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Zelf een 
stukje 
schrijven?
Is u iets opgevallen in de stad, 

hebt u iets meegemaakt of wilt 

u ergens op reageren? Deze 

krant is er voor u! 

Stuur uw bijdrage of vraag naar 

info@binnenstadkampen.nl

verder in dit nummer

Waar ik ook niets op tegen heb is de aankomende 
start van de bouw van Myosotis. Ik heb altijd al een 
hekel aan de winter gehad, maar dit jaar mogen 
we dat seizoen wat mij betreft wel overslaan. On-

der het mom van ‘geen echte zomer laat de winter 
dan ook maar zitten’. Dan schiet de bouw van Myo-
sotis lekker op.   
[lees verder op pagina 3]

Stichting CultuurZIEN, samen met de beiaardier 
van de Nieuwe Toren, hadden een wedstrijd uit-
geschreven voor de groepen 3 t/m 6 van de basis-
scholen in Kampen. Voor de jongere deelnemers 
bestond deze wedstrijd uit het maken van de 
mooiste kleurplaat van de Nieuwe Toren, voor de 
oudere deelnemers uit het bouwen van torens met 
als belangrijkste bouwmateriaal speelmais.
Groot was het enthousiasme van de scholen, maar 
vooral ook van...    [lees verder op pagina 4] 

Bovenhavenstraat, Steen-
bickerprijs en wildplassen

Bijzondere tentoonstelling 
over een bijzondere toren

Voorwoord door Aad Meure

Regen slaat tegen mijn zolderraam, wind giert bij vlagen langs het dak. Kortom herfst. Licht-
punt, letterlijk, is de nu geheel ‘ontblote’ Nieuwe Toren. In al zijn pracht en praal - een beetje uit 
’t lood - klaar om het zeker weer 50 jaar of meer vol te houden. Realist die ik ben, betekent dat 
voor mij dat het aanzicht voor mij nooit meer veranderd en daar heb ik niks op tegen. Jammer 
dat een stel galbakjes de feestelijke opening voortijdig wilde opleuken. Het zou mooi zijn als 
deze helden ook nu het lef hebben om zich even te melden. Volgens mij ligt er een rekening van 
de feestkater op hen te wachten.

In zeer korte tijd werd een bijzondere tentoonstelling samengesteld die, rondom de opening 
van de Nieuwe Toren, te bezoeken was in ‘t Posthuys’ aan de Oudestraat 137. Het onderwerp was 
de Nieuwe Toren, die na een langdurige en ingrijpende restauratie op 20 oktober officieel werd 
geopend en daarmee weer het stralende middelpunt van de stad mag zijn.
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[vervolg van pagina 1] 
Bovenhavenstraat, Steenbickerprijs en wildplassen

Waar ik ook mijn waardering voor wil uitspreken is hoe GroenLinks 
haar nek heeft uitgestoken om iets met de Bovenhavenstraat gedaan 
te krijgen. Samen met de belangeloze inzet van Mara Architectuur 
bna hebben ze een burgerparticipatie op poten weten te zetten die 
zijn weerga in Kampen niet kent. Chapeau, voor jullie inzet. Nu maar 
hopen dat de politiek die nek niet ziet als een mikpunt om te gaan 
hakken. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er geen politieke 
partij is die niet vreselijk baalt van de huidige staat. Dus dames en 
heren: 31 keer ja voor het plan is wenselijk. En misschien niet rea-
listisch - maar een meerderheid is genoeg. Aan u de eer raadsleden. 
Stap voorbij u zelf en doe iets positiefs voor de binnenstad.

Wie ook iets mogen doen, bent u; onze trouwe leden. Ook volgend 
jaar willen we graag de Steenbicker-prijs weer uitreiken. Aan wie? 
Meld het ons. Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd om het 
mooiste, beste verbouwde pand van 2011 aan ons te melden. Mail 
ons (info@binnenstadkampen.nl) of even een briefje bij het wijkge-
bouw in de bus. Weet u een bestuurslid te wonen, scheelt dat mis-
schien een loopje.

Op mijn vorige uitnodiging om de wijkkrant als podium voor uw 
schijfkunst krijg ik af en toe reacties op stukjes op de website. Ge-
weldig. Heeft u iets met de rest van de wereld te delen en heeft het te 
maken met deze prachtige binnenstad? Laat het ons weten.

Dat een stukje schrijven voor de wijkkrant niet moeilijk hoeft te zijn 
blijkt wel uit de bijdrage van onze adviseur Jan de Ruiter. Even een 
wandeling, even iets typen en tada... je komt in de wijkkrant. Het 
hoeft dus niet over problemen te gaan. Liever niet want in de bin-
nenstad wonen, werken en recreëren kan (en moet) ook leuk zijn.

