
De Plantsoenen van Kampen.

Hoe zij zijn ontsteen en wanneer eenqeleqd.

Voor een stad zijn plantsoenen nu eenrnaal onontbeerlijk,
ja zij zijn vereist. Vooral in steden, die, waartoe ook Kampen
behoort, niet gezegend zijn met een bosrijke omgeving. We
zouden ons trouwens geen stad zonder plantsoenen kunnen
voorstellen. Architectonisch vorrmen zij in de tegenwoordige
tijd een geheel met de bebouwing, waara an thans nog meer
aandacht wordt besteed dan vroeger.

Maar er zijn meer factoren, die de aanleg van plantsoerien
rechtvaardigen. Daar is dan het vraagstuk van de volks
gezondheid; het vraagstuk voor wandelgelegenheden voor
de moeders met haar baby's en ook als ontspanningsplaatsen
VOOrde inwoners van de stad na dagelijkse arbeid. Maar ook
zijn het de plaatsen, waar.de mensen een kijkje kunnen nemen
op een klein gedeelte van het rijke plantenleven in de natuur.
Een diepgaande studie van dit alles is niet nodiq, doch het
schone te zien van 'het altijd wederkerende qroei- en bloei
proces op zichzelf kan dermate de hart en van de plantsoeri
bezoekers veroveren, dat deze plaatsen in een ander daglicht
komen te staan.

Zo ihebben onze vroede vaderen uit de vorige eeuw er ook
over gedacht, toen zij het initiatief namen Kampen wandel
gelegenheden te geven. En waar kon dat beter geschieden dan
op de wallen aan de Westzijde van de stad, waar een vrij uit
zicht over her vlakke land het genot van een wandeling in de
plantsoenen zou kunnen verhogen? Geen betere plaats was er
te vinden: historische grond met zijn overqebleven poorten,
die als trouwe wachters over de stad en plantsoenen waken.

De plantsoenen van Kampen drag en een qeheel eig.en
karakter. Hier werd een geschiedenis geboren en op deze
oude wallen werden bomen en struiken geplant, en paden
aangelegd, waar de mens zijn ontspanning zou kunnen vinden.
Maar over de aanleg was een sluier gespannen en tot voor
enkele jaren wist men nog niet, wanneer de plantsoenen waren
aangelegd en in gebruik waren genomen. Na een intens
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snuffelen in 'het gemeente archief, daarbij bijgestaan door
wijlen mej. C. J. Welcker. oud-qemeente-archivaresse van de
gemeente Kampen en de tegenwoordige archivaris, de heer
J. Don. geIukte het ons een tip van de sluier op te'liohten en
de geboorte van de plantsoenen te kunnen nagaan.

En het is interessant om deze geboorte en haar geschiedenis
te voIgen.

In het jaar 1326 werden aan de stad Kampen gelden
verstrekt, die vermoedelijk gebruikt werden voor het in steen
optrekken van een deel van de stadsmuur. In de jaren 1336- .
1337 werden grote partijen stenen=geleverd voor het bouwen
van de stadmuur om het bovendeel van de stad.

In die tijd en volgende jaren breidde de stad zich uit met
gevolg. dat de Burqel, een IJ sselarrn, om het Kalverenhekken
bos heen doorgetrokken werd. Aan de binnenzij de van de
Burge!. die als vestingsgracht dienst deed. verrezen hoge
stadsmuren, terwijl aan de buitenoever een dijk was opgewor~
pen om .het vloedwater uit de Zuiderzee te keren. De Burge!
bled en stroomt tot nu toe in haar verkregen vorm.

Echter ontstond omstreeks 1460 behoefte de stad uit te
breiden. In 1462 begon men een gracht om bet Zuidelijk deel
van de stad te graven. welk werk in 1465 werd voortgezet. In
dit jaar werden de Iundamenten gelegd voor de muren aan de
zuidkant die acht voet dik en 27 voet hoog gemetseld werden.
In deze muren waren aan landzijde vijf toegangswegen. die
door poorten werden afgesloten. Van deze vijf poorten
zijn er twee overqebleven. en wei de Cellebroederspoort en de
Broederpoort. die thans met de plantsoenen een harmonisch
gehee1 vorrnen.

