Werk in uitvoering
De Hanzewijk wordt verbouwd
door W. van ’t Oever

In de tweede helft van juni 2006 werd er een blok flats aan de Volcmarstraat gesloopt, tussen Rondweg en Sint Olafstraat. Een voorproefje van een
tienjarenproject waar deltaWonen aan was begonnen. Daarna werd het stil:
de bouwvakvakantie kwam eraan!
Direct na die vakantie kwam de bulldozer terug en begon het grote werk.
Op twee locaties vond de afbraak plaats: de flats werden afgebroken en de
Beneluxweg en Rondweg veranderden in een grote zandbak! Een voor
Kampen historisch gebeuren. Daarom al de moeite waard om fotografisch
vast te leggen.
Vijf jaar eerder, september 2002, werd de Hanzewijk door mij ook al gefotografeerd. Toen in het kader van de fusie van de bouwverenigingen Eenvoud
en Kampen. Als de wijk herbouwd is, zal mijn fotografische trilogie compleet zijn. Het is een kwestie van erg veel geduld…!
De eerste fase van dit project bestaat uit het gebied tussen Rondweg - Dr.
Damstraat - Hanzelaan - Volcmarstraat. Al veel eerder is de Avercampschool
gesloopt, ‘de school van meester Keuter’. Nu is begonnen aan de flats aan
de Sint Olafstraat, aan de Skonenvaardersstraat en de Rondweg. Het plan is
dat deze eerste fase van slopen in de zomer van 2007 klaar zal zijn. Dan kan
er weer opgebouwd worden. Bewoners uit deze flats moeten allemaal verhuizen. Dat is voor een groot deel al gebeurd. De mensen die er wonen
namen hun intrek in het nieuwe appartementencomplex Baanzicht, aan
de Beneluxweg, dat rond de jaarwisseling 2006/2007 klaar was. De bewoners van de andere delen van de Hanzewijk zullen te zijner tijd vanuit hun
huidige onderkomen verhuizen naar de nieuwe (eengezins-) woningen.
Daarna volgt de tweede fase, die bestaat uit het gedeelte Rondweg - Dr.
Damstraat - Ommelandsingel, inclusief de oude technische school. Maar
dan zijn we al een stuk verder in de tijd. Baanzicht is belangrijk in het hele
plan. Vandaar dat de nieuwe rotonde van de Beneluxweg met spoed klaargekomen is. Nu kunnen de nieuwe bewoners van Baanzicht veilig de
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winkels aan de Dr. Damstraat bereiken. Logisch is dan ook dat de hele
Beneluxweg is vernieuwd, zodat het vrachtverkeer weer het industrieterrein kan bereiken. De Beneluxweg is op 16 december 2006 opengegaan. Het
totaalplan van de Hanzewijk bevat het gedeelte tussen de Colijnstraat Arent toe Boecopsingel - Flevoweg - Rondweg. Maar dan zijn we vanaf nu
tien jaar verder! Dat lijkt ambitieus, maar als je bekijkt wat er in het laatste half jaar van 2006 al gedaan is, dan is dat op z’n minst opmerkelijk te
noemen. Wekelijks was ik met mijn fototoestel in de wijk te vinden en
sprak ik heel wat oudere Hanzewijkers. Zij hadden een groot deel van hun
leven in deze wijk gewoond. En velen willen hier blijven wonen. Zij maken
al plannen om te verhuizen, maar dan wel in hun Hanzewijk.
Op 10 november 2006 was het ‘de dag van de kinderen’. Zij maakten een
wandeling door hun wijk langs tien grote borden waarop zijzelf stonden
afgebeeld. Zij wonen in deze wijk en naar verwachting zullen zij ook de
bewoners zijn van de nieuwe Hanzewijk.
Tot slot is niet alleen de Hanzewijk op de schop genomen; de Oranjewijk
verandert even hartgrondig! Op het voormalige Berkterrein verrijst een
kleine nieuwe wijk. In het Onderdijks is men druk bezig met de tweede fase
van het hele gebied en ten slotte staan de bouwhekken nu, na vele jaren
gekrakeel, rond het ‘Cramer-terrein’, achter de molen.
Mijn fototoestel zal nog vele jaren dienst moeten doen! Een hobby die mij
niet van de straat houdt: in tegendeel!
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Oude situatie.

Nieuwe situatie.
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Achterkant van de flats
op de hoek van de
Dr. Damstraat en de
Skonenvaardersstraat.
(2001)

De Sint Olafstraat,
laatste gedeelte vanaf
de Dr. Damstraat.
(2001)
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De oude
Avercampschool op de
hoek van de Sint
Olafstraat en de
Volcmarstraat. (2001)

De winkels aan de
Dr. Damstraat, laatste
deel gezien vanaf de
Hanzelaan. (2001)
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Achterkanten van de flats aan de Rondweg,
Dr. Damstraat en de Sint Olafstraat. (2001)

Datum proefafbraak:
16 juni 2006. De foto is
genomen vanaf de
Sint Olafstraat op de
hoek met de
Volcmarstraat.
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Volcmarstraat. Men kijkt op de kopse kant van de flats van de
Rondweg en de Sint Olafstraat. Het nieuwe zand moet nog
geëgaliseerd worden. (2006)

De Rondweg wordt
nieuw bestraat ter
hoogte van de
Volcmarstraat. (2006)
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Het nieuwe appartementencomplex
Baanzicht op het moment dat de bouwstellingen worden afgebroken. (2006)

STRAKS…
Eén van de fotomanipulaties gemaakt
door Gert & Bert & Peter voor de
expositie Kinderen van de Hanzewijk.
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Afbraak van de flats
aan de Sint Olafstraat,
rechts, vlak achter het
terrein waar vroeger de
Avercampschool stond.
(2006)

Afbraak van de flats aan de Sint Olafstraat,
nu is de flat aan de beurt op de hoek van de
Sint Olafstraat en de Dr. Damstraat. (2006)
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