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WIJKVERENIGING	BINNENSTAD

Oude Gasthuis ontdekt 
bij Myosotis

Een	 gespecialiseerd	 bedrijf	 heeft	 enkele	 proef-
sleuven	gegraven,	aan	de	hand	waarvan	bepaald	
kan	 worden	 of	 verder	 archeologisch	 onderzoek	
noodzakelijk	is.	Op	basis	van	de	nieuwbouwplan-
nen	van	Myosotis	 gaat	nu	worden	gekeken	of	 er	
inderdaad	verder	kan	en	moet	worden	gegraven,	
of	dat	de	vondsten	weer	bedekt	worden.	

Archeologen aan het werk. Vooraan zijn enkele zo-
genaamde ‘slietjes’ te zien, horizontaal geplaatste 
houten palen die verzakkingen op de instabiele 
Kamper bodem moesten voorkomen.

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

wilt	u	er	iets	over	kwijt,	of	wilt	

u	een	onderwerp	aansnijden?

Dat	kan	in	deze	krant.	

Stuur	uw	bijdrage	of	vraag	naar	

info@binnenstadkampen.nl

verder in dit nummer

Nu	 ik	 het	 toch	 over	 reacties	 van	 uw	 kant	 heb,	 u	
kunt	natuurlijk	ook	zelf	 iets	 schrijven	 in	de	wijk-
krant.	 Geen	 computer?	 Geen	 probleem;	 uw	 brief	
typen	wij	even	over	of	plaatsen	hem	als	een	soort	

fotokopie	in	de	wijkkrant.	U	leest	het	dus	goed;	er	
is	geen	reden	waarom	u	niets	in	de	wijkkrant	kunt	
plaatsen.	(Anoniem	kan	ook,	als	de	redactie	maar	
wel	weet	wie	u	bent).		[lees	verder	op	pag.	3]	

Vakantietoezicht, Nieuwe 
Toren, campers en meer

Voorwoord door Aad Meure

Allereerst	wil	 ik	mijn	 dank	 uitspreken	 over	 de	 nieuwe	uitstraling	 van	 de	wijkkrant.	Nico	 van	
Maastricht	-	grafisch	ontwerper	van	beroep	-	laat	zien	waarom	dit	beroep	er	is	en	in	(ieder	geval	
door	mij	tot	voor	kort)	als	een	stukje	onbegrepen	bezigheid	werd	gezien.	Wel	heeft	u	het	verschil	
kunnen	zien	en	heeft	dit	ook	massaal	aan	ons	laten	weten.	Dank	voor	alle	positieve	reacties.

Bij	opgravingen	op	het	terrein	van	voormalig	
verzorgingstehuis	Myosotis	zijn	in	mei	de	res-
ten	ontdekt	van	(vermoedelijk)	het	oude	Sint	
Geertruidengasthuis	dat	hier	 in	de	14e	eeuw	
moet	hebben	gestaan.	
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Mijn	eerste	kennismaking	met	Struikelstenen	was	het	zien	van	een	
foto	 op	 een	 fotografiewebsite.	 Ik	 zocht	 naar	 het	 verhaal	 achter	 de	
stenen,	 ik	 vond	 het	 een	 schitterend	 project.	 Een	 initiatief	 dat	 ook	
in	Kampen	een	plek	zou	moeten	gaan	krijgen.	Stolpersteine,	is	een	
project	van	de	Duitse	kunstenaar	Gunter	Demnig.	Deze	kunstenaar	
begon	halverwege	de	jaren	90	van	de	vorige	eeuw	met	dit	project.
De	aanleiding	om	te	beginnen	met	Stolpersteine	lag	in	de	reactie	op	
een	eerder	werk	van	de	kunstenaar.	 In	zijn	woonplaats	schilderde	
Demnig	een	witte	lijn	dwars	door	de	stad.	De	lijn	gaf	de	route	aan	die	
de	Roma	en	Sinti	zigeuners	hadden	afgelegd	op	transport	naar	het	
station.	Hij	kreeg	een	reactie	dat	dit	niet	klopte,	in	zijn	stad	hadden	
nog	nooit	zigeuners	gewoond.	Als	slachtoffers	zo	snel	vergeten	zijn,	
of	sterker	nog,	hun	bestaan	wordt	zelfs	ontkend,	dan	wordt	het	tijd	
voor	actie,	zo	was	de	mening	van	Demnig.	
En	zo	ontstond	het	idee	van	Stolpersteine,	elk	slachtoffer	herdenken	
door	middel	van	een	herdenkingsplaatje,	een	messing	plaatje,		voor	
het	laatst	bekende	adres	waar	deze	heeft	gewoond.
Op	het	plaatje	de	tekst:	hier	woonde...,	geboortedatum,		vervolgens	
deportatiedatum,	en	de	plaats	waar	deze	persoon	om	het	leven	werd	
gebracht,	voor	zover	bekend	ook	met	datum	van	overlijden.
Struikelstenen,	niet	om	letterlijk	over	te	struikelen,	maar	wel	met	je	
hoofd	en	met	 je	hart.	Het	kunstproject	van	Demnig	 is	al	 te	zien	 in	
vele	Duitse	steden,	maar	ook	in	vele	andere	landen.	In	2006	kwamen	
de	eerste	stenen	in	Borne.