Wat u niet moet vergeten is de wijkschouw van de 17e november. Als 
de planning van dit typen/redigeren/printen en bezorgen niet fout 
loopt heeft een nog een klein weekje te gaan.
In deze wijkkrant ook iets over het energielabel van uw woning, ook 
voor mij iets van “ja, lekker belangrijk, geen belangstelling voor”,  
maar er schijnt vanuit Brussel toch iets te komen dat het mijn aan-
dacht toch op gaat eisen.

Wat gelukkig onze aandacht minder nodig heeft is de aanwezigheid 
van een coffeeshop en de problemen die daarom heen kunnen zijn. 
Overlast vanuit de horeca blijft onverminderd lastig. De mannen 
(dames misschien met wat hindernissen ook wel) kunnen weer op 
diverse plaatsen hun plas kwijt, maar wie heeft een gouden tip hoe 
we van de overige overlast af kunnen komen?

Heel veel leesplezier met deze krant, een geweldige Kerst in Oud 
Kampen, reguliere kerstdagen en Oud en Nieuw. Dan zie of spreek ik 
u  in februari bij onze ledenvergadering.

AAD MEuRE

HEMA

Sinterklaas in de 
Stadsgehoorzaal!

Natuurlijk gaat er gezongen worden, en natuurlijk 
laten de danspieten zich van hun beste kant zien. 
Maar of het allemaal goed gaat komen... wie dat 
wil zien, is van harte welkom om de voorstelling 
bij te wonen. Kaartjes kosten 6 euro (exclusief be-
spreekkosten, inclusief ranja) en natuurlijk heeft 
Sinterklaas kadootjes bij zich. In samenwerking 
met de Stadsgehoorzaal mag de Wijkvereniging 
Binnenstad twee keer twee kaartjes weggeven 
voor deze voorstelling!

Mail daarom voor 25 november je naam en je 
adres naar info@binnenstadkampen.nl en win 
deze gratis kaartjes! Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd, en de kaartjes worden au-
tomatisch bij de winnaar thuisbezorgd. Tot zien in 
de Stadsgehoorzaal, bij Sint! 

Win gratis toegangskaarten!

De enige echte Sinterklaas komt naar de 
Stadsgehoorzaal! Op woensdagmiddag 30 
november is er om 14.00 en 16.00 uur een 
speciale voorstelling voor kinderen en ui-
teraard papa’s en mama’s en Opa’s en Oma’s 
en... voor wie er allemaal maar wil komen. 
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De Canon van Kampen
In de rondelen van de waterkering van aan het Van Heutsz-
plein is sinds kort de beknopte geschiedenis van Kampen te 
zien in een kunstwerk. Het kunstwerk op zich kent al een eigen 
geschiedenis; jarenlang werd er in de Kamper gemeenteraad 
over gesproken, maar mede dankzij de inspanningen van CDA-
raadslid en oud-wethouder Cor Adema is het er dan eindelijk 
van gekomen. 

De gemeente, het Waterschap Groot Salland en het Nationaal Land-
schap IJsseldelta droegen elk 50.000 euro bij aan de totstandkoming 
van het kunstwerk en het samenstellen van de canon. Aanvankelijk 
werd gedacht aan een bronzen tijdslijn langs de kademuur, maar 
dat bleek uiteindelijk te duur en niet ‘hufterproof’ met het oog op de 
voortdurende roof van andere bronzen kunstwerken.

De Stichting Kamper Canon koos uiteindelijk voor het ontwerp van 
de Amsterdamse kunstenares Barbara Broekman, die de twee ron-
delen voorzag van een mozaïekwerk.  In het kunstwerk zijn onder 
andere beroemde Kamper koppen als Ida Gerhardt en verzetsheld 
Pieter Kapenga verwerkt, maar ook de geschiedenis van de Hanze en 
de tegenover het kunstwerk gelegen Van Heutszkazerne. De verde-
ling van de Kamper geschiedenis is wat onevenredig verdeeld over 
de twee rondelen;  de nadruk ligt bij het linker deel op de vroegere 
geschiedenis, het tweede rondeel laat vooral de jongste geschiede-

nis zien. “Want geschiedenis is kneedbaar”, zo liet voorzitter Jan 
Visscher van de initiërende stichting weten bij de opening van het 
kunstwerk. De Stichting Kamper Canon gaat nog financiers zoeken 
voor een sfeervolle belichting van het kunstwerk en heft zichzelf 
daarom nog niet op. 