Na 1580 werd de rin qmuur. die niet meer aan deveranderde
eisen van verdediging voldeed, vervanqen door aarden wallen
met bolwerken bij de poorten en afgesloten door een gracht.

Op 16 Maart 1809 gaf Lodewijk Napoleon. bij zijn bezcek
aan onze stad, de vestingwerken en wallen aan de stad in
eigendom. Enige jaren later werden van de vroegere vesting
werken en wallen enige gronden aan particulieren in gebruik
gegeven. die koepels en theehuisjes op de bolwerken zetten. 1)

1) Bron: Kort overzicht der geschiedenis van Kampen door mej. C. J.
Welcker. Ovcrdruk uit ..Overijssel 1931".
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Maar hiermee was het vraagstuk van de wan delqeleqen
heden niet opgelost en het pleit voor het toenmalige gemeente~
bestuur uit de zestiger jaren. dat het de zaak goed heeft aan
gepakt en Kampen een prachtige entourage aan de Westzijde
heeft gegeven.

Niemand minder dan de grote Zochers hebben de plant
soenen aangelegd en er is een uitgebreide correspondentie
tussen het toenmalige gemeentebestuur en de Zochers ge~
voerd, die hier voIgt.

Allereerst hebben dan de toenmalige burgemeester van
Kampen, de Heer H,. Uttenwaall van Stoetwegen, .en zijn
Wethouders op 29 September 1863 een brief geschreven aan
de heer L. P. Zocher te Haarlem, die als voIgt luidde:

Uitgaande brief
No 696

Aan 'den Heer Zocher,
architect te Haarlem.

Tot [heden toe is het aanleggen van de openbare wandelingen
alhier met vrucht toevertrouwd g·eworden aan de stads- (_
architect H. W. Koch en heeft men alleszins reden om over
de wijze van uitvoering tevreden te zijn.
Overmits eerlang zal worden overgegaan tot het her

scheppen van 'n aanzienlijk terrein tot openbare wandding en
ofschoon, zooals hier voren is gezegd, men reden heeft om over
den smaak van den architect voldaan te zijn, heeft de Raad
evenwel begrepen dat deze de kennis van iemand moet in
roepen, die meer als eene specialiteit is aan te merken en is
daartoe de keuze op UEd. gevallen.

Onder mededeeling van het vorenstaande nemen wij alzoo
de vrijheid UEd. beleefdelijk te verzoeken Om zich voor stads
rekening naar derwaarts te begeven, teneinde over den aanleg
van genoemd terrein tot stads-wandelinq met den architect in
overleg te treden en gezamenlijk eene ruwe schets van den
aanleg te vervaardiqen. :
-Zullende het ons in een toestemmend gevaI aanqenaam zijri

eeniqe dagen voor UEd. overkomst daaraan te worden onder
rigt.

Burgemeester en Wethouders
(get.) H. Uttenwaall van Stoetwegen.
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Bier werd dus de eerste schrcde gezet tot de aanleg en
verhetering van de Kamper plantsoenen. De heer Zocher nam
de uitnocliging aan, getuige het volgende schrijven, dat van
3 October 1863 dateert:

Weled. Achtbare Heeren,

In antwoord op Uwe Geeerde missive No 696 d.d. 29
September dient, dat ongesteldheid mij heeft verhinderd
vroeger eenige reisplannen te kunnen maken.

