordt ontwikkeld

5.000

5.000

5.500

x

€ 2,50

x
x

x
x

x
x

x
x

€ 8,50
€ 6,00

87.000
x
45.000

77.300
x
50.500

76.500
x
55.000

90.000
4.500
x

0

0 vanaf
476.000
okt
133.000 128.800 138.700
25.000
22.000
28.000
17.000
22.500
33.000
38.300
36.800
27.100

Maritiem Museum Rotterdam
Noordelijk Scheepvaart Museum, Groningen
Fries Scheepvaart museum, Sneek
Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen

131.000
x
23.200
40.300

Maritiem Museum Zierikzee
Zuiderzee Museum, Enkhuizen

14.500
14.700
9.500
243.600 221.400 228.500

19.500
x

Bijzonderheid

€ 5,00
€ 8,00
€ 15,50 is in 2011 verbouwd

€ 15,00 verbouwd 2007 t/m 2011
€
€
€
€

7,50
6,00 verbouwd 2007 t/m 2009
6,00 verbouwd 2009 t/m 2010
8,00 fort Rammekens is
verbouwd in 2012
€ 7,50 verbouwd in 2011
€ 14,50
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3.5
Analyse
Op basis van de benchmark valt op:
scheepswrakken die voor een
groot deel compleet zijn worden
in Nederland voornamelijk in
Lelystad, Utrecht en Den Helder
getoond
-

een op zich zelf staande expo in
bijvoorbeeld een vitrine (RCE in
Lelystad en Willemsoord in Den
Helder) trekt relatief minder
bezoekers

-

ook speelt de locatie een rol, het
Centraal Museum in het centrum
van Utrecht trekt meer bezoekers
dan Willemsoord in Den Helder,
mensen gaan naar Den Helder
voornamelijk om naar Texel te
gaan, op de terugweg gaat men
eerder naar huis dan dat men een
stop-over in Den Helder maakt
-

de informatievoorziening bij een
vitrine expo is meestal summier,
terwijl een wrak in een museale
presentatie (Nieuwland Erfgoed
Centrum) is opgenomen in de
verhaallijn en het meer tot de
verbeelding spreekt

over het algemeen qua vorm of
decoratie bijzonder visueel
aantrekkelijk voor het publiek
(Vasa in Stockholm) en maken
deel uit van een museumcomplex
met veel vondstmateriaal, zorgt
voor hoge bezoekersaantallen
-

-

-

-

in het buitenland worden ook
wrakken geëxposeerd, deze zijn

wel is de belangstelling van
Nederlanders en toeristen
relatief groot, Nederland had een
rijk varend verleden en heeft
dat nog steeds, het nieuwe
Scheepvaartmuseum trekt zelfs
476.000 bezoekers
afgelopen jaren zijn de meeste
regionale maritieme musea
vernieuwd en over het algemeen
trekken die meer bezoekers dan
voorheen, circa 20 tot 30% dan
voor een verbouwing (een stijging
gaat vaak voor 4 jaar op, daarna
stabiliseert het aantal bezoekers)
naast wrakken zijn er tal van
replica´s, gebaseerd op
archeologisch- en/of
archiefonderzoek, te zien en voor
het publiek toegankelijk
Vooral de combinatie met een
museum en/of een scheepswerf
komt regelmatig voor

-

de bouw van replica´s en de
scheepswerven worden
voornamelijk door vrijwilligers
gerund (met uitzondering van de
Bataviawerf)

-

het varend verleden trekt veel
bezoekers tijdens nautische
evenementen zoals ´Dordt in
Stoom´ of ´Sail Amsterdam of
Kampen´ en zorgt voor een
economische spin-off

-

de slagkracht ligt komende jaren
vooral in de citymarketing, hoe
wordt het varend verleden van
een stad benut om extra of
herhalingsbezoek i.v.m. nautische
evenementen te vergroten

-

als het wrak, schip, museum
en/of scheepswerf niet
herhaaldelijk met nieuws,
evenementen of tentoonstellingen
in de media komt, wordt de
belangstelling minder

-

naast de eenmalige investeringsen de jaarlijkse exploitatiekosten
dient de organisatie zelf voor
reuring te zorgen en moet het
terugkomen in de uitingen van de
citymarketing van de stad.
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4

Besluit:
wel / niet
exposeren

4.1
De status IJssel Kogge
Aangezien de kogge is gevonden
in Overijssel is de provincie
eigenaar van de IJssel Kogge.
Wel heeft Rijkswaterstaat in
maart jl. het besluit genomen om
de IJssel Kogge ‘ex situ’ te
behouden.
In dat kader wordt door de
partijen (RWS, provincie
Overijssel, gemeente Kampen en
de RCE) gekeken waar dit het
beste kan plaatsvinden.
4.2

Fases voorafgaand aan
het exposeren
Voordat in het bijzonder de IJssel
Kogge geëxposeerd kan worden
volgen een aantal fases en
besluitvormingsmomenten15.

15

Bron: Quick scan, opgesteld door Royal
HaskoningDHV, i.o.m RWS, RCE en Kampen

2013
mei/juni*

juni
juli
juli/aug
sept
okt
nov/dec
2014
jan
febr/mrt
april sept
oktober
Daarna
20152016*
2017
2018 ev.

Opstellen uitvraag voor
opstellen PvE / bepalen
uitvoeringsmethode
Aanbesteding
Gunning
Opstellen PvE / bepalen
uitvoeringswijze
Goedkeuring van PvE
Opstellen uitvraag
opgraven en onderzoek
(vraagspecificatie)
Aanbesteding procedure
Gunning
Voorbereiding / opstellen
werkplannen en aanvragen
vergunningen
Civiel-technische
voorbereiding / onderzoek
en opgraven
Alles eruit
Conserveren (mogelijk
aparte aanbesteding)
Exposeren hazendagen
Definitieve
eindbestemming

*
-

mei/juni 2013
Uitspraak waar de IJssel
Kogge, aak en punter
worden geëxposeerd en
hoe.

-

Deze uitspraak is niet
alleen bepalend voor de
locatie, maar ook voor de
wijze van het opgraven,
conserveren en exposeren
(in z’n geheel eruit halen
of ‘plankje voor plankje’),
zodat het aanbestedingstraject op tijd in gang kan
worden gezet.

-

Rijkswaterstaat wil i.v.m.
de werkzaamheden van
het project ‘Zomer
bedverlaging BenedenIJssel’ het opgraven,
bergen en transporteren
in 2014 starten en
afronden, zodat de andere
werkzaamheden geen
vertraging ondervinden.
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*
-

2015 - 2016
Rijkswaterstaat is
verantwoordelijk om na het
onderzoek/opgraven zorg te
dragen voor een goede
conservering van de schepen
(kogge, aak en punter).

-

Over de wijze waarop dit wordt
vormgeven (al dan niet openbaar
aanbesteden, locatie, etc.)
zullen nadere afspraken worden
gemaakt tussen RWS en RCE.

4.3

Status aak en punter
Voor de twee andere
schepen die nabij de
kogge zijn gevonden geldt
hetzelfde m.b.t. het
opgraven, lichten,
transporteren,
conserveren en het
exposeren.
Het besluit van exposeren
hangt mede af waar en
hoe de kogge wordt
geëxposeerd.

4.4

Locaties om de IJssel
Kogge ‘ex situ’ te
behouden

1.

2.

3.

Een logische plek zou de
gemeente Kampen
kunnen zijn, de plek waar
de kogge is gevonden en
historisch is er een
inhoudelijke link met
Kampen als Hanzestad.
Ook het terrein van de
RCE is een denkbare
locatie i.v.m. de plannen
rondom ‘Batavialand’.
De RCE en de Bataviawerf
hebben het voornemen
een stichting op te richten
en op en rondom het
terrein van de Bataviawerf
de komende 5 tot 10 jaar
een nieuwe
expositieruimte en
publieksvoorzieningen
te realiseren.
Tevens is het
onderwaterdepot in
Nijkerk een optie.
Daar zijn tal van wrakken
na ontdekking bij elkaar
afgezonken, zodat ze voor
toekomstig onderzoek en
presentatiemogelijkheden
behouden blijven.

