
HET EERSTE JAAR VAN DE STADSVERNIEUWING IN KAMPEN
door

ir R.G. Busser
(Hoofd afd. Monumentenzorg Dienst Gemeentewerken te Kampen)

Bij bovenstaande titel is het al direkt noodzakelijk een kanttekening te
plaatsen. Reeds vaker is betoogd, dat door de eeuwen heen aan stadsver
nieuwing is gedaan. Zowel met bovenstaande titel, als met dit artikel
zelf, word t dan ook beoogd enige indrukken weer te geven van de
stadsvemieuwing, zoals deze in 1975 in Kampen tot stand is gekomen
ten gevolge van de Nota Stadsvemieuwing 1975.
Zoals reeds is gezegd, heeft stadsvernieuwing altijd plaats gevonden. Zij
is vaak een kenmerk van onze historisch gegroeide milieus. Maar het
zal in de geschiedenis nog wel niet voorgekomen zijn, dat met steun van
de regering, een dergelijke grootscheepse aktie werd ondernomen om in
een betrekkelijk korte periode van een dertig jaar een kleine duizendtal
panden op te knappen met de omgeving waarin dezen gelegen zijn.
Het beschrijven van het eerste jaar stadsvernieuwing is uiteraard geen
geschiedschrijving, maar slechts een poging om te vertellen hoe men van
een op papier vastgelegde Nota Stadsvemieuwing, uiteindelijk hoopt te
komen tot een vemieuwde stad.
Wij beperken ons tot de resultaten die voorriamelijk vanaf de straat
zichtbaar zijn. Een uiteenzetting, hoe het proces binnen de muren van
het gemeentelijke apparaat uitgewerkt en begeleid wordt, lijkt ons voor
de lezers van dit artikel minder interessant.

NOTA STADSVERNIEUWING.

Kampen heeft duidelijk gekozen voor het behoud van de karakteris
tieke binnenstad.
In 1975 besloot de gemeenteraad van Kampen tot een grootscheeps
stadsvernieuwingsplan, neergelegd in de Nota Stadsvemieuwing 1975.
Volgens dit stadsvemieuwingsplan zullen in de komende dertig jaar een
kleine duizend woningen worden' opgeknapt. Daarnaast kunnen een
aantal bedrijven, die storend voor het wonen zijn worden verplaatst uit
de binnenstad.
Voorts is een belangrijk onderdeel van de stadsvemieuwing het verbete
ren van de woonomgeving, bestrating, beplantingen, nutsvoorzieningen
etc.
De totale kosten van dit stadsvemieuwingsplan zijn in 1975 geraamd op
een 150 miljoen gulden voor een periode van 30 jaar. Het is duidelijk
dat de gemeente Kampen dit bedrag niet alleen kan opbrengen.
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Rijk en Provincie hebben zich bereid verklaard een groot deel van de
kosten te dragen, terwijl ook de particuliere burgers hun steentje bij
dragen in de vemieuwbouw van hun panden.
Zelf betaalt de gemeente Kampen in de eerste 10 jaar een bedrag van
bijna 4 miljoen gulden aan de stadsvemieuwing.
Op grond van de Nota Stadsvemieuwing 1975 zijn vrij roy ale subsidies
te verkrijgen voor diegenen die hun panden willen verbeteren.
De Nota Stadsvemieuwing kent dus een drietal hoofdaspecten.
1. Rehabilitatie, dat wil zeggen herstelling van de bebouwing.
2. Sanering, het verwijderen van storende functies.
3. Openbare werken.

Rehabilitaties
De rehabilitatie van binnenstadpanden kan zowel door particulieren als
door de gemeente geschieden. Globaal kan gesteld worden, dat de ge
meente zich voomamelijk bezig houdt met bouwkundig slechte , niet
bewoonde panden. Particulieren pakken meestal de door hen zelf be
woonde panden aan die bouwkundig in een matige conditie verkeren.
In het algemeen richt de gemeente haar aktiviteiten op bepaalde ge
bieden in de stad, zoals het Keizerkwartier, de Flevodoorbraak en de
omgeving van de Bovenkerk; de particulieren opereren verspreid over de
gehele binnenstad. Deze bevindingen zijn weinig opzienbarend. Zij ko
men overeen met de verwachtingen die uitgesproken werden in de Nota
Stadsvemieuwing 1975. Volgens deze nota immers zouden in de pe
rioden 1975-1976 en 1976-1977 drieendertig panden moeten worden
aangepakt. Er is nu -juli 1976 - voor 50 panden subsidie aangevraagd.
Dit verschil is hoofdzakelijk te danken aan een particulier initiatief om
van de voormalige Ambachtsschool, gelegen aan de Usselkade, een be
trekkeIijk groot aantal wooneenheden -te maken.
Afgezien van deze incidentele piek, kan dus gesteld worden, dat het
programma in de praktijk goed gevoIgd wordt.

Financiele aanpak
In de Nota Stadsvemieuwing 1975 zijn de rehabilitatiekosten van de
verschillende percelen geraamd aan de hand van kubieke meterprijzen
en een indeling in 4 klassen, wat hun grootte betreft. Het is natuurlijk
van belang nu reeds na te gaan, of deze ramingen in de praktijk blijken
te voldoen. Hiertoe zijn een aantal panden, waarvan inrniddels concrete
begrotingscijfers bekend zijn, onder de loep genomen en vergeleken met
de cijfers uit de Nota '75. WeI bleken dan per pand nogal wat afwij
kingen voor te komen, hetgeen overigens wel te verwachten was, maar
over het geheel genomen bleef men toch 7Yz% onder de raming.
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Hoek Vloeddijk-Graafschap: het eerste pand, dat door de Gemeente
wordt hersteld in het kader van de stadsvernieuwing.
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Uit dit gunstige cijfer mag echter niet de conclusie worden getrokken,
dat het met de financiering over het algemeen "wel goed zit". Immers,
sedert april '75 zijn de bouwkosten met ruim 10% gestegen! Een aan
passing van de raming is dus weI degelijk noodzakelijk.