Bescheidenheid;	een	vraagteken...
Dat de Kamper geschiedenis nog niet ten einde is, blijkt maar weer 
uit de laatste toevoeging op het bordje met uitleg naast het kunst-
werk. Als laatste element aan die geschiedenis is toegevoegd de 
opening van de Zuiderzeehaven in 2007. Met als bijschrift; toegangs-
poort tot Oost-Nederland? Inclusief een vraagteken; alsof we er zelf 
nog niet zo van overtuigd zijn...

Geschiedenis in steentjes

[vervolg van pagina 1] 
bijzondere tentoonstelling over een bijzondere toren 

...de jonge deelnemers, en als snel was er een grote hoeveelheid te-
keningen en bouwsels ingeleverd voor de wedstrijd.

Terwijl de inzendingen voor de Torenwedstrijd binnenstroomden 
ontstond het idee om de resultaten van deze wedstrijd tentoon te 
stellen op een fraaie locatie en te combineren met recente foto’s van 
de Nieuwe Toren, gemaakt door Ernst Hupkes van de monumenten-
website www.tekampen.nl   
Deze foto’s laten zien hoe de toren langzaam werd ingepakt in stei-
gers en hoe deze hier later weer langzaam uit tevoorschijn kwam. 

Dit alles gefotografeerd vanuit vele, soms verrassende hoeken van 
de stad. Als locatie bleek ‘t Posthuys ideaal, gelegen recht tegenover 
de Nieuwe Toren.

En zo kon aan het begin van de week van de opening van de toren, 
de expositie ingericht worden. De jury kwam bijeen op maandag-
avond 17 oktober om de winnaars van de Torenwedstrijd te bepalen. 
Op dinsdag 18 oktober werden de ruim 20 groot formaat foto’s aan de 
expositie toegevoegd. Op woensdagochtend 19 oktober reikte wet-
houder van cultuur Janita Tabak de prijzen uit aan de enthousiaste 
winnaars. Door deze handeling werd de tentoonstelling geopend 
waarmee dit officieus de eerste festiviteit was rondom de opening 
van de Nieuwe Toren.

Tijdens onze loop langs de Burgel, die 
trouwens volgens de foto in de 19e eeuw 
breder was en ter hoogte van de kruising 
met de Flevoweg  (die toen wel een an-
dere naam zal hebben gehad ) geen be-
tonnen brug kende, werd mijn aandacht 
getrokken door de contouren van de sky-
craper aan de IJsseloever ter hoogte van 
Brunnepe. 

Vanaf de andere zijde van de IJssel had 
ik me tijdens een fietstocht al eens flink 
geërgerd aan de verstoring van het zicht 
op ons Kampen met zijn markante door kerktorens en an-
dere manifeste bouwwerken beheerste skyline. Ik vond het 
niet bepaald een aanwinst! We besloten het bouwwerk 
maar eens van dichtbij nader te verkennen. Het was al weer 
enige tijd geleden dat we het IJsselgebied daar ter plekke 
hadden bewandeld. De conclusie was thans dat het gebied 
ter plaatse door de bouw van een aantal woningen met een 
fraai uitzicht op de IJssel en het achterland van IJsselmuiden 
toch wel als een verbetering van de vroegere situatie mocht 
worden aangemerkt en dat de bewoners van de woontoren 
ongetwijfeld van een nog weidser uitzicht zullen genieten. 
De landschappelijke aantasting in groter verband blijf ik 
echter betreuren!

In de jachthavens aan beide zijden van de IJssel was het 
nog een drukte van belang, ze voorzien ook duidelijk in een 
behoefte en dragen ongetwijfeld bij aan de toename van in 
ieder geval het watersporttoerisme.
Het moet me echter van het hart dat ik me ook nu weer 
afvroeg waarom er ter plekke nog steeds geen fraaie (half 
verzonken) parkeergarage tot stand is gekomen. Zowel voor 

het aanliggende deel van Brunnepe als 
voor de bezoekers van het havengebied 
zou dit een belangrijke bijdrage kunnen 
betekenen voor wat betreft de parkeer-
problematiek. Maar er is meer! Vervol-
gens doken we de benedenloop van de 
Oudestraat in. Er staan daar nog al wat 
panden leeg. Zou ook een opwaarderen 
van de eerder genoemde parkeerplaats 
niet een belangrijke bijdrage kunnen le-
veren aan het opkrikken van dat deel van 
de Oudestraat?

uiteraard deden we ook nog even het nieuwe kunstwerk 
over de Kamper Canon van de kunstenares Barbara Broek-
man aan, dat twee dagen eerder was onthuld. Ongetwijfeld 
ook weer een bezoekerstrekkend monument dat het toeris-
tisch publiek zal ontroeren.
Tijdens de presentatie van het kunstwerk, welke wij beiden 
bijwoonden sprak ik de wens uit dat het kunstwerk ook 
‘weekendbestendig’ zou blijken te zijn…

Helaas moest ik constateren, dat enige (?) vandalen hun 
krachten er al op uitgeleefd hadden en de eerste beschadi-
gingen (gelukkig alleen nog maar laag bij de grond) hadden 
aangebracht. 