Ik neem echter de vrijheid aIsnu voor mijne overkomst voor .
te stellen, Donderdag 15 dezer, als wanneer ik per eerste trein
(Centr. Spoorw.) uit Utrecht zaI vertrekken.
Zeer vereerd door de op mij gevallen keuze, betuiq ik mij

gaarne bereid, om mij met het werk te belasten, daar ik ver
trouw, dat de wijze waarop ik in overleg met den heer stads
architect zaI moeten handelen, mondeling weI tot genoegen
zaI worden geschikt .
UEd. Acihtb. geeerde rescriptie rhierop tegemoet ziende,

heb ik de eer met de meeste hoogachting,

Uw Edel Achtb. Dienaar
(get.) J. D. Zocher.

Deheer J. D. Zocher was de vader van de heer 1.P. Zecher.
die tezamen de tuinarchitectuur heoefenden. Welk aandeel elk
hunner in een bepaald werk heeft gehad, zal misschien voor
elk geval op ziohzelf kunnen worden nagegaan.

J. D. Zocher was daarnaast lid van de firma J. D. Zocher
en Voorhelm Schneevoogt, bloembollenhandelaren en op
volgers van de firma Voorhelm en Schneevoogt, die in 1837
ophield te bestaan, waarna de Iirmanten G. Voorhelm .Schnee
voogt met J. D. Zocher de eerstgenoemde firma oprichtte.
Behalve bloembollenhandel had deze firma ook een boom
kwekerij, die o.m. boomen en heesters aan de Kamper plant
soenen leverde.

In 1869 werd deze hoomkwekerij, die gevestigd was op
Rozenhagen aan de Kloppersingel te Haarlem, van de bestaan
de firma afgescheiden onder de firma Zocher en CD, waarvan
later de heel' J. J. Kerbert firmant was.
De firma J D. Zocher en Voorhelm Sehneevooqt kwain

later onder leiding van de heer Johs de Breuk en daarna werd
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de goodwill achtereenvolgens door verschillende firma's be
zeten, zonder dat deze evenwel de firmanaam voerden.

(Door de zeer bekende tuinbouwkundiqe, de heer Ernst
Krelage te Haarlem, werden mij deze gegevens verstrekt.)

Het schrijven van de heer J. O. Zecher werd met grote in:"
stemming door hzt gemeentebestuur ontvanqen, getuige, dat
op 15 October van datzelfde jaar een onderhoud tussen B. en
W. en de heer Zocher plaats had. Zocher schijnt een paar
dagen beraad te hebben gevraagd, want op 17 October 1863
heeft hij de volgende brief geschreven:

Weled. Ac:htbare Heeren,

Naar aanleiding en in verband met het gesprokene op 15
deaer omtrent het op ons neme~ der directie over de aanleg
van twee gedeelten der nieuwe stadswallen ter Uwer stede,
hebben wij de eer UEdeiachtbare bij deze kennis te qeven, dat
wij ons zeer gaarne met de vereerende opdragt zullen belasten
en naar ons beste wet en al de noodige aanwijzingen geven,
terwijl wij verzoeken, dat ons daarvoor zal worden toegestaan
een honorarium van driehonderd gulden voor elk der twee
deelen en verder vij£ en twintig gulden reiskosten voor iedere
keer dat wij te Kampen zullen moeten komen, veronderstellen
de wij, dat onze komst voor elk gedeelte viermalen noodig
zal zijn.

Het is onder verwachting Uwer Edelachtbare rescriptie,
dat wij enz. enz.

(get.) J.D. Zocher en L. P. Zocher.

Men ziet: deze brief is van twee handtekeningen voorzien.

In de Raadsvergadering van 27 October 1863 stond als
No 3 op de agenda de aanleg van wandelingen door de
gemeente onder deskundige leiding van de heren Zocher. Dit
punt van de agenda werd aangenomen en eindigde als voigt:

...... "is goedgevonden in de alzoo gestelde voorwaarden
den Heeren Zocher genoegen te nernen en aan B. en W. op
te dragen hun daarvan onverwijld en alzoo zonder nadere
resumtie per missive kennis te geven, met verzoek om alsnu
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met de werkzaamheden voor zooverre het terrein daarvoor
gereed is, zoo spoedig mogelijk den aanvang te doen nemen.'