Gemeentelijke rehabilitaties
Voor een aantal panden heeft de gemeente plannen laten maken door
enige particuliere architektenbureaus. Dit zijn:
Vloeddijk 8, woning en winkeltje Oudestraat 229, woning
Venestraat 2, Heerensmitsteeg 4, "
Venestraat 2, woning Keizerstraat 23a, "
Voorstraat 98, twee woningen Keizerstraat 23b,
Botervatsteeg 3, woning
Botervatsteeg 5, "
Midden 1975 werden deze plannen ingediend bij Rijk en Provincie en
na een vrij lange tijd - eerst in februari 1976 - kwam het bericht, dat
over de noodzakelijke subsidies kon worden beschikt. In overleg met de
betrokken ministeries, wordt getracht deze wachtperiode te bekorten,
onder andere in verb and met de tussentijdse stijging van de bouwprij
zen.
Nu - medio 1976 - staan in de steigers de panden Vloeddijk 8, Vene
straat 2, Oude straat 229, Heerensmitstraat 4 en Keizerstraat 23a en
23b. Bij de overige panden treden enige complicaties op, o.a. door te
lage subsidies waardoor bijsturen van de gemaakte plannen noodzakelijk
blijkt te zijn.

De panden
Deze nog betrekkelijk kleine serie gemeentelijke rehabilitaties, zullen
toch een rijke varia tie aan woningen opleveren. Er komen grate en
kleine woningen, sommigen met een echte tuin, andere zonder. Er zijn
monumenten bij, maar ook doodgewone gezellige binnenstadwoningen.
Bovendien liggen de percelen verspreid over de stad en dit heeft als
voordeel, dat op diverse plekken positieve injekties gegeven zullen wor
den die, naar wij hopen, een gunstig uitstralingseffect op hun omgeving
moeten hebben.
Deze verscheidenheid van woningen maakt ook, dat de kring der belang
stellenden (waarover later meer) zich uitstrekt over brede lagen van de
bevolking. Oud en jong, welgesteld en minder welgesteld, blijken ge
interesseerd te zijn in het bewonen van deze pariden.

De technische aanpak
De verscheidenheid der panden van de eerste serie, maakt ook een rijke
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Keizerskwartier: Een aantal krotten wordt veranderd in geriefelijke
woningen.
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varia tie in de wijze van vernieuwing mogelijk. De vier panden in de
Keizerstraat bijvoorbeeld, bleken in zo'n slechte staat te verkeren, dat
besloten werd ze geheel te slopen en vanaf een nieuw fundament op
nieuw op te trekken in de oude stijl. Hoewel het hier om een aantal
aardige ouden panden ging, was hun specifieke waarde toch te gering
om tot een minitieuze restauratie te besluiten. Door de hoge bouwprij
zen zouden zij in dat geval waarschijnlijk onverkoopbaar blijken te zijn.
De panden Vloeddijk 8, Venestraat 2 en Voorstraat 98 staan op de
Monumentenlijst.
Deze percelen zullen wel worden gerestaureerd, d.w.z. hersteld worden
waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met historische
gegevens. Maar ook dit zullen goede woningen worden die aan moderne
eisen van comfort voldoen. De pandjes in de Botervatsteeg (geen monu
men ten!) vormen een overgang tussen de aanpak van beide voorafgaan
de groepen. Bij deze panden wordt vernieuwd, wat oud en vervallen is,
zoals daken en gevels, maar gebruikt wat nog van goede kwaliteit is.
Wat de aanpak betreft, altijd moet een keuze worden gedaan. Het his
torisch karakter van het pand, de financiele mogelijkheden en de bouw
technische toestand moeten steeds tegen elkaar worden afgewogen en
dit vereist een voortdurend overleg tussen de Gemeente, de architect, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Provinciale Directie voor
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Geen enkel geval is gelijk en dit
maakt juist dit werk zo interessant.
Verrneld kan nog worden, dat voor de uitvoering der werkzaamheden
tot nu toe meestal plaatselijke aannemers werden ingeschakeld,

Het uitgiftebeleid
Wat het uitgiftebeleid betreft, het uitgangspunt van de Nota Stadsver
nieuwing is geweest, dat de gemeente daarin, met name in de aanloop
tijd, zelf aktief moet 'zijn. Indien de gemeentepanden geheel vernieuwd
worden opgeleverd, waardoor in bepaalde stadsdelen een aanzet plaats
vindt voor een verbeterde woonfunktie, mag daarvan een stimulerend
effekt verwacht worden.
De van gemeentewege gerestaureerde panden moeten na het gereed
komen overgedragen worden aan daarvoor in aanmerking komende
gegadigden, Het is de bedoeling de kopers in een zo vroeg mogelijk
stadium bij de uitvoering van de plannen te betrekken. Dan Immers
hebben zij nog kans enige invloed uit te oefenen op sommige onder
delen van het project.
Daarom is het noodzakelijk om reeds op een vroeg tijdstip te weten, wie
de koper van een dergelijke woning zal zijn. Vandaar, dat door middel
van de pers en het inrichten van tentoonstellingen, bekendheid wordt
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gegeven aan de in uitvoering genomen percelen. Vele Kampenaren, maar
ook lieden die elders wonen, hebben verzocht in aanmerking te mogen
komen voor een gerestaureerde woning. En het is verheugend te kunnen
constateren, hoe zovelen zich nu reeds kunnen voorstellen, dat het
plezierig kan zijn in de oude binnenstad te wonen. Tevens beperken de
gegadigden zich gelukkig niet tot een bepaalde groep uit de bevolking.
Naar volgorde van binnenkornst, wordt van de ontvangen verzoeken een
lijst aangelegd. Met deze gegadigden vindt dan, eveneens naar de volg
orde op de lijst, een gesprek plaats, waarbij niet aIleen meer informatie
wordt verstrekt over de panden, maar ook inzicht wordt verkregen over
eventuele wensen en voorkeur van de aspirantkoper. Ter ondersteuning
hiervan, is in het gebouw van de Dienst Gemeentewerken een kleine
expositie ingericht. Hier hangen tekeningen van de bouwplannen en
treft men tevens op compacte wijze nadere bijzonderheden over deze
plannen aan.
Met degenen, die de wens te kennen hebben gegeven een van deze
panden te kopen, wordt daarna zo spoedig mogelijk een voorlopige
koopovereenkomst gesloten. De overdracht vindt dan na de restauratie
plaats. Aan de koper wordt de verplichting opgelegd, de woning tenmin
ste drie jaar zelf te bewonen en niet binnen deze termijn te verkopen. De
bedoeling hiervan is, dat aankopen uit speculatieve overwegingen zoveel
mogelijk worden tegen gegaan.

