
Het uitbreidingsplan der gemeente Kampen.

1. Inleiding.

De Redactie van de Kamper Almanak verzocht mij enke!e
gegevens omtrent het uitbreidingsplan van onze stad te ver
strekken. Aan de hand van een tekening, waarop het zgn.
"uitbreidingsplan in onderdelen" is afgebee!d, zal ik in het
volgende de voornaamste bijzonderheden in het kort samen
vatten.

Het uitbreidingsplan bestaat nl. uit twee gedeelten:
1. H et uitbreidingsplan in hoofdzaak, dat het gehele

Gemeentegebied omvat en waarop de bestemming der grQn
den is vastge!egd. Hierbij behoren bebouwingsvoorschriften
voor het Iandelijke dee! der Gemeente.

2. Het uitbreidinqsplen in onderdelen, dat een zo nauw
keurig mogelijk bee!d geeft van de ontwikkeling van de be
.bouwde kom gedurende de eerstkomende decennia.

Het is dit laatste plan, dat voor de ingezetenen van het
meeste be!ang is, daarom zal ik mij daartoe beperken.
Een andere reden hiervan is, dat een ruilverkaveltnqs

commissie is ingeste!d en dat door de Cultuur-technische
Dienst een uitgebreid onderzoek van de bodem van het agra
rische gebied binnen deze Gemeente wordt ingeste!d om deze
Commissie te adviseren omtrent de landbouw-technisch en
economisch meest gewenste wijze van gebruik van de bodem.
Zodra het rapport dezer commissie gereed is, zal dus het
uitbreidingsplan in hoofdzaak en de daarbij behorende bebou
wingsvoorschriften moeten worden aangepast aan de ruil
verkavelingsplannen, die uit dit rapport voortspruiten. Binnen
enkele jaren zullen de resultaten van het thans aan de gang
zijnde onderzoek dus aanleiding geven tot besprekinq van dat
gedeelte van het uitbreidingsplan.
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2. D~ ontioikkelinq van de bestaande stad.

Het uibreidingsplan omvat, behalve een plan voor de aan
leg van nieuwe wijken, ook enkele richtlijnen voor de ont
wikkeling van de reeds bestaande stad. Een korte samen
vatting van de geschiedenis der oudere uitbreidinqen is dus
nodig.

Reeds kort na het ontstaan van de stad Kampen vormde
zich ten N.W. daarvan langs de Ijsseldijk een buurtje, ge
naamd "Brunnepe". In de late Middeleeuwen waren hier een
tweetal kloosters gevestigd, alsmede meerdere visserijbedrij
yen, wier schepen in de (thans nog bestaande) "Brunneper
haven" een ligplaats vonden. •
De kern van het eigenlijke "Brurinepe" beyond zich waar

thans de Noordweg, de St Nicolaasdijk en de Dorpsstraat
samenkomen.
Tussen dit "Brunnepe" en de stad Kampen ontstond langs

de bandijk van de IJssel (de tegenwoordige Noordweg) nog
een stadswijkje, waar zich diverse bedrijven (scheepswerven
e.d.) vestigden. Deze wijk werd ook weI "de Hagen" ge
noemd. Toen in 1865 Schokland onbewoonbaar werd vestiq
den zich hier ook de laatste Schokker vissers. Van de door
hen toen geheeI in Schokker vorm en grotendeels van uit
Schokland medegebracht (afbraak) materiaal opgetrokken
woninkjes zijn er thans nog een vijftal over. Deze moeten
echter in verband met het ophogen van de Brunneper Polder
verdwijnen en zijn daarom aangekocht door de Gemeente, die
hen aan het Zuiderzee-museum te Enkhuizen ten geschenke
heeft gegeven. Binnenkort zullen ze zorgvuldig worden opqe
rneten, afgebroken en te Enkhuizen weder worden opgebouwd
(en dan tevens gerestaureerd).
Nadat in de 1ge eeuw het stadsgebied binnen de wallen

