
MONUMENTENZORG EN STADSVERNIEUWING IN KAMPEN 

door R.G. Busser 

Achtergronden van de monumentenzorg en de stadsvernieuwing 

Kampen kent een rijke geschiedenis. In onze stad zien we de resten van het 
verleden, delen van oude stadsmuren, complete poorten, het stadhuis, 
kerken, woonhuizen en fabrieken. 
Niet alleen de individuele gebouwen spreken hun taal, maar ook de rang-
schikking en afinetingen van straten en pleinen, kortom: de structuur, 
geven ons een beeld van de ontwikkelingen, die de stad doormaakte. 

Algemeen aanvaard is de gedachte, dat de overheid een taak heeft op het 
gebied van de monumentenzorg en het behoud van het historische stads-
beeld. 
Naast rijk en provincie wordt in steeds belangrijker mate de gemeente 
gezien als de instantie, die geacht wordt zich in te zetten voor monumen-
ten en het historische stadsbeeld. Het is duidelijk, dat men het niet aan het 
toeval kan overlaten, wat er met de historische beschouwing en het stads-
beeld gebeurt; het vrije spel van maatschappelijke krachten biedt daar-
voor te weinig garantie. 

Zo is en wordt evenwel niet altijd gedacht. Sommigen vinden, dat het in de 
gebouwde omgeving net zo moet gaan als in de natuur: een "struggle for 
life", waarin oude, zwakke gebouwen het veld moeten ruimen voor nieuwe 
sterke bouwwerken. Anderen hechten sterk aan het idee, dat een particu-
lier eigenaar de vrijheid moet hebben om te doen en te laten, wat hij wil en 
deze mag niet geremd worden bij bewoning en exploitatie van zijn eigen-
dom. 

Maar desondanks is de balans doorgeslagen naar de erkenning dat er 
behoefte is aan zorg van de overheid ten aanzien van monumenten en 
stadsgezichten. 
Er is een duidelijke ontwikkeling, die leidt tot een grotere taak voor de 
gemeente; een verschuiving van rijkstaken naar de gemeente dus. 

Maar niet alleen de overheid ontplooit activiteiten. In de praktijk zijn veel 
mensen dag in dag uit bezig met de zorg voor monumenten en de histori-
sche stadskern. Dat zijn bijvoorbeeld de eigenaren van monumenten, die 
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hun pand onderhouden en restaureren. 
Verder zijn er allerlei particuliere organisaties, zoals de Stichting Stads-
herstel Kampen, de Wijkraad Binnenstad, Buurtcomité's, Vrienden van het 
Museum, woningbouwverenigingen enzovoort, die via fondswerving, 
bezwaarschriften, inspraak, studiebijeenkomsten, bouwactiviteiten en 
allerlei andere initiatieven proberen verval of het verdwijnen van monu-
menten en historisch waardevolle plekjes te voorkomen. 

Het volgende betoog wil een indruk geven en een inventarisatie van wat er 
in Kampen op dit terrein tot stand is gekomen. 

