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Fotokroniek 2016

door Remy Steller

De Fotokroniek vormt sinds 2001 (met uitzondering van het jaar 2010) een 
vast onderdeel van de Kamper Almanak, waarbij een keuze wordt gemaakt 
uit de foto’s die fotojournalist Freddy Schinkel in het voorgaande jaar heeft 
gemaakt. Het is de gewoonte dat elk jaar een andere persoon de Fotokroniek 
samenstelt aan de hand van een door hem of haar gekozen thema. Thema’s 
uit voorgaande edities waren onder meer: ‘Foto’s die de krant niet hebben 
gehaald’, ‘De scheppende mens’, ‘Natuur’ of gewoon ‘Mooie Foto’s’. Er is jaar-
lijks genoeg om uit te kiezen. 

Bij mijn keuze ben ik uitgegaan van de uiterlijke veranderingen in de ge-
meente Kampen in het afgelopen jaar. Er verandert immers nogal wat de 
laatste tijd in onze gemeente. Heel ingrijpend is het project Ruimte voor de 
Rivier, met maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle 
te waarborgen. Een inmiddels afgerond onderdeel ervan betreft de zomer-
bedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilo-
meter tussen de Molenbrug en de Eilandbrug werd verdiept. Nog steeds in 
uitvoering is de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, 
ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Dit deel van het project 
verandert niet alleen het uiterlijk van de gemeente, maar wijzigt ook de kijk 
op de geschiedenis ervan, door alle archeologische vondsten die zijn gedaan. 
Want waar in Kampen en omgeving de schop de grond in gaat bestaat er 
een grote kans dat het verleden naar boven komt. Dat kan de vondst van 
een kogge betreffen, de restanten van een oude IJsseloever, jachtkampen uit 
7.000 tot 5.000 jaar voor Christus in het Reevediep, of een waterdoorvoer uit 
de middeleeuwen. Allemaal bijzondere vondsten, die we op deze schaal in de 
nabije toekomst niet snel weer mee zullen maken.
Ook de binnenstad van Kampen verandert. Door de voltooiing van het zorg-
complex Margaretha is het aanzien van de Burgwal ingrijpend gewijzigd. Iets 
verderop, bij Burgwal 80, zijn tijdens een verbouwing de oudste balkschilde-
ringen van Nederland ontdekt. De bouw van de parkeergarage in Brunnepe 
heeft - naast een onvoorziene hoeveelheid gifgrond - ook de restanten van 
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een bijzondere keersluis aan het licht gebracht. De stadsbrug heeft ter be-
scherming een aantal schanscaissons gekregen. 
Veranderingen gaan vaak ten koste van de oude situatie. Zo moest het - in 
mijn ogen - prachtige Margaretha, gebouwd in de wederopbouwstijl van de 
jaren vijftig, verdwijnen. De omgeving van de Zwartendijk is blijvend veran-
derd, maar dit keer niet ten nadele, want we krijgen er (als het goed is) een 
mooi afwisselend natuurgebied voor terug, met tal van mogelijkheden voor 
recreatie. Al met al voldoende materiaal voor de Fotokroniek 2016. 

Mooi dat al deze veranderingen zijn vastgelegd door Freddy Schinkel en dat 
deze foto’s door het SNS Historisch Centrum worden bewaard en gebruikt 
mogen worden.



Startsein voor de bouw van het appartementencomplex in Onder-
dijks Het complex is bedoeld voor jongeren met een licht verstan-
delijke of meervoudige handicap van stichting De Dijk.

De nieuwbouw van Woonzorgcentrum Margaretha in Kampen is 
bijna klaar en ontpopt zich tot een parel van de binnenstad. Om 
de kleurrijke gevels kan niemand heen, binnen de muren valt ook 
het markante karakter op brede gangen, ruime trappenhuizen, 
moderne appartementen en een atrium badend in licht. De enorme 
binnenplaats ligt er nu nog zielloos bij; over een paar maanden is 
daar een tuin waarvan er maar weinig zijn.
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De restanten van de kogge die in de IJssel bij Kampen is gevonden, 
komen na 600 jaar weer boven water. Het wrak heeft een lengte 
van 20 meter, een breedte van 8 meter en bevindt zich midden in 
de IJssel tegenover de Nieuwe Buitenhaven. Die archeologische 
context is bijzonder, gezien de relatie met de stad Kampen, maar 
vooral met de rivier de IJssel.
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Archeologische vondst in de weilanden rond het gebied van 
de Bypass in aanleg bij Kampen. Waarschijnlijk betreft het een 
waterdoorvoer, waarmee water van een sloot naar de Enk werd 
gepompt door middel van een weidemolen. De vondst wordt 
gedateerd eind 15de - begin 16de eeuw. 