geheeI was volgebouwd (naar onze tegenwoordige begrippen
zelfs veel te vol) waren het voornamelijk de bebouwingen van
.Brunnepe" en "de Hagen", die werden uitgebreid. Door de
Directie van de Kamper Emaille-fabrieken werden meerdere
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blokken woninqen in de zqn. Brunneper Polder (ten Z. van
de Noordweg) gebouwd ten behoeve van de huisvesting van
het personeel dezer fabriek. Nadat in 1903 de W oningwet de
mogelijkheid had geopend, dat een woningbouwvereniging
met overheidscrediet de bouw van arbeiderswoningen kon ter
hand nemen, werd de woningbouwvereniging .Eenooud" op
gericht, die belangrijke complexen woningen ten bate van de
volkshuisvesting liet bouwen. In Brunnepe ontstonden twee
wijken met arbeiderswoningen, ter weerszijden van de Noord
weg, die ik hier gemakshalve de .Beqijne" - en de .Klooster":
wijk zal noemen naar de hoofdstraten en pleinen daarvan, die
op hun beurt weer naar de hier vroeger staande kloosters en
Begijnhof werden genoemd. .
Tot 1930 (de afsluiting van de Zuiderzee] was het nodig

al het bouwterrein hier ter stede op te hogen tot 3 m boven
N .A.P. (op dit laatste niveau zijn de weilanden rondom de
stad ongeveer gelegen) , teneinde de woningen voor over
stroming te vrijwaren. Ook alle boerderijen in de omqevinq
van de stad en op het Kamper Eiland zijn om deze reden
op terpen gebouwd.

Deze ophoging, die steeds met zand geschiedt; heeft tevens
het voordeel, dat geen rioolgemalen nodig zijn en dat men,
behalve in bijzondere gevallen, niet meer behoeft te heien,
orndat de veenlagen, waaruit de grond bstaat, door het qe
wicht van het erop gebrachte zand zo stijf in elkaar zijn
gedrukt, dat (althans bij niet al te zware of uit zeer ongelijk
zware gedeelten bestaande gebouwen) hinderlijke zettingen
niet meer voorkomen. De beste en goedkoopste wijze van het
aanbrengen van dit ophoogzand is door middel van opspuiten.

Deze ophoogmethode werd hier voor het eerst toegepast
voor de "Klooster" - en de .Beqijne" -wijk, daarna voor de
.volgende stadsuitbreidinq, die reeds van groter omvang was,
de "Oranjewijk". Deze wijk, waarvan het terrein ter grootte
van 8 ha, in 1924, dus omstreeks 25 jaar geleden, werd op
geleverd, was echter al spoediq volgebouwd. Daarom ontwierp
de Dienst van Gemeentewerken een plan om ten Z.W. van
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de stad een terrein van 24 ha op te spuiten ter verknjqinq
van terrein voor industrie en voor woningbouw. De in 1930
ingetreden crisis gaf echter zulk een schok aan het zelfvertrou
wen van de bevolkinq, dat na lang geharrewar de Raad in
1934 besloot hiervan een gedeelte van slechts 16 ha te doen
uitvoeren.

Middelerwijl echter was de afsluiting van de Zuiderzee een
feit geworden en vorderdc de droogmaking daarvan snel. Ook
. de oorlog en bezetting waren geen beletsel om dit werk met
kracht voort te zetten. In 1942 vie! de Noord-Oostpolder
droog en werd ondanks de toen bestaande grote moeilijk
heden snel in cultuur gebracht. Van deze ontginningsarbeid
was Kampen het be!angrijkste centrum. Bovendien had de
totstandkoming van de N.O.P. voor onze stad een nog vee!
belangrijker gevolg. In plaats van te liggen aan het eind van
. een zijweg der grote verkeerswegen is Kampen thans een
be!angrijk verkeersknooppunt. De kortste weg van het Zuiden
en Westen van ons land naar Friesland (via Ramspol
Lemmer) loopt thans over Kampen. Ook de nabijheid van het
reusachtige nieuwe aqrarische gebied maakt Kampen een aan
trekkelijke vestigingsplaats voor diverse industrieen en bedrij
ven. De grootste der hier kortelings gevestigde iridustrieen is
weI de N. V. Schokbeton, daarnaast noemen wij de N. V.
Altro, terwijl nog enkele andere bedrijven zich hier vestigden
en omtrent vestiging van meerdere nog onderhandelingen
gaande zijn.
Zowe! door deze Industrie-vestiqinq als door andere oor

zaken is de groei van het aantal inwoners onzer stad de laat
ste jaren sterk gestimuleerd en daarmede de noodzaak tot
woningbouw. Was het inwonertal in de jaren 1930-1940
vrijwel constant gelijk aan omstreeks 20.000, thans is dit tot
ca 24.000 gestegen.

Nu wreekte zich eerst recht het gebrek aan vertrouwen, .
in de tgekomst van 1934! Ondanks nijpende woningnood is
het slechts met de grootste moeite mogelijk gebleken voldoen
de terrein ter beschikkmq te stellen voor de bouw van de
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toegewezen woningen, die echter nog slechts een klein deel
uitmaken van de behoefte.

