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De ontworteling 

van het Kleine Plantsoen

door Tom de Wal

Wist u dat de gemeente Kampen rond 1900 twee plantsoenen had? Het 
Stadsplantsoen en het Kleine Plantsoen. Het Stadsplantsoen tussen de Eb-
bingestraten en de singels is in de periode van 1910 tot 1915 gereconstru-
eerd en hersteld. Daarvoor werd landschapsarchitect Leonard A. Springer 
aangetrokken. Zo’n eer viel het ‘Kleine Plantsoen’ niet ten deel. Integen-
deel, dat verdween in diezelfde periode. Voor Kamper en IJsselmuider bur-
gers anno 1900 zal het duidelijk geweest zijn om welk plantsoen het ging. 
Meer dan een eeuw later is er uitleg nodig: het ging om een onbebouwd 
stukje grond tussen het Kamper station en de huidige Sportlaan in IJssel-
muiden. Op een deel van dat vroegere terrein staat nu het politiebureau. 

Hoewel het kleine plantsoen hier al sportveld is, geeft deze luchtfoto een goed beeld van de rijkdom aan bomen rondom de 
Buiten Sociëteit en achter de Spoorkade en het station van Kampen. Collectie SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief
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Op 30 oktober 1912 stond in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 
dat het voormalige plantsoentje, gelegen tussen de Buiten Socië teit en de 
Nieuwe Weg nu doelmatig was ingericht als sportterrein. Het grotere, ge-
heel afgepaalde gedeelte dat het verst van het station lag, was ter beschik-
king gesteld van verschillende sportclubs, die nu voor onderlinge wedstrij-
den niet meer naar het afgelegen Oosterholt behoefden te gaan. Er zou nog 
aan de zijde van de Baan een kleedkamer met toebehoren worden gebouwd. 
Het kleinere deel, naast het station gelegen, zou in het vervolg door de Kam-
per jeugd als speelterrein in gebruik kunnen worden genomen.
Dit artikel geeft de feiten weer van een politieke discussie die liep tussen 
1894 en 1912 en die begon met een klein plantsoen en eindigde in een sport-
veld. De weg daartussen lag vol struikelblokken.

1888: de situatie van het Kleine Plantsoen en omgeving
Laten we bij het begin beginnen, nee liever nog een paar jaar eerder, want 
het was complex gesteld met de verantwoordelijkheid voor het terrein. Het 
grondgebied van het Kleine Plantsoen lag namelijk binnen de grenzen van de 
gemeente IJsselmuiden, maar was wel eigendom van de gemeente Kampen.1 
Op 28 februari 1888 nam de gemeenteraad van Kampen een besluit over de 
exploitatie van de Buiten Sociëteit. Het werd verhuurd aan ‘de heeren die 
uitmaken het bestuur van de Vereeniging “de Buiten-Sociëteit”’. De ‘Heeren’ 
huurden de gebouwen met stal en open grond. Achter die open grond lag, 
afgescheiden door een brede sloot, een plantsoen, algemeen bekend onder 
de naam ‘het Kleine Plantsoen’. Door de scheidingssloot liep de gemeente-
grens tussen Kampen en IJsselmuiden. Achter de scheidingssloot bezat de 
gemeente Kampen het Kleine Plantsoen in eigendom, maar dat bevond zich 
wel in de toenmalige gemeente IJsselmuiden. Het geheel van sociëteit en 
plantsoen lag in het gebied tussen het huidige in Kampen gelegen Stations-
plein en in IJsselmuiden de Houtweg, Baan, Sportlaan en Burgemeester van 
Engelenweg (toen Nieuwe Weg geheten). Destijds werd het gebied omringd 
door sloten. De Sportlaan was er niet, op die plek lag een metersbrede water-
gang. Achter die watergang lag een bomenrijk terrein, toen eigendom van 
notaris mr. H.H. Janssen Höfelt. Ten noorden van de Baan lagen blekerijen. 
Arbeiders bereikten deze blekerijen vanaf de Nieuwe Weg over een brugje 
het Kleine Plantsoen in, waarna men via een andere brug de Baan bereikte. 
Zowel het terrein van de Buiten Sociëteit als het plantsoen had een rijke 
diversiteit aan bomen. Dat had ook een financiële reden. De waarde van 
het opgaande hout spekte immers bij verkoop de gemeentekas. Het was gro-
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tendeels laaggelegen gebied, een drassig en moerassig geheel. Al in 1889 
besloot de Kamper gemeenteraad daarom een deel van het gehuurde terrein 
van de Buiten Sociëteit op te hogen. 

1895: een bouwterrein
De aanzet voor verdere verbetering van het gebied gebeurde in september 
1894. Vis- en wildhandelaar L. van Oorschot uit Kampen verzocht de gemeen-
teraad van Kampen om hem in koop een stuk grond van 230 vierkante meter 
af te staan. De aanvrager wilde daar, naast de Buiten Sociëteit, een woonhuis 
bouwen2. De gemeenteraad willigde het verzoek in. Daarbij opperde een van 
de raadsleden om een plan te maken voor andere delen van het gebied. Le-
den van de bouwvereniging Eigen Haard hadden hun interesse daarvoor al 
kenbaar gemaakt. De voorzitter, burgemeester mr. L.W. Ebbinge, wilde wel 
voor zo’n plan zorgen.3 In februari 1895 kwamen verzoeken binnen van H.J. 
van Oorschot en K.J. Bos en Zn om ook een gedeelte van het gemeenteterrein 
aan te mogen kopen voor bebouwing. Dit verzoek werd afgewezen, maar wel 
besloot de gemeenteraad een bouwplan ‘en détail’ te laten uitwerken, met 

Gezicht op de Nieuwe Weg met op de voorgrond het Kikkergat. Aan de linkerkant ligt het Kleine Plantsoen achter de bomenrijen. 
Collectie Stadsarchief Kampen.
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opgave van kosten. Het onverwachte overlijden van burgemeester Ebbinge 
op 24 november 1896 zorgde voor vertraging in de uitwerking van dit bouw-
plan.

