Werk aan de winkel in Brunnepe
door Maarten van Gemert

Brunnepe stond op zijn kop in 2016. ‘Wegens Verbouwing Gesloten’ had
op borden aan de toegangswegen kunnen staan. Toegangswegen waarvan
sommige geen toegang meer gaven. Maar een wijk zet je niet even voor een
jaartje op slot. Zeker geen bruisende wijk als Brunnepe, die volop in beweging blijft, zoals eerder op deze plek werd geduid. Op maandag 22 augustus
leek Brunnepe toch op slot te gaan met een afsluiting vanuit twee windrichtingen. De Dr. Damstraat, als toegangsweg vanuit de Hanzewijk, werd
gestremd omdat die aangrenzende wijk nog meer over de kop is gegaan dan
Brunnepe. In het kader van stadsvernieuwing is de gehele Hanzewijk platgegooid en van fundament af weer opgebouwd. Dat leverde een blinkend

Kruising Havenweg-Noordweg-Oranjesingel. Foto: Maarten van Gemert.

226

De Dr. Damstraat in afbraak. Foto: Maarten van Gemert.

nieuw winkelcentrum op aan de zuidrand van het stadsdeel. Brunnepe
verloor daar winkels en supermarkten aan, maar het winkelcentrum zou
dan ook mede voor Brunnepe bedoeld zijn. In aanvang was het echter onbereikbaar door de gesloopte en opgebroken Dr. Damstraat. De Noordweg,
als cruciale toegangsweg vanuit het centrum (inclusief IJsselkade, Zuid en
IJsselmuiden), is tot nader order opgeheven. Korte tijd was zelfs het aangrenzende deel van de Oranjesingel tot een zandbak verworden. In de hoek
van de Noordweg en de Oranjesingel bij De Hagen en de Buitenhaven krijgt
het verslofte parkeerterrein een metamorfose waar je u tegen zegt. Hier
moet een heus parkeerdek verrijzen, al treden er vanaf de eerste voorbereidingen voor de bouw ernstige kinken in de kabel op. Tijdens voorbereidend
bodemonderzoek werd er al een waterleiding doorboord, waarop het water
over de Noordweg gutste, de waterkerende dijkfunctie van de weg ten spijt.
In 2017 zal blijken of het parkeerdekproject strandt, zoals vele eeuwen geleden een Kamper Kogge voor de oever van Brunnepe strandde, die inmiddels
door het leven gaat onder de naam IJsselkogge. Alvorens er een parkeerdek
voor de Buitenhaven verrijst, is er nog veel werk aan de winkel. Het nieuwe
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winkelcentrum in de naburige wijk blijft een doekje voor het bloeden voor
de slinkende winkelnering aan de Noordweg. Een rijkelijk met winkels bedeelde Noordweg behoort allang tot het verleden. Op de hoek met de Emmeloordstraat verdween de slagerij en op de hoek met de Spaarbankstraat
werd de bakkerij gesloten.
Tegenover de bakkerswinkel langs de Spaarbankstraat hebben meerdere
(bescheiden) entrepreneurs een nering proberen op te zetten, maar er leek
een ondernemersvloek te rusten op het pand. Als laatste heeft het pand
huisvesting geboden aan een afdrukwinkel (printshop). Na deze teloorging
heeft de verhuurder besloten om het pand om te bouwen tot appartementen. De ombouw sluit aan op het appartementencomplex dat aan de overzijde van de Noordweg tussen de oude huizen is gepropt, op de plek van
een zonder aarzeling gesloopt antiek pand. Buiten de binnenstad ontbeert
het de gemeente Kampen aan een monumentale visie, zoals in voorgaande
jaren op deze plek al werd geconcludeerd. Enkele kleine ondernemers houden echter vol, zoals een kapperszaak, een assurantiekantoor, computerzaken en eetgelegenheden. Van de oude stempel zijn nog de electronicazaak
en de bloemen- en groentewinkel; de uitbaters, die zelf op leeftijd raken,
hebben de zaak nog overgenomen van hun grootouders. Zij houden dapper
stand als laatsten der ondernemende Mohikanen aan de Noordweg.
Er is werk aan de winkel voor de Westerkerk. Na een nog uit te voeren moderniseringsslag gaat de kerk een veelbelovende toekomst tegemoet als
hoofdlocatie voor de nieuwe protestantse gemeente Kampen Noord. Onder
de vlag van de landelijke koepel PKN (Protestantse Kerk Nederland) vervagen de scheidslijnen tussen hervormd en gereformeerd, hetgeen aansluit op
de huidige tijdsgeest. De federatie is daar een toonbeeld van. Tijdens de Vakantie Bijbel Week bruiste de Westerkerk als voorteken van haar toekomstpotentie. De Noorderkerk stak daar schril en triest bij af, al werd het doodse
kerkgebouw traditioneel voor en tijdens de jaarwisseling levendig verlicht
door houtvuur in een container en carbidvuur uit melkbussen. Rondom de
Noorderkerk bruiste Brunnepe als vanouds. Naast straatfeesten in onder
andere de Spaarbankstraat en de Siriusweg, vierde de Geert van Woustraat
haar honderdjarig bestaan, dat tevens een groot renovatieproject van verhuurder deltaWonen afsloot. Jaren eerder was de Eenvoudstraat haar voorgegaan. Na de Eenvoudstraat mocht Woningbouwvereeniging Eenvoud ook
de lap grond bebouwen rondom het huidige Begijneplein. Een eeuw later
was er veel werk aan de winkel. De afgelopen jaren hebben buurtbewoners,
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Snookercentrum De Hagen wordt grondig verbouwd. Foto: Maarten van Gemert.