4.

Tenslotte is een andere
locatie mogelijk, zolang
het maar op Nederlands
grondgebied is.

Keuze 1 of 2 genieten de
voorkeur i.v.m. de presentatiemogelijkheden en de inhoudelijke
relatie. Ervaring heeft geleerd
dat keuze 3, afzinken en later
opnieuw opgraven, een kostbare
en intensief project is.
De keuze wordt mede beïnvloed
door de uitspraak van de
provincie: wel of niet voor de
provincie behouden.
Zo ja, dan is Kampen de meest
logische locatie om de IJsselKogge te exposeren. Het is dan
aan Kampen om te bepalen of de
gemeente dat wil en zo ja waar
en hoe.
Zo nee, dan neemt de RCE het
over en wordt de IJssel Kogge in
Lelystad na conserveren
gepresenteerd.
Mocht de provincie Overijssel in
overleg met de gemeente
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Kampen besluiten om de IJssel
Kogge op een locatie in Kampen
te exposeren, dan is het
theoretisch mogelijk dat de
Minister van OC&W besluit de
IJssel Kogge i.v.m. de grote
waarde voor het Nederlandse
maritieme erfgoed de Kogge op
een andere locatie te exposeren.
Echter dit is niet de wens van de
partijen, waardoor de kans op
een dergelijk besluit nihil is.
4.5

Conservering van de
IJssel Kogge16
Om de kogge te kunnen behouden,
is het noodzakelijk het wrak eerst
te conserveren en restaureren.
Dit kan bijvoorbeeld in Lelystad door
een gespecialiseerd team van
RCE uit gevoerd worden. De RCE heeft
de benodigde materialen en kennis in
huis en ze kunnen de juiste
klimatologische omstandigheden creëren
in een speciaal daarvoor neer te zetten
tent.
In Lelystad is het conserveringsproces
ook toegankelijk voor publiek.
Na conservering kan de kogge ofwel

16

Bron: Quick scan, opgesteld door Royal
HaskoningDHV, i.o.m RWS, RCE en Kampen

in Lelystad blijven, het zal dan
onderdeel worden van de Rijkscollectie,
of naar Kampen voor een expositie
worden teruggebracht.

te worden voor een bepaalde
vochtigheid en temperatuur.
Een klimaatinstallatie dient deze
waarden te reguleren.

Het conserveringsproces, dat publiek
trekt, zou ook in Kampen in een grote
tent of loods uitgevoerd kunnen worden
(al is er wel expertise, apparatuur en een
milieuvergunning voor nodig).

Mocht worden besloten dat de
RCE de IJssel Kogge in (tijdelijk)
bruikleen geeft aan Kampen dan
zijn daaraan o.a. bruikleenvoorwaarden op het gebied van:
het gebruik
de aansprakelijkheid
de verzekering
het transport.
De kosten komen voor rekening
van de bruikleennemer.

Belangrijk is dat van het conserveringsproces de kwaliteit goed wordt bewaakt.
Rijkswaterstaat betaalt de kosten van de
conservering. Het is de vraag of de
eventuele meerkosten in Kampen
daaronder vallen.

4.7
4.6

Eisen aan beheer- en
behoud bij het
exposeren van de kogge
Om de kogge langdurig in goede
staat te houden is het
noodzakelijk dat de luchtvochtigheid en temperatuur binnen de
bandbreedte constant is.
Wat betreft de luchtvochtigheid is
er een bandbreedte tussen de 30
en 70% mogelijk. Dat geldt ook
voor de temperatuur, tussen de
10 en de 20 graden. Wel dient bij
aanvang van exposeren gekozen

Wensen aan
publiekstoegankelijk
Afhankelijk van de wijze van
exposeren en waar (Kampen,
Lelystad of elders) dienen
voorzieningen voor het publiek
gerealiseerd te worden.
Dat kan verschillen van een
informatiepaneel en een aantal
bankjes bij een op zich zelf
staande presentatie in een grote
vitrine t/m parkeervoorziening bij
een nieuw te bouwen museum
waarin de IJssel Kogge, maar
ook o.a. de aak en de punter
worden geëxposeerd.
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5. Exposeren in
Kampen
5.1

variant 0
Tent

Vorm
Mocht gekozen worden voor een
tijdelijke expositie gedurende de
Internationale Hanzedagen in
2017 in Kampen, dan is een
grote tent minimaal noodzakelijk
om de IJssel Kogge aan het
publiek te presenteren.
Wel dienen in overleg met de
RCE afspraken te worden
gemaakt m.b.t. het beheer en
behoud, bijvoorbeeld wel of
geen klimaatinstallatie.

Locatie
Een locatie voor de tent kan
bijvoorbeeld een festivalterrein
zijn waar een deel van de
publieksactiviteiten gaat
plaatsvinden.
Als daar voorzieningen zoals
parkeerruimte, sanitair, horeca,
en aanwezig zijn, is dat een
voordeel, omdat een deel van de
bezoekers de IJssel Kogge wil
bekijken.

Eerdere Internationale
Hanzedagen genereerden voor
een stad 150.000 tot 200.000
bezoekers.
Wel dient voor de expositie in
een tent een presentatie in
verschillende talen over de
Kogge ontworpen te worden.
Tevens kan daar een film van
het archeologisch onderzoek,
het bergen van de kogge van de
IJsselbodem en/of het
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conserveringsproces worden
getoond.
Toeristisch- recreatieve
spin-off
Aangezien het een eenmalig
evenement voor Kampen is,
levert het slechts een keer
bezoekers op. Mogelijk wel
herhalingsbezoek.
Een deel van de bezoekers zou
al naar de Internationale
Hanzedagen zijn gekomen,
voor anderen kan het exposeren
van de IJssel Kogge de extra
aanleiding zijn om juist in 2017
naar Kampen te komen.
Maatschappelijke spin-off
Deze is beperkt, al zullen
nieuwsgierige inwoners van
Kampen wel ´hun´ IJssel Kogge
zeker gaan bekijken.
Al worden (inter)nationale
evenementen meestal meer door
bezoekers van buiten de
gemeente bezocht dan door de
eigen inwoners, tenzij het een
sterk lokaal karakter heeft.
Het basisonderwijs kan overigens
wel voorafgaand aan de

Internationale Hanzedagen
inspelen op het thema Hanze en
in het kader daarvan de IJssel
Kogge bezoeken.
Culturele spin-off
Het exposeren van de IJssel
Kogge in een tent levert geen
structurele verbetering van de
culturele infrastructuur voor
Kampen op.
Wel kunnen culturele instellingen
in de binnenstad op de
Internationale Hanzedagen
aanhaken en extra bezoekers
trekken door het organiseren van
tijdelijke tentoonstellingen of
publieksactiviteiten.

Kampen directe (entree,
parkeergelden, leges en
toeristenbelasting) en indirecte
(zoals bestedingen in de stad)
inkomsten op.
Hoeveel de expositie in een tent
´direct op kan leveren´ is geheel
afhankelijk hoe het wordt
georganiseerd. Bijvoorbeeld
moeten de bezoekers wel of niet
een kaartje kopen, etc.

Tevens is een Hanze flashmob
(een gebeuren waarbij een grote
groep mensen plotseling op een
openbare plek samenkomt iets
ongebruikelijks doet en daarna
weer snel uiteenvalt) een
mogelijkheid om de social media
optimaal te benutten en te
zorgen voor een maximale
exposure.

Kosten en financiering
Eenmalig circa € 100.000
transportkosten van
bijvoorbeeld Lelystad naar
Kampen en weer terug
verzekering
huur van een grote tent
in overleg met de RCE een
tijdelijke klimaatinstallatie
ontwikkel- en
productiekosten van een
presentatie bij de Kogge
in verschillende talen
Daarnaast is bepalend hoeveel
kosten worden afgeboekt op deze
vorm van exposeren, wel of geen
personeelskosten, etc.

