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Huisgerookte IJsselmeerpaling en dagelijks verse visaanvoer uit Urk zijn het handelsmerk van 

Palingboot Het Bottertje in Kampen. Johannes (27) en Pieter-Rein Hakvoort (25) runnen deze 

viswinkel met restaurant. Vis verwerken en verkopen zit in de familie. Vader Jan baat viswinkel 

Het Bottertje in Elburg uit en leerde zijn zonen het vak.

Tekst: Bianca Roemaat - Beeld: Henk Riswick

Palingboot Het Bottertje in Kampen vaart wel bij Urker vis

Moderne viswinkel met 
een vleugje nostalgie

Je kunt er een hengeltje uitgooien om een 
snoekbaars te vangen. Palingboot Het Bottertje 
in Kampen ligt namelijk op de IJssel, pal aan de 
kade van deze pittoreske Hanzestad. Wie vanaf 
het station over de brug naar de binnenstad 
wandelt, ziet rechts meteen Het Bottertje 
liggen. Ook vanuit de binnenstad is deze boot 
niet te missen. Een groot, blauw uithangbord 
en de menuborden, trekken de aandacht van 
passanten.
‘’In de zomer is de haven hier leeg, dan zijn alle 
boten in de vaart. Nu ligt het hier vol met 
schepen. ’s Avonds zie je alle lampjes branden, 
dat is een prachtig gezicht. De opkomst van de 
zon in de ochtend is heel mooi. Ik ga elke dag 
fluitend naar mijn werk”, vertelt Johannes 

Hakvoort. Zijn broer Pieter-Rein met wie hij 
samen Palingboot Het Bottertje in Kampen 
bestiert, valt hem bij. “Ik heb een paar jaar 
gevaren op allerlei vissersboten op de Noord-
zee en het IJsselmeer. Sinds ik een gezin heb, 
werk ik hier en ben ik blij dat ik toch nog elke 
dag op het water aan het werk ben.”
De broers voelen zich, bij wijze van spreken,  
‘als een vis in het water’ op hun boot die als 
viswinkel en restaurant met 58 zitplaatsen 
fungeert. Als je binnenkomt, hebben de broers 
meteen een woordje klaar. Elke klant krijgt een 
vrolijke begroeting en er wordt een praatje 
gemaakt. “Het is hier lekker gemoedelijk”, 
merkt Johannes op, die zichtbaar geniet van het 
contact met zijn klanten. 

Familie in viszaken
De familie Hakvoort is sinds 2014 eigenaar van 
Palingboot Het Bottertje in Kampen. Grondlegger 
is Jan Hakvoort, sinds 1994 actief in de vis. Als 
geboren en getogen Urker, werkte hij eerst als 
visserman voordat hij naar Canada vertrok, waar 
hij een rokerij heeft opgezet. In 1997 keerde hij 
terug naar Nederland en in 2002 opende hij in de 
binnenstad van Elburg viswinkel Het Bottertje. 
Deze zaak verhuisde in 2011 naar winkelcentrum 
De Vrijheid en wordt nu door Jan en zijn dochter 
Geraldine gerund. De Elburgse zaak is onderdeel 
van een winkelcentrum vol foodaanbieders. Het 
assortiment is nagenoeg hetzelfde als in Kampen, 
maar in Elburg verkopen ze bovendien sushi. 
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Palingboot Het Bottertje is een opvallende verschijning aan de Kampense IJsselkade.

Een van de hardlopers onder de maaltijden: spaghetti carbonara met gamba’s. Op een nostalgische, houten haringkar wordt de haring schoongemaakt.
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Naast het mooie uitzicht op het water en de 
boten is de bijna zes meter lange vitrine vol vis 
een echte blikvanger. Van emmertjes zure vis 
tot een breed scala aan verse vis en van 
lekkerbekjes tot kant-en-klare (roerbak)
maaltijden zoals spaghetti carbonara. De keuze 
is groot en kleurrijk. Je kijkt direct in de 
overzichtelijke vitrine, die van rechte glasplaten 
is gemaakt. “Iedereen blijft staan om te kijken 
en dat is precies de bedoeling. Je kunt zo een 
mooie presentatie  van je vis maken.” 
De toonbank is vorig jaar november aange-
schaft bij Koops Koeltechnisch Bureau Midden 
Nederland. Op hun advies is een dubbele 
koelplaat ingebouwd zodat de vis continu wordt 
gekoeld en nog beter op temperatuur blijft.
Achter de vitrine staat de bakwand waar de 

gebakken vis wordt bereid en helemaal rechts 
zijn de werkbanken waar ’s ochtends de 
maaltijden en het marineren van de vis 
plaatsvindt. Vooral de menu’s - die € 8,95 of 
€9,95 kosten - zijn in trek. Daarvan zit de 
verkoop in een stijgende lijn. “We begonnen 
met drie menu’s met kibbeling, lekkerbek en 
schol en nu zijn het er zes. We serveren ze met 

friet, rauwkost en twee sauzen en brengen het 
aan tafel bij de mensen die hier gaan zitten.”
Pal rechts van de vitrine staat een authentieke, 
houten haringkar die als haringmeubel dient. 
“We zijn een moderne zaak maar we houden 
wel van nostalgie. Zo roken we onze IJssel-
meerpaling zelf en stoven we hem voor onze 
maaltijden volgens een Urker familierecept dat 
we niet verklappen.”