Hieruit blijkt, dat de Raad volkomen accoord gaat met het
voorstel van B. en W.

Den 31e October 1863 in uitgaande brief No 805 hebben
B. en W. officieel de heren Zocher verzocht de leiding op
zich te nernen "de wandelingen aan te leggen" .
. Uit dit schrijven, hetwelk wij hier laten volgen, blijkt, dat.

B. en W. vrij veel haast hebben de werkzaamheden te do en
aanvangen.

Aan de Heeren Zocher te Haarlem.

Wij geven ons de eer UEd. te berigten, dat UEd. missive.
van de 17e dezer maand alvorens ter deliberatie is gebracht
bij de gemeenteraad in deszel£s vergadering van den 27 dezer
en dat door opgedacht college genoegen is genomen met de
voorwaarden in voormeld schrijven van den 17 dezer door
UEd. gesteld namelijk een honorarium van driehonderd
gulden voor elk der twee deelen: van vijf en twintig gulden
reiskosten voor iedere keer, dat UEd. herwaarts zullen moeten
komen .

Onder mededeelinq van het vorenstaande nemen wij alsnu
de vrijheid UwEd. te verzoeken met de werkzaamheden voor
zooverre het terrein daarvoor gereed is, zoo spoedig mogelijk
een aanvang te willen maken, terwijl een voldoend aantal
stadsarbeiders terstond bij UEd,' s overkomst onder behoorlijk
roezicht van den architect ter Ued. beschikking zal worden
gesteld.

Met gevoelens enz. enz.

(get.) H. W. van Stoetwegen.

Dit was ook het laatste schrijven van B. en W. aan de
heren Zocher.

Wat de kosten van aanleg, arbeidslonen en plantmateriaal
betreft, deze komen onder de begroting van gemeentewerken
voor.
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Onder deze kosten ~ officiele uitgaven,- komen de vol
gende bedragen voor:

1864: J. D. Zocher en Voorhelm Schneevoogt: geleverd
plantsoen f 530.60; 1865: J. D. Zocher en L. P. Zocher uit
bakenen plantsoen en reiskosten f 775, en 1866: J. D. Zocher
en Voorhelm Schneevoogt voor ge1everde boomen en heesters
f 392.70.

In de verzamelstaat van 1867 komt geen post meer voor van
de :heren Zooher.
Hoeveel arbeiders aan het tot stand komen van de plant

soenen hebben gewerkt, is niet bekend. Echter zijn er weI
cijfers bekend van de begroting en daaruit zou men kunnen
opmaken, dat veel arbeiders in de jaren 1863-1866 werk
hebben gevonden 'bij de aanleg van de plantsoenen. De beqro
tingen waren vrij hoog voor die jaren, n.l. 1863: f 6407.88; in
1864: f 6664.90; in 1865: f 7455.60 en in 1866 f 7099.50. In
1867 daalde de post voor de wandelplaatsen op de begroting
tot f 4433.22.

Wij kunnen aIs vaststaand aannemen, dat de aanleg onqe
veer 3 jaren heeft geduurd, althans dat in 1867 de plantsoenen
gereed waren en de groei van het plantenmateriaaI niets te
wensen overliet.
Deze aanleg betrof het eerste en tweede plantsoen. Jaren

hebben de inwoners van Kampen van deze plantsoenen
kunnen genieten en waren zij wandelplaatsen, die bij jong en
oud, bij vreemde1ingen geliefd waren. Maar ziekte in de bomen
en de tand des tijds hebben vele bomen doen sneuvelen, waar
door het oorspronkelijk karakter van de plantsoenen verloren
ging.
Ook de nieuwere inzichten betreffende de tuinarchitectuur