Tien jaar stadsvernieuwing in Kampen. 
Een landelijk dagblad, dat befaamd staat om zijn degelijke berichtgeving, 
schreef eens dat het Kamper rivierfront met dat van Leningrad tot de 
mooiste van Europa gerekend mag worden. 
Geen•Kampenaar, die dit tegensprak; temeer, omdat Leningrad wat ver uit 
de buurt ligt om eens te gaan vergelijken... 
Kampen is terecht trots op zijn fraaie bebouwing langs de IJssel en weet 
daarmee vreemdelingen, die van de overzijde van de IJssel de stad benade-
ren, dan ook danig te imponeren. 
De vreemde bezoeker echter, die in de jaren zestig de binnenstad, gelegen 
achter de coulissen van de IJsselbebouwing, bezocht, ontdekte alras dat 
het daar aan rozegeur en maneschijn ontbrak. 
De historische binnenstad met zijn interessante afwisseling van brede 
straten, smalle stegen, pleinen, grote en kleine monumenten bood een 
armetierig beeld. Veel panden waren verwaarloosd en de bestrating was 
moeilijk begaanbaar. 
Dat de binnenstad in die tijd in verloedering was geraakt, was ook geen 
wonder. Veel historische steden in Nederland verkeerden in een dergelijke 
desolate staat. 
De crisisperiode, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw-fase daar-
na, waren nu niet bepaald gunstige tijden, om het herstel van dehistorische 
stad aan te pakken. 
Na de oorlog — gedurende de wederopbouw — richtte men de aandacht 
op het in snel tempo bouwen van nieuwe wijken buiten de oude stadsker-
nen. Mede onder de druk van de verwachte snelle bevolkingsgroei. Men 
dacht dat het inwonertal van Kampen in enkele decennia zou verdubbelen. 
Bovendien zou Kampen groeien door het ontstaan van nieuwe achterlan-
den, de IJsselmeerpolders. 
Veel binnenstadbewoners trokken weg naar de doorzonwoningen en flats 
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in de nieuwe wijken. "Licht en lucht", was het credo. Sommigen ontdekten 
al gauw, dat zij daarmee de gezelligheid van hun oude buurt en de sfeer van 
de oude binnenstad gingen missen. Het gevolg voor de binnenstad was dat 
veel panden leeg kwamen te staan, verkrotten en degradeerden tot berging 
en opslag. Bestuurders en stedebouwers maakten plannen om de binnen-
stad, nog steeds als centrum beschouwd, te ontsluiten en deels te saneren. 
Een mooi woord voor slopen. Plannen voor grote verkeersdoorbraken en 
veel kaalslag werden serieus overwogen. 
Zo rond de jaren zeventig komt er een kentering in het denken, zowel lan-
delijk, als in Kampen. Het uitblijven van de explosie bevolkingsgroei, de 
niet al te rooskleurige ervaringen met de nieuwe wijken, de energiecrisis 
en de groeiende aandacht voor de woonomgeving, nu de ergste woning-
nood was opgelost, zijn daar niet vreemd aan. 
Zo kon het in 1972 gebeuren, dat de gemeente Kampen in een Structuur-
nota Binnenstad een totaal andere visie verkondigde. Respect voor de his-
torische karakteristiek, herstel van de woonfunctie, een goed evenwicht 
tussen centrumfunctie, wonen en verkeer, vormden de nieuwe leidraad. In 
1975 aanvaardde de stad de status Beschermd Stadsgezicht. 
Al vaker is betoogd dat door de eeuwen heen aan stadsvernieuwing is 
gedaan. Zij is vaak een kenmerk van onze historisch gegroeide milieu's, 
maar het zal in de geschiedenis nog niet vaak voor zijn gekomen, dat met 
steun van de Regering een dergelijke grootscheepse actie werd onderno-
men om in een betrekkelijke korte periode van dertig jaar een kleine dui-
zend panden op te knappen, met de omgeving waarin deze zijn gelegen. 
Het beschrijven van tien j aar stadsherstel is uiteraard geen geschiedschrij-
ving, maar slechts een poging om te vertellen hoe men van een oppapier 
vastgelegd plan, de Nota Stadsvernieuwing 1975, uiteindelijk hoopt te 
komen tot een vernieuwde stad. 

Stadsvernieuwingsplan 
In 1975 besloot de gemeenteraad van Kampen duidelijk te kiezen voor het 
behoud van de binnenstad door middel van een stadsvernieuwingsplan, 
neergelegd in de Nota Stadsvernieuwing 1975. Volgens dit stadsvernieu-
wingsplan zullen in de periode 1975-2005 een kleine duizend woningen 
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worden opgeknapt. Daarnaast dienen een aantal bedrijven, die storend 
voor het wonen zijn, te worden verplaatst uit de binnenstad. 
Voorts is een belangrijk onderdeel van de stadsvernieuwing het verbete-
ren van de woonomgeving: bestrating, beplanting en nutsvoorzieningen. 
De totale kosten van dit stadsvernieuwingsplan zijn in 1975 geraamd op 
f 150 minoen gulden voor een periode van dertig jaar. 
Het is duidelijk dat de gemeente Kampen dit bedrag niet alleen kan 
opbrengen. 
Het Rijk en de Provincie Overijssel verklaarden zich bereid een groot deel 
van de kosten te dragen, terwijl ook particuliere burgers hun steentje bij-
dragen in de vernieuwbouw van hun panden. 
De Nota Stadsvernieuwing kent dus een drietal hoofdaspecten. 
1. De rehabilitatie, dat wil zeggen herstel van bebouwing. 
2. De openbare werken. 
3. Het saneren, dat wil zeggen het verwijderen van storende bedrijven. 