in samenwerking met Stichting Welzijn Kampen, de uitstraling van dit
Brunneper kwartier flink opgepoetst.
Een ander bruisend middelpunt van Brunnepe was van oudsher zalencentrum De Hagen. Dit is met stille trom opgedoekt; hiermee komt een eind
aan een begrip voor Brunnepe en een noemenswaardige periode in het leven van uitbaatster Ineke van de Weerd. Zij was erin en ermee opgegroeid
en nam het officieel in 1985 over, nadat haar vader twee jaar eerder was
overleden. Haar ouders hadden het in 1969 overgenomen van de Algemene
Nederlandse Bouwbedrijfsbond (ANB) die het gebouw in 1967 had neergezet. Ofschoon de ANB er afstand van had gedaan en het verhuurde aan ouders Van de Weerd, bleef de voorloper van de vakbond FNV nog lang kantoor
houden in het zalencentrum, dat voor talloze Brunneper bijeenkomsten en
gelegenheden werd gebruikt. In 1989 nam de FNV definitief afscheid van
het pand en kocht Ineke het. Samen met haar partner Jan Bos zette ze de
horecanering voort. Op 31 augustus 1990 werd de gewilde ruimte voor bruiloften, recepties en partijen heropend als snookercentrum en verscheen het
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op menige wedstrijdkalender. Naast De Riette aan de Noordweg bleef het
een belangrijke zalengelegenheid voor Brunnepe. Er zijn talloze vergaderingen belegd en bruiloften gevierd. Tijdens carnaval was het de residentie
van carnavalsvereniging d’Uidelvers, die hun nieuwe uitvalsbasis gevonden
hebben in ’t Ukien (sinds afgelopen jaar officieel MFC Korteweg 4), gelegen
in het verlengde van één van de inmiddels weer geopende toegangswegen
naar Brunnepe, de Oranjesingel en de Oostzeestraat, van waaraf het zicht
op het Groene Hart gaat verdwijnen achter betonnen appartementen.
Appartementen worden nu ook gebouwd in het sinds augustus verkochte
snookercentrum. Ineke en Jan zijn het Boetiekhotel aan de IJsselkade gestart, want het horecabloed stolde niet. Net zoals het Brunneper bloed bleef
stromen bij Debby Klooster, de nieuwe eigenaresse van het pand. De initiatiefneemster van de Weggeefschuur, voor mensen met geen of een smalle
beurs, verderop aan de Noordweg, wil gelijkvloers gaan wonen. Afkomstig
uit een familie met Brunneper wortels, dat ook geldt voor haar aangetrouwde familie, blijft ze haar geboortegrond trouw. Brunnepers laten zich niet
wegjagen; in het verleden niet door rampspoed van natuur of gezag en in
het heden niet door opgebroken wegen, tanende nering of opgelegde plannen uit de koker van bedrijven of gezagsdragers. Brunnepe schrikt niet snel
terug, zeker niet van een beetje werk aan de winkel.
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