


Open Monumentendag viert 
dit jaar haar 30ste editie! 

 

 
Monumenten staan stuk voor stuk sym-
bool voor onze cultuur, nauw verbonden  
met onze individuele, lokale en nationale 
identiteit. Daarmee past het thema heel 
mooi bij deze jubileumeditie van de Open 
Monumentendag, een evenement dat zelf 
inmiddels ook een icoon is. 

Iconisch voor Kampen is natuurlijk het 
IJsselfront met daarin de hoofdrolspelers: 
Bovenkerk, Nieuwe Toren en Buitenkerk. 
En in het buitengebied zijn het de kerk-
torens en molens die het landschap extra 
betekenis en dimensie geven. Maar ook in 
het klein vind je de iconen en symbolen 
bij alle monumenten terug: van binnen en 
van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in 
schilderingen en gevelstenen.

U kunt dit jaar kiezen uit maar liefst 43 
locaties, die elk op hun eigen manier 
symbool staan voor de rijke geschiedenis 
van de stad Kampen, de dorpen en het 
buitengebied. In de kerken zijn de orgels 
te bekijken en te beluisteren: symbolen 
van een lange muzikale traditie. 

De musea laten hun historische 
collecties zien, terwijl de galeries en 
ateliers de hedendaagse beeldentaal 
tonen. U kunt meelopen met de 
wandeling langs gevelstenen, die symbool 
staan voor de (voormalige) bewoner of 
functie van het pand.  Kinderen kunnen 
op diverse locaties aan de slag met iconen 
en symbolen. 

Wij wensen u een mooie dag toe!

Definitie Icoon: 
1) voorwerp of persoon, die een bepaalde periode of 
groep belichaamt
2) geschilderde afbeelding van Christus of een 
heilige
3) (computer) pictogram: een icoontje aanklikken

Definitie Symbool:
1) waarneembaar teken of voorwerp dat iets 
abstracts uitbeeldt; zinnebeeld
2) teken dat een begrip voorstelt

tip

Het landelijke thema is: 

Iconen en Symbolen



Gevelstenenwandeling

Gevelstenen zitten vol symboliek, over de (voor-
malige) bewoner of de functie van het pand. 
Stadsgids Cor Adema leidt u langs de mooiste 
gevelstenen en onthult de boodschap die ze 

bevatten. 

Start om 14.00 uur bij de Stadskazerne, 
de wandeling duurt ongeveer een uur.

tip

opent de deuren tijdens Open 
Monumentendag. Voor het eerst sinds lange tijd 
is dit prachtige historische gebouw weer voor 
publiek toegankelijk. U kunt kennismaken met 
de verschillende instellingen in het gebouw en 

genieten van het unieke uitzicht.

tip De Stadskazerne

Wilt u de voeten even rust geven?
 

Tijdens Open Monumentendag vaart de Havana langs 
de gehele lengte van het iconische IJsselfront. Een 
unieke ervaring. De vaartocht duurt zo’n 45 minuten. 
Er passen maximaal 12 personen aan boord. I.v.m. het 
op- en afstappen is dit alleen geschikt voor mensen 
die goed ter been zijn. Meevaren kost ¢ 5,00 p.p.  

Opstap Ponton boven de stadsbrug: 
10.00, 12.00, 14.00 uur

Opstap Koggewerf: 11.00, 13.00, 15.00 uur

tip

Voor meer activiteiten 
in Kampen, kijk op 
stad.kampen.nl

ontwerp en illustraties: small mercies, zwolle



KERKEN

Zalker voetveer
Veecaterdijk 12A, ‘s-Heerenbroek. 