Economische spin-off
De Internationale Hanzedagen
leveren voor de gemeente

De kosten zijn voor de
gemeente, mogelijk biedt
kaartverkoop een uitkomst.
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5.2

Variant 1
Vitrine

Vorm
De minimale vorm om de IJssel
Kogge te exposeren is in een
grote (demontabele) vitrine op
een zichtlocatie voor het publiek
en indien mogelijk in de buurt
van de IJssel te plaatsen.
Het betreft een ‘stand alone’
expositie waarbij alleen met een
rondleiding, geboekt bij
bijvoorbeeld de VVV, het publiek
erin kan. Dichtbij het NS station
is wenselijk i.v.m. de traffic.
Qua presentatie is het effectief
en de kosten zijn beperkt.

Locatie
De meest voor de hand liggende
locatie over drie jaar is
bijvoorbeeld het plein voor de
Van Heutszkazerne aan de IJssel.
De voormalige kazerne wordt momenteel
verbouwd en is vanaf medio 2014 een
‘Cultuurcluster’ waarin verschillende
organisaties worden gehuisvest zoals de
bibliotheek, de IJsselacademie en het
Gemeentearchief (die in het bezit is van
historische documenten over de kogge).
Ook de redacties van de Stentor en huisaan-huisblad De Krant vestigen zich in
het complex. En eigenaar DeltaWonen

opent er een kantoor en een woonwinkel.
Een groot voordeel van deze locatie is
de ‘traffic’ en de ligging vlakbij het
openbaar vervoer.
Tevens kan aan de buitenkant
groot een korte slogan, passend
bij Kampen, geplaatst worden die
vanaf het water te zien is.
Een andere locatie voor de vitrine
is de Buitenwacht bij het NS
station Kampen
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Toeristisch- recreatieve
spin-off
De goede ligging van de vitrine,
als een boegbeeld aan de IJssel,
zorgt voor een maximale spin-off
voor de omgeving.

Kampen komen en mensen die
het als extra aanleiding
beschouwen om
i.p.v. een andere activiteit of
stad voor Kampen of de IJssel
Kogge kiezen.

De locatie ligt centraal
gelegen direct nabij het NS
station Kampen, de bushalte,
het winkelgebied, de musea,
de monumenten, de kerken en
niet onbelangrijk de Koggewerf.

Dit kan toenemen als de
verblijflocaties zoals hotels, bed
en breakfast in Kampen en
omgeving een hogere bezetting
krijgen en/of toenemen in aantal.

Winkeliers en de horeca kunnen,
vooral als ze het commercieel
goed benutten, extra inkomsten
halen uit speciale Hanze of kogge
accessoires, menu’s, etc.
Een voorzichtige prognose is,
mits de IJssel Kogge wordt
opgenomen in de Citymarketing,
het wordt benut door de
ondernemers in Kampen,
maar ook in IJsselmuiden, etc.
dat de eerste jaren tot 10%
extra toeristen uit
nieuwsgierigheid naar Kampen
en de omgeving komen.
Het zijn bezoekers die speciaal
voor de IJssel Kogge naar

Het aantal bezoekers aan
Kampen is gebaseerd op de
verwachtingen die bijvoorbeeld
Spakenburg voor de komende
jaren heeft n.a.v. het nieuwe
citymarketingbeleid en op de
belangstelling voor het maritieme
erfgoed in Nederland.
Afgelopen jaren trokken
bijvoorbeeld nieuwe
scheepvaart musea in de
hoofdstad en in de provincie fors
meer bezoekers (zelfs een
toename in de eerste jaren na
heropening van 30% of meer,
al zal het aantal wel gaan
stabiliseren ).
Kortom, 10% extra bezoekers

betekent 25.000 bezoekers (10%
van het gemiddeld bezoekersaantal in de afgelopen vier jaar)
die gemiddeld € 30,00 (het
bedrag van 2012) in Kampen
besteden, dat is € 750.000 per
jaar. Het is een ruwe schatting
(het betreft de bestedingen in de
stad, het zijn niet alleen
inkomsten voor de gemeente
Kampen).
Culturele spin-off
De grote vitrine met daarin de
IJssel Kogge zorgt voor een
aanvulling op het culturele
aanbod in Kampen. Ook kan
bijvoorbeeld het Stedelijk
Museum in de vaste presentatie
verwijzen naar deze ‘buiten
locatie’.
De expositie in de vitrine aan
bijvoorbeeld de IJssel blijft
mogelijk beperkt bij een
informatie bord en/of een door
lopende dvd-presentatie van het
lichten en conserveren van de
kogge. Het is wel een aanwinst
voor de stad. Niet eerder kon een
kogge a.d.v. bodemvondsten
direct aan Kampen gerelateerd
worden.
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Maatschappelijke spin-off
Hoewel door de gemeente
begrijpelijk sterk wordt ingezet
op citymarketing, het trekken
van extra bezoekers en meer
bestedingen in de stad, begint
het bij betrokkenheid van de
eigen inwoners bij hun stad
én hun erfgoed. Juist omdat de
IJssel en het Hanze verleden al
eeuwen verbonden zijn aan
Kampen, biedt dit een uigelezen
kans.
Als zij buiten Kampen waar
ook positief over hun stad
praten, draagt dat bij aan
het merk ‘Kampen’. Bij de ander
bevestigt of juist niet het beeld
wat men heeft van Kampen.
Door op verschillende manieren
de inwoners en het onderwijs
bij de kogge en het Hanze
verleden te betrekken
worden de inwoners vaak ook
trotser op hun eigen stad.
Dat geldt tevens als mensen van
buiten een Kampenaar de weg
vragen naar bijvoorbeeld de
kogge. Als iemand door zijn
betrokkenheid het publiek kan
interesseren, is winst gemaakt
voor het Hanze verleden van
Kampen.

Tevens kan via diverse
schoolvakken de betrokkenheid
van Kampen bij het cultureel
erfgoed worden vergroot.
Kortom, het betrekken van de
eigen inwoners, de ambassadeurs, is belangrijk, de
positieve uitwerking wordt
vaak onderschat.
Economische spin-off
Het exposeren van de IJssel
kogge in deze vorm levert
een maximale toeristischrecreatieve en een beperkte
‘directe’ economische
spin-off voor de gemeente
Kampen op.
Momenteel worden er jaarlijks
door de VVV rondleidingen
georganiseerd à € 6,50 per
persoon. Mogelijk kan worden
afgesproken dat deel van de
inkomsten uit rondleidingen aan
de gemeente worden afgedragen
voor het jaarlijks onderhoud van
de expositie en de kogge.
Kosten en financiering
Investering
transportkosten van
bijvoorbeeld Lelystad naar
Kampen

-

-

-

-

bouwvoorbereidingskosten
en elektravoorzieningen
kunnen mogelijk met de
verbouwing van de Van
Heutszkazerne
meegenomen worden
aanschaf vitrine
een dergelijke vitrine
heeft in 2008 voor
Lelystad € 500.000
inclusief btw gekost
wel dient in overleg met
de RCE bekeken te
worden of en welke
klimaatinstallatie
noodzakelijk is of niet.
een vitrine voor eventueel
vondstmateriaal
een informatiepaneel aan
de buitenkant.

Exploitatie
jaarlijks wordt het
monitoren van de IJssel
Kogge en eventueel
onderhoud als gevolg van
beschadiging door de RCE
geschat op gemiddeld
€ 10.000
daarnaast worden kosten
gemaakt door het gebruik
van elektriciteit (licht, dvd
presentatie en eventuele
klimaatinstallatie).
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5.3

Variant 2
Vitrine-plus

Vorm
In lijn van de bestaande bouw in
Kampen een ‘vitrine-plus’ variant
plaatsen. Dit betreft een ruimte
waar de IJssel Kogge onder de
juiste klimatologische
omstandigheden wordt
geëxposeerd en aansluit bij het
historische karakter van de
omgeving.
Eventueel is een varend paviljoen
een optie, zodat de Kogge in de
zomer bij de Koggewerf kan
liggen en in de winter bij het
station en/of elders.