In de naoorlogse jaren werden hoofdzakelijk woningen
gebouwd in de Brunneper Polder, waarvoor enkele oude, laag
gelegen panden werden afgebroken, alsmede op een terrein
nabij Zuid langs de Bovensinge!, dat gemakke1ijk was op te
hogen, daar het vroeger reeds opgehoogd was geweest. Ook
werd in 1948 het laatste stuk van de Brunneper Polder tussen
Oranjewijk en Pannekoekendijk onteigend en opqespoten.
Toch zal men, om hier spoedig te kunnen bouwen, voor een
dee! daarvan nog moeten heien. Deze terreinen zijn echter
nauwelijks tot eind 1950 toereikend.

Vandaar, dat de Gemeente thans een werkelijk £link aan
gepakte uitbreiding heeft voorbereid.

3. H et uitbreidinqsplen. (Zie afbeelding.)
Zoals bekend, werd het uitbreidingsplan, dat in Augustus

1948 door de Gemeenteraad werd vastgeste!d, ontworpen
door Prof. N. Lansdorn te 's-Gravenhage. Dit plan maakt
een scherpe scheiding tussen woon- en industriewijken.

De woonwijken zijn in een ring om de oude stad gelegd en
te onderscheiden in drie afzonderlijke delen:

1. De Noordelijke ioijk, die aansluit aan het oude Brunnepe
en de Oranjewijk (opspuitwerk thans in uitvoering).
2. De Zuidelijke ioijk, een vergroting van de bestaande wijk

"Zuid", tot aan de samenkomst van de IJ sseldijk en de Vene
dijk (bij houthandel Cramer).
3. De Zuid- Westelijke wijk tussen deze beide wijken in ten

Zuiden van de stad ge!egen.
De industrieterreinen zijn benedenstrooms van de stad op

de Zutdelijke oever van de Ijssel gelegen.
Vanaf deze industrieterrinen is een gorde!weg rondom de

nieuwe wijken ontworpen naar de IJsseldijk nabij de Vene
dijk. AIleen de toekomstige begraafplaats ligt aan de over
zijde van de verkeersweq langs de Venedijk en vormt daar
een begin van een ontworpen plantsoengordel, waarin twee
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ijsbanen, diverse sportvelden, volkstuincomplexen, enz. zijn
opgenomen.

De drie genoemde wijken zijn gescheiden door twee plant
soenstroken, die zich naar de buttenzijde van de stad ver
wijden, waardoor het contact met het landschap beter wordt.
De plantsoenstrook langs "Zuld" is de verlenqinq van de
thans aanwezige groenstrook tussen de oude stad en het
bestaande deel van deze wijk, die o.m. het ziekenhuis omvat.
De stadsgracht zal dan worden doorgegraven tot aan de
buitenste ringweg.

Het bestaande plantsoen op de oude wallen zal langs de
singels aan de overzijde van de gracht worden verdubbeld.
Of dan de hier aanwezige sportvelden, ijsbaan e. d. zullen
blijven gehandhaafd of verplaatst dienen te worden zullen
wij maar aan het nageslacht, dat deze uitbreidinq tot stand
zal brengen, overlaten.
Een qroot driehoekig plantsoen is ontworpen tussen de

Noordelijke eill Z.W. wijk, terwijl het plantsoen langs de
stadsgracht wordt voortgezet langs de Louise de Coliqny
straat, waarbij de bestaande sloot wordt verbreed tot een
vijver. Hierdoor wordt de nieuwe wijk enigszins gescheiden
van de Oranjewijk en Brunnepe, hoewel zij er toch een geheel
mede vormt.
Langs de Zuidrand van deze wijk loopt een snelverkeers

weg, die enerzijds aansluit op de Haatlanderweg. onderweg
de grote weg naar de Zuid-Oostpolder en de reeds genoemde
gordelweg om de later te bouwen stadswijken zal opnemen,
anderzijds via een ontworpen doorbraak langs de Meeuwen
steeg en Marktgang directe aansluiting geeft op de Ijssel
kade nabij de brug. Deze snelverkeersweg komt juist op de
rand van de opspuiting te lopen; daarlangs komt dan een door
een smalle grasberm ervan gescheiden ventweg. De dam in de
gracht en de doorgraving in de plantsoendijk ter plaatse naar
de 3e Ebbingestraat zijn reeds gereed. evenals de dubbele
duiker d'oor deze dam, die de beide delen van de stadsgracht
verbindt.
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Over de uitvoering zullen wij later enkele bijzonderheden
verme1den.