Rehabilitatie 

De eerste jaren 
Als gevolg van de toenmalige subsidiemogelijkheden werden voorname-
lijk de woonhuizen of panden, die weer een woonfunctie konden krijgen, 
aangepakt. Na het van kracht worden van de subsidiemogelijkheden op 
grond van de Nota Stadsvernieuwing 1975, kwam de stadsvernieuwing 
redelijk opgang. Veel particuliere eigenaren meldden zich bij de gemeente 
met plannen, vroegen subsidie en gingen tot restauratie over. 
Doorgaans pakken particulieren panden aan die door hen bewoond wor-
den en die derhalve niet in een al te slechte of miserabele toestand verke-
ren en zij opereren verspreid over de binnenstad. 
De gemeente onderkende echter, dat voor het verbeteren van erg slechte 
panden, gelegen in verkrotte gebieden, de particuliere animo niet groot 
zou zijn. Daarom besloot de gemeente in de meest slechte stadsdelen in 
eigen opdracht, panden die voor dat doel vaak gekocht werden, te laten 
restaureren. Eenmaal gerestaureerd werden de panden verkocht. 
De gemeente nam daarmee een moeilijke taak op zich, die echter met 
name in het totaal verkrotte keizerskwartier goed aansloeg, zij het met 
nogal wat extra financiële offers uit de gemeentekas, zoals later bleek. In 
de beginjaren waren de subsidies nogal hoog. Bijna tweederde deel van de 
restauratiekosten werd door het Rijk, de Provincie Overijssel en de 
gemeente Kampen (via de verfijningsuitkering) in de vorm van belasting-
vrije subsidies betaald. 
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....het Keizerskwartier gerehabiliteerd.... 

Teruggang 
Aan het eind van de jaren zeventig bleek het rehabilitatieproces minder 
vlot te verlopen. Stijgende bouwkosten en dalende subsidies maakten dat 
de particulier zelf een groter bedrag op tafel moest leggen. De economi-
sche crisis, met als gevolg een inzakkende woningmarkt, veroorzaakte dat 
de animo van particuliere eigenaren daalde. Het aantal particuliere restau-
raties nam drastisch af. 
De gemeente kon de door haar gerestaureerde panden slechts ver bene-
den de kostprijs verkopen, nadat zij lange tijd leeg hadden gestaan. De 
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animo bij de gemeenteraad om nog meer panden te restaureren verdween. 
Als gevolg van deze ongunstige omstandigheden raakte de rehabilitatie 
tegen 1980 in een dal, maar gelukkig kwam er een nieuwe ontwikkeling. 

Woningbouwverenigingen pakken grote projecten aan 
De gemeente Kampen had in het kader van de sanering van storende 
bedrijven, een onderdeel van het stadsvemieuwingsplan, een aantal gro-
tere bedrijfscomplexen in de binnenstad gekocht, en wel met 80% Rijksbij-
drage. 
Deze bedrijven waren doorgaans gevestigd in historische panden, die 
geschikt bleken om weer tot woonhuizen verbouwd te worden. De meest 
in het oog springende complexen, die de gemeente aankocht, zijn: Van 
Dij k's Boekhuis, Garage Van Winsum, Sigarenfabriek Van der Sluis en de 
Zeepfabriek Espagnol. 
De gemeente stelde zich ten doel de verlaten bedrijfsgebouwen terehabili-
teren en de gebouwen te verhuren tegen zeer betaalbare huren. Daartoe 
werd samenwerking gezocht met de Bouwvereniging "Eenvoud" en de 
Woningbouwvereniging "Kampen", die na rehabilitatie de complexen in 
eigendom verwierven en deze exploiteerden. 
In een tijd van economische teruggang was dit geen geringe opgave. 
Na veel vallen en opstaan kwam als eerste complex het Boekhuis gereed. 
Het restaureren van dit complex was mogelijk dankzij de medewerking 
van het Rijk, die een stapeling van rehabilitatiesubsidies en debijdragen 
van de regeling voor huisvesting van alleenstaanden en tweepersonen, de 
zogenaamde H.A.T.-regeling, mogelijk maakte. Het complex Sigarenfa-
briek Van der Sluis, nu Zeepziedershof geheten, volgde vlot daarna. 
Ook de gemeente verplaatste de eigen Nutsbedrijven en de Kazerne van de 
Brandweer buiten de binnenstad en wederom kwamen twee grote comple-
xen, één aan de Koommarkt en één aan de Nieuwe Markt beschikbaar om 
te veranderen in een woongebied. Dit gebeurde weer in goede samenwer-
king met de beide woningbouwverenigingen. Nu konden, waar zich de 
gelegenheid voordeed, ook woningen voor gezinnen in deze complexen 
worden opgenomen, doordat stapeling van rehabilitatiesubsidies met de 
bijdragen in het kader van de Woningwet mogelijk bleek. 
Hiermee werd het imago, dat wonen in gerestaureerde panden slechts 
voor de happy few zou zijn weggelegd, behoorlijk ontzenuwd. En dat in een 
tijd van economische teruggang! 