JAN DE RuITER

Een wandeling door 
de Kamper binnenstad 
en directe omgeving
Aangelokt door het fraaie weer besloten mijn echtgenote en ik op zaterdagochtend een wandeling te maken. 
Zoals altijd het geval is, komt dan direct de vraag op van welke kant we nu weer eens op zullen gaan. Misschien 
komt het doordat ik zojuist een oude foto uit 1878 van een deel van de Vloeddijk en Burgel onder ogen had 
gehad, dat we besloten de Vloeddijk eens af te lopen tot de nieuwe haven en dan verder wel te zien wat nog 
zou volgen. 

Het moet me echter van het hart dat ik me ook nu weer 
afvroeg waarom er ter plekke nog steeds geen fraaie 
(half verzonken) parkeergarage tot stand is gekomen.

Jan de RuiteR 

4 5



We gaan even tien jaar in de toekomst. Het is het jaar 2022. 
u bent nog succesvoller dan dat u nu bent, de kinderen zijn 
groot of zitten net in de pubertijd, of u overwintert in een 
warm land omdat u met pensioen bent. Als ik u dan de vol-
gende vraag stel wat is daarop uw antwoord. Vraag : Als u 
kunt kiezen tussen een huis dat geen energie gebruikt of 
een huis waar u jaarlijks een rekening van €2.400,- euro 
moet betalen, waar kiest u dan voor? Allereerst zegt u; “Wat 
een onzin ik betaal helemaal geen €2.400,- maar ik betaal 
maar €1.200,- en dat klopt echter elke 10 jaar verdubbeld 
de energie rekening (CBS) sorry ik kan er niets aan doen. 
In 1996, de vorige eeuw, betaalde u voor 1000 m3 aardgas 
€218,- in 2000 €278,- in 2005 €503,- en 2010 €543,-. En ik 
heb nog nooit blijvend de olie prijs naar beneden zien gaan. 
In 1998 was de basket price van ruwe olie $12,28 in 2008 was 
die prijs $94,- en in 2011 was de prijs, schrik niet, $107,-

Wat kunt u eraan doen? Alles wordt duurder. Daar wil ik 
net met u over hebben. Als u weet dat alles duurder wordt 

is het zaak om eens, onder het genot van en fles wijn of 
een ander lekkernij, een stuk kaas of worst, gekocht bij een 
speciaalzaak, waar de binnenstad er enkelen van heeft op 
loopafstand, te gaan filosoferen wat de mogelijkheden zijn 
voor u als binnenstad bewoner om er iets aan te doen. Laat 
ik een aantal tips geven die makkelijk te realiseren zijn. We 
kunnen nadenken over de verspilling die we hebben. Veel 
mensen denken aan sober en geen luxe en ik heb het over 
minder verspillen met behoud van uw comfort.

Het energielabel 
voor oudbouw en 

nieuwbouw
Per 1 july 2012 kan Minister Donner er niet meer omheen. Het label voor woningen en utiliteit is dan niet meer weg 
te denken. Tot nu toe was een label verplicht maar werd er niet gehandhaafd. Bij huur woningen in de sociale sec-
tor kreeg men al wel een label maar bij verkoop werd er vaak overeengekomen dat het niet nodig was.  Wanneer 
men een huis koopt of verkoopt na 1 juli 2012 kan er geen overdracht  bij de notaris plaatsvinden zonder dat er een 
energielabel wordt overhandigd. Bovendien als je bedenkt dat men gemiddeld 10 jaar in een huis woont alvorens 
te gaan verhuizen is het zeker de moeite waard om nu een label te vragen. Zodat u weet wat u koopt. u kunt de 
huizen onderling gaan vergelijken. Ik neem u mee op een tijdreis die realiteit wordt

De douche coach bijvoorbeeld, veel mensen zeggen heel 
handig. Voor diegene die niet weten wat een douche coach is 
leg ik het u uit. Het is een zandloper die aangeeft hoelang u 
onder de douche staat. Vroeger was er geen warm water dus 
was je snel klaar. Je kreeg de geiser en als je ouders het zat 
waren ging beneden de warme kraan aan en was je ook snel 
klaar. Tegenwoordig kun je uren onder een douche staan en 
het blijft maar komen dat heerlijke warme water. En ik hoor 
u denken ja en dat blijf ik doen niemand komt aan mijn dou-
chebeurt. En dat hoeft ook niet, u kunt nog iets beters doen. 
Neem een zonneboiler op uw dak en u kunt een flinke bespa-
ring bewerkstellen, u krijgt er tot december 2012 zelf subsidie 
op van de gemeente kampen €400,- maar liefst. Ik kan u ver-
tellen er zit nog genoeg in de pot. En als u een badkamer laat 
bouwen met een (DWWT)douchewater warmte terugwinning 
krijgt u € 250,- aan geld terug van de gemeente.

