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Enquête hinder 
bezoekers HORECA
In de laatste wijkkrant van 2010 hebben wij uw mening gevraagd met betrekking tot hinder in de 
binnenstad van bezoekers van HORECA. Naast dat deze enquête dus via de wijkkrant aan alle 
leden is verstuurd, hebben we deze ook nog bij zo’n 470 huisadressen rondom Oudestraat bene-
denstrooms, van IJssel tot en met Burgwal (daar waar de HORECA zich concentreert) verspreid. 

In totaal heeft 4% van de ontvangers gereageerd.  
Graag willen we aan onze leden terug koppelen 
welke informatie dit ons heeft opgeleverd en wat 
wij  met deze resultaten gaan doen.

Resultaten  
52% van de respondenten geeft aan wekelijks hin-
der te hebben van bezoekers van HORECA.
18% geeft aan tussen... [lees verder op pag. 3] 
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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

Tuurlijk; we horen het wel en het stoft. Als de firma 
Weever nu nog de ramen laat lappen van de aanlig-
gende panden, dan denk ik dat we -dankzij de goede 
voorbereidingen- er goed door heen gekomen zijn. 
Deel 1 kan gebouwd worden. De definitieve teke-
ningen laten nog op zich wachten, maar de “artist 
impressions” zijn veelbelovend.
Op verzoek van de aanwonenden van de slooproute 
hebben het voortouw genomen in het laten doen 
van trillingsmetingen. Er wordt in ieder geval 2x/
week gemeten. De eerste is reeds geweest, de twee-

de meting volgt tijdens de puinafvoer. Vanuit een 
dakraam kan ik de vorderingen aan de Nieuwe To-
ren goed volgen. En dat ziet er ook goed uit. Althans 
van zo’n 150 meter afstand. Vertraging is minimaal 
heb ik mij laten vertellen.

Hoe het met het Van Heutsz gaat, daar ben ik het 
spoor even bijster. Wat gaat er nu mee gebeuren? 
Een hoop partijen zijn er meer bezig en houden de 
informatie nog binnenshuis. Dat kan van alles bete-
kenen... Wie het weet laat... [lees verder op pag. 2] 

Myosotis, Moriaan, 
Majesteit en meer

Voorwoord door Aad Meure

Ik kan er niet omheen om nu te beginnen met de melding dat het u niet ontgaan kan zijn dat half 
Myosotis daar is waar het al een jaar of 4 geleden had moeten zijn. Plat dus. Er zit een week of 3 
tussen de dag dat ik dit typ en dat u het leest. Dus hoe groot de berg puin dan is weet ik nu niet. Met 
een beetje mazzel is er al een deel afgevoerd. Ik moet bekennen dat de overlast mij is meegevallen, 
tot nu. En ik heb ook vanuit de omwonenden weinig tot geen klachten gehoord. SUPER toch?

Resultaten enquête bekend



[vervolg van pagina 1] 
Myosotis, Moriaan, Majesteit en meer

het ons weten: info@binnenstadkampen.nl
Dit adres staat ook open voor meer zaken die u kwijt wil. Bij voorbeeld 
informatie voor de website. Die was een beetje dood, maar onze web-
master - prima kerel, alvast bedankt voor je vele uren werk - heeft bij 
een andere host een nieuwe gestart. De reden waarom de oude ermee 
stopte weet ik wel, maar ik kan het u niet uitleggen. Daar ben ik te 
digibetisch voor. Nu moeten we alleen nog even de oude informatie er 
weer in stoppen. Nou even… dat neemt wel wat tijd in beslag. Sorry! 
Bent u daar nu wel heel goed in? Meld u bij ons, graag.

Samen met deze wijkkrant krijgt u een uitnodiging voor de jaarverga-
dering begin mei. Mijn oproep voor een kandidaat voorzitter heeft nog 
geen resultaat gehad. Nu had ik ook niet verwacht dat er vele aanmel-
dingen zouden zijn, maar niemand… jammer. En we hebben nu zo’n 
leuk team van gemotiveerde bestuursleden. Als u zich bedenkt, meldt 
u aan.