Paling van de meesterroker
Urk is de plaats waar de familie Hakvoort haar 
roots heeft. De broers wonen er en ze kopen er 
hun vis in; bij een oom die bij een groot 
visbedrijf werkt als chef vis fileren. Van dinsdag 
tot en met zaterdag rijden ze er ’s ochtends om 
half acht langs om hun bestelling op te halen 

voordat ze naar Kampen gaan. “We werken 
zoveel mogelijk met wilde Noordzeevis. Daar 
staan we om bekend bij onze klanten. Voor 
onze lekkerbekjes gebruiken we uitsluitend 
kabeljauw. In het seizoen van de IJsselmeer-
paling, van juni tot en met augustus, verkopen 
we gerookte paling die volgens een recept van 
mijn vader wordt gerookt. We noemen hem de 

‘meesterroker’ omdat hij veel ervaring heeft en 
ons het vak heeft geleerd van vis verwerken en 
verkopen.”

Vader Jan Hakvoort heeft sinds 2002 een 
viswinkel in Elburg met de naam Het Bottertje. 
In 2014 kreeg hij een tip dat de palingboot in 
Kampen leeg stond en nam de familie Hakvoort 
deze over. Zoon Johannes verruilde Elburg voor 
Kampen en na een paar maanden kwam zijn 
broer aan boord. 
De afgelopen jaren knapte de familie de boot 
flink op. Zo werd er geïnvesteerd in een nieuwe 
luchtbehandelingsinstallatie zodat het in de 

winter behaaglijk warm is en in de zomer 
lekker koel. In het restaurantgedeelte is vorige 
maand een nieuwe vloer gelegd. Op het 
wensenlijstje staat nog nieuw meubilair en 
zonwering. Verder willen de broers een terras 
aan de voorzijde realiseren. 

Wit brood bij vis
Net als bij de vorige uitbaters, is de naam 
‘Palingboot’ in ere gehouden. Paling is een van 
de trekkers. Naast het broodje gerookte paling 
zijn gerookte zalm en haring de hardlopers. 
“Gewoon met een wit broodje, een puntje, en 
zonder poespas. Bij vis hoort wit brood. 

We houden vast aan tradities.” Ook verkopen ze 
de komende feestdagen veel opgemaakte 
visschotels. Het Bottertje is toegevoegd aan de 
naam om de link aan te geven met het familie-
bedrijf in Elburg en te profiteren van de lokale 
bekendheid. Bij beide vestigingen zijn de 
dagelijkse verse visaanvoer en de huisgerookte 
paling het handelsmerk.

Na drie jaar weten veel Kampenaren Paling-
boot Het Bottertje te vinden. “Ze zijn hier van 
oudsher gewend om vis te eten. Hier wonen 
veel mensen die vroeger in de visserij hebben 
gewerkt.” Naast de oudere Kampenaren komen 
ook jonge gezinnen naar de palingboot. De 
doelgroep is heel divers. In de zomer zijn het 
vooral de passerende toeristen en met name 
Duitsers die een visje komen verschalken.
“In het begin was het hier ‘s zomers drukker 
dan in de winter, maar nu hebben we steeds 
meer een contante omzet over het hele jaar. 
Het blijft goed doorlopen.” Zo’n 50 procent van 
de klanten haalt af en de rest blijft lekker zitten 
op de boot waar van alles te zien is omdat je op 
het water zit. Je krijgt bijna zin om zelf een 
hengeltje uit te werpen. Dat laatste doet 
Johannes regelmatig op zijn vrije dag. 
“Het psychologische emmertje in je hoofd moet 
je even leeg maken. Daarom vis ik graag met 
mijn vader op snoekbaars . Vissen is onze grote 
hobby.” •

‘Kampenaren zijn gewend vis te eten’

Door de rechte glasplaten in de vitrine, heeft de klant goed zicht op de producten.

Vader Jan Hakvoort runt in Elburg viswinkel Het Bottertje 
die daar in een winkelcentrum gevestigd is.

In het seizoen doet Palingboot Het Bottertje haar naam 
eer aan met de verkoop van gerookte IJsselmeerpaling.

Achter de toonbank is genoeg werkruimte voor beide broers Hakvoort. In het restaurant is plek voor bijna 60 gasten. Het eten wordt aan tafel gebracht.

Johannes (links) en Pieter-Rein gooien zelf graag een 
hengeltje uit in hun vrije tijd.