1899: een heikel ontwerp voor 65 bouwpercelen
Zijn opvolger, burgemeester mr. J.D.Æ. van Blommestein, ontving in 1899 
van de directeur der gemeentewerken, K. de Vidal de St. Germain, een in-
drukwekkend plan tot ophoging, bestrating en riolering van een gedeelte 
gemeentegrond, liggende om de Buiten Sociëteit, tot verkrijging van 65 
percelen bouwterrein. De bijbehorende tekening was van de hand van de 
hoofdopzichter van de gemeentewerken G.B. Broekema. De bouwpercelen 
lagen langs de Nieuwe Weg, de huidige Sportlaan, de Baan en de Houtweg. 
De Vidal de St. Germain schreef er een gedegen toelichting bij. Hij wees er 
op, dat het laaggelegen terrein opgehoogd moest worden tot 3,30 meter + 
AP. Dat was nodig om een rioolnet aan te kunnen leggen met afvoer naar de 
IJssel. Anders moesten de stoffen afgevoerd worden op het water in beheer 
bij waterschap Mastenbroek. Dat waterschap zou zich tegen een dergelijke 
oplossing kunnen verzetten, zeker uit oogpunt van gezondheid.4 De Buiten 
Sociëteit zou voor dit plan 2.000 vierkante meter van het gehuurde terrein 

Detail van de ‘Kaart van 
de IJsselmonden met de 
bezittingen der gemeente 
Kampen’ uit 1911 met de 
situatie van Buiten Sociëteit 
en plantsoen. 
De gemeentegrens tussen 
Kampen en IJsselmuiden 
wordt aangegeven door de 
onderbroken streep. 
Collectie Stadsarchief 
Kampen.
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moeten afstaan. Een heikel punt was, dat veel van deze 65 bouwpercelen 
vielen in het Kleine Plantsoen en dat lag in een andere gemeente. Daardoor 
zouden 31 percelen in de gemeente IJsselmuiden komen te liggen en drie 
percelen zowel in Kampen als IJsselmuiden. Volledig binnen de gemeente 
Kampen zelf dus maar 31 percelen. Sloten en poelen in het gebied zouden 
worden gedempt. Om het water te kunnen afvoeren was een rioolstelsel ont-
worpen. Tussen de Nieuwe Weg en de Baan zou een verbindingsweg worden 
aangelegd met een breedte van 15 meter. Een zeer ambitieus plan waarvoor 
veel zand nodig was. De directeur berekende die hoeveelheid op 64.000 ku-
bieke meter. De oplossing die hij daarvoor aanreikte was het zand op te bag-
geren uit de IJssel, te beginnen met de zandbank beneden de brug, gevolgd 
door baggerwerk bij de zandbank boven de brug. Daarmee sneed het mes 
aan twee kanten, want schippers en de vereniging Schuttevaer5  hadden zeer 
regelmatig steen en been geklaagd over die ondiepten. Het kostenplaatje van 
alle werkzaamheden bedroeg 48.000 gulden. Zijn conclusie was dat dit plan 
voorzag in de behoefte (zo deze bestond) aan bouwterrein in de gemeente 
en dat men tevens een grote verbetering voor de scheepvaart verkreeg, waar-
aan volgens hem zeker grote behoefte bestond. Nadat een eerste agendering 
op 30 oktober 19006 werd aangehouden, behandelde de gemeenteraad van 
Kampen dit plan op 26 maart 1901.

1901: nooit geeft hij zijn stem…
In het voorstel aan de raad stelde het Kamper college van B en W met na-
druk, dat de verbetering van de sanitaire toestand van het Kleine Plantsoen 
de voornaamste reden van indiening was, dus niet het scheppen van een 
bouwterrein. De ingetekende verkaveling na het ophogen werd slechts als 
een mogelijkheid geschetst. Als tweede voordeel werd het beter bevaarbaar 
maken van de rivier genoemd. Wel moest vooraf getracht worden het deel 
van het Kleine Plantsoen te ontpolderen en onder de gemeente Kampen te 
brengen.7 Dit voorstel bleek omstreden. 
Het raadslid Kuiper zette zijn hakken in het zand: ‘De uitbreiding van de 
gemeente moet de andere kant op, naar het westen. Nooit geeft hij zijn stem 
aan een ophoging van dat terrein voor 50.000 gulden door het baggeren 
van zand uit de IJssel.’ Raadslid Oudendijk: ‘Als de raad zou besluiten de 
laagte in het kleine plantsoentje, dat nu in feite een grote modderpoel is te 
dempen, dan doet hij ook van een hygiënisch oogpunt beschouwd een grote 
verbetering. Maar als men daardoor de gemeente wil uitbreiden moet het 
terrein eerst onder deze gemeente worden gebracht, want het zou dwaas 
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zijn voor een andere gemeente te werken.’ Van der Mijle was van oordeel dat 
dit een zaak van zoveel gewicht en financieel belang was, dat het raadzaam 
leek er een commissie van vijf leden voor te benoemen. Die commissie kon 
dit en de andere bouwplannen die er lagen in hun verschillende fasen na-
gaan en met de directeur van gemeentewerken bespreken. Geen der leden 
was nu al in staat om een juiste mening te vormen. Hoewel de voorzitter 
de leden zo’n commissie ontraadde, besloot de raad anders en stelde een 
commissie voor de bouwplannen samen uit vijf leden van de gemeenteraad. 
Het plan bloedde echter dood. Burgemeester en wethouders verzochten op 

Detail uit het plan tot ophooging, bestrating en rioleering van een deel Gemeentegrond, liggende om de BuitenSociëteit tot 
verkrijging van 65 percelen bouwterrein d.d. 20 december 1899. Collectie Stadsarchief Kampen.
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23 september 1902 de directeur van gemeentewerken op grond van artikel 
28 van de Woningwet een plan van uitbreiding van Kampen op te stellen. Zij 
stelden zich daarbij voor, dat daarvoor de weerszijden van de Noordweg in 
aanmerking kwamen. Alle andere locaties waren uit beeld.