Thans eerst iets over deze Noordelijke stadswijk.
Zoals men ziet bestaat deze uit twee duidelijk gescheiden

delen. Het Noordelijke deel is smaller dan het ZUidelijke. De
scheiding loopt ter plaatse van de verlengde Wilhelminalaan~
Reyersdijk. Het is de bedoeling, dat hier een brede straat
wordt gevormd met een flinke plantsoenstrook in het midden.
Het gedeelte van het plan tussen deze verlengde Reyersdijk,
de St N icolaasdijk en de (verlengde) Haatlanderdijk zal
hoofdzakelijk met montagewoningen worden bebouwd. In het
midden ervan bevindt zich een plein, waaraan een blokje
buurtwinkels en een scholencomplex zijn ge1egen.

Het overige dee1 van het plan verkreeg ongeveer de vorm
van. een langgerekte halve ellips, waarvan de top zich teqen
over het plant soen bij het bolwerk bevindt. Op deze hoek is
ontworpen een groot openbaar gebouw, hetzij een kerk, hetzij
een nieuwe meisjes-nijverheidsschool. Moge1ijk is daar plaats
voor beide.

In de lange as van deze halve ellips is wederom een straat
met brede plantsoenstrook in het midden gelegd, die dus aan
het ene eind wordt afgesloten door het reeds genoemde qe
bouwen-cornplex op het Zuidelijke uiteinde. Aan het andere
eind van deze centrale plantsoenstraat komt de nieuwe
ambachtsschool, die dus een be1angrijke plaats in deze nieuwe
wijk verkreeg. De be1angrijkste dwarsstraten van de Oranje
wijk worden ook in de nieuwe wijk voortgezet. De Burten
singel wordt via een dam met duiker over de gracht langs de
Louise de Colignystraat doorgetrokken en snijdt het blok op
de uiterste Zuidpunt van de overige bebouwing af. Een tweede
dam is in deze gracht ge1egd voor de Julianastraat, die ook
doorgetrokken zal worden tot de. nieuwe rondweg (later via
de hoofdader van de Z.W. wijk naar de Bovensingel bij het
begin van de Binnenweg en verder naar de IJ sseldijk bij hout
handel Cramer) en naar de Oude Stad via de te verbreden
Pleinstraat tot bij het Houthekplantsoen tegenover de hoofd-
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ingang van de B.KAabrieken. Een derde dam is ge!egd voor
de St [orisstraat, die eveneens, maar sterk verbreed, zal wor
den doorgetrokken.

Langs de verlengde Julianastraat en St Jorisstraat zijn win
kels met bovenwoningen geprojecteerd, langs de straten daar
achter bedrijven met bovenwoningen. Natuurlijk is ook in het
Zuide!ijke deel van het plan gerekend op een paar scholen
voor lager en voorbereidend onderwijs, de laatste op de bin
nenterreinen der blokken tussen de verlengde Bovensinge! en
Julianastraat.

De overige wijken zijn vol gens overeenkomstige principes
opgezet.

Wat betreft "Zuid", hiervan zullen de Bovensinge!, d.w.z.
het dee! ervan, dat nu deze wijk aan de Z.W. zijde begrenst
en de Jan van Arkelstraat de hoofdwegen vormen. Deze
komen samen op een pleintje, van waaruit een brede laan
voert naar de hoofdingang van het nieuw aan te leggen kerk
hof, een andere weg naar de Ijsseldijk halfweg tussen het
tegenwoordige Zuid en de Venedijk.

Tussen de Ijsseldijk en de rivier komt een plantsoen, waarin
nabij het Herkenhoofd, dus naast Houthandel Cramer een
cafe met aanlegplaats voor jachten en een tankstation voor
auto's is ontworpen. Moge!ijk kan daaraan ook een speeltuin
voor de jeugd worden verbonden en een terras, vanwaar men
een prachtig uitz icht heeft over de rivier in de richting van
Wilsum.

De Ijsseldijk zal als sne!verkeersweg gehandhaafd blijven
en aan de zijde van de nieuwe wijk worden voorzien van een
ventweg. De gebouwen langs de rand van deze wijk zijn ver
springend ge!egd en gedacht als middenstandsflats, die een
prachtig uitzicht zullen verkrijgen. In deze nieuwe wijk zullen
de nodige scholen, kerken, etc., ook voor het bestaande Zuid,
worden ondergebracht.