Om	de	komst	van	Demnig	en	het	plaatsen	van	stenen	mogelijk	te	ma-
ken	is	door	ondergetekende	het	initiatief	genomen	om	een	stichting	
op	 te	 richten.	De	 Stichting	 Kamper	 Struikelstenen.	 ‘Struikelstenen’	
is	de	best	denkbare	vertaling	voor	 ‘Stolpersteine’.	Onze	stichting	is	
opgericht	op	17	april	2010,	en	u	als	binnenstadsbewoner	kan	de	eerste	
resultaten	van	de	activiteiten	van	onze	stichting	al	zien.	Op	20	april	dit	
jaar	zijn	er	19	struikelstenen	geplaatst	in	de	binnenstad	van	Kampen.		

De	19	stenen	in	de	Kamper	binnenstad	vind	u	op	de	volgende	plaatsen:
Oudestraat	39:	7	stenen	voor	de	familie	Boektje
Gasthuisstraat	7:	4	stenen	voor	de	familie	Goudsmid
Van	Heutszplein:	1	steen	voor	de	Rotterdammer	Abraham	van	Ploeg

Boven	Nieuwsstraat	59:	1	steen	voor	Heintje	Vos-Heilbron
Broederweg	19:	1	steen	voor	dr.	R.J.	Dam
Broederweg	21:	1	steen	voor	Ruben	van	Boele
Oudestraat	114:	4	stenen	voor	de	familie	Rudelsheim

Stenen	waarmee	wij	plaatsgenoten	herdenken,	we	geven	ze	symbo-
lisch	hun	plek	in	de	stad	weer	terug,	niemand	zal	ooit	hun	bestaan	
hier	meer	 kunnen	ontkennen.	Een	project	om	 te	herdenken,	maar	
ook	om	te	waarschuwen.	We	kunnen	onze	kinderen	en	kleinkinde-

Struikelend door de binnenstad 
van Kampen

Herdenkingstenen voor omgebrachte stadgenoten

Een	van	de	zaken	waar	je	je	als	binnenstadbewoner	van	Kampen	nog	wel	eens	druk	over	kan	maken	is	de	toestand	van	voetpaden	
en	trottoirs.	In	zo’n	historische	omgeving	met	een	heel	divers	plaveisel	in	de	diverse	straten	wil	er	nog	wel	eens	een	steentje	scheef	
of	een	tegeltje	los	liggen.	Daar	kun	je	lelijk	over	komen	te	vallen.
En	dan	is	er	plotseling	de	oprichting	van	een	stichting	Kamper	Struikelstenen.	Geen	stichting	om	iets	te	doen	aan	het	ongemak	van	
losliggend	plaveisel,	nee	deze	stichting	heeft	als	doel	om	Struikelstenen	te	gaan	plaatsen	in	Kampen.	Struikelstenen,	niet	bedoeld	
om	u	letterlijk	onderuit	te	zien	gaan,	maar	wel	figuurlijk/symbolisch.

ren	laten	zien	wat	het	gevolg	kan	zijn	van	haat,	racisme,	intolerantie.	
Daarom	 liggen	er	 in	Kampen	sinds	kort	Struiklelstenen	want:	Een	
mens	is	pas	vergeten,	wanneer	zijn	naam	vergeten	is.

Het	plaatsen	van	de	19	stenen	was	de	eerste	fase	van	ons	project,	ook	
in	april	2012	worden	er	weer	Struikelstenen	in	Kampen	geplaatst,	in	
de	binnenstad	en	op	Zuid.	Informatie	over	ons	project	en	verhalen	
over	de	Kamper	slachtoffers	van	de	2e	wereldoorlog	kunt	u	lezen	op	
onze	website:	www.stolpersteine-kampen.nl			

De	website	van	stolpersteine	organisatie	vind	u	hier:
www.stolpersteine.nl

STIcHTINg	KAmpEr	STruIKElSTENEN

Joop	van	Dijk,
Broederweg	24.
8261	GT	Kampen
038-3316654

[vervolg van pagina 1] 
Vakantietoezicht, Nieuwe Toren, campers en meer

Als	u	deze	krant	 in	de	bus	krijgt	staat	de	vakantie	al	voor	de	deur.	
Gaat	u		nog	weg,	dan	is	het	misschien	een	veilig	gevoel	als	u	weet	dat	
de	Stadswachten	toezicht	kunnen	houden.	Voor	meer	informatie	ver-
wijs	ik	naar	hun	kantoor	aan	de	Voorstraat	26,		telefoon	038-3311134.

Bij	de	ledenvergadering	in	mei	ben	ik	unaniem	herkozen	als	voor-
zitter,	terwijl	ik	daar	juist	iemand	anders	de	gelegenheid	had	willen	
geven	deze	mooie	‘hobby’	op	te	pakken.	Maar	die	iemand	heeft	zich	
niet	gemeld.	Jammer	voor	hem	of	haar.	Volgend	jaar	februari/maart	
is	er	een	nieuwe	kans.	Vanwege	gemeentelijke	regeltjes	moeten	wij	
de	jaarvergadering	iets	vervroegen.	Ik	zal	u	niet	vermoeien	met	de	
details,	maar	het	moet	wel.	Dus	schappelijk	en	meegaand	als	wij	zijn	
in	het	meedenken	en	meedoen	(gevraagd	en	ongevraagd!)	zullen	wij	
de	regels	volgen.