1903: de slechte hygiënische toestand
De Gezondheidscommissie van de gemeente Kampen had al eerder aan de 
burgemeester gevraagd verbetering te brengen in de toestand van de kolk 
achter de Buiten Sociëteit.8 Zij kaartte in 1903 bij het college van B en W 
opnieuw de zeer vuile en ongezonde toestand aan van het terrein achter 
de woningen aan de Spoorkade. Daarin liep een open goot naar de sloot 
tussen de Baan en de Buiten Sociëteit. In die goot zat bij de houtopslag van 
de heer H. Krans een verstopping, waardoor zo’n verrotting ontstond, dat 
uit het gedeelte tussen de houtopslag en de Baan een stank opsteeg als van 
een mestvaalt. Als gevolg verkeerde ook de sloot vanaf de Baan, via de Bui-
ten Sociëteit tot aan de Stationsweg in een smerige toestand. De commissie 
was van oordeel dat het een gemeenteplicht was om, met het oog op het 
warme jaargetijde en de vele honderden bezoekers die verfrissing zochten, 
zo spoedig mogelijk verandering in deze situatie aan te brengen. Er werd 
voorgesteld de open goot te vervangen door een riool, de verstopping op te 
ruimen en het terrein met zand op te hogen, de sloot te laten uitbaggeren 
en het talud te verbeteren. Het (concept)antwoord van 7 juli 1903 van het 
college was afstandelijk. ‘Wij zullen allerminst dezen toestand in bescher-
ming nemen, een gevolg van het toelaten van verkeerde bouw’, waarna de 
door de Gezondheidscommissie gesignaleerde problemen enigszins werden 
gebagatelliseerd. Het was allemaal echt niet zo erg als werd voorgesteld. De 
Gezondheidscommissie gaf de strijd nog niet op. Zij inspecteerde de situatie 
ter plekke nogmaals en motiveerde haar bezwaren andermaal. Verbetering 
was in het belang van de openbare gezondheid dringend noodzakelijk en 
zou zonder al te veel kosten kunnen worden gerealiseerd.9

1904: de druk wordt opgevoerd
De weinig toeschietelijke houding van het Kamper college van burgemees-
ter en wethouders zal ertoe hebben bijgedragen dat de pijlen van bezorg-
de organisaties vervolgens op de gemeenteraad werden gericht. Op 23 april 
1904 verstuurde de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenver-
keer een brief aan de gemeenteraad te Kampen. De voorzitter van deze ver-
eniging, J.M.C. Uitenhage de Mist, was ook voorzitter van de Vereeniging 
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de Buiten Sociëteit. Beide organisaties hadden belang bij het verzoek dat 
in deze brief werd geformuleerd als ‘de wenschelijkheid tot verbetering 
van het Kleine Plantsoen achter de Buiten Sociëteit’. Beschreven werd dat 
het terrein ‘s winters een moeras was en ‘s zomers nadelige uitdampingen 
verspreidde, tezamen met de daar aanwezige brede sloten. Zo’n poel in de 
nabijheid van omringende woningen kon niet bevorderlijk zijn voor de 
volksgezondheid. De raad werd geadviseerd het terrein, dat geen reden van 
bestaan meer had uit oogpunt van algemeen nut, productief te maken als 
bouwterrein, waarbij de ophoging kon gebeuren met zand uit de IJssel. In 
feite was dit dus een herhaling van het in 1901 afgeschoten plan. Als tweede 

Twee kinderen bij de 
scheidingssloot in het Kleine 
Plantsoen. Collectie SNS 
Historisch Centrum/Frans 
Walkate Archief.
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mogelijkheid tot verbetering werd de inrichting als openbaar wandelpark 
geopperd. Dat zou de hoeveelheid natuurschoon, in de omgeving van Kam-
pen toch al zeer beperkt, enigszins vergroten. 
Om meer druk uit te oefenen op de gemeenteraad vroeg Vreemdelingenver-
keer aan de Gezondheidscommissie om adhesie te betuigen aan hun ver-
zoek. De commissie, onder voorzitterschap van C. Kalff,10 voldeed daar graag 
aan. Zij ventileerde voor de zoveelste keer haar mening dat ‘het bedoelde 
moerassige terrein geen ’t minste nut oplevert en door zijne uitdampingen 
slechts schade kan veroorzaken; weshalve het haar zeer wenschelijk voor-
komt door ophooging van het terrein verbetering in den daar bestaanden 
toestand te brengen’.11 
Dit verzoek kwam onbedoeld als mosterd na de maaltijd, want naar aan-
leiding van het verzoek van de Vereeniging tot bevordering van het Vreem-
delingenverkeer hadden B en W al stappen gezet. Zij droegen de directeur 
der gemeentewerken op 11 mei 1904 op met een begroting te komen voor 
de kosten van ophoging met zand van het bedoelde terrein. Op 18 juli volg-
de het antwoord. De directeur, K. de Vidal de St. Germain, berekende dat 
ophoging tot gemiddeld 1,35 + A.P.12 en de aanleg van een plantsoen een 
netto-investering zou vergen van 5.500 gulden.13 Op 28 juli 1904 stuurde 
de directeur een aangepaste berekening met een gewijzigde tekening, na-
dat burgemeester en wethouders gevraagd hadden om de inpassing van een 
sportterrein.14 Om dat te kunnen realiseren moest de scheidingssloot tussen 
de Buiten Sociëteit en het Kleine Plantsoen worden gedicht, net als de berm-
sloot langs de Nieuwe Weg. Daarbij zou het noodzakelijk zijn met het Wa-
terschap Mastenbroek te overleggen hoe het water kon worden afgevoerd. 
Het ingetekende sportterrein grensde aan de Baan en Nieuwe Weg en verder 
aan de scheidingssloot van de heer Janssen Höfelt (de huidige Sportlaan). 
Afhankelijk van de mate waarin het terrein zou worden verhoogd lag de 
investering tussen 12.800 en 25.200 gulden.

1905: het voorstel belandt in de prullenbak
Dit plan werd behandeld in de Commissie van Openbare Werken van Kam-
pen. In een reactie van deze commissie aan het college van B en W ont-
hielden de leden zich van een mening over de bestemming van het terrein, 
hoewel veel werd gevoeld voor een sportterrein en openbare speeltuin. De 
commissieleden juichten het toe als aan de onhygiënische toestand een ein-
de zou worden gemaakt. ‘Lok een mening uit van de raad’, luidde het ad-
vies.15 Het college volgde dit op en stelde de gemeenteraad op 21 maart 1905 
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voor te besluiten dat het noodzakelijk was het terrein op te hogen en wate-
ren te dempen. Ook wilde het college worden gemachtigd te onderhandelen 
met de besturen van het Waterschap Mastenbroek en van de Buiten Socië-
teit om de gevolgen van het raadsbesluit te regelen. Maar wat misschien de 
meest uitdagende rol van het college zou worden: het uitlokken van een 
grensregeling tussen Kampen en IJsselmuiden. De bedoeling daarvan was 
het gebied van het Kleine Plantsoen onder de gemeente Kampen te brengen. 
Op 29 maart 1905 werd dit gevoelige onderwerp in de raadsvergadering aan 
de orde gesteld. De discussie beperkte zich tot de voorzitter, burgemeester 
Van Blommestein, en drie leden. Vooral raadslid Noordtzij vond de voorge-
stelde aanpak te ingrijpend. Alleen de verbetering van de sanitaire toestand 