De baggerwerkzaamheden in de IJssel bij nacht. 
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De IJssel blijft geheimen prijsgeven: eerst was er de kogge, nu zijn 
bij de Kamper Stadsbrug circa twintig houten pijlers gevonden, 
die waarschijnlijk zijn gebruikt bij een van de eerste bruggen 
die bij Kampen over de IJssel werden gebouwd. De pijlers werden 
ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor het aanleggen van de 
schansen, die de Stadsbrug moeten beveiligen tegen aanvaringen.



Het nieuwe zeil van de Kamper Kogge met daarop het Kamper 
stadswapen werd in april onthuld. Vier maanden lang hebben 
zeilmakers van de Bataviawerf aan het doek gewerkt. 
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Rond de brug wordt de bodem van de IJssel verlaagd. 
De werkzaamheden omvatten ook het verwijderen en opnieuw 
aanbrengen van bodembescherming ter plaatse van het vaste 
brugdeel. 
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Rietplant Expeditie door leerlingen van de eerste klas vmbo van 
het Ichthus College uit Kampen. Zij hebben rietplantjes gepoot 
in het Bypass-gebied bij het Roggebot in het kader van hun bio-
logieles. Een unieke kans om achter de schermen te kijken bij het 
project en om meer te weten te komen over het rietmoeras en de 
natuurwaarde ervan.



Otto Ottens en André Troost (r) van het Stadsarchief Kampen zijn 
druk bezig met de voorbereidingen van de verhuizing naar de 
Stadskazerne, die in augustus moet plaatsvinden. 

363 363

Otto Ottens en André Troost (r) van het Stadsarchief Kampen zijn 
druk bezig met de voorbereidingen van de verhuizing naar de 
Stadskazerne, die in augustus moet plaatsvinden.



364

Dag van de Bouw in Kampen. Dit jaar in het Reevediep (Bypass, 
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta). Op de Dag van de Bouw laten 
leden van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, de Aannemers-
federatie en VNconstructeurs zien tot welke hoogstandjes zij in 
staat zijn. Zij zijn trots op hun prestaties en willen dat delen met 
heel Nederland.
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Zondagmiddag werd er afscheid genomen van de Noorderkerk 
aan de Noordweg in Kampen. Dominee Dekker liep voorop met de 
bijbel onder de arm richting Westerkerk, waar vanaf nu gekerkt 
gaat worden.



Plaatsen van de schanscaissons bij de Stadsbrug in Kampen 
in het kader van Ruimte voor de Rivier. De caissons fungeren als 
bumpers voor de brug. 
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Prinses Margriet verrichtte de officiële opening van Woonzorg-
centrum Margaretha in Kampen. 
Het wooncomplex in de binnenstad van Kampen heeft 
120 appartementen waarin mensen deels zelfstandig en deels 
met zorg wonen. 



Er staan steeds minder kramen op de markt in Kampen. Een 

andere indeling moet de markt weer knus en sfeervol maken 
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Het Stadsarchief werd geopend in het bijzijn van het college 
van B en W op de nieuwe locatie in de Stadskazerne, voorheen 
de Van Heutszkazerne.
Na een omvangrijke verhuizing kunnen bezoekers nu terecht 
in een splinternieuw informatiecentrum, waar ruimte is voor 
archiefonderzoek, maar waar ook werkplekken met wifi en stop-
contacten zijn.
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Ruim drie jaar na de eerste plannen wordt begonnen met de 
verbouw van de bolleschuur aan de rand van Grafhorst tot exposi-
tieruimte. De schuur werd in 1929 gebouwd om de stier - de ‘bolle’ 
- van de Burgerij van Grafhorst te huisvesten. Koeien van boeren 
zonder stier werden door hem gedekt. Van links naar rechts: 
Gerrie de Vegt van de werkgroep die de exposities in de Bolle-
schuur gaat verzorgen, en Roelof van der Toorn en Jan Schrijver 
van de stichting De Bolleschuur, die voor de exploitatie verant-
woordelijk is.
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Er is een unieke uitwateringschutsluis uit 1870 ontdekt tijdens 
werkzaamheden voor de aanleg van een dubbel parkeerdek aan 
de Noordweg in Brunnepe. Zo snel de sluis ontdekt werd, zo snel 
is een deel ervan gesloopt om het parkeerdek voor de Hanzedagen 
gereed te krijgen.
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Twee maanden voor de oplevering van het nieuwe zwembad De 
Steur in Kampen ging in oktober de waterkraan open om de drie 
baden in het nieuwe zwembad te vullen. Uitvoerder Johan Schuur-
man vult als eerste het wedstrijdbad. Daarna volgen het doel-
groepenbad en het recreatiebad. Het vullen duurt ongeveer twee 
weken.