Stichting Stadsherstel 
Enige jaren geleden is de Stichting Stadsherstel Kampen opgericht die 
zich ten doel stelt de restauratie van panden te bevorderen. Met behulp 
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complex Nieuwe Markt 

van risico-dragende aannemers zijn thans de eerste resultaten zichtbaar: 
namelijk de panden Voorstraat 93 en Hofstraat 12 tot en met 20 zijn gereed 
evenals de panden Broederstraat 29,31 en 33. 
De restaratie van het pand Buiten Nieuwstraat 60 volgde spoedig daarna, 
terwijl verdere plannen in voorbereiding zijn. 
Insiders weten dat dit lang geen gemakkelijke projecten zijn. Het slagen 
ervan hing soms aan een zijden draad, maar volharding, inventiviteit en 
heel wat goede wil van de gemeente en het Rijk veroorzaakten dit positieve 
resultaat. 
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complex Koommarkt 

Overige projecten 
De animo van de woningbouwverenigingen om ook in de binnenstad in de 
sociale sector actief te zijn, een werkgebied, dat veel inventiviteit en vol-
harding vereist, is uit het bovenstaande wel gebleken. Ook nieuwbouw in 
de binnenstad in de huursector kwam van de grond. Met name in kaalslag-
gebieden in het noorden van de binnenstad, Anjerstraat, Bregittenstraat 
en Bregittenplein. 
Niet onvermeld mag blijven, dat een aantal grote gebouwen, zoals de voor-
malige Van Heutszkazerne en de Vloeddijkkazerne, een nieuwe functie 
kregen als onderkomen voor een aantal Akademies. Hiertoe werden de 
gebouwen drastisch vernieuwd en aangepast aan een nieuwe bestemming. 
Ook de beide Theologische Hogescholen lieten zich niet onbetuigd, zij 
pleegden nieuwbouw en restaureerden vaak belangrijke monumenten, 
zoals het Linnenweversgildehuis, de voormalige militaire S.R.O.I.-oplei-
ding, gebouwen aan de Koornmarkt en enkele grote monumenten aan het 
begin van de Oudestraat. 
Particulieren rehabiliteerden een aantal voormalige bedrijfspanden aan 
de IJsselkade ("Indiana"), Voorstraat ("La Bolsa") en de Sint Jacobssteeg, 
tot woongebouwen. 
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Overzien wij thans het slagveld... 
...dan is het rehabilitatieproces tussen 1975 en 1985 grofweg in een tweetal 
fasen te onderscheiden. 
Tot 1980 zien wij voornamelijk particuliere eigenaren actief, verspreid 
over de hele binnenstad, die daar hun panden rehabiliteerden. Daarnaast 
pakte de gemeente slechte panden in verkrotte gebieden aan. Het dal, dat 
tegen 1980 dreigde te ontstaan, wordt in de periode 1980-1985 opgevuld, 
doordat de gemeente en de woningbouwverenigingen een aantal grote 
projecten gaan restaureren. 
De Nota Stadsvernieuwing 1975 had als streven om per jaar ruim een der-
tig panden te restaureren. Dat streven is niet gehaald. Het resultaat is ruim 
200 panden in tien jaar, dus een gemiddelde van twintig panden per jaar. 
Als wij echter de moeilijke omstandigheden, waaronder het rehabilitatie-
proces zich moest afspelen, in ogenschouw nemen, dan hoeft ons dit 
resultaat toch niet al te droevig te stemmen. Bovendien werd het woonge-
rief van talloze panden verbeterd door kleine ingrepen in het kader van de 
regeling woningverbetering. 

