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Hoor, zie en voel 7.000 jaar geschiedenis in Batavialand
Interactieve familietentoonstelling over vrachtschip de
IJsselkogge
In Batavialand, te Lelystad, is de nieuwe interactieve familietentoonstelling ‘de
IJsselkogge, het vrachtschip uit de middeleeuwen’ te zien en te beleven.
In het conserveringsstation van Batavialand ligt het wrak van de IJsselkogge, het vrachtschip uit
de middeleeuwen. Omdat de conservering in gesloten omgeving moet plaatsvinden is de
IJsselkogge niet toegankelijk voor het publiek. Maar Laura Koehler, projectleider van de
conservering van de IJsselkogge, vertelt in de tentoonstelling hoe het proces van conservering in
zijn werk gaat. Via een 360 graden view bekijken bezoekers de IJsselkogge in het
conserveringsstation van alle kanten. De interactieve tentoonstelling is geschikt voor het hele
gezin.
Familietentoonstelling
Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen aan de slag bij een riviertafel. Rivieren verzanden en
worden ondieper. Schepen lopen vast en de handel stagneert. Probeer de rivier bevaarbaar te
houden voor de IJsselkogge. Leer op een leuke en interactieve manier hoe water en zand
samen- of tegenwerken. Het tweede interactieve element van de tentoonstelling is ‘Varen met
een kogge’. De kogge is met zijn lading op weg naar Kampen. Als schipper bestuur je het schip
met een stok. Ga je te langzaam dan moet je zorgen dat de wind in de zeilen komt. Ga je te snel
dan moet je je zeil ruimte geven. De lading moet, zo compleet mogelijk, de haven van Kampen
zien te bereiken. Met alle weersinvloeden zal dit voor menigeen een uitdaging zijn.
Scheepswrak de IJsselkogge
Het wrak is in 2010 gevonden op de bodem van de IJssel. Nooit eerder trof men zo een complete
kogge aan. De kogge werd in 2016 onder veel belangstelling uit de IJssel gelicht en ter
conservering overgebracht naar Batavialand. Bij het conserveren van de kogge wordt het hout
langzaam geïmpregneerd, zodat het scheepswrak voor vele jaren behouden blijft.
Deze kogge is 26 bij 8,5 meter en omstreeks 1400 waarschijnlijk expres afgezonken. Het schip
moest het zand, grind en slib blokkeren, zodat de vaargeul in de IJssel op diepte bleef.
Over Batavialand
Het verhaal van Nederland is het verhaal van water. Water als bittere vijand, water als bron van
handel en voorspoed. Batavialand breng onze strijd tegen het water tot leven - de inpolderingen
en dijkenbouw - maar ook de ontdekkingsreizen, de overzeese handel en de specialistische
kennis die Nederland exporteert. Meer dan 7.000 jaar leven op de grens van land en water – je
hoort, ziet en voelt het in Batavialand!
Werf en museum op passende locatie

Batavialand ligt op een toepasselijke plek: aan het IJsselmeer, in het goed bereikbare Lelystad.
Hoofdstad van de provincie Flevoland, het grootste inpolderingsproject aller tijden. Batavialand
heeft een binnen- en een buitenlocatie. Buiten vind je de werf, met aan de steiger de beroemde
replica van VOC-schip Batavia. Het museum verrast je met maritieme tentoonstellingen,
presentaties en doe-dingen voor de jongste bezoekers. Batavialand biedt het hele gezin een leuk,
leerzaam en interactief dagje uit.
Kijk op www.batavialand.nl voor meer informatie.
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