Locatie
Een zeer geschikte locatie op
steenworp afstand van het
centrum is de Koggewerf.
Het terrein van de Koggewerf is
een logische plek waar de kogge
geëxposeerd kan worden.
Er is niet alleen meer ruimte om
de IJssel Kogge te kunnen
presenteren, het is ook de
thuishaven van de Kamper
Kogge en de locatie waar al

regelmatig publieksactiviteiten
plaatsvinden.
Op het terrein staat tevens een
reconstructie van een
middeleeuws vissershuisje.
Het huisje stond in de 14de eeuw
in de buurt van Kampen en is bij
archeologisch onderzoek
gevonden.
Tijdens nautische events is er
living history op de Koggewerf
waarbij het vissershuisje
regelmatig wordt betrokken.
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Het exposeren van de IJssel
Kogge in combinatie met de
replica en edutainment
publieksactiviteiten draagt bij
aan de totaal ervaring van het
verhaal van de kogge en Kampen
als Hanzestad.
Aangezien er plannen zijn om de
voorzieningen voor het publiek
(nu nog door verschillende
stichtingen) te verbeteren, biedt
het plaatsen van een ‘vitrineplus’ de mogelijkheid om het in
de planvorming mee te nemen.
Naast het verbeteren van de
voorzieningen is het opzetten
van een jaarprogrammering met
publieksactiviteiten voor
verschillende doelgroepen
(toeristen, eigen inwoners en het
bedrijfsleven of een combinatie
daarvan) een must.
Een nieuw op te richten
overkoepelende stichting zou dan
de initiator kunnen zijn waarbij
de gemeente Kampen een
faciliterende rol heeft.

Toeristisch- recreatieve
spin-off
Aangezien de koggewerf nabij
het NS station en een bushalte
ligt, biedt het volop kansen.
In tegenstelling tot het plaatsen
van een vitrine bij de Van
Heutszkazerne wordt de
verblijfsduur in Kampen door
deze variant verlengd.
Voorwaarde is dat er voldoende
op de Koggewerf te doen en te
beleven is. In zo’n geval kan de
bezoeker er een paar uur
doorbrengen.
Vooral door de goede ligging
t.o.v. de binnenstad met de
detailhandel, de winkelketens en
de horeca draagt het bij aan een
prettige dag in Kampen.
Met het oog op de Internationale
Hanzedagen in 2017, waarbij
Kampen gastgemeente is, is het
de kans om zich te presenteren
met de IJssel Kogge waarbij de

Koggewerf een belangrijke rol als
evenemententerrein kan spelen.
Voor kleinschalige kwaliteit
bed&breakfast voorzieningen is
het een kans om de bezoeker te
verleiden tot een ‘stay-over’ in
Kampen en de volgende dag het
gebied rondom Kampen te
verkennen.
De Internationale Hanzedagen
kunnen tevens de aanleiding zijn
om te zorgen dat het begin 2017
de Koggewerf is vernieuwd met
behoud van authenticiteit.
Als de Koggewerf als cultureel
ondernemer goed aan de weg
timmert, de gemeente Kampen
het in de citymarketing meeneemt, dan is het mogelijk dat
komende jaren 10 tot 20% extra
bezoekers naar Kampen komen.
Dat zijn 25.000 tot 50.000
bezoekers die de expositie een
extra aanleiding vinden om de
IJssel Kogge of Kampen i.p.v.
een andere activiteit of stad te
bezoeken.
Dat betekent een toename van
de bestedingen met circa
€ 1.5 miljoen euro in de stad.
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Culturele spin-off
Het ontwikkelen van de
Koggewerf is een versterking van
het culturele aanbod voor
Kampen en omgeving.
Vooral als er ook een
jaarprogrammering met op
verschillende doelgroep gerichte
publieksactiviteiten door de
nieuw op te richten
overkoepelende stichting wordt
geprogrammeerd. Dit in overleg
met de nieuwe stichting waarin
de gemeentelijke citymarketing
en evenementen elkaar
versterken.
Het kan daardoor uitgroeien tot
een publiekstrekker dat leidt tot
meer bezoekers bij de andere
culturele instellingen.
Maatschappelijke spin-off
Het terrein biedt gelegenheid
voor ontvangst van
schoolgroepen, maar ook
gezinnen tijdens bijvoorbeeld
‘Doensdagen’, een nieuw te
organiseren evenement op de
woensdagmiddag waar voor

ouders en kinderen doeactiviteiten zijn.

Kampenaren kan het eerste
bezoek gratis zijn.

Ook kan een deel van het
gebouw verhuurd worden voor
externe ontvangsten van een
bedrijfspresentatie t/m een
trouwerij.

Op basis van 10 tot 20% meer
bezoekers betekent het 25.000
tot 50.000 extra bezoekers aan
Kampen. De bestedingen kunnen
tot € 1.5 miljoen euro toenemen.
Het is een ruwe schatting
(betreft bestedingen in de stad,
het zijn niet alleen inkomsten
voor de gemeente Kampen).

Economische spin-off
Aangezien de grond van de
Koggewerf in eigendom van de
gemeente Kampen is, kan
overeengekomen worden dat een
deel van de entreegelden ten
goede komt aan de Stichting
voor de exploitatie van de werf
en een ander deel aan de
gemeente om de jaarlijkse
onderhoudskosten van de IJssel
Kogge te bekostigen
Tevens is het denkbaar dat een
deel door de Koggewerf betaald
wordt.
In vergelijking met historische
scheepswerven in Heeg of
Spakenburg is het reëel om een
bedrag van € 4,00 tot € 5,00
entree te vragen voor
volwassenen en voor

Kosten en financiering
Er zijn geen kosten m.b.t.
aankoop van grond, de grond
is in eigendom van de gemeente
Kampen.
Wel zijn er eenmalig
investeringkosten.
transportkosten van
bijvoorbeeld Lelystad naar
Kampen
het bouwen van een
‘vitrine-plus’ kost circa
€ 2.000 per m2 voor een
ruimte van € 500 m2 is
dat zo’n 1 miljoen euro
daarnaast wordt voor het
exposeren € 1.000 per m2
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-

gerekend (afhankelijk van
de presentatievorm)
de totale kosten bedragen
dan circa € 1.200.000

Naast een bijdrage van de
provincie Overijssel en de
gemeente Kampen kan een
aanvraag bij regionale en
landelijke cultuurfondsen
ingediend worden.
Daarnaast is het reëel van een
aantal grote bedrijven in Kampen
in het kader van maatschappelijke sponsoring een
bijdrage te vragen.
Jaarlijkse exploitatie lasten
het monitoren van de
IJssel Kogge en eventueel
onderhoud door de RCE,
wordt geschat op
gemiddeld € 10.000
verzekering
daarnaast worden kosten
gemaakt door het gebruik
van elektriciteit, water,
gas, etc. (deels vervangen
door zonnepanelen).

-

daarnaast zijn er allerlei
bijkomende kosten zoals
een locatiemanager en
een PR/activiteitenmedewerker van 1 tot 2 fte,
schoonmaakkosten en
reserveringen om de
presentatie rondom de
kogge om de vijf jaar te
vernieuwen.