Naast de douche kunt u kijken naar uw elektriciteit gebruik. 
Ik ben opgevoed met het motto “als ie het nog doet koop 
ik geen nieuwe”. En dat is ook een goed motto, als het om 
andere zaken gaat dan uw koelkast wasmachine, vriezer en 
verlichting. De huishoudelijke apparaten zijn tegenwoordig 
qua energie gebruik aanzienlijk beter dan 10 jaar of zelf 5 
jaar geleden. Ik zeg niet dat u moet vervangen maar kijk 
er eens na en vraag u zelf af hoe lang heb ik het al staan. 
De vriezer, gekocht toen u met u vieren of vijven was thuis 
en nu bent u met uw tweeën. Heeft u nog steeds een grote 
nodig? Binnenkort kunt u voor nog geen 5 euro led lam-
pen kopen bij de IKEA. Dezelfde als van Phillips maar dan 
goedkoper. Lemnis is de maker van de lamp bovendien net 
als Phillips, een Nederlands bedrijf. De lampen zijn 6 Watt 
ipv de 11 Watt voor een spaar lamp en de 40 Watt van de 
gloeilamp. Let u wel op het feit dat er kwik is gebruikt in de 
spaarlamp en dat het chemisch afval is als de lamp stuk is. 
Als u dan nog steeds stroom gebruikt dan kunt u PV cellen 
plaatsen op uw dak van uw huis of garage. Tip, eerst zo veel 
mogelijke de verspilling terugbrengen, en wat u overhoud 
opwekken met PV panelen. Bij de gemeente kampen is er 
een pot voor de zonnepanelen. Er is een eenmalig bedrag 
van €1,00 per wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstal-
leerd vermogen van 1000 Wp en tot een maximum geïnstal-
leerd vermogen van 3500 Wp. Dus dat is €3.500,-. u in-
vesteert in een set panelen die uw energie opleveren. Een 
voorbeeld u verbruikt 3300 KW per jaar, dit wilt u opwek-
ken met PV cellen dan investeert u €7.600,- euro inclusief 
montage en BTW. Dat wat u niet gebruikt levert u terug net 
aan het voor dezelfde prijs als die u als consument betaald. 
Terug verdientijd binnen 5 jaar

De CV-ketel is 10/15 jaar oud en de radiatoren van de tijd dat 
er CV werd aangelegd en wanneer was dat? Ik weet dat de 
meeste CV installaties niet goed zijn aangelegd en ingere-
geld, ik heb er de afgelopen jaren tientallen gezien en ge-

controleerd. Bij de meeste is de temperatuur te hoog en zijn 
de radiotoren ingemeten op een veel te hoge temperatuur. 
De eerste CV hadden een water temperatuur van 80 a 90 
graden en nu is mogelijk om dit naar 55 en 45 graden terug 
te brengen. Als u de juiste radiatoren neemt dan bent u dus 
minder energie kwijt. Vloer verwarming is een optie zelfs in 
bestaande bouw zijn er tegenwoordig hele goede en snelle 
oplossingen. De installatie is nu in 2 a 3 dagen geregeld ipv. 
1 a 1,5 week. Nog beter is de mogelijkheid tot warmte pomp 
met Laag temperatuur verwarming. u kunt dan losgekop-
peld worden van het gasnet. 

Al deze zaken zijn pas interessant als u de rest van uw 
woning isoleert. Gevel isolatie kunt u aan de buitenzijde 
of aan de binnenzijde doen. Het is dan wel belangrijk dat 
u het gelijk goed doet. Of in ieder geval zo goed mogelijk. 
Er zijn nu oplossingen op de markt die makkelijk werken. 
Gipsvezelplaat producenten leveren kant en klare oplossin-
gen van de afwerking inclusief de isolatie. De isolatie die 
op dit ogenblik te koop is bij de bouwmarkt is alleen nog te 
gebruiken als u geluid wilt tegenhouden. De isolatiewaar-
des voldoen niet aan het bouwbesluit laat staan dat het iso-
leert met een dikte van 60 mm tot 80 mm, EPS, PIR plaat HR 
isolatie korrels zijn de betere oplossingen. Kijk daarvoor op 
het internet. Of op de website van www.meermetminder.nl 
vindt een aanbieder. Daar komt u de organisaties tegen die 
u van dienst kunnen zijn.