Op vertoon van deze brochure kunt u tijdens 
Open Monumentendag gratis gebruikmaken van het 
Zalker voetveer. Het voetveer zorgt voor de 
verbinding tussen Zalk en ’s-Heerenbroek en 
biedt u de mogelijkheid om een rondje te fietsen 

langs beide oevers van de IJssel. 

tip

Op de IJssel naast het Van Heutszplein vindt 
u ’s avonds het Kamper Kadefestival, waarbij 
Kamper bands op een drijvend podium optreden. 
Het evenement is gratis toegankelijk en belooft 

weer een mooi feest te worden.

tip
KAMPER KADEFESTIVAL

Maak de Symbolenketting 
op deze locaties: stedelijk museum kampen, Stadskazerne, 

Stadsgehoorzaal, kinderboerderij. 
Deze locaties zijn op de kaart te herkennen met een 

Doe de Speurtocht ‘Iconen en Symbolen’ in Margaretha en Stadsziekenhuis
Doe de Fotopuzzeltocht in de Dorpskerk van IJsselmuiden

Maak muziek in de kerk in Wilsum
Doe het Symbolenalfabet in het Ikonenmuseum

Ga Koemelken in de Stadsboerderij
Doe de Puzzeltocht in Molen d’Olde Zwarver

Laat je schminken en eet pannenkoeken in Molen de Valk

VOOR KINDEREN:



Bovenkerk 
Koornmarkt 28, Kampen.  
Deze gotische kruisbasiliek heet ook wel 
de St Nicolaaskerk en is gebouwd vanaf 
de 12e eeuw. Het interieur bevat onder 
andere een vroeg-renaissance koorhek, 
een natuurstenen kansel en een monu-
mentaal orgel, gebouwd door A.A. Hinsz 
in 1742. 

Om  10.00 uur een orgelbespeling door 
Ab Weegenaar. Om 12.00 uur is er een 
rondleiding van 45 minuten voor meer-
dere groepen. Om 16.00 uur tot 16.30 uur 
slotconcert door Ab Weegenaar. 
Open van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Broederkerk
Broederstraat 16, Kampen. 
Deze tweebeukige hallenkerk is oor-
spronkelijk een kloosterkerk, gebouwd in 
de 14de eeuw door de Kamper Minder-
broeders. De kerk is na een brand verbou-
wd van 1472 tot 1490. 
U kunt om 14.00 uur een rondleiding 
volgen door een gedeelte van het klooster-
complex.

Buitenkerk  
of Onze Lieve Vrouwe Kerk
Buiten Nieuwstraat 101, Kampen.  
De bouw van deze hallenkerk werd ge-
start in de 14de eeuw. De naam ‘Buiten-
kerk’ is ontleend aan de plek van de kerk: 
het nieuwe stadsdeel de Buitenhoek, dat 
oorspronkelijk buiten de stadsmuur lag. 

U kunt de gewelven bezichtigen voor € 3,-

Evangelisch Lutherse Kerk
Burgwal 85, Kampen. 
Gebouwd rond 1840 naar een ontwerp 
van Nicolaas Plomp. Het orgel is in 1843 
gebouwd door C.F.A. Naber uit Deventer.
 
U kunt het interieur en de gebrandschil-
derde ramen bezichtigen en luisteren naar 
orgelspel.

KERKEN

De volgende locaties zijn voor zover bij de organisatie bekend geopend van 10.00 
tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld. De locaties kunt u herkennen aan de vlag 
of de poster van Open Monumentendag. Deelname aan de aangeboden activiteiten 
is op eigen risico. Met symbolen is aangegeven of de locatie toegankelijk is voor 

mindervaliden en of er toiletten aanwezig zijn.
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Gereformeerde Gemeente
2e Ebbingestraat 3, Kampen. 
Gebouwd in 1951 in een voor de 
wederopbouwperiode kenmerkende stijl. 
De kerk heeft een Koff-orgel uit Utrecht 
uit het jaar 1909. 

U kunt het interieur bezichtigen en luis-
teren naar orgelspel.

Nieuwe Kerk
Broederweg 34, Kampen. 
Deze kerk uit 1912 is ontworpen door 
Tjeerd Kuipers. Hij liet zich hierbij 
inspireren door de bouwstijl van Berlage. 

U kunt hier het Korenfestival bezoeken.