Is	het	u	ook	opgevallen	dat	de	eerste	steigerdelen	rond	de	Nieuwe	
Toren	zijn	weggehaald?	Volgens	de	laatste	berichten	is	de	restauratie	
niet	klaar	voor	het	25ste	monumentenweekend	van	10/11	september.	
Jammer!	Weet	u	trouwens	wat	het	thema	is	dit	jaar?	Nieuw	gebruik,	
Oud	gebouw.	Hoe	toepasselijk	voor	onze	van	Heutszkazerne,	want	
daarmee	is	het	nog	niet	rond.	Althans	de	restauratie	buitenom	wel,	
maar	de	nieuwe	vulling	niet.	Er	is	er	een	plan,	maar	dat	vereist	van	5	
instellingen	wel	medewerking	en	aanpassing.	Dan	komt	de	zak	geld	
vanzelf!?	En	de	extra	belasting	van	nog	meer	auto’s	en	fietsers.	Deze	
laatste	groep	gaat	 zich	 steeds	vaker	als	 storende	 factor	binnen	de	
binnenstad	bevinden.	Eigenlijk	zien	we	ze	heel	graag	komen,	maar	
voor	het	parkeren	hiervan	moet	toch	echt	wat	geregeld	gaan	worden.	
Een	schrale	troost	is	het	feit	dat	Kampen	niet	de	enige	plaats	is	waar	
dit	 zich	voordoet.	Misschien	 is	een	oplossing	voor	Zwolle	ook	wel	
een	oplossing	voor	Kampen?

De	campers,	mooie	voertuigen,	de	een	ziet	ze	graag	de	ander	kan	
er	zelfs	geen	genoeg	van	krijgen.	De	gemeente	Kampen	houdt	het	
zelf	op	10	stuks,	maar	als	er	meer	komen	tegelijkertijd	dan	vindt	de	
een	het	prachtig	 (€€€…)	de	ander	vindt	dat	er	gehandhaafd	moet	
worden	op	max.	10.	Toch	fijn	dat	de	gemeente	Kampen	zo	aardig	is	
om	een	bord	te	plaatsen	10	=	vol,	maar	ook	met	een	‘u-kunt-hier-al-
tijd-terecht’bordje.	Of	is	dit	slechts	een	te	simpele	gedachte.	Volgens	
wethouder	Treep	moeten	de	tegenstanders	wachten	op	het	nieuwe	

zwembad.	Elke	euro	die	we	nu	uitgeven	aan	regulering	verdienen	
we	niet	terug.	En	voor	de	mensen	die	handhaving	wensen	heb	ik	de	
volgende	opmerkelijke	uitspraak	van	een	bestuurder	van	onze	stad;	
,,Handhaving	door	gemeente	Kampen,	betekent	handhaving	door	u	

zelf,	want	u	bent	met	z’n	allen	gemeente	Kampen’’.	Dus	u	kunt	ge-
woon	zelf	even	om	23.00	op	de	11de	camper	aankloppen	-	de	aanhou-
der	wint	-	en	de	inzittenden	vragen	om	hun	voertuig	op	een	daarvoor	
geschikte	plaats	te	parkeren.	Goed	voor	uw	talenknobbel	en	uw	ge-
voel	van	‘IK	HEB	GEHANDHAAFD’.	Wat	u	met	uw	voortandjes	moet	
doen	als	uw	poging	mislukt	heeft	deze	bestuurder	niet	verteld.

rest	mij	u	nog	veel	plezier	te	wensen	met	vele	stukken	die	diverse	
mensen	binnen	in	onze	binnenstad	hebben	aangedragen.	En	wees	
er	op	tijd	bij	met	het	aanmelden	voor	het	KVK,	het	Kamper	Vakantie	
Komité!	Want	afgelopen	jaar	moesten	vele	kinderen	teleur	gesteld	
worden.	Fijne	vakantie	en	ik	zie,	spreek,	of	hoor	van	u.

AAD
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Ik	hoef	een	zaak	als	een	uiterst	kostbare	parkeer-
garage	 onder	 de	 Burgel	 maar	 in	 herinnering	 te	
roepen.	Zeker	op	verkeersgebied	zijn	daar	nog	tal	
van	voorbeelden	aan	toe	te	voegen.	Maar	die	be-
geleidingsgroep	deed	meer.	De	leden	werden	daar	
ook	 met	 mekaars	 noden	 en	 verlangens	 gecon-
fronteerd.	 In	 constructieve	 samenwerking	wisten		
partijen	 als	 bewoners	 en	 ondernemers	 elkaar	 te	
vinden	in	een	Adviesnota	Circuleren	en	Parkeren,	
waarin	voor	de	eerste	keer	een	goede	samenvat-
ting	 van	 deze	 problematiek	 werd	 gegeven	 en	
waarvan	 de	 hoofdlijnen	 steeds	meer	 gaan	 door-
klinken	 in	het	 gemeentelijk	 verkeersbeleid.	Deze	
nota	werd	 de	 gemeente	 gratis	 aangeboden	 door	 de	Ondernemers	
Vereniging	Kampen,	de	Wijkvereniging	Binnenstad	en	het	Wijkfo-
rum	Binnenstad	en	mocht	als	een	verademing	worden	beschouwd	
na	mislukkingen	van	duur	betaalde	‘professionele’	bureaus.