Prijsbepaling
De verkoopprijs van de te restaureren woningen worden berekend aan
de hand van de volgende faktoren:
a. de getaxeerde waarde van de grond
b. de aanneemsom en voorbereidingskosten van de architect van de

gehele restauratie, welk bedrag verminderd wordt met de voor dit
. doel ter beschikking gesteld subsidies (Rijk, Provincie, Gemeente).

c. Renteverlies tijdens de bouwperiode
d. Administratie ("overheadkosten")
e. B.T.W.
In verband met de voorfinanciering van de restauratie door de gemeen
te, is het redelijk dat renteverlies tijdens de bouw in rekening wordt
gebracht aan de koper. De overheadkosten moeten worden beschouwd
als een vergoeding voor de werkzaarnheden die van gemeentewegewor
den verricht om de plannen te realiseren (begeleiding tijdens de voorbe
reiding en bouwperiode, bijvoorbeeld bouwvergaderingen, besprekin
gen, administratiekosten enz).
Ten aanzien van de prijs, vermeld in de voorlopige koopovereenkornst,
dient nog een toelichting te worden gegeyen. Omdat in een vroeg sta-
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dium met de aspirant-kopers wordt onderhandeld, is het niet mogelijk
direct de definitieve prijs te bepalen. In de voorlopige koopovereen
kornst wordt dan ook een voorlopige koopsom genoemd. Eerst na de
restauratie, als alle kosten bekend zijn en de definitieve subsidiebe
schikkingen zijn ontvangen, kan de werkelijke koopsom worden bere
kend aan de hand van de gemaakte kosten en ontvangen subsidies.
Het risico van stijging van bouwkosten e.d. komt voor rekening van de
kopers. Ook is bepaald, dat de kosten van door de koper gewenste
veranderingen (waarvoor toestemming van B. en W. nodig is) eveneens
door hem betaald moeten worden.
Voor sommige aspirant-kopers kan deze onzekerheid over de definitieve
bouwkosten, mede in verband met mogelijke tegenvallers, een bezwaar
zijn. Daarom kan in een voorlopig koopcontract de clausule worden
opgenomen, dat de koper het recht heeft van de aankoop af te zien,
indien tijdens de restauratie mocht blijken, dat de voorlopige koopsom
met meer dan 10% van de aanneernsom wordt overschreden.
Een andere mogelijkheid is, dat de koper een contract wordt voorge
legd, waarbij de risico voor prijsstijgingen enz. wordt uitgesloten. De
voorlopig berekende koopsom wordt dan verhoogd met 10% van de
aanneemsom en de gemeente neemt alle risico's over.

VERNIEUWBOUW DOOR PARTICULIEREN

Nadat bekendheid was gegeven aan de subsidiemogelijkheden voor het
herstel van binnenstadpanden, zijn reeds een aantal particulieren hiertoe
overgegaan. En men heeft daartoe de weg naar de gemeente weten te
vinden! Meestal heeft dan eerst een informatief gesprek plaats op de
afdeling Monumentenzorg en/of de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
van de dienst Gemeentewerken. De woning-eigenaar krijgt dan inlich
tingen of zijn pand al of niet in aanmerking kan komen, indien zijns
inziens zijn woning verbeterd dient te worden. Vaak wordt daarna het
pand voor ambtenaren van de genoemde diensten bezocht om een in
druk van de huidige staat te krijgen.
Komt men tot de conclusie, dat verbetering inderdaad noodzakelijk is,
dan dient er een bouwplan te komen ten behoeve van het aanvragen van
de nodige subsidies en bouwvergunningen. Deze twee laatstgenoemde
zaken staan feitelijk los van elkaar.
Het maken van de bouwplannen wordt niet door de gemeente gedaan.
WeI kan in een enkel geval een schets worden gemaakt, dat als "praat
plan" dient om de mogelijkheden van het pand aan te geven. Meestal
wendt de particuliere eigenaar zich tot een architect, waarbij opgemerkt
kan worden dat, als het een momument betreft, de Rijksdienst voor
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Monumentenzorg bijzondere eisen stelt ten aan zien van de keuze van
deze architect. Gaat het om een eenvoudige verbouwing, dan maakt ook
wel eens een aannemer een tekening en een enkele maal is zelfs de
particulier hiertoe in staat.
In de meeste gevallen komt het plan tot stand in overleg met de afdeling
Monumentenzorg en de afdeling Bouw-en Woningtoezicht. Bij het plan
wordt een begroting van de kosten gevoegd, waama dit alles met de
nodige formulieren verstuurd wordt naar de subsidie verlenende instan
ties zoals het Rijk (V.R.O. en/of C.R.M.), de Pravincie en het Gerneen
tebestuur. Voor de verzending draagt de gemeente zorg, waardoor de
burger het zo ingewikkeld invullen van formulieren en het schrijven van
begeleidende brieven wordt bespaard.
Hetzelfde geldt voor de procedure, die gevolgd moet worden om een
bouwvergunning te bemachtigen. Men krijgt de indruk, dat deze gang
van zaken door de eigenaars wordt gewaardeerd en onnodige drempels
wegneemt. Na verloop van tijd ontvangt de eigenaar bericht, dat de
subsidie verleend en de bouwvergunning "rand" is. Dan kan hij de
werkzaamheden laten uitvoeren. Een achttal particulieren heeft deze
weg reeds bewandeld en kon beginnen met de daadwerkelijke vernieu
wing van hun pand.
Van tijd tot tijd worden op de boven omschreven wijze, nieuwe aanvra
gen ingediend. Ret spreekt van zelf dat hierover tussen de Gemeente
Kampen en de ministeries van V.R.O. en C.R.M. voortdurend contact
nodig is. Een knelpunt is vaak de toch wel vrij lange periode die ligt
tussen het indienen van een aanvraag om subsidie en het afkomen van
de beschikkingen. Deze kan varieren van enkele maanden tot meer dan
een half jaar. Ret is duidelijk, dat dit animo om te vernieuwen niet
stimuleert. Dit ziet men gelukkig bij de betrokken ministeries nu ook in
en er is een duidelijke verbetering in de afwikkeling te constateren.
Tot nu toe hebben zich geen bijzondere problemen voorgedaan bij het
tijdelijk onderbrengen van de bewoners die hun pand laten verbouwen.
Aardig is ook te vermelden, dat er particulieren zijn, die zelf op de
bouw actief zijn. Ret zo door hen uitgespaarde loon wordt echter wel
van de subsidie afgetrokken!
De aard van deze vernieuwbouw door particulieren, kan zeer uiteen
lopend zijn. Soms betreft het een simpele verbouwing: een betere inde
ling van het pand, verbetering van sanitair en keuken, het beschieten
van een kap. Maar ook komen volledige verbouwingen voor, waarbij
hele daken en vloeren worden vernieuwd, evenals het sanitair en het
leidingnet. Ook de indeling kan dan grondig worden gewijzigd.
Bij dit alles frappeert het telkens weer, dat oude pan den toch zoveel
mogelijkheden blijken te hebben. Tijdens het schrijven van dit artikel -
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juli 1976 - zijn een achttal particuliere rehabilitaties in uitvoering of
(bijna) gereed gekomen. Voor tien anderen heeft de gemeente subsidie
aanvragen ingediend, zodat ook deze pan den in de steigers zullen ko
men. Inmiddels hebben zich alweer andere particulieren gemeld, die
eveneens vernieuwingsplannen koesteren.