Sint Annakapel
Broederweg 10, Kampen.  
Een laatgotische, eenbeukige kapel, van 
oorsprong behorend bij het 
Cellezustersconvent. In 1823 werd de 
kerk eigendom van de Doopsgezinden en 
werd het interieur ingrijpend aangepast. 
Het orgel dateert uit 1897 en is van de 
Kamper orgelmaker J. Proper.

Dorpskerk IJsselmuiden 
Dorpsweg 53, IJsselmuiden. 
Van oorsprong Romaanse kerk met 19de 
eeuwse uitbreidingen. Bespeling van het 
300 jaar oude en recent gerestaureerde 
Verhofstadt-orgel. 

Kinderen kunnen een foto-puzzeltocht 
doen in en om de kerk.

deels
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R.K. Kerk IJsselmuiden
Oosterholtseweg 2, 
IJsselmuiden. 
De kerk is in 1919 gebouwd naar een 
ontwerp van J. Stuyt. 

Bezichtiging van kerkelijke gebruiksvoor-
werpen en foto’s van de oorspronkelijke 
beschildering van de kerk. Ook kunt u 
luisteren naar zang en muziek.

R.K. Kapel
Rondeweg 9, IJsselmuiden. 
Kapel op de rooms-katholieke begraaf-
plaats van Kampen in IJsselmuiden. 
Gebouwd in 1889 naar ontwerp van de 
Amsterdamse architect A.C. Boersma.

N. H. Kerk Wilsum 
Dorpsweg 13, Wilsum. 
De kerk van Wilsum stamt uit 1050 en 
was gewijd aan St. Lambertus. Het is een 
van de oudste kerken van Overijssel. In 
de kerk zijn een aantal muurschilderingen 

U kunt de toren beklimmen en de gewelven 
van bovenaf bekijken. Ook zijn er gidsen 
die rondleidingen geven. Kinderen zijn 
welkom om in de kerk hun eigen muziekin-
strument of het orgel te bespelen (gewijde 
en klassieke muziek). De vaste organisten 
zullen hen begeleiden.

N. H. kerk Zalk en Veecaten
Kerkplein 22, Zalk. 
Eenbeukige kerk met Romaanse en 
Gotische onderdelen. Preekstoel en 
herenbank van de voormalige havezate 
Buckhorst. 

Bezichtiging orgel en toren. Orgelspel door 
organisten en bezoekers.

Bovenkerk, Kampen
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Stedelijk Museum Kampen 
Oudestraat 133, Kampen. 
Het museum is gevestigd in het voorma-
lige oude en nieuwe raadhuis. Het oude 
raadhuis dateert uit 1350, het nieuwe 
raadhuis uit 1835. 

U kunt het museum op Open Monumen-
tendag gratis bezoeken. In het oude raad-
huis kunt u de Schepenzaal bezichtigen. 
Het museum heeft een vaste historische 
collectie over water, religie, rechtspraak en 
het huis van Oranje. Ook is er een expositie  
te zien met schilderijen van Sven Kroner.

Het museum is een van de locaties voor de 
kinderactiviteit ‘symbolenketting maken’.

Ikonenmuseum
Buiten Nieuwstraat 2, Kampen.
Iedereen vanaf 8 jaar kan hier het Sym-
bolenalfabet doen. Door in het museum 
een compleet alfabet bij elkaar te zoeken, 
leer je op speelse wijze over ikonen en 
symbolen. 

Voor kinderen tot en met 12 jaar is het 
museum gratis toegankelijk. Andere be-
zoekers betalen een gereduceerde toegang-
sprijs van € 5,00.

Museum De Stadsboerderij
Groenestraat 94, Kampen. 
Authentiek ingerichte stadsboerderij van 
rond 1900. 
Vrijwilligers in klederdracht beelden het 
boerenleven uit en vertellen over het 
leven van de stadsboeren en hun familie. 

MUSEA

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan is 
een foto-expositie ingericht. Er is een zoge-
naamde limonadekoe aanwezig waarmee 
kinderen het melken kunnen uitproberen.