Maar	ook	in	andere	zaken	droeg	de	begeleidingscommissie	-	op	basis	
van	deskundigheid	en	plaatselijke	kennis	-	er	toe	bij	dat	dreigende	
ingrepen	in	de	waarden,	die	ruimschoots	in	de	binnenstad	aanwezig	
zijn,	de	aandacht	kregen	die	ze	verdienen.	Daar	zorgden	met	name	
ook	degenen	voor	die	de	cultuurhistorische	en	architectonische	waar-
den	ter	harte	gingen	en	die	duidelijk	inzagen	dat,	wil	Kampen	ook	de	
toeristen	en	recreanten	blijven	boeien,	de	vaak	onrijpe	voornemens	
aanpassing	 behoefden.	 Het	 behoud	 van	 het	 stedelijk	 groen	 werd	
voortdurend	in	de	gaten	gehouden,	veiligheid	en	het	bestrijden	van	
overlast	mochten	zich	ook	steeds	in	blijvende	aandacht	verheugen.	

U	zult	zich	afvragen	wat	is	nu	de	relatie	met	de	titel	en	de	korte	inlei-
ding	van	dit	stukje?	Daar	kom	ik	nu	op:	aan	het	idyllische	beeld	wat	ik	
schetste	wordt	van	gemeentezijde	drastisch	geknaagd.	Er	gaan	stem-
men	op	om	de	commissie	maar	op	te	heffen.	De	rol	van	de	commissie	

wordt	openlijk	in	twijfel	getrokken,	de	frequentie	
van	 de	 vergaderingen	 wordt	 teruggebracht,	 dis-
cussiestukken	worden	 nauwelijks	 gepresenteerd.	
De	 leden	 wordt	 ineens	 voorgehouden	 dat	 ze	 er	
op	persoonlijke	 titel	zitten	 (ik	ben	me	daar	 in	de	
bijna	 tien	 jaar,	dat	 ik	er	aan	deelneem	nooit	 van	
bewust	 geweest	 en	 het	 is	 ook	 nergens	 in	 instel-
lingsbeschikkingen	 en	 zo	 terug	 te	 vinden!)	Maar	
er	zijn	meer	tekenen.	Het	voorzitterschap	door	de	
verantwoordelijke	 wethouder	 wordt	 gehalveerd,	
een	echte	discussie	met	de	niet-ambtelijke	 leden	
over	nut	en	noodzaak	en	verlangens	van	die	zijde	
(bijvoorbeeld	de	noodzaak	van	de	inbreng	van	ge-

meente	zijde	van	duidelijke	uitgangspunten	en	probleemstellingen	
op	basis	van	stukken)	wordt	uit	de	weg	gegaan.

Als	argument	wordt	wel	gebruikt	dat	het	bezoek	aan	de	bijeenkom-
sten	 terug	 loopt,	 ja	 dank	 je	 de	 koekoek...	 als	 je	 de	 zaken	 zelf	 niet	
serieus	neemt,	dan	kun	je	dat	toch	verwachten!	De	voorzitter	heeft	
bij	herhaling	te	kennen	gegeven	dat	hij	van	deze	begeleidingscom-
missie	afwil,	met	als	niet	geheel	overtuigend	argument:	“je	kunt	za-
ken	toch	ook	bilateraal	regelen”.	Moeten	we	weer	terug	naar	de	tijd	
dat	openheid	in	besluitvorming	werd	gemeden	en	zaken	in	achterka-
mertjes	werden	beslist?	Moeten	partijen,	die	elkaar	steeds	meer	en	
meer	weten	te	vinden	weer	tegen	elkaar	worden	uitgespeeld?
Hebben	velen	de	mond	niet	vol	van	het	nut	van	te	weten	wat	er	on-
der	de	bevolking	 leeft,	 dat	 gekozenen	 in	het	 openbaar	bestuur	de	
plicht	hebben	verantwoording	af	te	leggen	aan	degenen	die	zij	heten	
te	vertegenwoordigen?

Er was eens...
Sprookjes	beginnen	vaak	met	deze	zin.	Wat	er	daarna	volgt	kan	van	zeer	uiteenlopende	aard	zijn.	Ik	sta	weer	op	het	punt	om	
iets	aan	het	papier	toe	te	vertrouwen	om	de	wijkkrant	van	onze	wijkvereniging	te	helpen	vullen.	Waarom	schiet	me	zo’n	titel	te	
binnen?	Waarschijnlijk	omdat	sprookjes	toch	in	een	(onderbewuste?)	behoefte	voorzien?
Ik	wil	het	met	u	hebben	over	het	nut	en	de	noodzaak	van	het	voortbestaan	van	een	overleggroep	van	de	gemeente:	de	Bege-
leidingscommissie	Binnenstad.	Een	overleggroep	die	ruim	tien	jaar	geleden	onder	de	naam	Begeleidingsgroep	Binnenstad	in	
het	leven	werd	geroepen	en	waaraan	vertegenwoordigers	van	allerlei	geledingen,	die	met	de	binnenstad	van	doen	hebben,	
deelnemen.	Een	klankbordgroep	dus,	waaraan	de	gemeente	 in	het	verleden	tal	van	zaken	voorlegde,	die	het	doen	en	 laten	
van	velen	raakten	en	waar	de	deskundigheid	en	de	lokale	kennis	van	tal	van	zaken	konden	worden	afgezet	tegen	dikwijls	niet	
geheel	begrijpelijke	en	soms	ook	dwaze	plannen	die	uit	zeer	verschillende	kokers	kwamen.	