De coffeeshop in de Boven Nieuwstraat gaat er dan toch komen, al-
thans als het aan B&W ligt. De omwonenden hebben flink aan de bel 
getrokken om de huidige overlast weg te krijgen en dankzij de inzet 

van zowel de Moriaan als De Majesteit schijnt het te lukken. De por-
tiers doen hun werk naar behoren en de overlast in de straat is geredu-
ceerd naar niveau ‘last’. En dat scheelt een hoop ergernis. Ik heb er dan 
ook vertrouwen in dat de aanwezigheid van een gedoogde coffeeshop 
deze overlast niet zal terugbrengen. Het van Dijks Boekhuisplein tus-
sen de bebouwing van de Burgwal en de Boven Nieuwstraat zal nog 
de nodige aandacht vergen, maar ook daar zal de nachtrust weer rust 
worden.

In april gaat de mensen van de gemeente weer flink de bezem door de 
binnenstad halen. Voor de elfde keer heb ik mij laten vertellen. Een 
terugkerend succes. Kleine medewerking vanuit de bewoners is wel 
vereist. Zet uw auto dit dagdeel ergens anders neer AUB, dan wordt 
die paar vierkante meter ook meegenomen.  Meer hierover op de web-
site van de gemeente www.kampen.nl/wijkbeheer.

Verder mogen we dinsdag 10 mei met de wethouder Treep en Jan van 
der Vloet mee een rondje fietsen door de binnenstad. Vertrek vanaf 
het Stadhuis aan het Berghuisplein om 19.30. 

Veel plezier met het lezen van deze wijkkrant! 

Aad Meure. 

[vervolg van pagina 1] 
Enquête Hinder Bezoekers HORECA

...eens per maand en eens per kwartaal overlast te ondervinden.
Eveneens 18% van de respondenten geeft aan nooit overlast van be-
zoekers van HORECA te hebben.

Geluidsoverlast wordt het meest aangegeven als soort van hinder, 
maar ook de andere 2 opties in de vraag (vernielingen en afval) wor-
den vaak aangegeven.  Hier was ook de mogelijkheid om opmerkingen 
te plaatsen, waarbij de meest gehoorde opmerkingen waren: plassen, 
stank en agressie (lawaai) op straat.

De vraag of het door de jaren erger is geworden werd door 52% met 
Ja beantwoord, 17% antwoordde soms en 31% antwoordde met Nee.
Wij hebben gevraagd of respondenten hun adres ook kenbaar wilden 
maken, opdat we ook locaties op de kaart aan kunnen vinken. Wan-
neer je de mensen, die hun adres hebben vermeld, aankruist op de 
kaart, zie je een concentratie daar waar de HORECA zich concentreert. 
Logisch, want daar zijn ook de meeste enquêtes verspreidt. Echter van 
buiten dit gebied zijn er nagenoeg geen reacties. Mogen we hieruit 
concluderen dat overlast van bezoekers van HORECA zich ook vooral 

concentreert in een straal van +/- 250 meter rondom de HORECA?

Wat gaan we met de resultaten doen
Natuurlijk zouden wij als wijkvereniging,  die voor de leefbaarheid 
in de binnenstad staat, u antwoordden dat wij een eind gaan maken 
aan alle hinder die u ondervindt van bezoekers van HORECA, maar 
of dit een reëel doel is betwijfelen wij zelf. Liever nemen wij 1 of 2 
veel gehoorde concrete oorzaken van overlast waarmee we dan in sa-
menwerking met buurt, politie, gemeente en HORECA een plan maken 
waarmee we deze overlast gaan bestrijden. Binnen het bestuur van 
de wijkvereniging gaan op dit moment stemmen op om met name het 
(wild)plassen tegen te gaan. Hoe, wat, waar en wanneer? Dat moeten 
we nog uit gaan pluizen, en daar laten we u in een volgende wijkkrant 
meer over weten. 
Een aantal respondenten heeft geantwoord dat zij mee willen den-
ken in hoe hinder tegen te gaan. Deze mensen zullen binnenkort een 
uitnodiging van de wijkvereniging ontvangen om hier verder over te 
spreken.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben, heeft u zelf ideeën hoe hin-
der tegen te gaan, stuur een email naar info@binnenstadkampen.nl 
en wij nemen contact met u op.