Als u even terug gaat naar de vraag die ik u stelde over en 
huis dat wel of geen energie verbruikt koos u waarschijn-
lijk voor een huis dat geen energie gebruikt. Dat is namelijk 
heel logisch. Als u de komende tijd iets aan uw huis gaat 
doen omdat u niet gaat verhuizen is het wellicht een idee 
om gelijk duurzame oplossingen te kiezen Dit zal als resul-
taat geven dat de achterstand die ontstaat in de bestaande 
bouw op het gebeid van isolatie deze kleiner is wanneer u 
uw huis verkoopt. En eens verkopen we allemaal ons huis. 
Op dit ogenblik brengt een huis met een goed label B of 
AA++ 4% meer op bij verkoop als een vergelijkbaar huis 
zonder goed label. Kopers gaan erop letten omdat de prijs 
van energie steeds hoger wordt. Naast dat de investering 
gelijk geld op levert en en beter rendement geeft als de 
bank rente betaald is het ook goed voor uw protomenee. 
De vaste kosten zijn gelijk een stuk lager. Iemand bij een 
bank vertelde mij dat u voor €50,- u €10.000,- kunt lenen. 
Dus voor € 100,- kunt u voor een grote verbouwing doen die 
de maandelijkse kosten gemiddeld met 60% doen dalen. 
Naast dat u het zelf kunt betalen of gaat lenen heb ik voor 
u de potjes met kamper geld voor u op een rij gezet. Naast 
deze potjes kunt u nog rekenen op de MMM premie van 
€350 tot €750,-. Ik wens een heerlijke tijd toe met de dagen 
die kouder worden.    
[lees verder op pagina 8]
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Simon Coupe

Groenestraat 148
8261 VL Kampen

tel.: 038 - 333 06 78
fax: 084 - 746 92 54

mob.: 06 - 15 24 61 76
info@bouwbedrijfcoupe.nl
www.bouwbedrijfcoupe.nl

[vervolg van pagina 7] 
het energielabel voor oudbouw en nieuwbouw 

Oh voordat ik het vergeet. Volgend jaar gaat u betalen naar verbruik. 
Dus in de winter betaald veel en in de zomer weinig. Let daarop en 
zorg dat u zelf een potje maakt. Vanuit Brussel worden de Neder-
landse energie maatschappijen gedwongen om het voorschot, dat 
elke maand hetzelfde is, af te schaffen. Het kan erop neerkomen dat 
u inde zomer €50 euro betaal en in de winter €200 euro. Dit zal als 
resultaat hebben dat u veel bewuster met het gebruik van energie 
omgaat. Weet u wat u wekelijks verstookt? Oefen alvast door bij-
voorbeeld elke zondag de meterstand op te nemen. Dan komt u nooit 
voorverrassingen te staan.

Nog	een	even	de	geldpotjes	op	een	rij:
Voor de voorziening(zonneboilercombi): een bedrag van • €400,00.
Voor de (zonnepanelen): een eenmalig bedrag van • €1,00 per wattpiek 
(Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1000 Wp en 
tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 3500 Wp. 
Voor de (DWWT)douchewater warmte terugwinning: een bedrag • 
van €250,00.   
Voor de maatregel (spouwisolatie): • € 5,00/m2.   
Voor de maatregel (dakisolatie): • € 20,00/m2. 
Voor de maatregel (vloerisolatie): • € 10,00/m2.
Voor de maatregel (HR++glas): • € 30,00/m2.  
Voor de maatregel (groen dak): • € 10,00/m2. 
Voor de maatwerkadvies: • € 100,00.

De	internetlinks:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA= 37359
&D1=0-3,16-20&D2=a&HDR=T&STB=G1&VW=T
www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
https://dloket.kampen.nl/loketburgers/pdc/PROD-1314703632490
www.energiefeiten.nl
www.knauf-bohebiflex.nl
www.joostdevree.nl/bouwkunde2/warmtegeleidingscoefficient.htm

Energie gaat niet verloren maar wordt gebruikt optimaal of niet 
optimaal:

Wet van behoud van energie • 
Energie kan niet verloren gaan• 
Energie kan niet uit niets ontstaan• 
Energie kan alleen worden omgezet van de ene vorm in de andere• 
De som van alle energieën verandert daarbij niet• 

Energie en massa worden nooit verbruikt, maar altijd gebruikt. In het 
normale taalgebruik heeft men het meestal toch over ‘verbruikt’. Als je 
bijvoorbeeld de tank van een auto leeg rijdt, dan is de benzine tijdens 
de rit verbruikt. Maar daarbij gelden dan wel onderstaande wetten: 

De	wet	van	behoud	van	massa.	Benzine is een chemische verbin-
ding van de elementen koolstof en waterstof. Bij de verbranding van 
benzine met zuurstof, ontstaat kooldioxide en water de massa van 
benzine + zuurstof = de massa van kooldioxide + water