Tenslotte kan het glazen
paviljoen ‘s avonds aangelicht
worden, waardoor het een icoon
van de stad Kampen wordt

De jaarlijkse kosten zouden voor
een deel betaald kunnen worden
uit de entreegelden als hierover
goede afspraken met de
overkoepelende stichting worden
gemaakt.
De optie van een varend
paviljoen dient verder uitgezocht
te worden. Het is de ‘vitrine-plus
variant’, maar dan met een
hogere ‘attractie waarde’.
Het paviljoen beschikt tevens
over een toegankelijke
presentatieruimte.
Ook kan het paviljoen tijdens
allerlei nautische evenementen in
en buiten Kampen ingezet
worden.
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5.4

Variant 3
in een nieuw
Hanzemuseum

Vorm
De stad Bilbao werd in 2002
wereldberoemd door het
futuristische vormgegeven
gebouw van het Guggenheim
Museum wat leidde tot een
enorme economische spin-off.
Sindsdien worden overal musea
ontworpen die bijna als voornaamste doel hebben zoveel
mogelijk bezoekers te trekken.
In Nederland is daarvan het
Groninger Museum in Groningen
een voorbeeld en recent het
Filmmuseum in Amsterdam.

Locatie
Mocht de gemeente Kampen een
investering willen doen voor de
komende 10 tot 20 jaar dan is
het Reevediep de locatie.
Het gebied ligt nog op de
tekentafel en ondergaat
komende jaren in het kader van
het project ‘Ruimte voor de
Rivier IJsseldelta’ een volledige
metamorfose.
Het nieuw te bouwen museum
waar niet alleen de IJssel Kogge,

maar ook de aak en de punter
getoond zou dan als een
‘landmark’ kunnen fungeren.
Naast ruimte voor de natuur,
recreatie komt er ook woningbouw. Aan de noordoostkant van
het nieuwe NS station KampenZuid (Hanzelijn) in de richting
van de scholengemeenschap
Pieter Zandt, verrijst
over enkele jaren de wijk
Stationskwartier met ongeveer
800 woningen.
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Aan de andere kant van het
station is een wijk gepland langs
de bypass, een nu nog
droogliggende zijtak van de
IJssel. De nieuwe generatie van
Kampen kan daar vanaf 2020
wonen.
Het aantal inwoners groeit
hierdoor de komende 20 jaar van
50.000 naar 60.000 inwoners17.
Om de leefomgeving
aantrekkelijk te maken kan een
dergelijk Hanze Museum een
bijdrage aan het gebied leveren
Toeristisch- recreatieve
spin-off
Indien wordt gekozen op deze
wijze het Hanze verleden te
exposeren dan zorgt dat voor
een grote aantrekkingskracht
voor Kampen en de omgeving.
Een toename tot 50% is de
eerste 5 tot 10 jaar niet
ondenkbaar. Wel is het belangrijk
dat de omgeving inspeelt op
voldoende overnachtingsmogelijkheden.
17

Aangezien de locatie op circa
5 kilometer van de historische
binnenstad is, kan de Kamper
Kogge ingezet worden als
verbinding tussen het nieuwe
museum aan het water in het
Reevediep en de historische
binnenstad aan de IJssel.
Deze combinatie levert niet
alleen een bijdrage aan de
economische spin-off voor de
binnenstad, maar ook aan de
totaalbeleving van een moderne
Hanze stad voor de bezoeker.
Daarnaast biedt het perspectief
om het verblijf in en rond
Kampen met een of twee dagen
te verlengen zodat er naast
dagjesmensen ook
weekendmensen Kampen
bezoeken waardoor de
bestedingen sterk toenemen.
Culturele spin-off
Op basis van de toename van het
aantal bezoekers, het verlengen
van het verblijf van een dag naar
twee of drie dagen draagt bij aan
hogere bezoekersaantallen voor
de andere culturele instellingen.

Hoewel een dergelijk museum
tijdens de Internationale
Hanzedagen in 2017 niet gereed
is, kan in het gebied van het
Reevediep wel een tijdelijk
festival- of een evenementen
terrein gerealiseerd worden
waarbij de Kamper Kogge alvast
wordt ingezet als verbinding naar
de historische binnenstad.
Indien voor de komende 5 tot 10
jaar wordt gekozen voor een
vitrine aan de IJsselkade bij de
Van Heutszkazerne of een
vitrine(plus)variant bij de
Koggewerf, dan kan dat als
stopplaats fungeren, waardoor
het rijke Hanze verleden van
Kampen in de schijnwerpers
komt te staan.
Maatschappelijke spin-off
Kampen maakt met zo’n Hanze
Museum een statement en mits
er voldoende burgerparticipatie
heeft plaatsgevonden wordt het
ook een museum van alle
Kampenaren.

Bron: Structuurvisie gemeente Kampen
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Economische spin-off
De toename van het aantal
bezoekers leidt tot een stevige
impuls voor de omgeving.

de kosten per m2 op van € 2.500
naar € 5.000 of meer. Daarnaast
zijn de kosten aan expositie per
m2 € 1.000 of meer.

Een voorzichtige schatting is dat
met het prijspeil van 2013
jaarlijks tot € 3.75 miljoen euro
in en rond Kampen wordt
besteed, een ruwe schatting
(75.000 tot 125.000 besteden
gemiddeld € 30,00).

Een bedrag van 10 tot 20 miljoen
is een ruwe schatting, maar geeft
wel een indicatie van de
investeringskosten (afgezien van
eventuele grondaankoop).

Het betreft bestedingen in de
stad, niet alleen inkomsten voor
de gemeente Kampen).
Dit bedrag is exclusief
vervoerskosten en overnachting.
Ook betekent het een toename
van de toeristenbelasting en
parkeerinkomsten voor de
gemeente.
Eerst in vitrine of plus variant en
daarna als er voldoende gelden
zijn en er belangstelling is.
Kosten en financiering
En dergelijk Hanze Museum is
een forse eenmalige investering.
Geheel afhankelijk van de
architectuur en inrichting lopen

Daarnaast zijn er de jaarlijkse
exploitatiekosten waaronder
organisatiekosten van minimaal
15 fte om het geheel goed te
laten draaien.
Een dergelijk Hanze Museum is
een gedeelde verantwoordelijk
en kan gerealiseerd worden als
het steun vanuit de EU, het rijk,
de provincie Overijssel en de
gemeente Kampen krijgt.

Kampen per ontvangen bezoeker
een bijdrage krijgen.
Dit alles op basis van grote
maritieme musea in binnenen buitenland is een entreeprijs
voor volwassen van circa € 12,50
tot € 15,00 reëel.
In de genoemde vier
mogelijkheden is de groei
van het aantal banen niet
meegenomen. Dit houdt vooral
samen op welke wijze het wordt
uitgevoerd.
Wel is aan te nemen dat als de
IJssel Kogge maximaal wordt
benut het aantal banen in de
culturele en toeristische sector
toeneemt.

Er kan ook worden gekozen
voor een combinatie van
marktpartijen, zoals
investeringsfondsen en
projectontwikkelaars.
Afhankelijk van de afspraken
daarover kan de gemeente
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Samenvattend overzicht vier varianten
Aspecten
Vorm

Variant 0
Tent

Variant 1
Vitrine

Variant 2
Vitrine-plus

Variant 3
Nieuw Hanze Museum

Locatie

Festivalterrein
Internationale
Hanzedagen 2017

Bijvoorbeeld op het
plein voor de Van
Heutszkazerne of bij NS

Op de Koggewerf
aan de IJssel (of een
varend paviljoen)

Aan het water in het
Reevediep

Periode

Tijdelijk

(Semi) permanent

(Semi) permanent

Permanent

Toeristischrecreatieve spin-off

Eenmalig 150.000 tot
200.000 bezoekers die
toch al naar de
Hanzedagen komen

Tot 10% extra bezoekers, 10 tot 20% extra
(tot 25.000)
bezoekers, wel dienen
dan alle zeilen m.b.t. de
citymarketing bijgezet te
worden (25 – 50.000)

30 tot 50% extra
bezoekers, wel dienen
dan alle zeilen m.b.t. de
citymarketing bijgezet te
worden (75 - 125.000)

Culturele spin-off

Beperkt

Aanvulling op het huidig
cultureel aanbod

Versterking van het
cultureel aanbod

Een impuls aan het
gemeentelijk, provinciaal
en landelijk cultureel
aanbod

Maatschappelijke
spin-off

Beperkt

Bezoekers cultuurcluster
en inbedding in het
Kampense onderwijs

Inwoners en het regionale Groot
onderwijs

Tot € 750.000 aan
bestedingen per jaar

Tot € 1.500.000 aan
bestedingen per jaar

Tot € 3.750.000 aan
bestedingen per jaar
10 tot 20 miljoen euro

Economische spin-off

Vooral eenmalig

Investeringskosten

Circa € 100.000

Circa € 700.000

Minimaal € 1.200.000

Financiering

Gemeente en mogelijk
provincie

Gemeente, fondsen en
bedrijfsleven

Gemeente, fondsen,
EU, rijk, provincie
bedrijfsleven en mogelijk gemeente, fondsen en
de provincie
bedrijfsleven
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6. Conclusie,
aanbevelingen en
planning
3.
6.1

Conclusie

Trekt de IJssel Kogge
bezoekers?
De belangrijkste conclusie is dat
de veronderstelling dat het
exposeren van de IJssel Kogge
bezoekers trekt juist is.