Het nut en de noodzaak van de Begeleidingscommissie Binnenstad

Moeten we weer terug naar de tijd dat openheid 
in besluitvorming werd gemeden en zaken in 
achterkamertjes werden beslist?

Jan de RuiteR 

U	begrijpt	het	al:	dat	sprookje	moet,	mede	door	het	voortbestaan	van	
de	begeleidingscommissie,	nu	eindelijk	maar	eens	bewaarheid	wor-
den!	Een	droom?	Nee	er	is	nog	hoop,	zeker	wanneer	ik	kan	verwijzen	
naar	de	uitspraken	van	onze	gewaardeerde	 ‘nieuwe’	burgemeester	
Koelewijn,	toen	hij	zich	in	een	interview	als	volgt	uitdrukte	over	de	
boven	beschreven	problematiek:	“Een	bestuurder	of	leider	moet	die-
nend	zijn	en	niet	heersend”	terwijl	hij	voorts	het	belang	benadrukte	
van	zoveel	mogelijk	oog	te	houden	voor	het	individu,	te	luisteren	en	
daar	iets	mee	te	doen.	(De Dijk, 7 april 2011)

Er	is	dus	wellicht	nog	hoop!

JAN	DE	RUITER	

(adviseur van het bestuur op het gebied van ruimtelijke 
aangelegenheden)

PS:	Tot	mijn	grote	verbazing	verneem	ik	zojuist	dat	het	College	van	B&W	
besloten	zou	hebben	de	Begeleidingscommissie	toch	op	te	heffen?!

Kunstwerk Van Heutszplein 
in de maak
Zo	moet	het	er	ongeveer	uit	komen	te	zien	vanaf	dit	najaar	op	
het	Van	Heutszplein;	de	rondelen	op	het	plein	worden	voor-
zien	van	een	kunstig	mozaïekwerk	van	de	hand	van	de	Am-
sterdamse	kunstenares	Barbara	Broekman.	

In	de	twee	rondelen	zal	de	geschiedenis	van	Kampen	te	zien	zijn,	
met	alle	elementen	uit	de	Kamper	geschiedeniscanon.	Het	Wa-
terschap,	het	Nationaal	Landschap	IJsseldelta	en	de	gemeente	
Kampen	dragen	alle	drie	50.000	euro	bij.	Aanvankelijk	was	het	
de	bedoeling	om	het	kunstwerk	in	brons	uit	te	voeren	maar	ge-
zien	het	grote	aantal	bronsdiefstallen	van	de	laatste	tijd	koos	
de	 organiserende	 Stichting	 Kamper	 Canon	 uiteindelijk	 voor	 een	mozaïekwerk.	In	oktober	moet	het	kunstwerk	klaar	zijn.

HEMA
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Het hart van   de stad

De	plattegrond	uit	de	Stedenatlas	van	1870	laat	de	oude	si-
tuatie	goed	zien:	de	omwalling	heeft	plaats	moeten	maken	
voor	een	groots	parklandschap	dat	doorliep	van	de	 ‘hout’	
(=	bosschages)	op	de	Hagen,	langs	een	hout	op	het	Cingel	

tot	aan	de	Bovenhaven	en	 langs	de	 IJsselkant	 tot	aan	het	
Oorgat!	 (Eerst	 in	 begin	 jaren	 tachtig	 van	 de	 negentiende	
eeuw	werd	 de	 kade	 daar	 bebouwd:	 herenhuizen	 voor	 de	
deftigheid	van	Kampen;	ook	uitkomend	in	de	naamgeving:	
de	De	la	Sablonièrekade:	deftiger	kan	het	niet.	Ook	de	Bui-
ten-Sociëteit	was	gelegen	 in	een	grote	hout	die	 trouwens	
reeds	in	de	17de	eeuw	was	aangelegd,	samen	met	de	Nieu-
we	(wandel)	Weg	en,	by	the	way,	de	Nieuwe	Toren!	en	de	
Nieuwe	Markt.	Over	naamgeving	gesproken	en	een	actieve	
magistraat.	De	scherpe	haak	van	de	hout	tegenover	de	Brug	
liet	nog	goed	het	bolwerkkarakter	zien:	tegenover	de	Stad	
met	de	Drie	Torens.