Waterbeheer 
voortaan door 
Waterschap
Het beheer en onderhoud van al het water in de gemeente Kampen 
wordt voortaan uitgevoerd door het Waterschap Groot Salland. Tot 
dusver werd dat nog grotendeels gedaan door de gemeente, maar 
door de komst van de Waterwet werd het mogelijk dat beheer over 
te doen aan het Waterschap. Het maaien van de waterbodems en de 
oevers wordt voortaan gedaan door het Waterschap, waardoor de 
gemeente jaarlijks zo’n 1,5 ton denkt te besparen. Wel kunnen alle 
klachten of opmerkingen over het beheer of onderhoud van het wa-
ter gemeld worden bij het gemeentelijke ‘waterloket’. De afspraken 
zijn samengevat in de brochure ‘Een nieuwe buur’ die de gemeente 
huis aan huis heeft verspreid. Om de afspraken tussen het Water-
schap en de gemeente Kampen te vieren, nam wethouder Ekker 
plaats in een maaiboot van het Waterschap, samen met dijkgraaf 
Herman (what’s in name…) Dijk.

De	wet	van	behoud	van	energie.	De chemische energie in de benzine 
wordt bij de verbranding omgezet in mechanische energie (= arbeid) 
en thermische energie (= warmte). Hiervoor geldt: de chemische 
energie = de mechanische energie + de thermische energie

RAyMOND LA CROIS, ENERGy CONSuLTANT
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Colofon
WIJKVERENIGING BINNENSTAD
Buiten Nieuwstraat 51-53   
8261 AR  KAMPEN 
   
E info@binnenstadkampen.nl
W www.binnenstadkampen.nl 

Rabobank nr. 331238853

DAGELIJKS BESTuuR
Aad	Meure	vooRzitteR

T 3326799 
E meure63@zonnet.nl

Marlie	Baer-Kloosterman	secRetaRis	
E mlbaer@scarlet.nl

Nardus	Koster	penningmeesteR

E nardus.koster@zonnet.nl

ALGEMEEN BESTuuR
Dries	van	Putten	
T 3323454 
E 3sputten@home.nl

Fre	Helleman	
T 3311167 
E f.k.helleman@planet.nl

Raymond	la	Crois	
E rlacrois@omepa.nl

Ben	van	’t	Hul	
E benvanthul@kpnmail.nl

ADVISEuRS
Jan	de	Ruiter	
T 3323784 
E drsjderuiter@hetnet.nl

Bert	ten	Cate	
T 3312351 
E drs.atencate@hetnet.nl

REDACTIE WIJKKRANT
E info@binnenstadkampen.nl 

OPMAAK WIJKKRANT
Nico	van	Maastricht	
T 06 44864755 
E nico@vanmaastricht.com
W www.vanmaastricht.com

Word lid van de 
Wijkvereniging 
Binnenstad!
Wees blijvend op de hoogte voor slechts €10,00 per jaar!

Naam

Adres

Postcode 

Plaats

Jaarlijks bedrag
(min. €10,00 maar 
meer mag ook!)

Handtekening

Deze opgave s.v.p. in een envelop naar Wijkvereniging	 Binnenstad, Buiten 
Nieuwstraat 51-53, 8261 AR Kampen. Of mail uw gegevens naar info@binnen-
stadkampen.nl. u kunt het bedrag o.v.v. uw gegevens ook direct overmaken naar: 
Rabobank	331238853

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organi-
seert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van 
en voorzieningen in de wijk. Zo voert het, o.a. in het kader van stadsvernieuwing, 
overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellingen. Bijvoorbeeld omtrent 
de nieuwbouw van Myosotis en de planvorming voor de Bovenhavenstraat.
Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw genomen 
om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewoners  ge-
steund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

Verder spant de vereniging zich in voor een goed contact met en tussen wijkbe-
woners, bijvoorbeeld dmv. het wijkFORuM. En natuurlijk houdt de vereniging 
haar leden op de hoogte van de laatste onwikkelingen dmv. deze wijkkrant!

Nieuwe Toren weer 
zicht- en hoorbaar

Nadat op donderdag 20 oktober de toren officieel werd ont-
huld, werden er twee dagen lang verzoeknummers gespeeld 
door de beiaardier. De restauratie had nogal wat voeten in 
aarde; onder andere de houten ‘lantaarn’ bovenop de toren 
moest volledig worden verwijderd waardoor het symbool 
van de stad lange tijd een afgeknotte indruk maakte. 