Miniaturenboerderij 
‘Klein Kampen’
Nesweg 4, Kampereiland. 
Zelfgemaakte miniaturen (schaal 1:10) 
van oude gebouwen uit Kampen en 
omgeving. Ook zijn oude landbouwtrac-
toren en werktuigen te zien. Doorlopend 
worden rondleidingen gegeven.

Museum “De Kroon” 
Zwolseweg 79, ’s-Heerenbroek. 
In Museum De Kroon in de 
doorrijschuur in ’s Heerenbroek is een 
expositie te zien over 100 jaar 
coöperatieve zuivelfabriek ’s Heeren-
broek. Ook is er een expositie over de 
levensloop van de beroemde weerman 
Jan Pelleboer en over het bezoek van het 
koningspaar aan ‘s Heerenbroek in 2013. 

Het museum is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.
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Molens en 

gemalen
Gemaal Broeken en Maten
Flevoweg 74, Kampen. 
Stoomgemaal uit 1865 voor het bemalen 
van de polder Broeken en Maten. In 
1928 omgebouwd naar elektrisch gemaal. 
Verzameling pompen, oude werktuigen, 
watermolen, historische kaarten en docu-
menten. 

Rondleiding en demonstraties. Roeien met 
de punter op de machinekolk.

Molen d’Olde Zwarver
IJsseldijk 92, Kampen. 
Deze windkorenmolen uit 1842 maalt 
spelttarwe van het Kampereiland. Bij 
voldoende wind zijn er maaldemon-
straties. Ook is er een puzzeltocht voor 
kinderen door de molen.

Molen De Valk 
Brinkweg 11, Zalk. 
Korenmolen uit 1860. Er worden rondlei-
dingen gegeven en bij voldoende wind 
wordt maïs gemalen. Ook worden pan-
nenkoeken gebakken en kunnen kinderen 
zich laten schminken. 

De molen is geopend van 10.00 tot 16.15 
uur.

beperkt

beperkt
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Broederpoort 
Broederweg 36, Kampen. 
Stadspoort uit de 15e eeuw. In 1615 in 
renaissancestijl verbouwd.

Ine en Jan van der Burgt uit Zwolle laten 
hier hun zelfgebouwde schaalmodel (1:32) 
van de Broederpoort zien. 

poorten Cellebroederspoort
Cellebroedersweg 24, Kampen. 
Stadspoort uit de 15e eeuw. In 1617 in 
renaissancestijl verbouwd.

Popkoor4you zingt hier haar nieuw 
ingestudeerde repertoire. Ook laat het 
saxofoon ensemble van Quintus hun 
muzikale talenten horen.

Koornmarktspoort
IJsselkade 1, Kampen. 
Stadspoort uit de 14e eeuw met een 
tentoonstelling van beeldend kunstenaars 
Thea van Hoften en Yumiko Yoneda. 

BROEDERPOORT

Ine en Jan van der Burgt uit Zwolle 
laten in de Broederpoort hun zelfge-
bouwde schaalmodel van de Broederpoort 
zien. Meer dan een jaar hebben zij hieraan 
gewerkt, en het resultaat is indrukwek-
kend. Eenmalig is dit stukje vakmanschap 

in Kampen te bewonderen.

tip
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Gemeentelijke Expositieruimte
IJsselkade 33, Kampen. 
Synagoge uit de 19e eeuw. Gebouwd in 
een neoclassicistische stijl. 

Op de galerij is een permanente tentoon-
stelling over de Joodse geschiedenis van 
Kampen. Ook is een expositie te bezichti-
gen van Henk Tichelaar, winnaar van de 
Kamper Kunstprijs 2015.

‘t Huys der Kunsten
Voorstraat 20, Kampen. 
Eén van de oudste panden van Kampen, 
met sporen uit de dertiende eeuw. 

U kunt exposities van beeldende kunst 
bezichtigen. Vanaf 16.00 uur wordt het 
dertigjarig jubileum gevierd van Stichting 
Werk in Uitvoering, een kunstenaarscol-
lectief.