hebben andere gedachten gegeven. Dat daarom in de laatste
jaren ingrijpende veranderingen in de scheppingen van de
Zochers zijn aanqebracht - het tweede plantsoen verkeert
nog betrekkelijk in zijn oude gedaante - is dan ook volkomen
te begrijpen. Maar deze veranderlnqen he'b'ben ook weer een
eigen karakter en over enige jaren, als alles tot volle wasdom
is uitgegroeid, zullen de wandelaars, en zij, die de plant
soeneri van Kampen een qoed hart toedragen, toch de schep
pingen van de Zochers terug kunnen vinden, zij het dan in
meer moderne vorm.
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Het plantsoen aan de derde Ebbingestraat heeft ,zijn eigen
qeschiedenis. Hoewe1 ook op dit gedeelte van de Stadswal een
wandelgelegenheid was aangelegd. kon dit de goedkeuring
van B. en W. niet wegdragen. Daarom werd op 16 Maart
1913 door de bekende tuinarchitect, de heer Leonard A.
Springer te Haarlem, na opdracht gekregen te hebben van het
toenrnaliqe gemeentcbestuur. tekeningen en bestek ingediend
voor verbeterinq van dit plantsoen. Ruim twee jaren later n.l.
op 23 Augustus 1915 werd dit werk aanbesteed voor de som
van f 967.78; aangekocht werden 790 halve m3 zand a f 0.35
is f 276.67; 130 m3 grint f 305.50; aan diverse arbeidslorien
werd nog een bedrag van £76.35 uitgegeven. De verbetering
kostte in:net gehee1 f 1626.30 en vormde toen e~n goede aan
sluiting met net eerste en tweede plantsoen.
Op de tekening stond: "Dit nieuwe plan werd opgemaakt

door den nnnarohitect 1. Springer te Haarlem, die in hoofd
zaak het plan volqde, dat vroeger de tuinarchitect J. D. Zecher.
eveneens te Haarlern, hiervoor !had ontworpen.

Als bijzonderheid kan flOg vermeld worden. dat het zand
ge1everd werd door de rbouwvereniging "Eenvoud". die toen
huizen bouwde in de nabijheid van, de Noordweg.

Aansluitend aan de drie plantsoenen kunnen nog eniqe
woorden worden gewijd aan het jonge plantsoen nabij 'het
ziekenhuis.
Door legaten van mevrouw van Digge1en. geboren van

Enge1enberg en haar breeder - met wilsbeschikking voor dit
bedrag een ziekenhuis te bouwen (de gemeente paste net ont
brekende bij) - werd het bovendeel van de Singe1gracht ge
dempt, waar bet ziekenhuis is verrezen.
Het voorterrein moest, bij besluit van het toenmalige

gemeentebestuur. onbebouwd blijven en werd bestemd voor
parkaanleg. Dit park en de tuin van het ziekenhuis - toen nog
niet op tegenwoordige grootte - moesten een harmonisch
gehee1vormen met het prachtwerk van de heren Zocher. Aan
de Haarlemse tuinarchitect 1. A. Springer. werd de aanleg
opgedragen. die zich op kunstzinnige wijze van zn taak kweet.
(In latere jaren heeft echter dit jonge plantsoen een verande
ring ondergaan. hoofdzakeiijk om een betere afwatering te
verkrijqen, maar in wezen is de aanleg gelijk gebleven.)
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Door de ophoging van het terrein, waarop het ziekenhuis
verrees, verkreeq men aan de Singelkant een talud of glooiing.
Door gemeentewerken is in de winter van 1935-1936 deze
glooiing in een plantsoen herschapen, hetwelk ook en door
aardige aanleg en door gekozen beplanting een goede over
gang vormde met de bestaande plantsoenen.

Over enige jaren als aIle verbeteringen zijn aangebracht en
de plantsoenen volgroeid zullen zijn, dan zal er ook veel ver
anderd zijn. Maar in grote trekken zullen toch telkens weer
de gedachten van de grote tuinarchitecten de Zochers naar
voren komen, die Kampen aan fraaie "wandelgelegenheden"
hebben geholpen.
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