Openbare werken 

Het restaureren van panden kan niet los gezien worden van het verbeteren 
van straten en pleinen. Straten en pleinen zijn eigenlijk wat gangen en 
kamers zijn in een huis. Zij vormen in feite de derde wand van het vertrek. 
Zoals bij de smaakvolle inrichting van een woning kleur, materiaal van 
wanden en vloeren op elkaar afgestemd worden, zo behoort dat ook bij de 
inrichting van straten en pleinen te geschieden. 
Uiteraard spelen praktische eisen een rol. Eisen, die het lopen, rijden en 
parkeren (olievlekken) stellen aan materiaalkeuze en inrichtingswijze. 
Bovendien zal het regenwater afgevoerd moeten worden en zal de straat 
makkelijk gereinigd moeten kunnen worden. 
Sinds 1975 is het verbeteren van straten en pleinen voortvarend aange-
pakt, zelfs sneller dan het tempo, dat de Nota Stadsvernieuwing 1975 aan-
gaf. Niet alleen de bestrating werd verbeterd, ook het leidingstelsel voor 
gas, water en electra, alsmede dat voor telefoon en centraal antennesys-
teem werd vernieuwd of uitgebreid. 
Bijzonder stimulerend werkte hierbij de komst van de rioolwaterzuivering, 
die tot gevolg had, dat het rioolstelsel drastisch gewijzigd diende te wor-
den. Daarvoor vond veel rioolwater zijn weg naar de IJssel en Burgel, met 
alle kwalijke gevolgen van dien. Voor de aanpassing van het rioolstelsel 
kwamen subsidies beschikbaar en deze werkzaamheden waren vaak aan-
leiding om ook de andere leidingstelsels te verbeteren en de straten van 
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een nieuwe verharding te voorzien. Een andere stimulans waren de subsi-
dies voor het inrichten van de Oudestraat als wandelgebied, een in het oog 
lopend project, waarbij een goede harmonie tussen gevelwanden en 
bestrating werd hervonden. De straat kreeg weer zijn oude vijfdeling terug, 
de rijbaan voor het verzorgend verkeer, gescheiden door ondiepe molgo-
ten van het uit twee rabatten bestaande voetgangersgedeelte. 
Voor menig pand is een "stoep" in een afwijkend bestratingspatroon of 
materiaal — soms natuursteen — gelegd. Dit als herinnering aan de in het 
verleden veelvuldig voorkomende stoepen. Om praktische redenen zijn 
deze stoepen thans niet verhoogd. Waar mogelijk zijn hier en daar in de 
stad speelterreintjes voor jonge kinderen aangelegd. 
Wij noemden reeds de Oudestraat; maar ook de Koommarkt, waar deoude 
bestrating van zwerfkeien in ere werd hersteld en het asfalt plaats maakte 
voor baksteen, is het aanzien zeker waard. Hetzelfde geldt voor de Toren-
straat met de bestrating van forse natuursteenkeien en daarnaast makke-
lijk beloopbare klinkers. En dan de Heerensmitsteeg met zijn strook van 
gele klinkers, die de slingering van de straat accentueert. 
De straat verlichting werd meteen vernieuwd en aangepast aan het histo-
risch karakter van de binnenstad. 's Avonds bieden de straten een warme 
aanblik. 
Ook in de overige straten werd een goed compromis tussen esthetische en 
praktische eisen gevonden. 
De Buiten Hofstraat was één van de eerste verkeersarme straten, die op 
wens van de bewoners tot stand kwam, terwijl in de straten van het Kei-
zerskwartier, ook onder invloed van de inspraak, een parkeerverbod werd 
ingesteld zodat dit gerestaureerde wijkje geen ontsierende geparkeerde 
auto's telt. Rijdend verkeer is wel toegestaan en geeft ook geen overlast. 
Het proces van verbeteren van straten en pleinen is wat gemakkelijker te 
sturen dan dat van de rehabilitatie, omdat dit zich grotendeels in handen 
van de gemeente bevindt. Men is niet afhankelijk van particuliere initiatie-
ven. Mits er voldoende geld beschikbaar is en een goed overleg met 
belanghebbenden wordt gevoerd, is de gemeente bij machte dit proces 
met voortvarendheid aan te pakken. Hetgeen tot nu toe gebeurd is. 

Sanering storende bedrijven 

Dit is het derde hoofdonderdeel van de stadsvernieuwingsplannen. Bij de 
behandeling van de rehabilitatie van panden is hierop al enigszins inge-
gaan. Ook dit onderdeel is vlotter verlopen dan verwacht. Tal van grote 
complexen, die storend voor de woonfunctie zijn, konden worden aange-
kocht met Rijks steun. Wij noemden ze al: het Boekhuis, Espagnol, Siga- 
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renfabriek Van der Sluis met de voormalige Synagoge, Garagebedrijf Van 
Winsum en last but nog least een stadsboerderij aan de Groenestraat. 
Daarnaast zijn er een behoorlijk aantal kleinere bedrijven gekocht. Ook 
vertrokken een aantal bedrijven op eigen initiatief uit de binnenstad, zoals 
een tweetal garagebedrijven en een uitgeverij. 
Gelukkig konden deze bedrijven op het Kamper industrieterrein een 
betere huisvesting vinden, zodat de werkgelegenheid behouden bleef. 
Uit het bovenstaande mag niet de indruk ontstaan, dat bedrijven onge-
wenst in de binnenstad zouden zijn. Een levendige stad hoort als vanouds 
ook bedrijvigheid te kennen, mits dit niet als storend ervaren wordt. Graag 
zien wij de woonhuizen, winkels en openbare gebouwen afgewisseld met 
kleine bedrijven als meubelmakerijen, timmerwerkplaatsen, kleine druk-
kerijen en dergelijke. 
Dat alles levert een geschakeerd en levendig beeld op. 