-

1.

De mate waarin hangt sterk af
van:
de wijze van exposeren
de locatie
de citymarketing
de aantrekkelijkheid van
de stad en het totale
toeristische aanbod.
Variërend jaarlijks van tot 10%
(25.000) tot maximaal 50%
extra bezoekers (125.000).
Deze aanname is gebaseerd op
de belangstelling voor het
maritieme erfgoed in Nederland:
de expositie van
verschillende soorten
scheepswrakken

-

de bouw van allerlei
replica’s op basis van
archeologisch- of
archiefonderzoek in
combinatie met een
historische scheepswerf
het aantal scheepvaartmusea dat in de provincie
en in de hoofdstad is
vernieuwd en de toename
van het bezoekersaantal.

2.

Welke expositie
mogelijkheden zijn er
in Kampen?
Er zijn vier varianten:
0.
tent
tijdelijk tijdens de
Internationale
Hanzedagen
1.

2.

vitrine
bij bijvoorbeeld de
Van Heutszkazerne aan de
IJsselkade of NS station
Kampen
vitrine-plus
op de Koggewerf
of een varend paviljoen

nieuw Hanze Museum
aan het water in het
Reevediep.

In plaats van een vitrine-plus
variant op de Koggewerf kan ook
voor de goedkopere versie van
een vitrine op de Koggewerf
gekozen worden.
Er kan tevens voor een
groeivariant gekozen worden,
eerst in de binnenstad en
vervolgens in het Reevediep.
Het is aan de gemeente Kampen
om een keuze te maken, zodat
op basis daarvan uitgebreid
exploitatie onderzoek kan
plaatsvinden waarin alle aspecten
worden meegenomen en
uitgewerkt.
3.

Wat zijn de
opbrengsten voor
Kampen?
De opbrengst voor Kampen
bestaan uit de:
toeristische
culturele
maatschappelijke en
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economische spin-off.
De hoogte hangt af voor
welke variant de gemeente
Kampen overweegt te kiezen,
zie pagina 50 voor het overzicht.
4.

Wat is de economische
spin-off voor Kampen?
De economische spin-off bestaat
uit:
Directe inkomsten voor de
gemeente Kampen:
toeristenbelasting
parkeergelden
leges
en zolang het nog een
gemeentelijke instelling is
entreegelden.
Indirect voor de gemeente, maar
wel een directe investering in de
stad:
toename bestedingen bij
de lokale middenstand en
de horeca
de handige ondernemer
ziet mogelijkheden om de
verblijfsvoorzieningen te
verbeteren (kleinschalige
hotel en bed en breakfast
voorzieningen in en
rondom Kampen)

-

het vergroot de waarde
van het merk Kampen
Kampen als woon- en
vestigingsstad voor het
bedrijfsleven wordt
vergroot.

5.

Wat zijn de kosten en
financieringsmogelijkheden
(is het winstgevend)?
De kosten verschillen per variant,
het afwerkniveau en dat geldt
ook voor de financieringsmogelijkheden.
Bij de EU, het rijk en de provincie
zijn subsidies voor de eenmalige
investeringskosten
beschikbaar, mits het past
binnen het dan lopende beleidsprogramma.
Daarnaast bieden tal van
landelijke en regionale fondsen
de uitkomst voor cofinanciering.
Ook het bedrijfsleven kan een
partij zijn die vanuit
maatschappelijke sponsoring
een bijdrage levert (in geld en/of
in kennis).

Of het winstgevend is, hangt af
welke kosten op een variant
worden afgeboekt. Betreft het
alleen de exploitatiekosten of ook
de investeringskosten en alle
bijkomende kosten zoals
ambtelijke inzet en de
citymarketing?
6.2

Aanbevelingen

1.

Neem een principe
besluit over het wel of
niet exposeren van de
IJssel Kogge in Kampen
en doe dit onder
voorbehoud
Het is van belang dat de
gemeente Kampen voor de
zomer van 2013 laat weten of de
gemeente overweegt de IJssel
Kogge in Kampen te exposeren.
Het besluit is noodzakelijk om te
starten met het aanbesteden van
het onderzoek, het lichten,
het conserveren en eventueel
transporteren van de IJssel
Kogge naar Kampen. En het
onderzoek kan dan zonder
vertraging van het project
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‘Ruimte voor de Rivier,
IJsseldelta’ gerealiseerd worden.
Het exposeren, hangt namelijk af
van de manier van onderzoeken
t/m het conserveren.
Probeer indien mogelijk wel het
besluit onder voorbehoud te
nemen van de daadwerkelijke
staat van de kogge.
De verwachting is dat het bijna
complete kogge is, maar mocht
na onderzoek en conservering
blijken dat het visuele aspect
beperkt is, dan kan Kampen
alsnog afzien van exposeren en
exposeert hoogstwaarschijnlijk
de RCE de IJssel Kogge in
het nieuw te bouwen
Batavialand.
Na de besluitvorming is het
belangrijk dat een gewenste
expositie variant of varianten
nader wordt uitgewerkt
(exploitatieonderzoek).
2.

Neem als gemeente een
duidelijk standpunt
zowel intern in de
organisatie als extern
in de media

Juist omdat de IJssel Kogge
onderdeel is van het ‘DNA profiel
van Kampen’ en het een veel
besproken onderwerp is, is goede
communicatie wenselijk.
Als het bestuur van Kampen zich
niet eenduidig uitspreekt,
dreigt een dergelijk project bij
aanvang al te verzanden,
ook al is er een besluit onder
voorbehoud genomen.
Intern zorgt het voor breder
draagvlak en commitment van
beleidsmakers tot uitvoerders in
het veld.
Extern draagt het bij aan
consistente berichtgeving in de
media. Een bijkomstigheid is dat
het juist ook een positief effect
kan hebben.
Ondernemers kunnen op het idee
komen om hierop in overleg met
de gemeente in te spelen.
Dit varieert van het vergroten
van de diversiteit aan
overnachtingsmogelijkheden in
en in de omgeving van Kampen
tot en met de ontwikkeling van
merchandising publicaties
en films.

3.