Het gedeelte tussen het verlengde van de Femhoutstraat,
de Bovensiriqel, de grote gordelweg en de Hendrik van Vian
denstraat zal worden bestemd voor grotere herenhuizen en

151



middenstandswoningen, zodat de bebouwing in karakter zal
aansluiten aan de naaste omgeving.

Tenslotte de Z.W. middelste wijk. Deze wordt aan de
stadszijde begrensd door een straat, die zal lopen vanaf de
Jan van Arkelstraat naar het verlengde van de Buitensinge!.
Het gedeelte bij Zuid is hoofdzakelijk besternd voor midden
standswoningen, 't overige deel hoofdzakelijk voor arbeiders
woningen met kleinere middenstandswoningen langs de
randen.

Evenwijdig aan. de singel komt midden door deze wijk een
brede straat met plantsoenstraat, die tussen de CeIlesweg en
de BUitenbroeksweg verspringt en een plein vormt, waaraan
enkele grote gebouwen zijn gedacht.
Zo zal dus de stad kunnen uitgroeien tot de omvang van

35 a 40.000 inwoners, die verdeeld zullen worden over vier
wijken, elk met ca 10.000 inwoners. Elk dezer wijken krijgt
een eigen centrum, al zal natuurlijk het hoofdcentrum van de
stad in de oude stad blijven en wei in de naaste omgeving van
Raadhuis en Nieuwe Markt.
Voldoende groen en open ruimte is zowel tussen als in de

nieuwe wijken ontworpen om een prettig bewoonbaar geheel
te verkrijgen.
Wat betreft de wijk, die thans het eerst zal worden uit

gevoerd, deze zal met het bestaande Brunnepe en de Oranje
wijk tezarnen een wijkcentrum krijgen en wei tussen de
Reyersdijk en het thans opgehoogde deel. De kleine huisjes
langs de Reyersdijk, die bovendien in een diepe kuil staan,
zullen daarvoor moeten verdwijnen. Dit wijkcentrum zal plaats
bieden aan een kerkgebouw voor de N.-H. Gemeente, een
school, enkele vergaderzalen, mogelijk een bibliotheek, te
zarnen met de in de naaste omgeving staande Westerkerk, de
nieuwe Ambachtsschool, een of meer andere buurtkerken,
waarvoor de juiste plaats nog moet worden bepaald en de
brede winkelstraat, die in het veriengde van de St Jorisstraat
zal worden gebouwd, kan hier een fraai en aan moderne eisen
voldoend centrum ontstaan, wat het wonen in deze wijk tot
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cen genot zal maken. Tevens wordt daardoor. een Iraaie,
architectonische afsluiting verkregen van het plant soen langs
de Louise de Colignystraat.

Ook de recreatie is niet vergeten. Reeds beschikt de Brun~
neper IJsbaan V.Z.O.D. over een nieuwe baan, die zeer gun~
stig is gelegen en ook als wedstrtjdbaan aan alle eisen voldoet,
een korte verbinding met de Haagbroekweg en de Binnenweg
zal de wandelaars vanuit dit stadsdeel vee! gemak verschaffen
en de verbinding met het bestaande volkstuinencornplex aan
het begin van de Haagbroekweg bekorten.

In tegensteBing tot de voor de oorlog hier algemeen gevolg~
de bouwwijze, waarbij zgn. "eengezinshuizen" werden qe
bouwd, zal de meerderheid der woningen in drie-verdiepinq
bouw worden opgetrokken. Hierdoor zullen dus hoofdzakelijk
flatwoningen worden gebouwd. Dit is een gevolg van de hoge
kosten voor het bouwrijp maken van het terrein. Hier komen
wij echter op het gebied van de

4. Llitooerinq.

Zeals reeds is opgemerkt, bestaat de grand in de naaste
omgeving van de stad uit veen, waarop hier en daar een dunne
kleilaag voorkomt (aBeen het Industrie-terrein tussen Haat
landerweg en IJssel maakt hierop een uitzondering, de boven
grond bestaat daar voornamelijk uit zand).
Deze veenlaag is gemiddeld 5 a 6 m dik, daaronder bevindt

zich het vaste diluviale zand. Teen na de afsluiting van de
Zuiderzee ophoging niet meer zo nodig scheen, daar de jaar
lijkse overstromingen tot het verleden behoorden, is een onder
zoek ingesteld naar de mogelijkheid om zgn. "op polderpeil"
te bouwen. Men moest dan echter rekenen op het onderheien
van aile gebouwen, alsmede van de rioleringen. Ook behoren
dan rioolgemalen te worden toegepast, terwijl voor de afvoer
van zware regens nog speciale maatrege!en moeten worden
genomen.
Ondanks dat zal het terrein toch eniqszins opgehoogd moe-
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ten worden, daar het anders te drassig is. Verder zullen de
straten gedurende een reeks van jaren nazakken, terwijl door
het uitmalen van het water ook het gehele terrein zgn. "om~
laag gemalen" zal worden, zodat ook de tuinen regelmatig
moeten worden opgehoogd.