Grote restauraties 

Na jarenlange periodes van restauratie kwamen de Bovenkerk en de Bui-
tenkerk gereed. Als werkgelegenheidsproject werd het Linnenweversgil-
dehuis, een voormalig klooster van de Cellezusters, ten behoeve van een 
van de Theologische Hogescholen gerestaureerd. 
Was de restauratie van de Nieuwe Toren op zich al indrukwekkend, ook de 
restauratie van de beroemde Hemony-beiaard met de daarin opgenomen 
vijfhonderdjaar oude Van Wou-klokken, was een heel spectaculair gebeu-
ren. 
In het kader van de stadsvernieuwing werd de voormalige Synagoge aan-
gekocht. Dankzij acties vanuit de bevolking en de nodige overheidssteun 
werd het gebouw gerestaureerd en als expositieruimte in gebruik geno-
men. 
Recent heeft de Koornmarictspoort een drastische restauratie ondergaan. 
Of deze poort ooit weer zijn witte kleur herkrijgt, hangt af van een aantal 
proeven met diverse wit-maak middelen. 

Stadsvernieuwing in de toekomst 

1975. De start van de stadsvernieuwing in de binnenstad, was een belang-
rijk jaar. Nu bevinden wij ons weer op een scharnierpunt in de geschiede-
nis van de stadsvernieuwing. 
In het kader van de decentralisatiepolitiek worden steeds meer bevoegd-
heden naar de lagere overheden verlegd en kan de gemeente zelf in grote 
mate beslissen over de aanwending van de door het Rijk beschikbaar 
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gestelde financiële middelen. Dat betekent een nieuwe uitdaging. Geluk-
kig is in de afgelopen tien jaar een behoorlijke ervaring opgedaan bij de 
gemeente, burgerij, aannemers en architecten en uiteraard de woning-
bouwverenigingen en de Stichting Stadsherstel Kampen. Wat de rehabili-
tatie van panden betreft, lijkt het erop, dat de animo van particuliere eige-
naren weer toeneemt. Hopelijk is dit verschijnsel van blijvende aard. Toch 
is gebleken in de afgelopen tien jaar, dat het restaureren door particulie-
ren een onzekere factor in het stadsvernieuwingsproces betekent. Som-
bere economische berichten kunnen bijvoorbeeld de animo bijna tot het 
nulpunt doen dalen. 
Het rehabilitatie-proces laat zich moeilijk sturen als de gemeente zichzelf 
al te afhankelijk maakt van particulieren die hun panden al dan niet willen 
herstellen. De particuliere eigenaar laat zich zelden voorschrijven wan-
neer hij tot restauratie over moet gaan. 
Beslist een eigenaar uiteindelijk om te restaureren, dan leert de praktijk, 
dat hij dat dan op een zo kort mogelijke termijn wil doen. Zoals gezegd 
betekent dat dan ook de onzekere factor in het rehabilitatieproces. Het 
maakt een planning en budgetreservering tot een hachelijke zaak. Daarbij 
komt dat particuliere eigenaren doorgaans niet de meest slechte panden 
verbeteren. 
Het is zaak dat voortdurend en met regelmaat panden in de steigers staan, 
waarbij de slechtste panden met een zekere voorrang aangepakt moeten 
worden. 

Overal in het land zijn stichtingen en verenigingen ontstaan, die zich het 
behoud van één of meer monumenten en andere waardevolle gebouwen 
ten doel stellen, soms zelfs tot behoud van hele stads- of dorpsgebieden. 
Vaak is de aanleiding tot oprichting op ideële grondslag gebaseerd: uit 
ongerustheid over het eventueel verloren gaan van het erfgoed etc. In 
meer of mindere mate hebben deze stichtingen zich voorzien van een 
zakelijke basis. 
Voordeel van deze stichtingen is vaak de grote betrokkenheid — geënga-
geerdheid — die de participanten vertonen. Met geduld, volharding en vin-
dingrijkheid weten deze stichtingen allerlei klippen te omzeilen om soms 
tot verrassende resultaten te komen. Stichtingen zijn vaak ook in staat om 
probleemgevallen (slechte panden, verkrotte gebieden) aan te pakken. Zij 
vertonen vaak meer flexibiliteit en manouvreerbaarheid, dan mogelijk is 
bij een overheidsinstantie en een woningbouwvereniging. Het zijn soms 
"zachte" projectontwikkelaars. 
Behalve het doen restaureren van panden kan een dergelijke stichting ook 
actief zijn op het terrein van het stimuleren van particuliere eigenaren. 
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Ook Kampen kent een Stichting Stadsherstel, die in de korte tijd van haar 
bestaan reeds bewezen heeft op een zeer geëngageerde manier oplossin-
gen aan te dragen voor problemen, die niet gering in omvang te noemen 
zijn. Een en ander in samenwerking met de gemeente. 