Stel de gelden voor
citymarketing voor de
komende vier jaar vast
en stuur op kwaliteit
Onbekend maakt onbemind,
niets zo is hardnekkig als een
imago. Uit onderzoek blijkt dat
een groot deel van de
‘cultuurshoppers’ Kampen na
de opening van het Stedelijk
Museum Kampen de stad voor
het eerst heeft bezocht.
Daarvan is het merendeel boven
de 50 jaar en zij geven
voornamelijk aan dat het beeld
wat ze van Kampen hadden
positief is veranderd.
Vermoedelijk heeft deze groep
die het nodige te besteden heeft,
nog het ‘oude beeld’ van Kampen
op het netvlies. Dit terwijl
kampen een stad in transitie is
naar een moderne Hanzestad.
Er zijn tal van nieuwe
voorzieningen voor de inwoners,
de toerist en het bedrijfsleven
met als kracht vernieuwen met
oog voor traditie en waarde.
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Een belangrijk onderdeel van de
citymarketing is samenwerking,
netwerken en afstemming.
Op deze wijze kan het merk
Kampen moderne Hanzestad
regionaal, provinciaal
en (inter)nationaal verder
uitgebouwd worden.
Stuur als gemeente tevens op
kwaliteit in het aanbod van
producten en activiteiten en
voeg de IJssel Kogge toe aan
de propositie van de
citymarketing zodat
er een sterk merk wordt
ontwikkeld.
Stel indien mogelijk
gericht extra geld voor
citymarketing van de kogge
beschikbaar.
4.

Stimuleer het
ondernemerschap in
Kampen, zowel bij
culturele als bij
toeristische
organisaties
Het heeft niet direct te maken
met het exposeren van de kogge,
maar wel bij het vergroten van
het bezoekersaantal, de
belangstelling voor de kogge en

de bestedingen in Kampen.
Een gezonde handelsgeest is
daarbij noodzakelijk.
Naast een stimulerende rol zoals
het aanreiken van tools, het
organiseren van bijeenkomsten,
datingsessies met het
bedrijfsleven, het betrekken van
het werkveld, draagt het
verzelfstandigen van de
culturele instellingen in Kampen
bij aan het profileren van
Kampen als een moderne
Hanzestad.
De organisatie die de kogge
bijvoorbeeld namens
de gemeente Kampen mogelijk
gaat exposeren zou een
zelfstandige stichting moeten
zijn. Maak wel goede en reële
prestatie afspraken en stuur op
kwalitatieve en kwantitatieve
output.
Verzelfstandigen is niet per
definitie goedkoper, maar levert
wel meer nut en noodzaak aan
inzicht om een bijdrage aan de
stad te leveren en er zelf ook
‘beter’ van te worden.

Op deze wijze kan het Unique
Selling Point van de IJssel Kogge
in combinatie met de andere
ontwikkelingen in Kampen
maximaal worden benut.
Op het moment dat er een
handelsgeest waait wordt de
kans ook vergroot dat
marktpartijen bij o.a. het
exposeren van de IJssel Kogge
een actieve rol gaan spelen.
5.
Meten is weten
Monitor ontwikkelingen en investeer in
onderzoek. Uit de matrix m.b.t. het
toerisme in Kampen is een aantal
essentiële kengegevens niet bekend.
Bijvoorbeeld hoeveel overnachtingen
er zijn, hoeveel banen de investeringen
in culturele en toeristische sector voor
Kampen opleveren, etc.
Betrek in het onderzoek ook niet
gemeentelijke instellingen, waardoor het
onderzoek een meerwaarde krijgt.
Hoewel meten een momentopname is,
kan het een bijdrage leveren bij inspelen
op ontwikkelingen.
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6.3
Planning
Mocht Kampen besluiten de IJssel Kogge
te exposeren dan is de planning als
volgt:
2013
besluit exposeren
aanbesteden en gunnen
onderzoek en conservering IJssel
Kogge
2014
uitvoering onderzoek
het onderzoek en lichten van de
kogge is een uitgelezen media
moment om de kogge na de
ontdekking opnieuw onder de
aandacht van de (inter)nationale
media te brengen
start conservering
eind 2016
conservering gereed.
Hoewel het conserveren van de IJssel
Kogge PR op kan leveren, het bezoekers
trekt, betekent het wel een investering in
voorzieningen in Kampen.
Afgezien van de milieuvergunningen,
is een grote locatie, mankracht en
expertise nodig om het proces goed te
doen en te monitoren.
Rijkswaterstaat betaalt de conservering,
het is niet bekend of de eventuele extra

investering in Kampen tevens worden
betaald. Dat zou uitgezocht moeten
worden.
Mogelijk dat de aak en de punter dan
ook in Kampen geconserveerd kunnen
worden of juist in Lelystad
Wel kan bijvoorbeeld met de RCE in
Lelystad afgesproken worden, mits daar
de IJssel Kogge wordt geconserveerd
(hangt af of het wel of niet wordt
aanbesteed) dat een deel van de
inkomsten (entreegelden) ten goede
komen aan Kampen voor de investering
in de expositie en/of inwoners uit
Kampen gratis entree hebben.
De gemeente Kampen heeft dan tot eind
2016 de tijd om de locatie van exposeren
gereed te maken.

het publiek, etc.
Er kan zelfs worden gekozen voor een
semipermanente expositie en dat
na 5 tot 10 jaar ervaring in de praktijk
alsnog wordt gekeken hoeveel meerwaarde de IJssel Kogge voor Kampen is.
Met de RCE kan worden afgesproken dat
op dat moment de situatie opnieuw
wordt bekeken. Tegen die tijd is er ook
meer duidelijkheid rondom de plannen
van Batavialand.
Tenslotte kan besloten worden de IJssel
Kogge alleen tijdens de Internationale
Hanzedagen 2017 te exposeren. Wel zou
in overweging genomen moeten worden
of de eenmalige hoge kosten van
transport, exposeren, verzekeren
opwegen tegen de opbrengsten.