Restauratie panden Burgwalstraat 6 en 8
Een bijzondere particuliere restauratie is die van de panden Burgwal 6
en 8. Hierbij is de eigenares, de vereniging "Hendrick de Keyser", geves
tigd te Amsterdam, zeer nauw betrokken. Blijkens haar statuten,
heeft deze vereniging tot doel het behouden van architectonisch of
historisch belangrijke gebouwen. Zij restaureert op verantwoorde wijze
haar panden en besteedt daarbij grote aandacht aan het hedendaagse
gewenste wooncomfort. Haar panden zijn niet te koop, maar worden
uitsluitend verhuurd.
Burgwalstraat 6 en 8 zijn respectievelijk in de jaren 1925 en 1972 aan het
bezit van deze vereniging toegevoegd. Een zeer omvangrijke restauratie
van beide panden, die historisch nauw met elkaar verbonden zijn, is nu
vrijwel voltooid.
Zowel in de gevels en bouwmuren van het zogenaamde grote en kleine
pand als in de grond, zijn vele vondsten gedaan die een verrassend
inzicht geven in de bouwgeschiedenis der beide huizen zelf en die van
hun naaste omgeving. Een der belangrijkste vonsten was de grote kelder
onder het, blijkens de gevelsteen uit 1530 daterende pand nr 6 waarvan
de vioer steeds werd verhoogd, waarschijnlijk om zo boven de, in de
loop der eeuwen regelmatig gestegen grondwaterspiegel, te blijven. Ook
na de verbouwing tot pakhuis, de situatie v66r de restauratie, moet het
pand in eerste aanieg nog een souterrain hebben gehad. De oorspronke
lijke indeling van de keider werd geformeerd door een dubbelwandig
schotwerk op een stijl- en regelwerk.
Tevens is komen vast te staan, dat nr 6 zonder eigen bouwmuur tegen
nr 4 werd gebouwd en dat in latere tijden op een open erf een pand, het
huidige nr 8, werd opgetrokken. Het pandje nr 8 heeft geen eigen bouw
muren en achtergevel, maar is opgehangen tussen de omringende oudere
bebouwing. Volledigheidshaive vermelden wij nog, dat de vereniging
"Hendrick de Keyser" in 1975 het pand Buiten Nieuwstraat 62 heeft
verworven, de zogenaamde Bethlehemsvergadering, dat volgens de fraaie
gevelsteen uit het jaar 1631 dateert.
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De Vereniging "Hendrick de Keyser" restaureert aan de Burgwalstraat
6 en 8 twee interessantepanden.
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DE INSCHAKELING VAN WONINGBOUWVERENIGINGEN BIJ DE
STADSVERNIEUWING.

Woningbouwverenigingen houden zich van ouds bezig met de sociale
woningbouw, dit wil zeggen, de bouw van woningen tegen betaalbare
huren voor iedereen.
Wij hebben al kunnen lezen, dat de door de gemeente aangepakte stads
vernieuwing zich beperkt tot de verkoop van gerehabiliteerde panden
aan particulieren. Daarbij is van verhuur geen sprake.
Doorgaan op deze weg, betekent wellicht in de toekomst een binnen
stad, waarin aileen financieel meer draagkrachtigen zullen kunnen wo
nen. De oorspronkelijke bewoners zouden dan in het gedrang kunnen
komen.
Om dit te vermijden, dienen de organen, die speciaal op het gebied van
de sociale woningbouw werkzaam zijn, te worden ingeschakeld. De bei
de bouwverenigingen die Kampen rijk is, hebben zich bereid verklaard
ook in de binnenstad activiteit te ontplooien. Tot deze bereidheid heeft
wellicht een bezoek van raadsleden, B. en W., gemeenteambtenaren en
vertegenwoordigers van de beide bouwverenigingen aan Middelburgbij
gedragen, teneinde daar de goed op gang gekomen stadsvernieuwing te
bestuderen. Vertegenwoordigers van de Middelburgse bouwvereniging
vertelden enthoesiast, hoe daar het project Bellinkstraat (een complex
van een dertigtal huurwoningen) door de woningbouwverenigingen de
gemeente werd geraliseerd.
De Kamper bouwverenigingen onderzoeken nu serieus de mogelijk
heden om op twee concrete plaatsen in de binnenstad verhuurbare wo
ningen te rehabiliteren. Het betreft het complex Van Dijk's Boekhuis,
dat binnenkort leegkomt en huurwoningen aan de Plantsoenstraat gele
gen.
De woningbouwvereniging "Eenvoud" zal trachten huurwoningen aan
de Plantsoenstraat te bouwen. De plannen worden in nauwe samenwer
king met de gemeente ontwikkeld. Het is de bedoeling, dat de nieuwe
woningen in hun omgeving passen en naar te hopen is, van positieve
invloed zullen zijn op het wonen in het Bregittenkwartier.
Op het iniatief van Van Dijk's Boekhuis komen we in dit artikel nog
terug.