De beide Kamper woningbouwverenigingen zijn bereid om huurwoningen 
in de binnenstad te exploiteren, zowel in nieuwe gebouwen als inbestaan-
de, mits dit tot betaalbare huren leidt. 
Naar het zich laat aanzien behoren projecten van enige omvang, zoals het 
Boekhuis, voorlopig tot het verleden, omdat dergelijke gebieden niet meer 
makkelijk beschikbaar komen. 
Woningbouwverenigingen zullen dus het rehabiliteren en exploiteren van 
kleinschaliger projecten niet moeten schuwen. Gelukkig zijn de woning-
bouwverenigingen bereid om in deze richting mee te denken. 

Gemeente, Woningbouwverenigingen en Stichting Stadsherstel kunnen —
wanneer zij goed samenwerken — bereiken dat er een zekere continuïteit 
in het rehabilitatieproces gaat optreden. 
De vele positieve resultaten en de daaruit opgedane ervaringen geven 
hoop, dat er een toekomst voor de stadsvernieuwing is. 
Tien jaar geleden ging de stadsvernieuwing van de binnenstad van start. 
Een bonte periode van vallen en opstaan, van teleurstelling en succes 
volgde. 
Niet alle voorgenomen idealen slaagden, maar werden goed gemaakt door 
onverwachte meevallers. De tijd zat niet mee en vaak moest behoorlijk 
tegen de stroom in geroeid worden. Ook in de toekomst zal blijken, dat de 
bomen niet tot de hemel groeien. 
De bijna negenhonderd jaar oude stad leeft weer en heeft nog tal van 
mogelijkheden. 
De IJsselkade, een aangenaam wandelgebied, pleinen met terrassen en 
muziek, de Stadsgehoorzaal een feestelijk gebouw, en goede harmonie 
tussen verkeer en verpozen, de Buitenhaven bevaarbaar en ingebed in een 
goed ingericht woongebied 

Kortom er wacht ons een aantal schone taken. 
Wij zijn immers pas tien jaar bezig! 

Tot slot enkele persoonlijke ontboezemingen ten aanzien van de wijze van 
restaureren en nieuwbouw in de binnenstad. 
Eerst de restauraties. 
Soms klinkt kritiek op de wijze, waarop gerestaureerd wordt. Bij restaura- 

237 



Lies verdwijnen kleinere en grotere onderdelen en soms wordt het oor-
spronkelijk karakter van panden drastisch gewijzigd. 