Smederij Sven de Lang
Voorstraat 16, Kampen. 
Smederij met gevelsteen uit 1768. Het 
pand zelf is van eerdere datum. 
Ambachtelijk smeedwerk door meesters-
mid Sven de Lang.

Huize Maria
IJsselkade 25 Kampen. 
Negentiende eeuws woonhuis aan de 
IJssel. Huize Maria heeft een deur met 
gezandstraald glas en een originele 
tegelvloer. 

Expositie van foto’s en pottenbakkerswerk 
uit Vietnam. Permanente tentoonstelling 
van Workheart van het kunstenaarsduo 
Bert van der Sluis en Douwe Buwalda.

Atelier in Stationswoning
Stationsplein 1, Kampen
De spoorlijn Zwolle-Kampen werd in 
1865 in gebruik genomen. In 1912 werd 
de spoorlijn enkele tientallen meters 
verkort en daarbij werd het oude station 
van Kampen vervangen door een nieuw 
station. De stationschef woonde in de 
bovenwoning van dit station.

In deze bovenwoning is nu het atelier van 
Tineke van der Velde gevestigd.

Woonhuis 
Vloeddijk 96, Kampen
Dit rijksmonument dateert waarschijnlijk 
uit de 17de eeuw.

In de voorkamer is een expositie met werk 
van de kunstenaar Rob Roos. 

EN EXPOSITIERUIMTEN

ATELIERS, GALERIEeN
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OVERIGE LOCATIES
Margaretha 
Burgwal 45-49, Kampen. 
Een woonzorgcomplex dat uit meerdere 
panden bestaat. Het pand op nummer 
49 is in 1931 gebouwd door de Kamper 
architect G.B. Broekema. In de tuin zijn 
onder andere de herplaatste dakkapellen 
te zien van het voormalige Heilige Geest 
Gasthuis.

Onder leiding van een gids kunt u een 
rondleiding krijgen door de gebouwen en 
de tuin. In de locaties Margaretha en 
Stadsziekenhuis is er een speurtocht 
‘Iconen en symbolen’.  Verder zijn er de 
gehele dag muzikale optredens.

Stadsziekenhuis Engelenberg 
en Willem Kolff Stichting 
Engelenbergplantsoen 3, Kampen. 
Het Stadsziekenhuis Stichting Engelen-
berg werd gebouwd in 1911-1916 naar 
ontwerp van architect Willem Kromhout. 
U kunt zich laten rondleiden door een 
gedeelte van het voormalige stadszieken-
huis. De werkkamer van Prof. dr. Kolff 
is te bezichtigen. Hier ontwikkelde hij in 
1943 de eerste kunstnier ter wereld. 
Ook kunt u een expositie bekijken met als 
thema ‘Iconen en Symbolen’ door leerlin-
gen van de Engelenbergschool. 

In de locaties Margaretha en Stadszieken-
huis is er een speurtocht ‘Iconen en 
symbolen’.  Verder is er een kleedjesmarkt 
en de gehele dag muzikale optredens. Het 
restaurant is geopend.
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De Stadskazerne 
Oudestraat 216, Kampen. 
Het oudste kazernecomplex van Kampen, 
de Generaal J. B. Van Heutszkazerne, 
werd gebouwd in 1851-1863. Het pand 
is de afgelopen jaren verbouwd tot De 
Stadskazerne. 

De Stadskazerne opent de deuren tijdens 
Open Monumentendag. Voor het eerst 
sinds lange tijd is dit prachtige historische 
gebouw weer voor publiek toegankelijk. U 
kunt kennismaken met de verschillende 
instellingen in het gebouw en genieten van 
het unieke uitzicht. 
Er is onder andere een beeldpresentatie 
over de geschiedenis van het gebouw. 

De Stadskazerne is een van de locaties 
voor de kinderactiviteit ‘symbolenketting 
maken’.

Vrijmetselaarsloge 
‘Le Profond Silence’
Boven Nieuwstraat 36, Kampen. 
Authentieke loge uit 1888 naar ontwerp 
van W. Koch. Bezichtiging gebouw, waar-
onder monumentale werkplaats en loge 
inclusief voorhof en tempel. 