SANERINGEN

In de Nota Stadsvernieuwing 1975 is ook rekening gehouden met het
verwijderen van bedrijven en/of gebouwen uit de,binnenstad, die daar
storend op de woonfunctie werken. Dit brengt natuurlijk kosten met
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zich mee, welke echter tot 80% door het Rijk gesubsidieerd kunnen
worden.
In sommige gevallen is het gemakkelijk te bepalen, wat met de openge
vallen plekken of de lege gebouwen moet gebeuren. Gedacht kan bij
voorbeeld worden aan het scheppen van binnentuinen of het bouwen
van woningen. In andere gevallen kan hierover eerst een beslissing wor
den genornen, als het bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied
word t vastgesteld.
AI direct na de aanvaarding van de Nota Stadsvernieuwing door de
gemeenteraad bleek, dat verscheidene bedrijven eigenlijk wel de binnen
stad wilden verlaten, teneinde zich op het industrieterrein te kunnen
vestigen. Voor een aantal was het erg moeilijk om in de kleinschalige
binnenstad tot een optimale bedrijfsvoering te komen.
In het eerste jaar was de gemeente - met Rijkssteun - in staat een
tweetal grotere bedrijfspanden aan te kopen, namelijk Van Dijk's Boek
huis en de Zeepfabriek Espagnol, beiden aan de Boven Nieuwstraat
gelegen. Daar deze bedrijven zich in de loop der jaren steeds hadden
uitgebreid, met als gevolg dat de oorspronkelijk open binnenterreinen
werden volgebouwd, kwamen de omliggende percelen lelijk in de ver
drukking.

Van Dijk's Boekhuis
De foto op blz, 267 geeft een indruk van de volkomen dichtgebouwde
binnenterreinen van het complex Van Dijk's Boekhuis. Dit bedrijf is
verdeeld over drie gebieden (zie kaart) waarvan het stuk tussen de Burg
wal, St.-J acobsstraat, Boven Nieuwstraat en Morrensteeg het meest in
teressant is. Dit gedeelte bestaat uit volkomen volgebouwde binnenter
rein en en wordt omsloten door de resten van "cultuur-historische"
waardevolle panden. De gevelwanden, hier en daar wel aangetast, ver
tonen een gesloten karakter, waarbij rnaat en schaal nog behoorlijk in
takt zijn.
Dit complex leent zich dan ook goed voor hers tel van de woonfunkties,
waarbij een enkele winkel of praktijkruimte best welkom zou zijn.
Hiertoe zal het binnenterrein ontdaan moeten worden van de laagbouw
en de school. Van het zo vrijkomende terrein kunnen binnentuinen en
erven worden gemaakt. Zelfs zouden op deze binnenterreinen een aan
tal aangepaste nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Oude kaar
ten wijzen uit, dat oorspronkelijk ook op dit binnenterrein is gebouwd.

Inschakeling van woningbou wverenigingen
Getracht zal worden om in de pan den van het complex Van Dijk's
Boekhuis, woningen te maken die verhuurbaar zijn. De eerste stappen
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daartoe zijn reeds gezet. Gedacht wordt aan huren tussen de /250 en
/400 per maand, De woningbouwvereniging "Kampen" heeft samen
met de gemeente een architect aangetrokken. Deze zal, als eerste stap,
een rapport op stellen, dat de haalbaarheid van het projekt moet aan
tonen. Geschat wordt, dat een periode van ongeveer 275.jaar nodig zal
zijn om het gehele project te realiseren. De meeste tijd zal de voorbe
reiding kosten (adviesrapport, besprekingen, definitieve ontwerp, sub
sidie-aanvragen enz).
Het zou bijzonder prettig zijn, indien in de Kamper binnenstad inder
daad een stuk sociale woningbouw verwezenlijkt zou kunnen worden.
Hierdoor zou immers bereikt worden, dat het wonen in de binnenstad
voor brede lagen van de bevolking zou zijrr weggelegd. Een van de
kenmerken van een oude Nederlandse stad is immers, dat verschillende
lagen van de bevolking op een betrekkelijk klein terrein door elkaar
wonen.

"Espagnol" in de Boven Nieuwstraat
Ook de zeepfabriek "Espagnol" heeft een groot binnenterrein in beslag
genomen. De bedoeling is ook dit vrij te maken en als tuinen en erven in
te richten ten behoeve van de omringende panden. Het gebouw aan de
Boven Nieuwstraat zou dan een woonbestemming kunnen krijgen. Daar
bij valt te denken aan huisvesting van (werkende) jongeren en/of stu
denten. Ook zou dit pand weI te verdelen zijn in een aantal apparte
menten voor al dan niet volledige gezinnen.

OPENBARE WERKEN

Bij de opstelling van de Nota Stadsvernieuwing, is rekening gehouden
met de uitvoering van een aantal noodzakelijke openbare werken, die
voortvloeien uit het hers tel van de binnenstad. Hierb ij kan gedacht
worden aan rioleringen, nutsvoorzieningen, bestrating en beplantingen.
Veel hangt in dit verband echter af van de herinrichting van het riole
ringsstelsel van de binnenstad, waarvoor men bezig is een totaalplan uit
te werken. Het zal dan ook duidelijk zijn, dat de uitvoering van deze
openbare werken eerst na de rehabilitatie zal kunnen geschieden, van
daar dat op dit gebied nog niet zo heel veel is gebeurd.