In de restauratiewereld zijn al bijna honderd jaar discussies gaande over 
dit onderwerp. Praktisch elke restauratie, hoe zorgvuldig ook behandeld 
door kundige architecten, gaat ten koste van historische elementen. 
Vooral in de jaren voor de oorlog werden panden vaak teruggerestaureerd 
tot de staat waarin ze waren toen ze gebouwd werden. "Hard" restaureren, 
noemen we dit nu. In Kampen is het Gotisch Huis een voorbeeld van zo'n 
harde restauratie, waarbij alle ontwikkelingen van latere eeuwen werden 
weggepoetst. 
Later is men overgegaan tot "zacht" restaureren, waarbij zoveel mogelijk 
de geschiedenis, die een pand heeft doorgemaakt in de loop der eeuwen, 
in zijn waarde wordt gelaten. De gevel van het pand Boven Nieuwstraat 
100, "St. Joris met de draak" is daar een voorbeeld van. Onder een 17e 
eeuwse bovenpartij zit een 19e eeuwse winkelpui, die bij de restauratie 
gehandhaafd is. 
Goede restaurateurs vragen zich voortdurend af wat wel en wat niet 
gehandhaafd moet blijven: de gemaakte keuzes zijn natuurlijk steeds aan-
vechtbaar. 
Een grote rol spelen natuurlijk de fmanciële mogelijkheden, die meestal 
beperkt zijn. 
Kampen is bijzonder blij met een aantal projecten als Boekhuis, Zeepzie-
dershof, Koorn- en Nieuwe Markt, omdat daar een groot aantal woningen 
is gemaakt tegen betaalbare huren. En dat in een tijd van economische 
neergang! Als men eens achter de schermen kon kijken met welk een 
inventiviteit en volharding er met kwartjes en dubbeltjes gestoeid moet 
worden omtot een fmanciëel sluitende oplossing te komen, dan wordt het 
begrijpelijk waarom soms historisch waardevolle zaken niet altijd gehand-
haafd kunnen worden. 
Het is inderdaad jammer, dat het pand "Suete Name Jhesu", oorspronke-
lijk een groot zaalgebouw, wordt opgedeeld in een aantal woningen. Ik heb 
echter diep respect voor de volharding van de Stichting Stadsherstel Kam-
pen, waarvan de mensen in hun vrije tijd bereid bleken om zich door de 
berg van subsidieregelingen en een eeuwig tekort aan geld te worstelen en 
er dan toch in slagen om dit pand te behouden voor het nageslacht. 
Het is eenvoudig onmogelijk gebleken om dit pand te behouden zonder 
concessies te doen. Was dit niet gebeurd, dan was het domweg gesloopt. 
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Nieuwbouw in de binnenstad 
In de oude binnenstad vallen voortdurend gaten, omdat panden slecht zijn 
of niet passen bij een nieuw gebruik. 
Het verantwoord invullen van die gaten is, denk ik, één van demoeilijkste 
vragen waarvoor een architect zich gesteld ziet. 
Tijdenlang is de oplossing gezocht in een quasi oudbouw uit angst om al te 
zeer van het gegroeide patroon af te wijken. 
Persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. Voor mij geen fantasie "oud-
hollandse" puien of nep roede ramen. 
Kampen is een stad, die bijna 1.000 jaar oud is. Toch is er maar weinig uit 
die alleroudste tijden terug te vinden. 
Generaties lang hebben mensen de stad en de huizen aangepast aan de 
wensen, die hun tijd stelde. De sociale controle van passanten, buren en 
vaak ook vanuit het stadsbestuur, zorgde er voor, dat grote bokkespron-
gen voorkomen werden. Toch probeerde men vaak — als er geld was —
zijn huis net wat mooier, moderner, beter versierd of groter te maken dan 
dat van zijn buur. 
Dat leverde ons een rijke schakering aan panden op, die toch op één of 
andere manier bij elkaar passen. 
Een dergelijke ontwikkeling moet volgens mij ook door kunnen gaan in de 
twintigste eeuw en de eeuwen, die hopelijk nog volgen. 
Een stad mag niet worden bevroren, want dat wordt haar dood. 
We moeten de moed hebben om vervallen panden te vervangen, met de 
taal van onze tijd. Maar een nieuw pand kan en mag nooit los gezien wor-
den van de historisch gegroeide omgeving. Een architect, die in een histo-
rische binnenstad bouwt, moet goed weten hoe zo'n stad in elkaar zit en 
daardoor geïnspireerd aan het werk gaan. 
Eerst veel kijken en dan pas tekenen. 
Dat stelt hoge eisen aan de ontwerpkwaliteiten van een architect; goede 
architecten zijn overigens niet duurder dan slechte, vaak goedkoper. 
Helaas is het zo, dat veel architecten hun leerschool hebben gehad tijdens 
de na-oorlogse wederopbouwperiode, een tijd, waarin voor de architecto-
nische en stedebouwkundige aspecten van de historische steden weinig 
aandacht en respect was. Het evenwicht in de architectuur raakte zoek. 
Vaak wordt in een binnenstad gebouwd in een vormentaal, die het in 
nieuwe wijken wel goed doet, maar die geen begrip toont voor de karakte-
ristieken van een historische stad. 

Gelukkig komen er de laatste jaren architecten naar voren die wel het vak 
van bouwen in binnensteden verstaan. 
Een stadsbestuur, dat het een eretaak vindt dat er architectonisch en ste- 
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debouwkundig op hoog niveau wordt gebouwd, kan hierin enorm stimule-
rend werken. 
Echter, ook van de burgerij kunnen positieve impulsen uitgaan. In tal van 
plaatsen zijn instellingen die als een soort waakhond optreden; vaak 
"Vrienden om de Stadskern" geheten. Dergelijke verenigingen weten dik-
wijls te bereiken, dat plannenmakers op het goede spoor gezet worden en 
dat negatieve ontwikkelingen worden omgebogen in meer positieve. 
In veel gevallen weten dergelijke gemotiveerde instellingen tot een prima 
relatie met het gemeentebestuur te komen en uit dit soort symbioses is 
veel goeds ontstaan. Uitgangspunt daarbij moet zijn de wil om samen te 
werken en niet het zich afzetten tegen elkaar. 
Ik denk dat in Kampen te lang een dergelijke instelling ontbroken heeft. 
Een instelling, die vanuit de burgerij waakt over het verantwoord omgaan 
met onze prachtige binnenstad. 
Gelukkig is er een Stichting Stadsherstel Kampen, die de handen vol heeft 
aan het restaureren van vaak heel moeilijke projecten. De Wijkraad Bin-
nenstad komt op voor de belangen van bewoners. 
Daarnaast is er plaats voor een instelling uit de burgerij, die waakzaam is 
ten aanzien van het stadsschoon, zowel op stedebouwkundig als op archi-
tectonisch gebied. 

De zaak waarom het gaat is te kostbaar om alleen aan architecten, stads-
bestuurders, ambtenaren, welstandscommissies etc. over te laten. 
Iedere burger zou attent moeten zijn op zijn omgeving. Een oude stad als 
Kampen verdient dat zeker. 

ir. R.G. Busser 
hoofd afd. Monumentenzorg gemeente Kampen 
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