Voor de hoofdstraten zal men eerst het veen over vrij grote
diepte moeten wegbaggeren en vervangen door zand, wil men
ernstige verzakking voorkomen.

Dit alles is ook zeer kostbaar.
Toen uit onderzoekinqen van het Laboratorium voor Grond

onderzoek te Delft bleek, dat op Zuid, waar ca 4 m zand op
het veen was gespoten, deze zandlaag voldoende draagkrachtig
is om daarop woongebouwen met 3 of 4 verdiepingen te bou
wen zonder dat paalfunderingen of kostbare zware beton
constructies nodig zijn, was het pleit beslecht ten gunste van
opspuiting. Populair gesproken wordt het veen door het er op
gebrachte zand zo stijf in elkaar geperst, dat het gewicht der
op de zandlaag geplaatste gebouwen geen verdere inpersing
van het veen meer veroorzaakt. Natuurlijk dienen bij gebou~
wen van sterk wisselende hoogte speciale maatregelen tegen
het ontstaan van zgn. "zetscheuren" te worden genomen.

Nadat de Gemeenteraad het uitbreidingsplan had vast
gesteld en Gedeputeerde Staten zich in principe daarmede
hadden verenigd, werd in 1948 het bestek opgemaakt voor
het opspuiten van de eerste wijk, groot netto 20 ha, tezamen
met de omringende plaritsoenen, taluds e.d. 25 ha.

Eind November 1948 yond de aanbesteding plaats. Een
moeiliikheid was hierbij de winning van het zand. De aan
nemers werden vrijgelaten in de keuze van de zandwinplaats.
Door de Rijks~Water staat was toegezegd, dat vergunning zou
worden gegeven tot het zuigen van zand voor het Kattediep
in het Ketelrneer, door de Gemeente werd een terrein op de
kop van Seveningen voor dit doel ter beschikkmq gesteld.
Dit terrein is gelegen in het winterbed van de IJssel tussen
het Ganzediep en het afgedamde Noorddiep, juist tegenover
de B.KAabrieken. Doordat het grotendeels uit zandgrond
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bcstaat, is de agrarische waarde zeer gering.
Door ter plaatse een diepe kom te baggeren ontstaat een

grote watervlakte, die uitstekend is te benutten voor het daar
langs aanbrengen van jachthavens, een zwembad, enz. en die
tevens kan dienen als vluchthaven voor de schepen bi] ijsgang.
Bovendien ligt aan de IJ sselz ijde .van het Ganzediep reeds een
jachthaven en vlak achter de sluis, juist aan de overzijde van
de weg naar de Noord-Oostpolder, de "Friese weq", het
Kamper Sportpark.

Bij de opening der inschrijvingsbiljetten bleek, dat de Firma
D. Blankevoort & Zn te Bloemendaal de laagste inschrijver
was voor het werk en dat het baggeren van het zand op
Seveningen belangrijk qoedkoper was dan het zuigen ervan
in het Ketelmeer. Het werk werd aan deze Firma gegund
voor de som van f 1.650.000.- en reeds enkele weken na de
gunning werd een aanvang gemaakt met het opwerpen van de
spuitkaden. Hierbij werden twee grote en drie kleinere drag
lines toegepast. Tevens werd de door graving van de plant
soenwal langs de derde Ebbingestraat uitgevoerd en de dam
door de gracht gelegd, terwijl ook een begin werd gemaakt
met het leggen van de spuitleidinq. Het zand, dat op Seve
ningen wordt gebaggerd, wordt nl. in zgn. "bakken" over de
rivier gevaren, vervolgens door een perszuiqer. de "Gronin
gen I" opgezogen, waartoe deze over een geweldige pomp,
aangedreven door een 750 PK diesel motor, beschikt, alsmede
een waterpomp met 250 PK motor.