Rondleidingen en een promotiefilm.

Vereniging van 
Vrijzinnige Hervormden
Vloeddijk 62, Kampen. 
Recent gerestaureerd woonhuis uit 
ongeveer 1900. Modern met behoud van 
originele elementen. Wordt gebruikt als 
kerkzaal en voor andere activiteiten. 

Rondleiding, muziek en kunst. In het pand 
hangen drie bijzondere iconen.

Nieuwe Toren
Oudestraat 146, Kampen. 
Gebouwd in 1649-1663. De stenen 
onderbouw werd ontworpen door de 
timmermeester Dirck Jansz. uit Edam. De 
lantaarn is een ontwerp van Philips Ving-
boons. Carillon met Hemony klokken. 

U kunt de toren beklimmen voor een 
prachtig uitzicht over Kampen. Er is een 
gids aanwezig. Bovenop de Nieuwe Toren 
kunt u een leuke foto van uzelf laten 
maken met Kampen op de achtergrond. 
Deze foto kunt u aan het eind van de dag 
van een website downloaden.                                     
                                                    
Sigarenfabriek De Olifant, 
Oudestraat 101-103 / Voorstraat 104-
106, Kampen.
Een monumentale sigarenfabriek waar 
nog steeds sigaren worden vervaardigd en 
een koffiebranderij waar de koffie van De 
Eenhoorn vers wordt gebrand.

SNS Historisch Centrum
Burgwal 43, Kampen.
Voormalige Nutsspaarbank met origineel 
bankinterieur uit 1928, gebouwd in tradi-
tionalistische bouwstijl naar een ontwerp 
van G. Hoekzema.

Stadsgehoorzaal Kampen
Burgwal 84, Kampen. 
Gebouwd in 1891 naar een ontwerp van 
K. de Vidal de St. Germain in neoclassi-
cistische bouwstijl. Bezichtiging schouw-
burgzaal en foyers.

De Stadsgehoorzaal is een van de locaties 
voor de kinderactiviteit ‘symbolenketting 
maken’.
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Winkelpand
Oudestraat 206, Kampen. 
Rijksmonument met originele 19de 
eeuwse winkelpui en origineel winkelin-
terieur. 

Informatie over de bouw- en 
bewoningsgeschiedenis.

Restaurant 
de Vierjaargetijden
IJsselkade 59, Kampen. 
Gebouwd rond 1900 als villa en later 
gebruikt als bankgebouw. Het interieur 
heeft nog originele elementen.

Koggewerf
Havenweg 7, Kampen. 
Expositie over de Hanzetijd, de Kamper 
Kogge en de IJsselkogge. 

De Kamper Kogge is deze dag niet in 
Kampen. Wel is de smederij in werking.

Kinderboerderij Cantecleer
Buitensingel 3, Kampen. 
Kinderboerderij met speeltuin, hooi-
zolder en eco-bos. Diverse activiteiten, 
zoals ambachtelijk brood bakken. 

De kinderboerderij is een van de locaties 
voor de kinderactiviteit ‘symbolenketting 
maken’.

Rijtuigencollectie 
Ton Kruithof
Flevoweg 75, Kampen. 
Een collectie rijtuigen, koetsen en tuigen 
die in de regio Kampen zijn gebruikt door 
boeren, burgers en buitenlui. 

Er een demonstratie paarden beslaan.

zalk

IJSSELMUIDEN
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Voor meer activiteiten 
in Kampen, kijk op 
stad.kampen.nl
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zalk ‘s Heerenbroek

WILSUM
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35 opstapplaats ‘havana’

stadsbrug

oudestraat

burgwal

vloeddijk

buiten nieuwstraat

boven nieuwstraat

vloeddijk

groenestraat

ijsselkade

ijsselkade

3e ebbingestraat

2e ebbingestraat

1e ebbingestraat

broedersingel

oudestraat

opstapplaats ‘havana’

kerk poort

museum

overig

galerie
gemaal
molen

symbolenketting maken
voor kinderen
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