373

De werkzaamheden in de uiterwaard Scherenwelle bij Wilsum 
zijn voltooid. In december vond de oplevering plaats door Isala 
Delta, tegelijkertijd met de overdracht aan Staatsbosbeheer, die 
het beheer heeft over het natuurgebied. Dat staat bij liefhebbers 
al jaren bekend als een plek waar kievitsbloemen weelderig groei-
en, ooievaars en sterns broeden en de kwartelkoning zich af en 
toe laat zien. Tijdens de werkzaamheden zijn meer natuurschat-
ten ontdekt, zoals een beverburcht en de modderkruiper.
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Het oude zwembad De Steur in het stadspark van Kampen sluit 
haar deuren na 44 jaar. 



Het nieuwe zwembad De Steur aan de Europa-Allee in Kampen 
was eind december voltooid. 
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Op de Joodse begraafplaats in IJsselmuiden zijn twee replica’s van 
grafstenen geplaatst; Michiel van Ommen van de gelijknamige 
steenhouwerij heeft de klus geklaard. Op deze stenen staan de 
namen van Joseph Reicher (1821-1889) en zijn vrouw Betje (1827).
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De Jumbo Supermarkt aan de Industrieweg verdwijnt na 42 jaar. 
De vestiging verhuist samen met het filiaal aan de Dr. Damstraat 
naar een gloednieuwe locatie aan het Hanzeplein. Een traantje 
wegpinken, dat gaan Helma Bakker (l) en Manon Bartels zeker 
doen. Bakker werkt al 25 jaar in de Jumbo aan de Industrieweg. 
‘Ik heb de voorgangers van Jumbo - De Boer en Super de Boer - 
nog meegemaakt.’ Haar collega Bartels komt tot 21 jaar. ‘Het is 
zo vreemd’, vertelt Bartels. ‘Sommige klanten ken ik van toen ze 
nauwelijks boven de kassa uitkwamen.’ 
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Han en zoon Hans Reil van de gelijknamige orgelmakerij uit 
Heerde tijdens de restauratie van het orgel van de Buitenkerk. 
De grote onderhoudsbeurt aan het orgel vormt het sluitstuk van 
een grote opknapbeurt van de kerk, waaraan jaren is gewerkt.
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Een nieuwe activiteit van Kamper Events: citygolf, waarbij de 
Kamper binnenstad dienstdoet als golfbaan. Jos Hogenbirk (l) en 
Melvin Brandenburg (r) starten bij de Stadsherberg met de eerste 
groep.
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Het NK Veebeoordelen trok veel bekijks op het Van Heutszplein. 
Jong en oud zagen hoe zwart- en roodbontkoeien werden gekeurd 
op exterieur: frame, type, uier, beenwerk en het algemeen voor-
komen.
Jan Wouter van Noord was daarin de beste. De 30-jarige veehou-
der uit het Drentse Wijster bleef tijdens het NK in Kampen zestig 
koeienkenners voor.
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Opening van de nationale Museumweek op het Vispoortplein in 
Kampen.
‘Wat is jullie lievelingsmuseum?’, vraagt presentatrice Milouska 
Meulens (bekend van het Jeugdjournaal) aan tientallen scholieren. 
‘Het Stedelijk’, klinkt het correct. Ter gelegenheid van de opening 
staat een replica van een gouden drinkhoorn van het Sint Anna- 
of Rijnschippersgilde op het plein opgesteld, die passanten warm 
moet maken om het naastgelegen Stedelijk Museum te bezoeken.
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Niets leek in de Westerkerk op een eerbiedwaardig godshuis 
waar de gelovigen ‘s zondags bijeenkomen. Er werd gelachen, 
geschreeuwd, gehold en er werden spelletjes gedaan: van sjoelen 
tot spijkerpoepen en van touwtjespringen, kloslopen tot tekenen. 
Maar er waren ook serieuzere momenten, want het was per slot 
van rekening Vakantiebijbelweek. Dit jaar voor het eerst in de 
‘kathedraal van Brunnepe’.
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Na traditioneel eerst een stevig schippersontbijt te hebben genut-
tigd - gebakken spek met eieren, ham en kaas - gingen bij de 22ste 
Oostwal Botterrace ruim 600 mensen aan boord van 42 botters: de 
drukste editie ooit. De winnende botter was de VD153.
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Een deel van een loods van de oude gemeentewerf van Kampen 
wordt over de IJssel vervoerd naar de nieuwe gemeentewerf in 
IJsselmuiden.
Na het nodige rumoer is de gemeentewerf verhuisd van de Werf-
weg (Loswal) in Kampen naar het Tasveld in IJsselmuiden. Dat 
leverde vorig jaar vragen op binnen de gemeenteraad en bezwaren 
bij omliggende bedrijven. Diverse gesprekken en procedures volg-
den, waarna de situatie is beklonken: het industrieterrein Zendijk 
is per heden de uitvalsbasis voor de buitendienst van de gemeente 
Kampen.