Door deze zuiger wordt het zand, vermengd met water,
geperst in een buis, inwendig wijd 50 ern, die langs de Slaqers
weg over het terrein der B.K.-fabrieken loopt, vervolgens
onder de Noordweg door [waarvoor een speciale oprit werd
gemaakt) langs de Schokkersstraat, dwars over de Panne
koekendijk door de Wrllem de Zwijgerstraat, waarbij in de
Wilhelminalaan wederom speciale opritten werden gemaakt,
terwijl in de Pannekoekendijk een brugje voor voetgangers
en Iietsen over de buis werd qeleqd, evenals in de Louise de
Colignystraat. Deze buisleidinq is, gemeten tot aan de Louise
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de Colignystraat, 500 m lang.
Nabij de Louise de Colignystraat bevindt zich een "tussen~

station" in de buisleiding, een pomp met electro-motor van
500 PK, die het zand verder het terrein opperst. De grootste
afstand van dit tussenstation tot de grenzen van de opspuiting
is ca 1 km. Het op Seveningen geperste zand is zeer zwaar
en bevat vrij veel grind, zodat deze zware pompen weI nodig
zijn. Het tussenstation is gefundeerd op heipalen van 10 m
lengte, waarop een zware gewapend~betonplaae is gelegd,
terwijl daarop een frame van zware stalen balken de motor
en pomp dragen.
Aanvankelijk werd gewerkt met een lichter tussenstation

met een motor van 450 PK, dat op het talud langs de Louise
de Colignystraat werd opgesteId, eerst op een stapeling van
spoorbiels, doch toen dit te veel trillingen bleek te veroor
zaken op een heipalen-Iunderinq met betonblok.
Teneinde de grond voor de toekomstige middenplantsoenen

zo gemakkelijk mogelijk op de juiste plaats boven op het zand
te kunnen krijgen is 't werk uitgevoerd in etappes. Ter plaatse
van de toekomstige plantsoenstraten werden spuitkaden op
geworpen. Bovendien werd in het Noordelijk deel van het
werk een groot extra gronddep6t aangebracht.

Aanvankelijk werd het deel, dat zich het dichtst bij de
Louise de Colignystraat bevindt, opqespoten. Hierbij werd de
reeds bij vorige opspuitingen toegepaste methode toegepast,
waarbij direct de volle zandlaag wordt opgebracht met de
nodige overhoogte om een snelle inklinking van de ondergrond
te bevorderen. Gemiddeld werd gerekend op een zakking van
1 m, zodat dus de zandlaag, om een uiteindelijke hoogte van
3 m boven A.P. te kunnen bereiken, ca 4 m dik moet zijn.
Het weiland rondom de stad ligt nl. ongeveer gelijk met A.P.
Zoals te verwachten was, was de zakking ter plaatse van

het eerst opgespoten zand belangrijk meer dan 1 m. Het veen
was daar ter plaatse het dikst en het slapst en kon bovendien
zijdelings uitwijken. Hier is dus de zandlaag wel bijna 5 m
dik. In het Noordelijke deel, waar de veenlaag veel dunner is
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en doordat zij daar met een flinke laag klei is bedekt, is de
zakking minder. Bijzondere voorzorgen moesteri worden ge~
nomen om het zijdelings wegpersen van het veen onder de
spuitkaden door tegen te gaan. Plaatselijk is dit in het midden
van het terrein langs de kleine spuitkaden ter plaatse van de
hoofdstraat enkele keren opgetreden. Door ook het naast
liggende yak op te spuiten is dit tot een minimum beperkt.

De afvoer van het water, dat nodig was om het zand te
spuiten (ongeveer 10 millioen m3) geschiedde door aan het
einde van de rondweg bij de dam in de gracht een drietal
buizen door de spuitkade en singelweg te leggen. Hierdoor
werd het water weder afgevoerd naar de gracht. De duikers
in de dam werden dichtgezet met schotten, zodat het water
via de gracht langs de gasfabriek naar de Nieuwe Buitenhaven
en zo naar de IJ ssel wordt teruggevoerd.

Daar zowel in de dam bij de Wilhelminalaan als die bij
de gasfabriek naar de Noordweg slechts betrekkelijk kleine
duikers voorkomen is het waterniveau in dit dee! van de gracht
ca 1 m hoger dan dat van het overige deel, zolang de op
spuiting duurt.