Halve	maan
Op	de	huidige	kaart	van	de	gemeente	Kampen	is	de	oude	
stad	nog	goed	herkenbaar,	de	kleine	halve	maan	langs	de	
rivier,	 de	 stadsgracht,	het	park.	 Ik	 raak	er	altijd	 vertederd	
van.	 Inderdaad,	 nu	 –	met	 Groot-IJsselmuiden	 erbij	 –	 kan	

men	wel	spreken	van	een	“binnenstad”.	Toch	heb	ik	altijd	
wat	moeite	met	die	term.	Als	oud-Rotterdammer	was	voor	
mij	 ‘de	 stad’	 de	 oude	 stadsdriehoek	 aan	 Rotte,	 Schie	 en	
Nieuwe	Maas,	gebombardeerd	en	weder	opgebouwd,	dáár	
ging	 je	statten.	 Ik	woon	vanaf	september	1964	in	Kampen	
en	ken	dus	nog	goed	de	oude	bedoening	hier	(inderdaad,	
een	goed	woord:	denkt	u	zich	die	verkrotte	doorbraakstad	
nog	eens	in):	hele	straatjes	stonden	nog	regelmatig	onder	

Dingt	het	logo	van	de	Wijkvereniging	Binnenstad	mee	in	de	discussies	rond	een	nieuw	heraldisch	wapen	voor	
de	stad	Kampen?	Torens	in	een	bolwerk	–	wat	brengt	beter	in	beeld	hoe	de	goegemeente	over	de	stad	denkt?	
Wel	is	de	middelste	(op de foto links, red.)	een	speeltoren	–	de	linker	hervormd/gereformeerd	(op de foto mid-
den, red.)	 en	 de	 rechter	 rooms-katholiek,	wat	 op	 zijn	minst	 het	 imago	 van	Kampen	 als	 strikt	 gereformeerd	
aan	het	wankelen	zal	brengen.	Door	het	afbranden	van	de	Buitenwacht	–	al	eeuwenlang	met	een	horecabe-
stemming	–	wankelt	het	bolwerkkarakter	wel	definitief.	(Om	te	zwijgen	van	het	vertrek	van	Kok-Kampen	naar	
Utrecht;	van	de	fa.	Zalsman	naar	Zwolle	en	van	de	theologen	aan	de	Oudestraat/Koornmarkt	naar	Groningen	en	
Amsterdam).	Héél	het	oude	imago	is	nu	wel	uitgediend:	Kampen	als	stad	van	sigaren,	pannen,	koffie,	boeken,	
militairen,	studenten,	stadsboeren.	Nu	de	uien	nog:	spaar	ons	aan	de	vernieuwde	Toren	de	heilige	Koe,	 iets	
wat	wijlen	Henk	van	Ulsen	vaak	riep.	Intussen	dient	Kampen	zichzelf	opnieuw	uit	te	vinden,	zoals	de	stad	dat	
eeuwenlang	moest:	de	bloei	van	de	middeleeuwse	stad	keerde	nooit	weer,	alle	inspanningen	van	de	zittende	
magistratuur	ten	spijt.	Isolement	tussen	Zwolle	en	de	Zuiderzee;	het	boemeltje	naar	Amsterdam	straks	in	de	
polder.	Wat	een	omkering!	

»
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water).	 Rond	 de	 geboorte	 van	 de	 kroonprins	 in	 1967,	 dansten	wij,	
studenten	van	Broêrweg	en	Oudestraat,	op	het	eerste	stukje	asfalt	
van	de	Kennedylaan.	B.	&	W.	kozen	voor	een	nieuwe	skyline:	Flats,	
waaronder	een	Torenflat,	aan	de	westelijke	zijde	van	de	stad,	gele-
gen	aan	de	Europa-allee,	lange	jaren	Nederlands	breedste	doodlo-
pende	weg.	(Het	gerucht	ging	dat	er	voldoende	ruimte	was	geweest	
voor	laagbouw,	maar	de	trend	was	gezet).	Met	als	voorlopig	(?)	diep-
tepunt	de	monsterflat	aan	de	rivier	in	het	buiten-stadse	Brunnepe:	
ziet	men	niet	dat	de	drietorenstad	nu	definitief	vier	Torens	heeft;	het	
rechtop	gezette	pakje	boter	van	de	Melkfabriek,	bij	de	Bovenhaven	
(het	oudste	 industrieterrein	van	Kampen)	even	niet	meegerekend.	
Kennedy,	Europa,	Oecumene,	en	straks	een	man	op	de	Troon.	Maar	
had	die	oude	stad	een	hart?	Of	klopte	dat	alleen	in	steegjes,	kroegjes,	
het	sportveld,	de	muziekvereniging	en	kerkelijk?