Een beetje verscholen in de Kamper binnenstad staat het Speel-
goedkabinet. Het is een klein museum met een ruime collectie 
speelgoed uit de periode 1960 tot heden. 

Grote en kleinere diorama’s geven een indruk van het spelen vóór het 
computertijdperk. Mensen zien hun jeugd opnieuw voorbij komen in 
het Speelgoedkabinet: Een vakantieland van Playmobil en een stad 
van Lego. Een riddertoernooi op het plein voor het kasteel. Een wild-

west stadje en een fort met cowboys en indianen. Soldaten, piraten, 
Vikingen en boeven in actiescènes; alles in miniatuur. Meccano, Fi-
scher Technik en Ministeck. Barbies en andere poppen in de poppen-
hoek. Blikken keukentjes en houten winkeltjes. Dieren op de boerderij, 
of in de Ark van Noach. Batman met zijn Batmobile, het eiland van de 
Thunderbirds en collectibles van McDonalds. Het is er allemaal.   

Tussen het speelgoed zijn vele autootjes te bewonderen van merken 

als Dinky Toys, Matchbox, Majorette en Siku. Ook is een grote treinen-
baan in aanbouw. Op dit moment kunnen vijf treinen tegelijk rijden. 
Moderne personentreinen, oudere diesels en stoomtreinen. Het berg-
treintje brengt de toeristen omhoog naar burcht Falkenstein. Het duurt 
nog wel even voordat de hele baan klaar is. De meeste huisjes zijn 
gebouwd, maar aan het landschap moet nog veel gebeuren. 

Het Speelgoedkabinet is leuk voor grootouders, ouders èn kinderen. 
Het is elke schoolvakantie open van woensdag tot en met zaterdag van 
14.00 tot 16.00 uur. Voor groepen buiten deze tijden ook op afspraak. 
Entree: €1,- per persoon. Bovennieuwstraat 65, Kampen. 
Tel. 038 3322895. Kijk ook op: www.speelgoedkabinet.nl

Het Speelgoedkabinet 

Onlangs werd ik benaderd door de voorzitter van uw wijk-
vereniging. Hij vroeg mij weer om een bijdrage te leveren 
voor de wijkkrant. Aan dit verzoek van de wijkvereniging, 
voldoe ik graag. Het is voor mij als wijkagent van de Binnen-
stad, Zuid-Bovenbroek en het Onderdijks, altijd weer een 
afweging om mijn tijd tussen de wijken zo goed mogelijk te 
verdelen. Alle drie de wijken hebben hun eigen bijzonder-
heden en vragen hun specifieke aandacht. En soms zou je 
gewoon willen dat je meer tijd kon besteden aan de wijk. 

De afgelopen tijd heb ik een aantal keren met bewoners om de tafel 
gezeten i.v.m. overlast meldingen in de binnenstad. Dit soort bijeen-
komsten is voor mij als wijkagent van grote waarde. Hier hoor je wat u 
als bewoners ondervind in de binnenstad. En kunnen we samen naar 
oplossingen zoeken voor de problemen die ervaren worden. Want het 
is niet de politie of de wijkagent die de problemen alleen kan oplossen. 
Het is vaak een kwestie van een goede samenwerking tussen diverse 
partijen. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de overlast die 
in de Boven Nieuwstraat en omgeving wordt ervaren, in voorname-
lijk de weekenden. Uitgaanspubliek houdt niet altijd rekening met de 
bewoners rondom de horeca. Samen met de horecaondernemers, de 
gemeente en de buurtbewoners proberen we naar oplossingen te zoe-

ken die voor alle partijen iets opleveren. Ook wij als het politieteam 
Kampen, proberen hier extra inzet op te plegen. Dat lukt niet altijd, 
daar ben ik mij ook zeer goed van bewust. Want ook elders in de stad, 
vraagt men om onze aandacht. En ook wij moeten keuzes maken. Wij 
kunnen ook niet overal tegelijk zijn.