Masterplan speelterreinen
Bij het herstel van de woonomgeving, behoort ook het inrichten van
speelterreinen voor kinderen. Voor de gehele binnenstad is een zoge
naamd "Masterplan speelterreinen" opgesteld.
Kampen is een zeer dieht bebouwde stad. Haar open ruimten bestaan

269



voomamelijk uit straten en stegen. De bestaande plein en zijn van ge
ringe omvang en het stedelijk groen beperkt zich hoofdzakelijk tot de
voormalige stadswallen (nu plantsoenen) en de niet-bebouwde particu
liere binnenterreinen. In een dergelijke situatie zijn speelterreinen, voor
al voor klein ere kinderen, niet dik gezaaid. Dat er echter wel grote
behoefte aan is, blijkt weI uit recente acties en reacties van buurtcorni
te's.
Nu de gemeente steeds meer de nadruk gaat leggen op de woonfunctie
van de binnenstad zal, naar mate dit beleid wordt uitgevoerd, de be
hoefte aan speelterreinen toenemen. Daarom worden nu in de bestern
mingsplannen, die voor de binnenstad worden opgesteld (10 deelplan
nen in een tijdbestek van 2 a 3 jaar) gronden aangewezen, die als speel
gelegenheid kunnen gaan dienen.
De plaats van deze speelterreinen zal steeds ter sprake komen bij de
inspraakprocedures, die voor ieder deelbestemmingsplan gevoerd zal
moeten worden. De nadere detaillering en ook de uitvoering zal vervol
gens in nauw overleg met de omwonenden tot stand moeten komen.
Om een inzicht in de omvang van deze specifieke werken in de binnen
stad te krijgen, is door de gemeente een globaal "Masterplan Speelge
legenheden" opgesteld, dat verfijnd kan worden, naarmate men met het
maken van de deelbestemmingsplannen vordert. Ook deze werken
komen in aanmerking om door C.R.M. gesubsidieerd te worden in het
kader van Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw.
Voor het Buitenkerkplein en het Bregittenkwartier zijn, na overleg met
de bewoners, reeds subsidies aangevraagd om in de stadsdelen speel
gelegenheden in te richten.

Incidentele oplossingen
Vooruitlopend op het in werkingtreden van het masterplan, heeft het
gerneentebestuur in een tweetal buurten initiatieven van buurtbewoners
met kleine financiele injekties gesteund.
In juli 1975 werd het terrein achter de Hema, tussen de Hofstraat en de
Boven Nieuwstraat, geegaliseerd en voorzien van een zandbak. Het
Buurtcornite Bovenkerk zorgde voor speeltoestellen en werd daarbij
geholpen .door goedwillende middenstanders. Zo ontstond hier een
speelterrein voor kinderen.
Ongeveer een jaar later kon hetzelfde gebeuren met de Uiterwijksteeg.
De gemeente leverde materialen (hout, spoorbielzen, zand enz.) en de
buurtbewoners zetten er de schouders onder en leverden de nodige
mankracht. Zo kon in beide gevallen in een korte tijd en in goede
samenwerking met eenvoudige middelen een bijdrage tot een beter leef
klima at worden geleverd.
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Speelterreintje Uiterwijksteeg: arbeidskracht van vrijwilligers uit de
buurt plus materiaal van de gemeente leverde in korte tijd dit aardige
speelpleintje op.
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De plaats van deze speelterreinen zal steeds ter sprake komen bij de
inspraakprocedures.

PUBLICITEIT

Aangezien in Kampen de belangstelling voor de problemen rondom de
stadsvernieuwing en monumentenzorg groot blijkt te zijn, wordt hier
aan zoveel mogelijk publiciteit gegeven. En niet aileen de pers besteedt
veel aandacht aan deze zaken. Bij het tot standkomen van de bestem
mingsplannen, worden informatiefolders gemaakt die tevens als voorin
formatie dienst doen bij de hoorzittingen die door de gemeente worden
georganiseerd. In het kader van het Monumentenjaar 1975 (M. 75) werd
een tentoonstelling ingericht, waarbij een speciale ruimte gewijd was
aan het verstrekken van bijzonderheden over de stadsvernieuwingsplan
nen en het beleid van de gemeente in deze zaak. Tevens werd daarbij
aangegeven, welke de subsidiemogelijkheden zijn. Ook werden daar de
bouwplannen voor gemeentelijke rehabilitatie getoond. Door mid del
van een diaserie, speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt, werd ge
tracht in woord en beeld een indruk te geven van de problematiek van
de Kamper binnenstad.
In het kantoor van de Dienst Gemeentewerken is een bescheiden expo
sitie ingericht van bouwplannen ter informatie van eventuele kopers.
Het winkeltje op de hoek van de Broederstraat en de Boven Nieuw
straat, dat gemeente eigendom is, heeft een aantal etalages die gebruikt
worden om voorbijgangers op de hoogte te houden van de activiteiten
rondom de stadsvernieuwing. Onderzocht nog wordt, of dit pand, na
gerestaureerd te zijn, geschikt kan worden gemaakt voor blijvend infor
matiecentrum voor dit doel. Verder kan nog vermeld worden, dat over
deze onderwerpen van gemeentewege lezingen worden gehouden en ar
tikels gepubliceerd.
Aardig is ook nog te verteIlen, dat de gemeente Kampen regelmatig
verzoeken van allerlei organisaties ontvangt om door de stad geleid te
worden. Men heeft dan niet aIleen belangstelling voor de bekende mo
numenten, maar blijkt weI degelijk ook geinteresseerd te zijn in de
stadsvernieuwingsplannen.

Subsidiering
Ten aanzien van de subsidiering van de te rehabiliteren panden, voegt de
gemeente Kampen zich naar de gebruikelijke regelingen. Het ministerie
van C.R.M. stelt de subsidiabel geachte kosten vast en neemt daarvan
30% voor zijn rekening. De Provincie verleent 6%, (echter aIleen bij
restauratie van monumenten) en de gemeente op haar beurt 30%,
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In de etalagesaande Broederstraatwordt de bevolking voorgelicht over
de stadsvemieuwing.
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In het kader van de stadsvernieuwing, worden voor woonhuizen, behal
ve van C.R.M., oak gelden ontvangen van het ministerie van V.R.O.
In een incidenteel geval heeft de gemeente zich garant gesteld voor de
helft van de architectenkosten bij het maken van een restauratieplan.
Hiervoor is echter geen algemeengeldende regeling.