En om voorafgaand en tijdens de
Internationale Hanzedagen 2017
de IJssel kogge als een boegbeeld in te
zetten en deze maximaal te benutten.
Een en ander is wel afhankelijk of de
gemeente besluit onder voorwaarde de
IJssel Kogge te exposeren. Bijvoorbeeld
is de IJssel Kogge wel zo compleet zoals
nu wordt ingeschat (nadat deze wordt
gelicht van de bodem) en oogt de Kogge
na conservering wel zo mooi voor
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Samenvatting
Op verzoek van de gemeente Kampen is met name de veronderstelling dat het exposeren van de gevonden IJssel Kogge in
Kampen bezoekers trekt gevalideerd. Tevens is bekeken wat dan de toeristisch- recreatieve, culturele, maatschappelijke en de
economische spin-off van het exposeren is en wat de communicatiewaarde van het Unique Selling Point (USP) voor Kampen is.
Aan de hand van deze quick scan krijgt het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad van Kampen inzicht in de
mogelijkheden van de IJssel Kogge die in opdracht van Rijkswaterstaat van de IJsselbodem wordt gelicht.
De belangrijkste conclusie is dat het exposeren van de IJssel Kogge bezoekers trekt.
De mate waarin hangt sterk af van:
de wijze van exposeren
de locatie
de citymarketing
de aantrekkelijkheid van de stad en het totale toeristische aanbod.
Het levert jaarlijks 10% (25.000) tot maximaal 50% extra bezoekers (125.000) aan Kampen op.
Het kan een impuls geven aan het aantal bezoekers, bezoeken aan en de bestedingen in Kampen. De gemeente Kampen staat de
afgelopen vier jaar op of rond plek 29 van de 30 steden in Nederland.
De schatting van het aantal bezoekers van het exposeren van de IJssel Kogge is gebaseerd op de belangstelling voor het
maritieme erfgoed in Nederland:
de expositie van verschillende soorten scheepswrakken
de bouw van allerlei replica’s op basis van archeologisch- of archiefonderzoek in combinatie met een historische
scheepswerf
het aantal scheepvaartmusea dat in de provincie en in de hoofdstad is vernieuwd en de toename van het bezoekersaantal.
Er zijn vier expositie varianten:
0.
tent, tijdelijk gedurende de Internationale Hanzedagen, investeringskosten circa € 100.000
1.
vitrine, bij bijvoorbeeld de Van Heutszkazerne aan de IJsselkade of bij het NS station Kampen,
investeringskosten circa € 700.000 (op basis van vergelijkbare vitrine bij de RCE in Lelystad), spin-off € 750.000
2.
vitrine-plus, op de Koggewerf, investeringskosten circa € 1.200.000, spin-off €1.500.000 of een varend paviljoen
3.
nieuw Hanze Museum, aan het water in het Reevediep, investeringskosten 10 tot 20 miljoen, spin-off 3.75 miljoen
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De exploitatiekosten zijn afhankelijk van de wijze waarop het wordt geëxploiteerd. Wel dient bij variant 1, 2 en 3 in ieder geval
€ 10.000 begroot te worden voor het jaarlijks onderhoud en monitoring van de IJssel Kogge.
Naast een toeristisch- recreatieve, culturele en maatschappelijke spin-off is er ook een economische spin-off. De directe
opbrengsten voor Kampen zijn entree- en parkeergelden, leges en toeristenbelasting en indirect zijn het de bestedingen in de
(binnen)stad. De opbrengsten zijn een ruwe schatting op basis van de besteding in 2012 (gemiddeld € 30,00 per persoon)
maal het aantal extra bezoekers per variant. Het exposeren van de IJssel Kogge is vooral een extra aanleiding om naar Kampen
te gaan i.p.v. naar een andere stad.
Essentieel is dat komende jaren het nieuwe citymarketingbeleid van Kampen, in samenwerking met marktpartijen, goed wordt
uitgevoerd. En doe meer onderzoek naar de effecten van de eventuele investeringen: meten is weten, belangrijke gegevens zoals
het aantal overnachtingen, banen, etc. ontbreken nog. Hierop kan vervolgens het beleid en de uitvoering mogelijk bij worden
gesteld.
Het is van belang dat de gemeente Kampen voor de zomer van 2013 laat weten of de gemeente overweegt de IJssel Kogge in
Kampen te exposeren.
Het besluit is noodzakelijk om te starten met het aanbesteden van het onderzoek, het lichten, het conserveren en eventueel
transporteren van de IJssel Kogge naar Kampen. En het onderzoek kan dan zonder vertraging van het project ‘Ruimte voor de
Rivier, IJsseldelta’ gerealiseerd worden.
Het exposeren, hangt namelijk af van de manier van onderzoeken t/m het conserveren. Probeer indien mogelijk wel het besluit
onder voorbehoud te nemen van de daadwerkelijke staat van de kogge.
De verwachting is dat het een bijna complete kogge is, maar mocht na onderzoek en conservering blijken dat het visuele aspect
beperkt is, dan kan Kampen alsnog afzien van exposeren en exposeert hoogstwaarschijnlijk de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed de IJssel Kogge in het nieuw te bouwen Batavialand.
Na de besluitvorming is het belangrijk dat een gewenste expositie variant of varianten nader wordt uitgewerkt in de vorm van een
exploitatieonderzoek. Punt van aandacht is tevens het conserveren, wel of niet in Kampen. Het is wel een meerwaarde voor
Kampen en goed voor het draagvlak en het ‘social return’ .
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Bijlage 1 Geraadpleegde literatuur

Archeologie onder water, het verleden van een varend volk
Thijs Maarleveld en Evert van Ginkel
Archeobrief, vakblad voor de Nederlandse Archeologie,
Jaargang 17, nummer 1
maart 2013
Benchmarkonderzoek toeristisch-recreatief beleid van Gemeenten
Editie 2010 / 2011
juni 2011
BIRO - Provincie Overijssel
Vrijetijdssector 2011
CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
Vakanties van Nederlanders 2010
CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
Toerisme en recreatie in cijfers 2012
Gemeente Hardewijk
Beleidsvisie en businessplan Hardewijk en Recreatie
21 september 2006
Gemeente Hoorn
Toerismebeleid: onbekend maakt onbemind’
15 januari 2013
Gemeente Kampen
Fact & figures: Kampen, regionaal en provinciaal
Stand van zaken: Kampen, regionaal en provinciaal
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Gemeente Kampen
Nota Citymarketing Kampen
juli 2012
Gemeente Kampen
Concept Erfgoednota: Kampen, rijk aan erfgoed
april 2013
Gemeente Schiedam
Toerismebrief aan de gemeenteraad
2009
Gemeente Zutphen
Binnenstad monitor
januari 2013
Gezamenlijke Kamers van Koophandel in Nederland
GOBT – Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme
Een onderzoek naar stedelijk toeristisch beleid in de provincies Overijssel en Gelderland
(o.a. Arnhem, Deventer en Enschede)
Augustina Talapessy
12 januari 2009
GOBT –Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme
Trendrapport vrijetijdssector Noord-Overijssel 2010
GOBT – Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme
Trends in de vrijetijdseconomie Noord-Overijssel.
Editie 2010
15 maart 2010
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IDMM
De IJssel Delta in historisch perspectief, een verkenning en een advies
12 september 2008
NBTC – NIPO Research
Bekendheid Overijsselse regio’s
Resultaten 2-metng december 2010
januari 2011
NBTC – NIPO Research
Kerncijfers over vrijetijd van Nederlanders (Bron: ContinuVrijetijdsOnderzoek 2010-2011)
juni 2011
Onderzoek & Statistiek, gemeente Zwolle
Rijke historie in een modern jasje, Onderzoek onder bezoekers aan het Stedelijk Museum Kampen
Dr. Roelien Dekker
December 2010
Onderzoek & Statistiek, gemeente Zwolle
Cultuurdeelname 2010 in Kampen
Dr. Roelien Dekker
december 2010
Onderzoek & Statistiek, gemeente Zwolle
Kampen een bezoekje waard! Onderzoek onder bezoekers aan culturele zomerevenementen in Kampen
Dr. Roelien Dekker
december 2010
Provincie Overijssel
Feiten en Cijfers Over de vrijetijdssector in Overijssel 2011 – oktober 2011
Cindy Gelderman, Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme
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Rekenkamercommissie Gemeente Bunschoten
’t Is een vreemdeling zeker …. Toerismebeleid in Bunschoten 2000-2011
2012
Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn
Onbekend maakt onbemind. Toerismebeleid in Hoorn
december 2012
Royal HaskoningDHV
Notitie exploitatie mogelijkheden IJssel-Kogge in Kampen
Eisse Wijma en Liezelotte Nagtegaal
april 2013
Werkgroep Koggewerf – Buitenhaven
Ontwikkelplan Koggewerf-Buitenhaven – Van Kogge tot Coaster
december 2012
Zichtbaar & effectief
Coalitieprogramma 2010 – 2014 gemeente Kampen
april, 2010
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Bijlage 2 Ontwikkeling aantal bezoekers
De volgorde is door NIPO opgesteld op basis van Toeristisch onderzoek aan steden in 2008, 2009 en 2010, per jaar is er een kleine
verschuiving, het aantal bezoekers varieert van 4.299.000 aan Amsterdam tot 296.000 aan Helmond in 2010.
1.
Amsterdam
2.
Den Haag
3.
Utrecht
4.
Rotterdam
5.
Maastricht
6.
Eindhoven
7.
s’-Hertogenbosch
8.
Groningen
9.
Arnhem
10.
Zwolle
11.
Haarlem
12.
Alkmaar
13.
Amersfoort
14.
Leiden
15.
Deventer
16.
Delft
17.
Dordrecht
18.
Enschede
19.
Tilburg
20.
Leeuwarden
21.
Zutphen
22.
Almere
23.
Hoorn
24.
Gouda
25.
Hengelo
26.
Almelo
27.
Schiedam
28.
Zaanstad
29.
Kampen
30.
Helmond
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Colofon
Opdrachtgever: gemeente Kampen
Tekst: Vincent van de Kerk, Arte Quattro. Cultureel & Museaal Projectbureau
Foto’s: waarvan bekend gemeente Kampen en Vincent van de Kerk
Met dank aan medewerking van: Judith Compagner (gemeente Kampen), Susan Wiltink (gemeente Kampen)
en Benno van Tilburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Verspreiding: deze rapportage is voor de opdrachtgever en voor intern gebruik.
Arte Quattro is niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of aanspraak op rechten n.a.v. deze quick scan.
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