Natuurlijk voert het spoeiwater veel slib mee. Dat ver
zamelt zich hoofdzakelijk in het Zuidelijke dee! van het op
te spuiten terrein vlak bij de uitlaatbuizen naar de gracht.
Verder wordt er nog een vrij grote hoeveelheid slik naar de
gracht medegevoerd. Dit zal na het beeindiqen van de op
spuiting worden opgebaggerd en over het zand worden uit
gespreid, waardoor stuiven wordt tegengegaan.
T er plaatse waar de snelverkeersweg naar het industrie

terrein komt te liggen, langs de Z.W. rand van het terrein
is bij het opwerpen van de spuitkade een vrij diepe geul
gebaggerd door de drag lines om de nodige klei voor deze
kade te verkrijgen. Dit heeft het voordel, dat tijdens de op~
spuiting deze geul het eerst met zand wordt gevuld voordat
de ophoging plaats vindt. De zandlaag is hier dus dikker dan
in het midden, wat een beletsel vormt voor het zijdelings uit
wijken van het veen onder de spuitkade door en tevens een
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zeer vaste ligging van het wegdek waarborgt, waardoor ver
zakking tengevolge van het rijden met zware voertuigen is
uitgesloten.

De duur van de eigenlijke opspuiting wordt geschat op 19
maanden. Met het afwerken der taluds, plantsoencn, vijvers,
enz. zijn dan nog wei enkele maanden gemoeid, zodat om
streeks het einde van 1950 het gehde werk gereed zal zijn.
Door sonderingen en proefbelastingen zal worden uitgemaakt,
welke delen van het terrein reeds voor de oplevering voldoen
de zijn beklonken om met de bebouwing een aanvang te kun
nen maken. Vermoedelijk zal dit met het eerst opgespoten
gedeelte langs de Louise de Colignystraat wei het geval zijn,
terwijl ook de moqelijkheid niet is uitqesloten, dat nabij de
St Nicolaasdijk, waar de veenlaag slechts dun en vrij vast is,
ook reeds in 1951 kan worden gebouwd.

Men moet echter niet denken, dat het opspuitwerk het enige
is, dat moet gebeuren om deze stadswijk tot stand te brengen.
Waar huizen gebouwd worden heeft men water-, gas-, elec
triciteits- en rioleringsleidingen nodig. Het leggen van deze
laatste is ook een reusachtig werk. Om te beginnen dienen
eerst de hoofdriolen te worden gelegd. Het grootste zal lopen
door de Julianastraat en doorgetrokken worden naar de be
staande uitmonding nabij de ingang van de Nieuwe Buiten
haven. Dit brengt mede, dar het in deze straat liggende riool
moet worden vervangen door een veel wijdere buis, terwijl
de rest en van de oude bebouwing langs de Pleinstraat, als
mede een paar huisjes langs de Pannekoekendijk daarvoor
moeten worden afgebroken. Ook de Veerweq moet worden
opgebroken. Nadat de riolen met de bijbehorende putten, ont
stoppingsschachten, enz. gereed zijn, moeten de straten wor
den gelegd. Ais men bedenkt, dat voor elke m2 straat onqe
veer 100 klinkers moeten worden gelegd, kan men zich een
voorstelling maken van de enorrne 'hoeveelheid arbeid, die
nodig is om de vele kilometers straat, die op dit terrein zullen
komen, tot stand te brengen.
Reeds thans is de Dienst van Gemeentewerken bezig de
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nodige tekeninqen, opmetinqen. bestekken, enz. te maken voor
de werken, die na de opspuiting nodig zijn.
Natuurlijk rnoet ook aan het ontwerpen van openbare scho

len, aan verbeterinqs- en onderhoudswerken in andere stads
delen, enz. de nodige aandacht geschonken worden, terwijl
de nieuwe grote werken als bijv. de weg naar de Z.~.O Polder,
de doorbraak door de stad met inbegrip van een grote nieuwe
brug over de Burgel ongeveer ter plaatse van de teqenwoor
dige Meeuwensteeq, as faltering van de hoofdweg vanaf de
Houthandd Cramer langs de IJsselbrug tot aan het v. Heutsz
plein op het programma staan.

Het getuigt van een vooruitziende blik van het Gemeente
bestuur, dat het in deze tijd, ondanks materiaalschaarste en
vele uit de na-oorloqse omstandigheden voortkomeride belem
merende Iactoren. deze stadsuitbreiding op werkelijk groot~
scheepse wijze heeft aanqepakt.
Moqe deze energieke poging om Kampen tot een bloeiende;

bedrijvige en mooie stad te doen uitqroeien, met succes wor
den bekroond.

Ir. C. H. Grooten,
Directeur Gemeenteioerken.
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