Weergave van de situatie rond 1904. De scheidingssloot vormt de grens tussen Kampen en IJsselmuiden. Het eerste ontwerp 
voor een sportterrein is ingetekend op de plaats van het Kleine Plantsoen. Collectie Stadsarchief Kampen
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was voor hem voldoende. Daarvoor hoefden de sloten niet te worden ge-
dempt, zodat de kosten belangrijk minder zouden zijn. Raadslid Van Hasselt 
steunde hem daarin. Een alternatief voorstel kwam van wethouder Kanis. 
‘Het is een vuile boel in het kleine plantsoen, de grond verzuurt daar totaal. 
De sloten zijn niet vuil. De vroegere kastelein van de Buiten Sociëteit hield 
er eenden op na, de nesten stonden op de kant. Nu worden er nog eenden 
gehouden door iemand die aan de Spoorkade woont, die dus gebruik maakt 
van het gemeentewater.’ Kanis stelde voor in het midden van het plantsoen 
de grond op te hogen tot 1,00 meter +A.P. Alleen het boomgewas aan de kant 
zou behouden blijven. De kosten van dit plan waren slechts 1.300 gulden, 
veel lager dan in het voorstel van het college. De grootste bezwaren tegen 
het inferieure gebied zouden daarmee zijn opgeheven. Het voorstel van het 
college dolf het onderspit met 4 tegen 10 stemmen. Het alternatieve voorstel 
van de heer Kanis viel in goede aarde.

1906: een vereenvoudigd plan
Bij de vaststelling van de begroting voor 1906 ging de raad akkoord met de 
uitgave van 1.250 gulden voor ophoging van het Kleine Plantsoen achter de 
Buiten Sociëteit. Dit was gebaseerd op het voorstel van de heer Kanis. Geen 
der leden had de behoefte daar nog op te reageren. Wel had de Gezond-
heidscommissie van de gemeente Kampen na bestudering van het uitgekle-
de voorstel haar diepe teleurstelling uitgesproken over de geringe betekenis 
ervan.16 Deugdelijke verbetering kon volgens haar slechts verkregen worden 
door het betrekken van het terrein van de Buiten Sociëteit in het plan en 
demping van de poelen. Ook betreurde de commissie het, dat ophoging van 
het terrein achter de Spoorkade niet in het voorstel was opgenomen. In een 
volgende vergadering hechtte de Kamper gemeenteraad goedkeuring aan 
het bestek tot het ophogen van het Kleine Plantsoen. Er zouden nog onge-
veer 250 bomen langs de slootranden blijven staan. Na de uitvoering van de 
werkzaamheden leidde dit op 28 mei 1907 nog tot onvrede. Het opruimen 
van de bomen en het ophogen van de grond in het Kleine Plantsoen was 
niet gebeurd zoals de raad verwachtte. Er waren ook bomen in het midden 
blijven staan en de grond werd minder opgehoogd dan door de raad beslo-
ten was. De burgemeester bleef stoïcijns onder de kritiek. Hij kaatste de bal 
terug met de opmerking dat de raad er destijds zelf te weinig geld voor had 
uitgetrokken. Het bleef voorlopig dus een zaak van ‘pappen en nathouden’. 
Zag het bestuur van de Buiten Sociëteit een mooie kans om aan te haken 
bij het ophogingsplan? De leden schreven in ieder geval op 9 maart 1906 
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een brief aan de ‘Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van 
Kampen’. Het bestuur vestigde de aandacht op de toestand van vervuiling 
waarin de vijver zich bevond. Het gaf het college in overweging de vijver uit 
te laten baggeren, maar sloeg bij voorbaat een piketpaal: het wenste de uit 
te baggeren specie niet op het terrein van de sociëteit. 
Speelde bij het bestuur de gedachte mee om die baggerspecie te benutten 
voor de ophoging van het Kleine Plantsoen? Zo niet bij de directeur van 
gemeentewerken. Hij becijferde, dat het baggerwerk tijdrovend was en met 
grote kosten gepaard ging.17 Er zou 140 kubieke meter baggerspecie vrijko-
men, dat in dertig ritjes met een bok door het sluisje van Mastenbroek naar 
de IJssel moest worden gebracht. Daarvoor was alleen al aan sluisgeld 45 
cent per keer verschuldigd. Hij becijferde dat de kosten van het werk, 90 tot 
100 gulden, niet zouden opwegen tegen het nut ervan. Daarmee was het 
pleit beslecht. Het college wees deze aanvraag af.18

1907: geef ruimte aan gymnastiekverenigingen
Een lid van de raad, de heer Huizinga, had al eerder opgemerkt ‘dat we 
leven in een tijd dat de sport toeneemt, deze wordt tegenwoordig veel van 
de nuttige zijde bezien’. Hij koppelde daaraan de vraag of niet een klein 
gedeelte van het plantsoen achter de Buiten Sociëteit voor het voetbalspel 
dienstbaar gemaakt kon worden. Huizinga was daarmee de eerste die deze 
mogelijkheid opperde. In het spoor daarvan gewaagden de bestuurders van 
de Kamper gymnastiekverenigingen T.O.N.I.D.O., Atlas, Crescendo en Olym-
pia in een brief aan de raad van de gemeente Kampen op 5 mei 1907 van hun 
verlangen naar een sportveld. Zij gaven met verschuldigde eerbied te ken-
nen, dat zij graag een terrein van de gemeente in gebruik zouden hebben. 
Heel Hollands voegden ze eraan toe: ‘zo mogelijk gratis’. Hun verzoek was, 
om daar ’s zomers op alle werkdagen, behalve op woensdag, ’s avonds van 
5 tot 9.30 uur en op zondagmorgen van 8 tot 11.30 uur te mogen oefenen 
in gymnastische spelen, vrije- en ordeoefeningen en toesteloefeningen in 
de open lucht. Hun oog viel daarbij op een terrein in de onmiddellijke na-
bijheid van de stad, achter de Buiten Sociëteit, jawel, het Kleine Plantsoen.
Burgemeester en wethouders stelden de raad voor de gymnastiekverenigin-
gen vergunning te verlenen voor het jaar 1907; een vergunning die op elk 
gewenst ogenblik door B en W kon worden gewijzigd. De gemeenteraad be-
handelde dit onderwerp op 28 mei 1907. Over het verzoek van de sportver-
enigingen werd uitgebreid gediscussieerd. De Zondagswet van 1815 werd 
erbij gehaald en ook de eis van de verenigingen dat geen toegang werd ver-
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strekt aan niet-leden als zij aan het sporten waren. Verder bleek het gratis 
ter beschikking stellen van het gehele terrein een heet hangijzer. Al deze 
overwegingen leidden ertoe dat het verzoek van de verenigingen niet op de 
gewenste manier werd ingewilligd. Wel kreeg het college de bevoegdheid 
om gebruik door gymnastiekverenigingen toe te staan, onder door het colle-
ge te bepalen voorwaarden.

