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Fotokroniek 2012

door Jeany van den Berg

Toen mij gevraagd werd om voor 2012 de fotokroniek samen te stellen uit
de collectie van Freddy Schinkel, was het vinden van een thema niet moei-
lijk. In 2012 speelden geld en economie een hoofdrol. Ik zocht een tegen-
hanger en vond die in ‘natuur’. 

En dan: wat is natuur nog in dit land?
Eén regel uit het gedicht ‘De Dapperstraat’ van J.C. Bloem (zie hieronder)
schoot onmiddellijk door mijn hoofd en werd daardoor mijn leidraad: 
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Mijn vragen lagen voor de hand. 
Hoe zit het met de natuur in en rond Kampen? 
Hoeveel ruimte is er voor dieren, planten en mensen?
Hoe gaan wij met onze ‘groene’ omgeving om en wat betekent die voor ons? 
Welke rol spelen klimaat en klimaatsverandering in ons dagelijks leven?

Alles is veel voor wie niet veel verwacht
Freddy Schinkels foto’s geven antwoorden. De natuur is in vele opzichten
onze vriend. Natuur biedt ons ruimte om te recreëren, te spelen, te sporten.
We kunnen een band opbouwen met dieren en genieten van bomen en
planten. 
Genieten is één kant, de andere kant is de plicht om goed voor die vriend
te zorgen. Het streepje Groene Hart is op luchtfoto’s nog goed te zien, maar
we weten dat die stadslongen steeds weer bedreigd worden. 
Dat geldt niet alleen voor ons Groene Hart. Ons gedrag kan veel schade
berokkenen aan grond, lucht en water. En daarmee aan flora en fauna.
Schade die met moeite, maar soms helemaal niet meer te herstellen is.
De natuur, op haar beurt, kan ook een bedreiging vormen waartegen Kampe -
naren zich moeten beschermen. Onze waterrijke omgeving, in combinatie
met ons klimaat, kan zomaar een vijand worden. Hoog water, wind uit de
verkeerde hoek, het zijn factoren die bij tijd en wijle alle mankracht in en
rond Kampen mobiliseren om de voeten droog te houden. 
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Domweg gelukkig
Het gaat steeds om de balans tussen exploitatie van de natuur en zorg voor
die natuur. Meningen over hoe we met natuur en met onze omgeving
omgaan, botsen regelmatig. 
Ik hoop dat er ruimte mag blijven om te genieten van land, lucht of water.
Soms hoef je daarvoor alleen maar te kijken! 

DE DAPPERSTRAAT

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat.

Dit heb ik bij mijzelve overdacht,
Verregend, op een miezerige morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

J.C. Bloem
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Kampen en IJsselmuiden anno 2012: 

Groene randen, rode daken, een blauw waterlint
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3 januari:

Storm over Kampereiland
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6 januari: 

Stijgend water bij Grafhorst
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12 januari: 

Bloeiende roos in de winter
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25 januari: 

Onderdijks, op zoek naar nieuwe grenzen
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8 februari: 

Elfstedentocht in De Maten
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11 februari:

IJzige kou
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17 februari: 

Nieuw wandelpad voor Ommetje Kamperzeedijk
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24 februari: 

Vrij spel voor wind op Walkate Archief
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24 februari: 

Vierling in Wilsum
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18 maart:

Zalker dijk als racebaan
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18 maart: 

Het jaarlijkse rietbranden bij de Mandjeswaardbrug
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28 maart: 

Oude lindebomen in Wilsum
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8 april: 

Rustpunt voor fietsers en wandelaars in Oosterholt
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11 april:

Vernieuwde speeltuin voor de jeugd
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20 april: 

Kievitsbloemen Scherenwelle
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27 april: 

Zit de zeearend al op het nest?
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30 april: 

Hebban olla vogala nestas hagunnan?
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9 mei:

Ouderen zaaien en planten bij Cantecleer
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12 mei: 

Jonge palingen uitgezet bij de Mandjeswaardbrug
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24 mei:

Niet zwemmen in de IJssel als het zó warm is?
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9 juni:

Wie is de allermooiste op de caviadag in IJsselmuiden?
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15 juni: 

Trektocht door Trekvaart
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21 juni:

Schop in de grond - aanleg Stationsplein Zuid
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28 juni: 

Zomeravondzon
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30 juni: 

Krachtmeting met wind op water
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16 juli: 

Droogtrommel niet nodig!
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15 september: 

‘Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb…’ 
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19 september: 

Oefening Hoogwaterbrigade van Waterschap Salland
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30 september: 

Zo lang mogelijk buiten rennen: marathon via ’s-Heerenbroek
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5 oktober: 

Oogst: vers speltbrood in molen
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12 oktober: 

Laatste hooidag voor de winter aan de Kamperstraatweg
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1 november:

Modderkruipers gered uit bouwterrein De Meer - IJsselmuiden
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5 november:

Daar komt het water van de bypass!
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18 november: 

Kijken is genoeg aan het Noorddiep op Kampereiland
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30 november:

Zorg bij imkers om bijenstand
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7 december:

Bomen voor binnen
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13 december: 

Geen toekomst meer aan Buitendijksweg door trein en bypass
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26 december: 

Hoogwater bij De Zande
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Het Groen Hart van Kampen anno 2012: 

Onze Stadslongen