Eigendomsverwerving.
Tot de beleidslijn van de gemeente behoort ook het bewust aankopen
van bepaalde panden in de binnenstad en wel met name de te saneren
bedrijven. Daartoe werd in dit kader aangekocht Van Dijk's Boekhuis
en de zeepfabriek Espagnol, waarover reeds elders in dit artikel werd
gesproken. Meer incidenteel koopt zij ook woonhuizen op om deze
voor verder verval te behoeden en herstel mogelijk te maken.
In het afgelopen jaar (1975-1976) zijn voor dit doel de volgendepanden
aangekocht: Groenestraat 111 en 152, Oudestraat 217 en 2171, Boven
Nieuwstraat 8 en 10, Heerensmitsteeg 15, Achterom 18, Buiten Nieuw
straat 90 en 90', en ten slotte Morrensteeg 5.
Het pand Buiten Hofstraat 36a is gekocht met de bedoeling om het te
slopen en in deze straat wat groen te brengen.

GROTE RESTAURATIES

Hoewel de restauratie van grote (openbare) gebouwen niet in het kader
van de Nota Stadsvernieuwingpassen, willen wij ze hier toch vermelden.
Deze restauraties spelen namelijk weI degelijkeen belangrijke rol in het
totaal van de stadsvernieuwing.
De vrees wordt weI eens geuit dat, nu de aandacht zich steeds meer
richt op het herstel van woonhuizen, de restauraties van onze grote
monumenten wel eens in gedrang zou kunnen komen. In Kampen be
hoeft men daarvoor niet bang te zijn! Enkele jaren geleden is de restau
ratie van de Bovenkerk voltooid en in september 1976 zal de geheel
herstelde Buitenkerk in gebruik worden genomen.
Maardaarbij blijft het niet! In 1976 is een begin gemaakt met de restau
ratie van het Linnenweversgildehuisen van de Nieuwe Toren. Ook voor
het voormaligePesthuis (Vloeddijk 1) is een restauratieplan in de maak.

Restauratie Nieuwe Toren
In 1971 vestigde de directeur van Gemeentewerken er de aandacht op,
dat de Nieuwe Toren (gebouwd van 1649-1664) in een vrij slechte staat
verkeerde. Hij adviseerde een architect op te dragen de situatie te bekij
ken. Deze kwam in zijn rapport van 10juni 1971 tot de conc1usie,dat
er inderdaad hoognodig iets aan de toren moest worden gedaan. Vooral
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De Nieuwe Toren krijgt een nieuwe laden jas.
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Moderne middelen, zoals restauratie van balkkoppen en houtver
bindingen met kunsthars worden gebruikt am de Nieuwe Toren weer
hecht en sterk te maken.
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de klokkenstoel en het carillon (van Francois Hemony) bleken in een
zeer zorgwekkende toestand te verkeren. Maar ook de stenen onder
bouw was in een niet al te beste conditie.
In het najaar 1971 besloten B. en W. van Kampen deze architect op
dracht te geven een diepgaand onderzoek in te stellen en. tevens een
restauratieplan op te stellen. In augustus 1972 berichtte echter de Rijks
dienst voor Monumentenzorg, dat voor een eventuele restauratie van de
toren helaas geen geld beschikbaar was. Daarom konden in dat jaar
aIleen enkele noodvoorzieningen worden getroffen, o.a. voor het caril
lon. Tevens werd de bonte knaagkever bestreden en wat loodwerk ver
nieuwd.
In het najaar van 1974 had de architect zijn onderzoek voltooid en
diende deze een restauratieplan in. Dit laatste werd aan het ministerie
van C.R.M. aangeboden, met het verzoek om voor de uitvoering sub
sidie te verlenen in het kader van de werkeloosheidbestrijding. Een jaar
daarop drong het Kamper gemeentebestuur er nogmaals bij Monumen
tenzorg op aan, subsidie voor deze zo hoogstnoodzakelijke restauratie
te verlenen. En dit maal met succes! Voor een eerste restauratiefase
werden, in het kader van de werkeloosheidbestrijding, gelden ter be
schikking gesteld.
In deze eerste fase zal het gedeelte van het haantje op de toren tot de
zandstenen omloop worden aangepakt. Hiertoe werd het bovengedeelte
van de toren door middel van plastic schotten, rondom aangebracht, in
de steigers gezet. Tevens werd een bouwlift geplaatst. De klokken van
het carillon werden naar beneden gebracht en voorlopig elders onder
gebracht. De loodbekleding en een deel van de houten bekleding werden
eveneens verwijderd.
Het bleek, dat veel houtverbindingen hun kracht hadden verloren door
aantasting van water en insecten. Deze verbindingen werden weer sterk
gemaakt door mid del van het aangieten met epoxy-hars en het aan
brengen van een bewapening van fiberstaven. Deze techniek vertoont
overeenkomst met de betontechniek, waarbij ook een plastische massa,
die later hard wordt, gecombineerd wordt met wapeningsstaven. Na het
sterk maken der houtverbindingen kan de loodbekleding weer worden
aangebracht.
In 1976 moeten deze werkzaamheden zijn voltooid. In een volgende
fase, aansluitend op de eerste, hoopt men de rest van de toren onder
handen te kunnen nemen.

De restauratie van het Linnenweversgildehuis
In 1976 startte de Theologische Hogeschoolder Gereformeerde kerken
in Nederland, gelegen aan de Broederweg,met een tweetal interessante
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De restauratie van het Linnenweversgilde doet velen verbaasd staan, dat
van dit zo verminkte gebouw weer een Iraqi geheel gemaakt kan worden.
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projecten, namelijk met de bouw van een nieuwe bibliotheek en de
restauratie van het voormalige Linnenweversgildenhuis. Na rest aura tie ,
zal dit laatstgenoemde pand onder meer gebruikt worden voor confe
renties en vergaderingen. Tevens zal het een aantal studiezalen bevatten.
In de vleugel tussen het hoofdgebouw en de Groenenstraat komen de
werkkamers der hoogleraren te liggen. Ook dit werk wordt in het kader
van de bestrijding der werkeloosheid, door Rijk, Provincie en Gemeente
gesubsidieerd.
De restauratie omvat hoofdzakelijk het herstellen en zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat brengen van het gebouw. De hoge sporenkap is
hersteld en voorzien van een isolerend dakbeschot. WeI waren sommige
moerbalken zo ingerot, dat zij in hun geheel vervangen moesten wor
den. De epoxy-harsmethode kon hier geen baat meer brengen.
Doordat het gebouw ongelijkmatig was verzakt, golfden de balklagen.
Dit werd bij het inbrengen van nieuwe moerbalken gecorrigeerd. Een
topgevel en de langgevel aan de kant van de Ebbingsstraat zijn praktisch
geheel opnieuw in oude steen opgetrokken.
Waar geen gegevens meer aanwezig waren over de oorspronkelijke toe
stand, werd gekozen voor een eigentijdse oplossing en dus niet maar
gefantaseerd. Zo bevat het gebouw stalen kozijnen, die goed harmo
nieren met het historische karakter.
Wanneer dit totale Hogeschoolcomplex gereed is, zal deze restauratie en
nieuwbouw waarschijnlijk ook een stimulans betekenen om tot een
verantwoorde oplossing te komen voor het aangetaste gebied van de
Flevodoorbraak.