Sinds het begin van dit jaar, hebben wij er een paar collega’s bij gekre-
gen, die zich specifiek bezig houden met overlast meldingen in voor-
namelijk de wijken in Kampen. Deze collega’s zult u regelmatig op de 
fiets door de binnenstad zien rijden. Verder proberen we ook, collega’s 
die een bike opleiding hebben gehad, vooral in de binnenstad hun 
werkzaamheden te laten doen. Ook tijdens de nachtdiensten, in het 
weekend, proberen we juist deze collega’s op de fiets in de binnenstad 
hun werk te laten doen. Het voordeel is dat je sneller en wendbaarder 
bent. Je kunt de steegjes door. En bent dus snel van de ene kant van de 
binnenstad naar de andere kant. De afgelopen maanden hebben we 
daar goede resultaten mee geboekt. 

Ik ben mij als wijkagent er goed van bewust dat wij als politie niet al-
les kunnen aanpakken, wat u en wij zelf ook graag zouden willen. Wel 
is het goed om te weten, wat u als wijkbewoner graag zo willen, waar 
de politie zo mogelijk extra aandacht aan zou kunnen geven. Dit kan u 
kenbaar maken via de wijkschouw van de gemeente Kampen. Of via de 
wijkvereniging. Maar natuurlijk kunt u ook met mij, uw wijkagent, con-
tact opnemen. Dit kan via het algemene nummer 0900-8844. U kunt 
dan vragen of ik met u contact wil opnemen. U kunt ook een afspraak 
maken voor een gesprek. En via de mail is contact ook heel goed moge-
lijk. Dit kan via email adres, henrimaurer@ijsselland.politie.nl

Ik hoop ook in de toekomst vaker een bijdrage aan de wijkkrant te mo-
gen leveren. Met vriendelijke groet,

Henri Maurer, uw wijkagent.

Van de politie



Massage praktijk
Ton  Branderhorst

Vloeddijk 47  

8261 GC Kampen 

Tel. 06-18838995

www.sanidad.nl

sanidad@hetnet.nl

Voor o.a. sportmassage, ontspanningsmassage, 

hotstone massage en voetreflexologie (zie de website)

Buurtauto van 
Wheels4all via 
Internet
Ook zo flauw van de kosten aan uw auto, terwijl hij meer stil-
staat dan rijdt? Plus de kosten van de parkeervergunning. Heeft 
u de beschikking over een computer, dan is de buurtauto snel 
geregeld via internet! 

Kijk hier dan eens naar: Sinds augustus 2010 beschikken we in Kam-
pen / IJsselmuiden over twee buurtauto’s. De auto’s staan geparkeerd 
op centrale plaatsen in Kampen/IJsselmuiden. 

- Een Toyota Yaris: locatie Burgemeester Berghuisplein
- Een Fiat Panda: locatie Stationsplein

Na de start in 2009 kent Wheels4all een sterke groei in Kampen. Ruim 
twintig leden maken op dit moment gebruik van de buurtauto. Daar 
zijn we als organisatie blij mee, maar we willen meer.  We willen 
doorgroeien naar een organisatie met meer leden, naar tenminste drie 
buurtauto’s in Kampen en IJsselmuiden en daardoor meer keuze uit 
soorten auto’s. Meer informatie over de buurtauto’s in Kampen kunt 
u vinden op onze eigen pagina op het internet. www.wheels4all.nl/
kampen. Uw lokale wheels4all coördinator is:

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

Als kennismaking willen we u een gratis proefabonnement van twee 
maanden aanbieden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 
www.wheels4all.nl/lidworden

Bepleisterde gebouwen
In de 19e eeuw bleek de pleisterlaag een favoriet decoratiemiddel voor 
woonhuizen, maar ook voor publieke gebouwen. Vooral op Neoclas-
sicistische gebouwen blijkt de pleisterlaag een goede methode om het 
bouwwerk het gewenste uiterlijk te geven. Zo zijn de Lutherse Kerk 
aan de Burgwal en de Synagoge aan de IJsselkade, van fraaie pleister-
lagen voorzien. Ook het nieuwe raadhuis, omstreeks dezelfde periode 
verbouwd door Nicolaas Plomp kreeg het huidige in blokken gepleis-
terde uiterlijk.
Wanneer aan het eind van de 19e eeuw het eclecticisme opkomt, ver-
dwijnt de zucht naar stuclagen voor een aantal jaren. Een serie fraaie 
bakstenen gevels is hier het resultaat van. Aan het begin van de twin-
tigste eeuw worden, gedurende een korte periode, nog meerdere ge-
bouwen (veelal oudere gebouwen) gepleisterd in een aan de Art-Deco 
ontleende stijl (bijv. Vloeddijk 7A, Burgwal 57, Voorstraat 35, Boven 
Nieuwstraat 21). Zo is de gevel van Vloeddijk 7A gebouwd tussen 1610 
en 1620 maar stamt de huidige pleisterlaag van 300 jaar later. Hierna 
stopt wederom het gebruik van pleisterwerk en ontstaan de bakstenen 
gevels van de jaren dertig.
Na de tweede wereldoorlog wordt de stucgevel binnen het stads-
gezicht van Kampen nauwelijks nog toegepast. Enkele malen is een 
fraaie pleisterlaag vervangen voor een laag zonder enige decoratie 
(bijv.: Vloeddijk 110/111, Oudestraat 260).

Bepleisterde stadsmuur
Ook delen van de stadsmuur worden aan het zicht onttrokken door la-
gen cement en pleister. Zo is bijvoorbeeld aan de achterzijde van de 
Synagoge een aantal strekkende meters van de stadsmuur bewaard 
gebleven. Ook aan de achterzijde van het pand IJsselkade 80 bevinden 
zich resten van de stadsmuur. Deze beide voorbeelden zijn niet be-
schermd of beschreven, waarschijnlijk een gevolg van het feit dat deze 
aan het oog onttrokken zijn door de lagen cement.

Verbergen en verfraaien
De stad Kampen beroemt zich op haar verleden. Dit verleden is rijk en 
een fraaie verscheidenheid aan gevels uit alle tijden flankeren de stra-
ten. Ook de gepleisterde gevels maken daar onderdeel van uit. Maar 
juist de gepleisterde gevels verbergen veel van dit roemrijke verleden. 
(bijv. Burgwal 80/81)
Wanneer de onderliggende bouwhistorie een grote rijkdom belooft en 
de bedekkende pleisterlaag van dubieus niveau is, zou de gedachte 
aan het (gedeeltelijk) in het zicht brengen van de oudste bouwhistorie 
mogelijkheid moeten kunnen worden, om zo bij te dragen aan het ver-
sterken van het gevoel voor historie in de stad. Grote en kleine schat-
ten zullen dan worden (her)ontdekt.

Ernst Hupkes
www.tekampen.nl

Gepleisterde gevels, 
verborgen verleden
“…De voorgevel aan de Voorstraat is jammer genoeg bepleisterd, zoodat hier niets van de oude architectuur en het metselverband 
op te merken valt…” (Joan Ennema, 1943) Het pand in kwestie is Voorstraat 26, waar tegenwoordig de stadswachten kantoor hou-
den, dat in latere jaren ontdaan zou worden van de pleisterlaag.