1909: financiële speelruimte
Op 24 september 1909 deed burgemeester Van Blommestein de verheugende 
mededeling, dat de financiën van de gemeente het mogelijk maakten voor 
1910 een gunstige begroting te ontwerpen. Verschillende achterstandswer-
ken konden zodoende worden ingehaald en meerdere onderhanden zijnde 
werken bespoedigd.19 Onder deze werken viel ook de verdere verbetering 
van het Kleine Plantsoen achter de Buiten Sociëteit. In november 1909 werd 
tijdens de behandeling van de begroting voor 1910 gesproken over een be-
drag van 7.000 gulden voor de ophoging van het plantsoen. Naar gewoon-
te werd het voorstel niet zonder slag of stoot aangenomen. ‘De uitgave is 
te kras; niet in het algemeen belang; het is nodig als speelterrein voor de 

De in 1907 verbouwde villa Stadwijk aan de Nieuwe Weg in IJsselmuiden met daarvoor de brug waarover men vanaf de Nieuwe 
Weg het Kleine Plantsoen kon bereiken. Het gebied werd omringd door watergangen. Collectie Stadsarchief Kampen.
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jeugd; het terrein is tippig en bepaald niet in staat te voldoen aan de eisen 
die tegenwoordig aan sportvelden worden gesteld; het terrein draagt bij aan 
schade voor de volksgezondheid; het is beter dat al die gaten en moerassen 
verdwijnen.’ Allerlei argumenten die leden van de raad aanvoerden. Maar 
uiteindelijk werd het voorstel tot ophoging van het Kleine Plantsoen aange-
nomen met een dunne meerderheid van twee stemmen.
Het bestuur van de Buiten Sociëteit werd op de hoogte gebracht van de ge-
meentelijke plannen. Ook een deel van het terrein van de sociëteit werd 
opgehoogd. Het gevolg van de gewijzigde grensscheiding tussen het terrein 
van de Buiten Sociëteit en het Kleine Plantsoen was, dat het bestuur een 
klein gedeelte van de grond zou moeten afstaan. Na een ledenraadpleging 
deelde het sociëteitsbestuur het college van B en W mee, dat er geen be-
zwaren bestonden mits het opgehoogde terrein door de gemeente weer als 
plantsoen werd aangelegd.20 Het bestuur benutte de gelegenheid om enige 
onderhoudswerkzaamheden aan te vragen. Daarvan bleek het maken van 
een damesclosetinrichting in de koffiekamer der sociëteit later een heet 
hangijzer te zijn.

1910: goedkeuring verbeteringsplan
Op 1 maart 1910 behandelde de gemeenteraad van Kampen het uitgewerkte 
voorstel tot vaststelling van een plan voor ophoging van het Kleine Plantsoen. 
Nu met inbegrip van een gedeelte van het terrein dat bij de Buiten Sociëteit 
gevoegd was. De ophoging zou met IJsselzand gebeuren. De commissie voor 
openbare werken had het plan al goedgekeurd. Het voorstel van B en W werd 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voor het werk werd in de begro-
ting een bedrag van 7.000 gulden uitgetrokken.21 De bestemming van het 
terrein was nog niet bekend. In de vergadering suggereerde de voorzitter dat 
het misschien een zit- of speelplaats voor kinderen zou worden. In de krant 
volgde daarop een ingezonden stuk met een kritische noot: ‘Of echter het 
rustig zitten in den tuin der Buiten Sociëteit op mooie zomerdagen er aan-
genamer door wordt wanneer in de nabijheid de lieve jeugd aan het ravotten 
is, ook dat zal men en zullen in zonderheid de leden moeten afwachten.’22

Het terrein wordt aangepakt
Er werd haast achter de uitvoering gezet. Al op 31 maart 1910 schreef een 
correspondent in de krant, dat de bomen in het voorheen zo lommerrijk 
plantsoentje tussen de sociëteit en de Nieuwe Weg waren geveld. De schrij-
ver kreeg onwillekeurig de woorden van Guido Gezelle voor de geest: 
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      ‘Heb meêlijden met de boomen; 
      ’t Deert mij zoo! - De abeelenboomen
      liggen langs de grachten heen, 
      die den ouden zandweg zoomen, 
      hals en handen afgesneên!’.23 
      
Op 31 mei 1910 werd het met rivierzand ophogen van het terrein nabij de 
Buiten Sociëteit volgens het bestek na aanbesteding door B en W gegund 
aan de laagste inschrijver, hoofdaannemer Jan Prins van Wijngaarden te 
Lutten aan de Dedemsvaart voor een bedrag van 7.474 gulden. De aanne-
mer moest het terrein met rivierzand ophogen, de scheidingssloot dichten 
en op een andere plaats weer opgraven en werkzaamheden uitvoeren aan 
waterleidingen, dammen en bruggen. Het terrein moest op de gevraagde 
hoogte waterpas worden opgeleverd en gestoffeerd met een laagje klei, dik 
5 centimeter. Het ophogen met rivierzand gebeurde via transportbuizen uit 

Tekening uit 1909 die 
aangeeft op welke manier 
het terrein moet worden op
gehoogd, de vijver gedempt 
en de scheidingssloot moet 
worden verlegd. Collectie 
Stadsarchief Kampen.
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de IJssel, vanaf de steiger bij de Spoorkade, over de Spoorkade naar het Klei-
ne Plantsoen. Binnen vijftig dagen na de gunning moest het werk voltooid 
worden opgeleverd. Na de oplevering besloten B en W in september op ad-
vies van de directeur van gemeentewerken het opgehoogde terrein naast de 
Buiten Sociëteit af te sluiten. Het opgespoten terrein had tijd nodig om in 
te klinken.