BESTEMMINGSPLANNEN

De juridische basis voor de stadsvernieuwing wordt gevormd door de
bestemmingsplannen. De gemeente hoopt binnen 2-3 jaar deze plannen
gereed te hebben. Drie ervan zijn tot nu toe "in de inspraak" geweest.
Deze inspraakprocedure verloopt als voIgt:
In een folder wordt een ontwerp-bestemmingsplan kort uiteen gezet.
Deze folders worden op mime schaal (huis aan huis in de wijk) ver
spreid. Het buurtcornite ontvangt het volledige bestemmingsplan. Ver
heugend is, dat ook de plaatselijke pers bereid is hieraan de nodige
aandacht te besteden. Daarna vindt in een zaaltje in de wijk gelegen een
hoorzitting plaats, waar de bewoners met hun (prive] problemen met
betrekking tot het plan voor de dag kunnen komen en bespreken met
enkele arnbtenaren en de stedebouwkundige ontwerper.
Enige weken later vindt een zogenaamde "hearing" plaats, waarop meer
algemene problemen aan de orde kunnen worden gesteld. De buurtbe-
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woners kunnen vragen stelIen, hun mening over het plan geven en ook
alternatieven naar voren brengen. Een forum, waarin vertegenwoordigd
zijn het College van B. en W., secretarie-afdelingen, zoals de afd. Stads
ontwikkeling, de Dienst van Gemeentewerken en het Stedebouwkundig
bureau, licht het plan zo goed mogelijk toe en beantwoordt de vragen
en opmerkingen. Deze inspraak kan door zijn aard ten gevolge hebben,
dat het College van B. en W. tot de overtuiging komt, dat het plan kan
en moet worden aangepast. Het wordt dan in gewijzigde vorm doorge-
.stuurd naar het zogenaamde "Vooroverleg ex art. 8 van de wet op de
Ruimtelijke Ordening". Op Rijks- en Provinciaalniveau wordt het plan
dan nog eens kritisch bekeken, waarna het opnieuw aan de buurtbewo
ners wordt voorgelegd.
Na dit alles, kan het aan de Gemeenteraad worden aangeboden. Wette
lijk is bepaald, dat het een maand ter visie moet liggen, opdat een ieder
de gelegenheid krijgt, eventueel zijn bezwaren er tegen kenbaar te ma
ken. In juli 1976 was de stand van zaken aldus: het plan Buitenkerk
kwartier is het Vooroverleg ex art. 8 gepasseerd, nadat de buurtbewo
ners tijdens de inspraak een aantal opmerkingen haddengemaakt. Deze
opmerkingen, zowel afkomstig van de bevolking als uit het Voorover
leg, worden nu in het plan verwerkt, waarna dit de Cemeenteraad zal
bereiken.
De plannen voor het Bregittenkwartier en de omgeving van de Flevoweg
zijn, na de inspraak van de bevolking, verzonden ten behoeve van het
Vooroverleg.
Met name bij het Bregittenkwartier, heeft de inspraak een wijziging in
de oorspronkelijke opzet ten gevolge gehad. Dit geldt voornamelijk voor
het aantal parkeerplaatsen voor de city en de groenvoorziening. Aan het
vierde plan, de Oudestraat en omgeving, wordt gewerkt. Dit is een
moeilijk gebied, aangezien hier veel winkels zijn gevestigd. Het verkeers
probleem, in samenhang met de in de een of andere vorm afsluiting van
de Oudestraat (auto's en fietsers), wordt apart onder de loep genomen
en nu aan de hand van een afzonderlijke nota met een brede kring van
belanghebbenden (van middenstand tot klant en bewoners) besproken.
Deze nota is medio 1976 gereed gekomen.

Een blik vooruit
Het ziet er naar uit, dat het aantal initiatieven tot vernieuwbouw door
particulieren en Gemeente voldoende zal zijn om het programma, vast
gelegd in de Nota Stadsvernieuwing, in de nabije toekomst waar te
maken. WeI zal mogelijk het beeld van het eerste jaar wat versluierd zijn
door nieuwbouw, die feitelijk al had uitgevoerd moeten zijn, maar
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waarmee gewacht werd met het oog op de nieuwe subsidiemogelij
kheden. De Gemeente heeft rehabilitatieplannen uitgewerkt voor de
panden Oudestraat 217, Vloeddijk 122 en 123, Boven Nieuwstraat 8-10
en 12, Heerensmitsteeg 11 en Groenestraat 131 en 133, die naar wij
hopen spoedig in de steigers zullen staan.

CONCLUSIE

Wanneerwij terugkijken op het eerste jaar van de Stadsvernieuwing,kan
gesteId worden, dat dit tot nu toe vIot verlopen is. Bijzonder grote
probIemen hebben zich niet voorgedaan, voor kleine knelpunten was
meestal weI in goed overlegeen oplossing te vinden.
Wellicht speelde hierbij een beIangrijkeroI in positieve zin, dat Kampen
een kIeine stad is, zodat de mensen elkaar kennen. De gemeentelijke
diensten en afdelingen, die met stadsvernieuwingte maken hebben - en
dat zijn er velen - komen daardoor gemakkelijk met elkaar in contact
en dit bevordert een vlotte gang van zaken. Ook de contacten daar
buiten kunnen redelijk tot goed genoemd worden.
Kortom, het is verheugend te kunnen constateren, dat de stadsver
nieuwingvan Kampen reeds dit eerste jaar goed op ganggekomen is.

Kampenjuli 1976.
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