De restauratie kon doorgaan dankzij toezeggingen vanuit zo-
wel het rijk als de provincie voor vele miljoenen euro’s subsidie,  
noodzakelijk voor de opknapbeurt. Ook het carillon werd 
verwijderd uit de toren, en uiteindelijk weer teruggetakeld. 

Het openingsfeestje van de toren werd verstoord door een 
aantal vandalen; een week of vijf voor de opening spoten 
een aantal vandalen op een vroege zondagochtend een 
poederblusser leeg in de toren. De speeltrommel van het 

carillon werd daarbij dusdanig beschadigd dat een schade 
ontstond van zo’n 50.000 euro. Bij het ter perse gaan van 
deze Wijkkrant was nog niet duidelijk tot hoe lang het auto-
matisch speelwerk van de toren (vergelijkbaar met dat van 
een muziekdoosje) buiten werking zou blijven. De Nieuwe 
Toren daarentegen is weer in al haar schoonheid te bewon-
deren, zoals wij Kampenaren dat graag zien!

De nieuwe Toren, het symbool van de stad Kampen, is weer terug; na-
dat in 2007 bij in inspectie van de toren ernstige verzakkingen werden 
geconstateerd, veroorzaakt door de bonte knaagkever, werd de toren 
medio oktober dit jaar weer in gebruik genomen. 

Het Camper Algemeen Steunfonds heeft tevergeefs een ver-
siering aangeboden aan de gemeente Kampen, in de vorm 
van een harp bovenop de muziektent op de Nieuwe Markt. 
CAS (Camper Algemeen Steunfonds, ooit ontstaan uit de 
verkoop van het antennesysteem in de stad) wilde zo’n 
harp aanbieden ter opluistering van de muziektent. De ge-
meente weigerde echter het kadootje, omdat de muziektent 
een Rijksmonument is die van oudsher niet mogen worden 
verfraaid. Een voorstel van de gemeente om de harp dan 
maar op de gevel van de Stadsgehoorzaal ernaast te plaat-
sen, werd door het CAS-bestuur geweigerd. Eerder plaatste 
het CAS onder andere de ‘Burgemeester Oosterhof’-fontein 
in het plantsoen en een klok in de Bovenkerk. 

CAS-Harp geweigerd
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Kort nieuws
Van trein naar tram: 
20 maanden
De verbouwing van het Kam-
per lijntje van een trein- naar 
een tramverbinding gaat naar 
schatting zo’n 20 maanden du-
ren. Vanaf 1 januari 2013 wordt 
de treinverbinding opgeheven, 
en gaat de nieuwe Hanzelijn 
de treinverbinding naar Zwolle 
onderhouden. Ombouw van het  
Kamper boemeltje naar een 
tramverbinding (met bovenlei-
ding) gaat zo’n 20 maanden du-
ren, inclusief een proefperiode. 
De verbinding vanaf het Kamper 
trein/tramstation met Zwolle zal 
in die tijd worden onderhouden 
met bussen. 

Nieuwe winkeltijdenwet
Met ingang van het nieuwe jaar 
treedt in Kampen een nieuwe 
winkeltijdenwet in werking. 
Veel verandert er niet, de nieu-
we wet is nagenoeg hetzelfde 
als voorheen. Ook de OVK heeft 
ingestemd met de nieuwe wet; 
net als voorheen mogen winkels 
van maandag tot en met zaterdag 
van 6.00 tot 22.00 uur de deuren 
openen. Eventueel kan een ont-
heffing worden aangevraagd 
voor openingen op zon- of feest-
dagen, maar de gemeente denkt 
niet dat daar veel belangstelling 
voor zal zijn. 

Beelden voorlopig niet terug
De beelden ‘De Stedemaeght’ en 
‘De Landbouw’, die ooit de toe-
gang tot de Kamper Stadsbrug 
sierden,  komen daar voorlopig 
niet terug. De VVD had voorge-
steld de beelden terug te plaat-
sen aan weerszijden van de 
brug, daar waar ooit de roem-
ruchte kiosken zouden komen. 
Maar de beelden zijn volgens de 
gemeente in een te slechte staat 

om ze opnieuw aan weer en 
wind bloot te stellen. Voorlopig 
blijven ze nog in opslag, moge-
lijk dat ze in een later stadium 
een nieuwe plek gaan vinden in 
het nog te vormen Cultuurklus-
ter in de Van Heutszkazerne.

Knip in de Bregittenstraat
Met het aanleggen van een on-
overbrugbare ‘knip’  in de Bre-
gittenstraat is de gemeente de 
strijd aangegaan tegen het sluip-
verkeer door deze straat richting 
de Stadsbrug. Ook omwonenden 

van de Bregittenstraat hadden 
om zo’n afsluiting gevraagd, ver-
keer moet nu via de IJsselkade 
richting de Stadsbrug. 
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