1911: een uitdagend jaar: de annexatie mislukt
‘Toen vroeger het z.g.n. Kleine Plantsoen achter de Buiten Sociëteit een toe-
stand van dras en plas was en tot niets diende, hinderde het niet, dat dit ter-
rein, eigendom der gemeente Kampen, tot het grondgebied van IJsselmui-
den behoorde. Wanneer straks echter de ophooging van dat terrein voltooid 
zal zijn en de gemeente Kampen er gebruik van kan maken of doen maken, 
is het beter om tal van moeilijkheden te voorkomen, dat het ook grond-
gebied dier gemeente wordt.’ Aldus een citaat uit het persverslag over de 
raadsvergadering van Kampen op 19 juli 1910. Het onderwerp werd aange-
houden en op 27 september weer behandeld. De discussie spitste zich vooral 
toe op de loop van de nieuwe gemeentegrens. Na machtiging van de raad 
zette het college van B en W stappen om de gemeente uit te breiden. Maar 
zonder succes. Zowel bij de gemeente IJsselmuiden als bij Gedeputeerde Sta-
ten ving men bot. Niet gehinderd door deze misser werd een tweede poging 
ondernomen. De gemeenteraad van Kampen besprak het nieuwe voorstel 
van B en W op 31 januari 1911. 
In dit voorstel werd net als in het eerste voorstel de wenselijkheid benadrukt 
van goed politietoezicht. Als het Kleine Plantsoen sportterrein werd, zou-
den op dat terrein elke dag spelen plaatsvinden. Met als gevolg dat dikwijls 
een talrijk publiek in de omgeving van het terrein zou komen. Aangezien de 
gemeente IJsselmuiden slechts over één veldwachter kon beschikken, zou 
zij wellicht niet in staat zijn de orde te handhaven. Als het gebied onder de 
gemeente Kampen zou komen, kon het Kamper politiekorps wèl voor vol-
doende politietoezicht zorgen. 
Ook bij deze tweede poging moest Kampen in het stof bijten. In een vrij korte 
brief gaf Gedeputeerde Staten op 28 februari 1911 te kennen een grenswijzi-
ging niet noodzakelijk te achten. Fijntjes wees GS er op dat in de betrokken 
gemeenteraden geen sprake was van algemene drang, immers IJsselmuiden 
verklaarde zich eenstemmig tegen en in de Kamper raad werd het besluit 
slechts met een zeer geringe meerderheid (van 1 stem) aangenomen. Vast-
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houdendheid kon het Kamper college van B en W niet worden ontzegd. Een 
derde poging werd gewaagd.24 De eerder voorgestelde gemeentegrens kon zo 
worden aangepast dat de gemeente IJsselmuiden een groter gedeelte van de 
Nieuwe Weg en de spoorwegovergang zou behouden. Met de krappe meer-
derheid van weer één stem ging de Kamper raad akkoord met deze derde 
poging. Maar ook nu besloot de gemeenteraad van IJsselmuiden met alge-
mene stemmen Gedeputeerde Staten te adviseren niet op dit verzoek in te 
gaan. Waarom zou het beoogde sportterrein niet in een andere gemeente 
kunnen liggen? Verder werd deze grenswijziging niet in het belang van de 

Op deze tekening uit 1910/1911 is duidelijk te zien welk extra stukje terrein (294 vierkante meter) begin 1911 aan de Buiten 
Sociëteit werd gevraagd voor de realisatie van het sportterrein. Het gereserveerde deel voor het publiek en de afrasteringen zijn 
ook aangeduid. Collectie Stadsarchief Kampen.
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gemeente IJsselmuiden geacht.25 GS sloot zich bij deze visie aan, zodat ook 
deze poging sneuvelde. Kampen legde daarna het hoofd in de schoot. De 
gemeentegrens bleef onveranderd.

Dwarsliggers: de Heeren die uitmaken het bestuur van de Buiten Sociëteit
‘Nadat een belangrijk stuk van het door de Buiten Sociëteit gehuurde ter-
rein aan de gemeente is afgestaan waarna dat tesamen met het kleine plant-
soentje is opgehoogd, bleek achterna dat de oppervlakte van het verkregen 
terrein niet groot genoeg was om er een competitiewedstrijd te houden.’26 

Er volgde een nieuwe aanvraag aan de sociëteit om nog een stukje terrein 
af te staan. Op 28 januari 1911 antwoordde het bestuur van de Buiten So-
ciëteit goed gezind te staan tegenover afstand van grond ten behoeve van 
een sportterrein, mits hun gebouw op enkele punten verbeterd werd. Daar-
in herhaalde het bestuur onder andere het aanleggen van een damestoilet. 
Het college van B en W had tegen dat punt bezwaar. Uiteraard lokte dit 
weer een reactie uit. Het sociëteitsbestuur benadrukte het belang van het 
maken van een gewoon damesprivaat.27 B en W achtten vervolgens de daar-
voor aangewezen plaats niet geschikt. Wat nu te doen? Het bestuur van de 
Buiten Sociëteit riep haar leden bijeen in een buitengewone vergadering op 
15 maart 1911. De voorzitter, J.M.C. Uitenhage de Mist, gaf een toelichting 
aan de leden op het voorstel naar de gemeente. Dat scheen volmaakt in orde. 
De leden spraken hun ongenoegen uit over de wijze waarop het sociëteits-
gebouw door de eigenaresse, de gemeente Kampen, onderhouden werd, of 
liever niet onderhouden werd. Ook de erger dan stiefmoederlijke behande-
ling door het college kon rekenen op misnoegen. Het afsnijden van het ver-
langde stuk van de tuin zou de sociëteit wel degelijk schade toebrengen. De 
voorzitter achtte het overigens wel waarschijnlijk dat naast de al verkregen 
gemeentelijke toezeggingen voor onderhoud, ook aan de wens van de bouw 
van een wc voor dames zou worden voldaan. Voor veel aanwezigen was die 
laatste toezegging te vaag. Architect Broekema had al een schets gemaakt 
met een kostenberekening. Uiteindelijk gingen de leden op één na akkoord 
met het voorstel van de voorzitter dat met nadruk zou worden gevraagd om 
‘een welingerichte W.C. voor dames en een W.C. voor heren’, ongeveer aan-
gegeven in het plan Broekema, en de verbouwing van een bestaand hokje 
tot telefooncel.28 Deze voorwaarden vervatte het sociëteitsbestuur in haar 
brief van 22 maart 1911 aan B en W. Maar het college gaf geen krimp. In een 
volgende brief van het sociëteitsbestuur van 5 mei 1911 deelde men mee ge-
machtigd te zijn om over de kwestie met B en W te confereren. Uit de reactie 
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van B en W blijkt weer de ‘stiefmoederlijke behandeling’. ‘Verzoeken aan 
het (sociëteits)bestuur om te trachten de leden van standpunt te doen veran-
deren.’29 Daarmee liepen de onderhandelingen vast. Het sociëteitsbestuur 
stuurde aan het college van B en W bericht dat het de onderhandelingen 
over afstand van het stukje tuingrond afbrak. Daarvan lag het college niet 
wakker. Het nam deze mededeling voor kennisgeving aan.30