Hart	van	Kampen
Ik	stond	met	een	oudere	vriend	op	het	trappetje	tegenover	de	Geer-
straat,	 de	 zon	 scheen,	 er	 wapperde	 reclamevlaggen.	 “Oh”,	 zei	 hij,	
“wat	houd	 ik	van	dit	stadje”	 (hij	studeerde	hier	eind	 jaren	veertig,	
aan	de	Oudestraat).	Zelf	houd	ik	van	de	stad	bij	regenbuien	en	wind-
vlagen,	maar:	 smaken	verschillen.	Pas	de	 laatste	 jaren	heeft	Kam-
pen	–	ik	bedoel	de	oude	stad	–	zichzelf	een	hart	gebouwd	rond	de	
Plantage:	Brug,	Stedelijk	Museum,	Bioscoop,	Nieuwe	Toren,	Horeca.	
Er	kan	nog	wel	wat	verbeterd	worden	in	die	omgeving:	huisjes	aan	
de	Sint	 Jacobsteeg,	een	betere	 inrichting	van	de	Botermarkt	en	de	
Nieuwe	 Markt	 (bomen!).	 De	 Gasthuisstraat	 promoveren	 tot	 een	
overdekte	Passage	,	om	de	harde	wind	eruit	te	halen.	Nadenken	over	
het	herstel	van	de	Hout	aan	de	Overkant.	Dan	kan	met	recht	het	logo	
van	de	Wijkvereniging	Binnenstad	het	nieuwe	Stadswapen	worden.	
Och,	en	met	een	sneltram	naar	Zwolle,	zijn	we	zo	weer	aangesloten	
op	de	grotere	wereld,	Groningen	en	Amsterdam.

JAAP	VAN	GELDEREN

Doe mee met het Kamper 
Vakantie Komité!
Heb	jij	zin	in	een	waanzinnig	leuke	zomervakantie?	Doe	dan	
mee	met	KVK.	Vanaf	maandag	25	juli	gaan	we	drie	weken	lang	
allerlei	leuke	dingen	doen.

Week 1: Out of Space - 25 t/m 29 juli
Sterrenstelsels,	ruimteschepen,	planeten…	Je	komt	heel	veel	over	het	
universum	te	weten!	We	maken	een	spannende	Reis	door	de	ruimte,		
gaan	allerlei	proefjes	doen,	maken	onze	eigen	fantasieplaneet...	
En	wie	weet	komen	we	ook	nog	wel	aliëns	tegen!

Week 2: Pirates and Vikings - 1 t/m 5 augustus
Deze	week	draait	het	om	slimme	Piraten	en	stoere	Vikingen!	Je	gaat	
met	 je	 groepje	 een	 levengroot	 schip	 in	 elkaar	 knutselen,	we	 gaan	
naar	een	echte	piratenshow	kijken	en	op	woensdag	brengen	we	een	
bezoek	aan	Attractiepark	Duinen	Zathe	in	Appelscha.

Week 3: Making the Band - 8 t/m 12 augustus
Heb	jij	er	wel	eens	van	gedroomd	om	met	je	eigen	band	op	te	treden?	
Laat	je	droom	uitkomen	en	doe	mee	met	de	grote	“Making	the	Band	
Show”.	Ook	ga	je	lekker	spelen	in	de	Speelpoort!	Ben	je	10,	11	of	12	
jaar?	Dan	mag	je	een	nachtje	mee	kamperen	op	de	kinderboerderij!

Attractiepark Duinen Zathe - Woensdag 3 augustus
Wil	jij	heel	snel	naar	beneden	suizen	op	de	reuzenglijbaan?	Vliegen	in	
de	Flying	Swing?	Of	toch	liever	rijden	in	een	supergave	autoscooter?	
Ga	dan	met	ons	mee	naar	Attractiepark	Duinen	Zathe	in	Appelscha!

Kaartverkoop: 
woensdag	20	juli	van	14.00	tot	16.00	uur	in	’t	Ukien.

Kosten:  
Weekkaart	€2,00	
Reisje	€8,00

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
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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

Prijzen voor 
‘vergeten monument’ 
en ‘Oude Vleijshuus’
In	 de	 categorie	 particuliere	 panden	won	 het	 pand	 aan	 de	 Buiten	
Nieuwstraat	17,	een	pand	dat	al	stam	uit	1510	en	zelfs	nog	schilde-
ringen	uit	die	tijd	bevat.	,,Een	vergeten	monument’’,	constateerde	de	
Steenbickerjury	dan	ook	–	om	tot	de	opmerkelijke	conclusie	te	ko-
men	dat	het	pand	feitelijk	niet	eens	een	gemeentelijk	of	rijksmonu-
ment	is.	In	de	categorie	zakelijk	werd	de	Steenbickerprijs	uitgereikt	
voor	 de	 restauratie	 van	 de	 gevel	 van	het	 pand	 aan	 de	Oudestraat	
119,	het	Chinees	restaurant	Kota	Radja.	De	zandstenen	gevel	van	het	
‘Oude	Vleijshuus’	was	dringend	aan	restauratie	 toe,	en	de	eigena-
ren	van	het	Chinees	restaurant	hebben	diep	in	de	buidel	getast	om	
het	pand	weer	in	de	oude	staat	terug	te	brengen.	Ook	de	Stichting	
Stadsherstel,	die	de	restauranteigenaren	adviseerde	bij	de	restaura-
tie,	werd	door	de	jury	geprezen	voor	haar	werk.	Een	bijzondere	ver-
melding	was	er	voor	Javier	Slager	(15),	die	op	geheel	eigen	wijze	een	

herbouwplan	ontwierp	voor	de	panden	aan	de	Bovenhavenstraat.	
Met	het	uitreiken	van	de	Steenbickerprijzen	werd	tegelijkertijd	het	
startsein	gegeven	voor	de	nominatieronde	voor	de	nieuwe	Steenbic-
kerpijzen	voor	dit	jaar;	aanmelden	kan	via	www.binnenstadkampen.nl.	
Pandeigenaren	kunnen	hun	eigen	pand	nomineren,	maar	ook	ove-
rige	binnenstadsbewoners	wordt	gevraagd	voorstellen	te	doen	voor	
de	prestigieuze	prijs.

