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Fietsroute Kampereiland
Open Monumentendag 2017
Open Monumentendag 2017 staat in het
teken van ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.
Tijdens deze fietstocht ervaart u het
bijzondere landschap van het Kampereiland
en ontdekt u meer over de historie, de
natuur en de bewoners.
Museumboerderij Erf 29 is start- en
eindpunt. Hier kunt u parkeren, uw e-bike
opladen en genieten van koffie/thee of een
kom soep.
1) Museumboerderij Erf 29,
Heultjesweg 31 (start- en eindpunt)
Eeuwenlang was de gemeente Kampen
eigenaar van alle landerijen en terpen
op het Kampereiland. De erven waren
allemaal genummerd. De Museumboerderij
is gevestigd op Erf 29, in een terpboerderij
uit de 19de eeuw van het Saksische
Halletype. Dit erf werd in 1444 voor het

De boeren haalden lange tijd hun
inkomsten uit de verkoop van hooi. Vanaf
verschillende haventjes werd dit hooi
vervoerd naar afnemers uit de hele regio.
Een van deze haventjes was ’t Raasje
aan de IJssel, nu een jachthaven voor de
pleziervaart.
7) Middendijk

eerst verpacht. In en om de boerderij kunt
u kennismaken met het leven en werken
op de boerderij zoals dat er ongeveer 100
jaar geleden uitzag. Bijzonder is ook de
collectie klederdrachten uit Kampen en
omgeving.
2) Rustpunt Noorderrand,
Noorderrandweg 10
Geniet hier van de rust en weidsheid van
het landschap. Het rustpunt is gelegen
achter het erf van een boerderij.
3) Noorddiep
Oorspronkelijk mondde het Noorddiep uit
in de Zuiderzee, maar in 1480 werd deze
zijtak van de IJssel afgedamd om door de
andere mondingen voldoende water te
laten stromen.
Net aan de overkant van de Frieseweg
ligt Erf 19. Hier stond vroeger een hoge
seinpaal. Zodra er water over de dijk

8) Oudste Dijk
De eerste dijken die bekend zijn
uit schriftelijke bronnen, werden
aangelegd in 1603. In de bocht van de
Stikkenpolderweg richting Erf 47 is in het
landschap een restant van een van deze
dijken te zien.
9) Noorderrandweg

De Middendijk vormde lange tijd de
hoofddijk van het Kampereiland. Deze
dijk beschermde het Kampereiland tegen
de Zuiderzee. De kolk halverwege deze
weg herinnert nog aan één van de vele
overstromingen.

spoelde was de bewoner verplicht om een
grote mand of lantaarn in de paal te hijsen.
Zo kon ieder zich op tijd voorbereiden
op een overstroming. Twee andere palen
stonden bij Erf 26 en Erf 38.
4) Vogelkijktoren Ketelmeer,
Rechterveldweg
De uitkijktoren van Staatsbosbeheer
biedt een uniek uitzicht over het
Ketelmeer. De toren is vernoemd naar
Jan Nap, een bekende vogelliefhebber
van het Kampereiland. Het Ketelmeer
ligt tussen het Kampereiland en de
Noordoostpolder in. Dit natuurgebied met
zijn vele eilandjes is heel geschikt voor
vaartochtjes. De vlakke eilandjes en het
ondiepe water trekken veel soorten vogels
aan zoals steltlopers en verschillende
soorten eenden. Maar ook visarenden
en zeearenden worden hier gezien. De
rietkragen zijn populair bij spreeuwen,
blauwborsten, karekieten en rietzangers.

Vanaf de Noorderrandweg heeft u zicht op
het Zwarte Meer, een van de randmeren
die ontstonden bij de inpoldering van
de Noordoostpolder en Flevoland. Het
ondiepe water en de brede rietkragen zijn
een goede plek voor vogels en waterleven.
De rietoevers zijn een geliefd broedgebied
voor de roerdomp, porceleinhoen,
rietzanger en karekiet.
10) Ganzendiep

Op het Kampereiland was in de 18de
en 19de eeuw sterke aanslibbing van
land. Om dit te bevorderen, werden
biezenvelden aangelegd. Zo ontstond
onder meer de Stikkenpolder, die zijn
naam dankt aan het aanplanten van de
stekken. Van de biezen werden matten
gemaakt, die vanuit Genemuiden werden
geëxporteerd.

Op diverse plekken langs de Brinkweg
liggen kolken die herinneren aan vroegere
overstromingen vanuit het Ganzendiep.
Op het zuidelijkste punt van de Brinkweg
is nog steeds te zien waar vroeger de pont
naar Grafhorst voer.

5) Rechterdiep
Erf nummer 11 “De Zwarte Welle”
was oorspronkelijk gelegen aan het
Rechterdiep. De bewoners verzorgden
daar het pontveer. Het Rechterdiep was in
de 18de eeuw de belangrijkste monding
van de IJssel. Rond 1850 werd echter
het Keteldiep verbeterd en nam deze
de rol van belangrijkste IJsseluitgang
over. Het Rechterdiep verloor toen zijn
functie. Tijdens de inpoldering van de
Noordoostpolder besloot men om het
Rechterdiep te dempen.
6) Gemaal ’t Raasje
Op het Kampereiland zorgden sluizen,
gemalen en kleine molentjes voor
een goede waterstand. Tijdens de
ruilverkaveling van de jaren 50 werden
er nieuwe gemalen gebouwd. Gemaal
’t Raasje aan de IJssel is nog steeds
werkzaam.

11) Miniaturenboerderij Klein Kampen,
Nesweg 4
Melkveehouder Joop Koers werkt hier aan
een miniatuurversie van de historische stad
Kampen. Meer dan 200 gebouwen zijn al
te bewonderen. Ook zijn er oude trekkers
en werktuigen te zien. Onderweg komt
u nog langs Gemaal het Gansje, net als ’t
Raasje daterend uit de jaren vijftig.
12) Erf 52,
Stikkenpolderweg 2
Erf 52 is één van de terpboerderijen uit de
periode 1930-1940. Ze vallen op door hun
roodbruine baksteen en rode pannendak.
Aan de erfnummers is goed af te lezen hoe
oud de erven zijn.