Intussen nam de kritiek op de situatie rond het braakliggende terrein toe. 
Een klein jaar na het opspuiten stond in de Kamper Courant van 30 juli 1911 
een artikel, waarin het treurige gemis aan speelgelegenheid voor de jeugd in 
Kampen werd gehekeld. ‘Zelfs de open ruimte bij de Buiten-Sociëteit, welke, 
reeds speelplaats, is opgespoten geworden met de bedoeling ze als zoodanig 
in betere conditie te brengen, is ook al het heele jaar gesierd met een verbods-
bordje.’ Toch had het college van B en W in augustus 1911 vertrouwen dat 
de grasmat, die door droogte in een slechte toestand verkeerde, binnenkort 
voldoende geworteld zou zijn om op het terrein aan de Nieuwe Weg onder de 
gemeente IJsselmuiden het voetbalspel te kunnen toelaten.31 Die hoop bleek 
ijdel. Het zou nog meer dan een jaar duren voor het zover was.

De bestemming van het terrein
Op 5 september 1911 behandelde de Kamper gemeenteraad het voorstel om 
het terrein als sportterrein te bestemmen. Het was de bedoeling van B en W 
om een terrein van 55 meter breed en 100 meter lang te bestemmen voor het 
voetbalspel, misschien ook korfbalspel, uitsluitend voor verenigingen die 
zich daarvoor aanmeldden. Uitgebreid werd besproken welk uurtarief de 
verenigingen daarvoor moesten betalen. Ook de verdere inrichting van het 
terrein en de plaatsing van een houten tent was onderwerp van bespreking. 
Raadslid Boele brak een lans voor het gebruik voor turnoefeningen, gym-
nastiek in de open lucht. Daarna mengde raadslid G.B. Broekema zich in het 
debat. Broekema was allang geen hoofdopzichter bij gemeentewerken meer, 
maar had als zelfstandig architect naam gemaakt. In een gedegen betoog 
gaf Broekema zijn oordeel over verschillende aspecten van het voorstel. Hij 
wilde graag het brugje handhaven. Ook betreurde hij het dat in het voorstel 
de aanschaf van een paar toestellen zoals ringen en een rekstok ontbraken. 
Kinderen konden nu niets anders dan in het zand gaan graven. Maar zijn 
voornaamste punt was dat het terrein niet groot genoeg was. Van het terrein 
van de Buiten Sociëteit zou een punt moeten worden afgenomen. Daarover 
was vroeger al gecorrespondeerd met het bestuur van de Buiten Sociëteit. 
Het bestuur wilde wel terrein afstaan maar niet voor niets. Die onderhande-
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lingen waren destijds gestaakt. Nu was het bij een ieder bekend dat de toilet-
ten in de Buiten Sociëteit primitief waren. Broekema stelde daarom voor om 
500 gulden ter beschikking te stellen aan het bestuur voor het aanleggen 
van sanitaire voorzieningen en dat de Buiten Sociëteit als tegenprestatie de 
nodige grond zou afstaan aan de gemeente, om zo de benodigde oppervlak-
te van 112 bij 55 meter te verwerven. De voorzitter wierp tegen dat dit voor-
stel eerst door Broekema moest worden ingediend waarop een preadvies van 
B en W zou volgen. Zo kreeg Broekema een sleutelrol. Hij zou dat regelen. 

1912: eindelijk overeenstemming en ingebruikname
Op 30 januari 1912 kwam het voorstel van Broekema aan de orde. Hij stelde 
voor het terrein als sportterrein te benoemen. Een gedeelte van ten minste 
100 x 72 meter moest daarvoor worden gereserveerd. Op dat deel kon bij 
voorkeur worden gevoetbald. De rest van het terrein kon worden gebruikt 
voor andere sporten of voor andere doeleinden. De terreinen zouden van 
elkaar gescheiden worden door een raster. Aan de Buiten Sociëteit moest ten 
hoogste 650 gulden worden betaald dat aangewend zou worden voor de aan-
leg van wc’s, urinoir en toiletruimte, in verbinding met de IJssel.32 Hij stelde 
voor een gedeelte van de sloot in het door de sociëteit af te stane terrein te 
dichten en te rioleren en ten slotte om tussen de Nieuwe Weg en de Baan 
langs het sportterrein een verbindingspad te maken voor voetgangers. Na 
een lange discussieronde werden zijn voorstellen aangenomen. 
Door het verbreden van het sportterrein met een gedeelte van het Buiten Soci-
eteit-terrein moest de sloot die ertussen lag over een lengte van 56 meter wor-
den gedicht. Over die lengte kwam een riolering van eivormige cementsteen. 
Maar de hoofdzaak was dat het terrein moest worden bekleed met een nieuwe 
kleilaag. De eerdere stoffering van 5 centimeter bleek onvoldoende te zijn. 
Voor de nieuwe laag was het nodig dat 1.600 kubieke meter klei werd ontgra-
ven in ‘de Kleine Nateers’,33 waarna de klei per spoor naar het op te hogen ter-
rein kon worden vervoerd. Daar moest het, fijn gescherfd, gelijkmatig worden 
verspreid.34 Op 10 maart 1912 werd het werk gegund aan de hoofdaannemers 
D. Schilder en W. de Ruiter uit Kampen voor een bedrag van 1.586 gulden.
In de vergadering van 3 september 1912 besprak de gemeenteraad de voor-
waarden voor de huur van het sportterrein. Het was intussen al twee jaar 
na de ophoging met IJsselzand, maar naar verwachting was de grasmat in 
de aanstaande herfst bespeelbaar. Het terrein zou door een hek in tweeën 
worden gedeeld. Het ene gedeelte zou voor verenigingen in gebruik zijn, het 
andere (kleinste) gedeelte zou voor iedereen open staan. Ook zou er dus een 
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voetpad aangelegd worden van de Baan naar de Nieuwe Weg. B en W stelden 
voor om hen te machtigen verenigingen op te roepen die gebruik van het 
terrein zouden willen maken en met hen afspraken maken over huur en ge-
bruik. Het college was van plan, bij voldoende animo van verenigingen, een 
kleedkamer te plaatsen. De huur die gevraagd ging worden was 10 gulden 
per uur per week. Uiteraard ging de behandeling weer niet zonder de be-
kende discussies. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met tien tegen 
zeven stemmen. Er waren tegenstemmers die niet zozeer tegen sport waren, 
maar wel principieel tegen sport op zondag.