Raymond la Crois van de Wijkvereniging Binnenstad overhandigt de 
Steenbickerprijzen aan restauranteigenaar Son He Jin van Chinees 
restaurant Kota Radja en aan Cor Stam, eigenaar van het historische 
pand aan de Buiten Nieuwstraat 17. De prijs bestaat uit een plaquet-
te, die de eigenaren desgewenst op de gevel kunnen aanbrengen.

Prestigieuze Steenbickerprijzen uitgereikt

De	Wijkvereniging	Binnenstad	heeft	tijdens	een	drukbezochte	en	sfeervolle	ledenvergadering	begin	mei	weer	de	traditio-
nele	Steenbickerprijzen	uitgereikt.	De	prijzen	worden	al	meer	dan	tien	jaar	uitgereikt	aan	de	eigenaren	van	panden	in	de	
Kamper	binnenstad,	die	zich	in	hebben	gezet	voor	het	behoud	van	de	historische	gebouwen.	

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!
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Kort nieuws
Nieuwe site gemeentearchief
Op	zoek	naar	een	mooie	foto	van	uw	huis	in	vervlo-
gen	tijden?	De	website	van	het	Gemeente	Archief	
Kampen	 is	vernieuwd,	en	uitgebreid	met	duizen-
den	foto’s	uit	de	rijke	Kamper	geschiedenis.	Ook	is	
er	de	mogelijkheid	om	uitgebreid	uw	voorouders	
te	zoeken	of	om	u	op	de	hoogte	te	stellen	van	de	
geschiedenis	 van	 uw	 stad.	 Ook	 is	 het	 mogelijk	
afdrukken	 te	 bestellen	 van	 uw	 favoriete	 Kamper	
foto.	Kijk	op	www.gemeentearchiefkampen.nl	voor	
meer	informatie.	

Parkeren bij de Buitenwacht
De	 gemeente	 Kampen	 kiest	 ervoor	 om	 een	 on-
derzoek	 uit	 te	 voeren	 naar	 de	 (on)mogelijkheid	
van	 het	 aanleggen	 van	 een	 parkeergarage	 of	
parkeerdek	bij	de	Buitenwacht.	Een	andere	optie	
was	een	dergelijke	voorziening	aan	 te	 leggen	bij	
de	Bongerd/het	Meeuwenplein	(bij	de	Albert	He-
ijn),	maar	 een	meerderheid	 van	 de	 politiek	 koos	
voor	 het	 Stationsplein/Buitenwacht.	 De	 parkeer-
voorziening	maakt	onderdeel	uit	van	het	Verkeers	
Circulatie	Plan	dat	de	gemeente	heeft	vastgesteld,	
en	dat	uitgaat	 van	een	 ‘autoluwe’	binnenstad.	Of	
er	betaald	moet	worden	voor	het	parkeren	bij	de	
Buitenwacht	(die	mogelijk	ook	weer	terugkeert	op	
deze	locatie)	wordt	nog	bekeken.

Bovenhavenstraat
Op	 initiatief	 van	 GroenLinks	 buigen	 diverse	 be-
trokken	 Kampenaren	 zich	 de	 komende	maanden	
over	 een	mogelijke	 invulling	 van	de	panden	aan	
de	 Bovenhavenstraat.	 Verschillende	 werkgroe-
pen	 moeten	 voor	 1	 oktober	 een	 alternatief	 plan	
klaar	hebben	om	zo	de	sloop	mogelijk	te	voorko-
men.	 Na	 die	 datum	 buigt	 de	 gemeenteraad	 zich	
over	de	toekomst	van	het	gebied,	en	de	mogelijke	
sloopplannen	voor	de	oude	‘glasfabriek’	achter	de	
Stadsvilla.	Die	 villa	wordt	 in	 ieder	 geval	niet	 ge-
sloopt,	GroenLinks	wil	in	ieder	geval	de	gebouwen	
erachter	behouden	voor	de	stad	en	zoekt	nu	dus	
een	invulling.	

Keldertje open
Aan	de	Boven	Nieuwstraat	heeft	eind	mei	coffee-
shop	’t	Keldertje’	legaal	de	deuren	geopend.	Daar-
mee	is	een	einde	gekomen	aan	een	jarenlange	ge-
doogsituatie	van	de	gelijknamige	coffeeshop		aan	
de	Schoolstraat.	Voor	de	coffeeshop	aan	de	Boven	
Nieuwstraat	 is	 een	gedoogvergunning	afgegeven	
voor	vijf	jaar,	waarna	de	Kamper	politiek	opnieuw	
gaat	bekijken	wat	ze	wil	op	het	gebied	van	coffee-
shops	in	de	stad.	Er	wordt	nog	gesproken	over	een	
mogelijke	 afsluiting	 van	 het	 zogenaamde	 ‘Boek-
huisplein’,	tussen	de	Burgwal	en	de	Boven	Nieuw-
straat	om	de	overlast	van	hangjongeren	een	halt	toe	
te	roepen.	
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