De gevel van Voorstraat 97. Onder de 19e eeuwse pleisterlaag is een fraaie 17e eeuws bakstenen gevel waar te nemen.



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

Waterspuwers 
terug van 
weggeweest

Meefietsen met 
de wijkschouw
Op dinsdagavond 11 mei is er weer de mogelijkheid om mee te 
fietsen met de wijkschouw, georganiseerd door de gemeente. 
Genietend van een fietstocht op een - hopelijk - heerlijke len-
teavond in de Kamper binnenstad is er de mogelijkheid om met 
o.a. vertegenwoordigers van de gemeente en de politie van ge-
dachten te wisselen over aanpassingen en wensen voor de bin-
nenstad. 

Zo is er de afgelopen tijd een herinrichtingsplan gemaakt voor de Sa-
muel Goudsmithof, waardoor dit karakteristieke hofje een wat groe-
ner gezicht heeft gekregen. Bovendien is op het Van Heutszplein een 
urinoir geplaatst, en is op de IJsselkade een openbare plakzuil ge-
plaatst. Tijdens een officieel momentje met initiatiefnemer Wim Rill 
(GroenLinks-raadslid) en Pieter Treep (wethouder) medio maart bleek 
dat niet iedereen zich kon vinden in de plaatsing van die plakzuil; een 
anonieme actiegroep of actievoerder had al gebruik gemaakt van de 
openbaarheid van de zuil en protest aangetekend… tegen de zuil. Zie 
foto! Wie ook ongenoegens, genoegens of andere suggesties heeft 
voor de Kamper binnenstad, wordt uitgenodigd om op 11 mei mee te 
fietsen met de Wijkschouw. De start is op dinsdagavond 11 mei om 
19.30 vanaf het Stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein. 

Kijk in de Schapensteeg eens even omhoog, richting de Sacristie 
van de Buitenkerk. Sinds kort hangen ze er weer; drie waterspu-
wers. Bijzondere beelden van draken, na jaren van afwezigheid 
zijn ze weer terug op hun vertrouwde positie.

De waterspuwers verdwenen in de jaren ’60 van de vorige eeuw van 
de toren, omdat ze door weer en wind waren aangetast. Niet zo heel 
gek overigens; de drie originele spuwers stonden er al vermoedelijk 
vanaf de 15e eeuw. Eén van de drie beelden viel in de jaren ’60  al bij 
het verwijderen in stukken uit elkaar, een tweede waterspuwer staat 
in de toren zelf in het archief van de Buitenkerk, een derde is terug 
te vinden in de permanente collectie van het Stedelijk Museum. Tij-
dens die restauratie werden wel drie nieuwe zandstenen exemplaren 
gemaakt, maar die werden om onduidelijke redenen nooit meer te-
ruggeplaatst op de toren. Toen de Buitenkerk vorig jaar opnieuw in 
de steigers stond, zette kerkarchivaris Theo van Mierlo zich in om de 
waterspuwers weer terug te krijgen op de punten van de toren. En met 
succes; sinds dit voorjaar prijken de drakenfiguren weer op de hoeken 
van de sacristie. Niet functioneel overigens; er komt bij fikse regenval 
geen waterstraaltje meer uit. Toch een bijzonder element in de Kam-
per binnenstad! 
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Lid worden van de 
wijkvereniging?
Contributie €10,00 per jaar (meer mag ook)

Naam: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Adres: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
Postcode: _  _  _  _  _  _ 
Plaats: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
aarlijks bedrag: € _  _ , _  _ 

Handtekening: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Deze opgave s.v.p. in een envelop naar: 
Wijkvereniging Binnenstad 
Buiten Nieuwstraat 51-53
8261 AR  KAMPEN

(mailen mag natuurlijk ook) 

Overmaken kan ook: Rabobank 331238853, o.v.v. naam en adres.

Wordt lid 
van de 
wijkvereniging 
Binnenstad
Wees blijvend op de hoogte 

voor slechts €10,00 per jaar!