Inwijding sportterrein
Op zondagmiddag 3 november 1912 werd het nieuwe sportterrein onder gro-
te belangstelling van het sportlievend publiek ingewijd met een wedstrijd 
tussen twee Kamper voetbalclubs: Unitas en K.V.C.. De ploegen bleken aardig 
aan elkaar gewaagd. Het terrein was nog wat zwaar, maar dat zou zonder 
twijfel beter worden nadat het ingespeeld was. Het bezwaar van het open 
liggen werd die zondag vrij afdoende ondervangen door het omhangen van 
zeilen. Zo wist men ook het uitzicht op het veld voor het (niet betalende) 

Het Kleine Plantsoen is verleden tijd. Het terrein is nu een kale vlakte. De sloot langs de Nieuwe Weg is gedempt en er is een 
nieuwe bomenrij aangeplant. Collectie SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief.
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buitenpubliek te verhinderen.35 Daarmee kwam een eind aan het jarenlan-
ge, soms turbulente verbeteringsproces dat vanaf 1894 tot de uiteindelijke 
realisatie in 1912 duurde. 

Rondom Bolwerk Buitenwacht
Dit hele verhaal is wellicht een waarschuwing voor de huidige plannenma-
kers voor het terrein rondom Bolwerk Buitenwacht: met passen en meten 
wordt de meeste tijd versleten. Veel belangen spelen immers een rol. Ont-
wikkelingsplannen van een gebied kennen nog steeds een lange doorloop-
tijd, of het nu gaat om hoogtes en afmetingen (toen) of om aantallen par-
keerplaatsen (nu). 
In 2014 stelde de gemeenteraad van Kampen kaders vast voor dit terrein. 
De hulp van omwonenden en belangstellenden werd ingeroepen, want bur-
gerparticipatie is in. Maar het voorstel dat deze samenwerking opleverde, 
kwam niet door de gemeenteraad. Een nieuw plan volgt. Er is niets nieuws 
onder de zon.

Noten

1. Kampen bezat eind 1900 in de gemeente IJsselmuiden bijna 24 hectare aan terreinen voor 

de openbare dienst, zoals wegen (onder andere de Nieuwe Weg), plantsoenen, het militaire 

exercitieveld, de schietbaan en de Kamper begraafplaats. Ook in andere gemeenten zoals 

Genemuiden, Heerde en Oldebroek bezat Kampen wegen en grondgebied. Informatie uit 

de Opgave omtrent eigendommen van de gemeente Kampen en van de inkomsten daaruit verkregen, 

opgesteld door de directeur Gemeentewerken, Kampen 8 december 1900, no. 165.

2. Dit pand staat nu geregistreerd als ‘Stationsplein 3’, ook wel bekend onder de naam ‘Villa 

Kakelbont’. 

3. Vermeldenswaard is dat in diezelfde vergadering in november 1894 besloten werd de 

streek huizen aan de rechter IJsseloever, dus ten noorden van de Buiten Sociëteit, voort-

aan ‘Spoorkade’ te noemen. Tot dan werd voor deze buurt de benaming ‘over de brug’ of 

‘overkant’ gehanteerd.

4. De woningen aan de Spoorkade moesten hun huis- en regenwater afvoeren op de sloot 

van Mastenbroek. Aansluiting op het nieuwe rioleringsstelsel was niet mogelijk, omdat 

de kelderverdiepingen anders in contact zouden komen met de IJssel, waardoor ze telkens 

onder water zouden lopen.

5. Schippersvereniging Schuttevaer behartigde en behartigt nog steeds de belangen van de 

binnenvaart.

6. In diezelfde vergadering behandelde de gemeenteraad een verzoek van J.H. Tiel, bouwon-
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dernemer te Kampen, die voor het stichten van herenhuizen in het belang van de toene-

ming der Kamper bevolking grond wilde aankopen, onderdeel van het Kleine Plantsoen. 

Hij vroeg om het meest geschikte gedeelte te mogen kopen, dat langs de Nieuwe Weg. De 

gemeenteraad wees zijn verzoek af. 

7. Kampen had wel de onderhoudsplicht van eigendommen in andere gemeenten, maar 

geen zeggenschap, zoals over de openbare orde. Ook opbrengsten, zoals de gemeentelijke 

belastingen, kwamen aan de andere gemeenten toe.

8. Jaarverslag Gezondheidscommissie over 1896.

9. Brief 30 juli 1903 van de Gezondheidscommissie aan de Heeren Burgemeester en Wethou-

ders van Kampen.

10. C. Kalff was onder andere president der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Kampen, 

voorzitter van de Sociëteit ’t Collegie en lid van de Vereeniging de Buiten Sociëteit. 

11. Brief van de Gezondheidscommissie der gemeente Kampen 29 juni 1904 no. 27 aan den 

Raad der gemeente Kampen.

12. Dus bijna 2 meter minder ophoging dan in het eerste plan.

13. De oppervlakte van het terrein was 1,1840 hectare en lag helemaal in de gemeente IJssel-

muiden. De ophoging zou een bedrag vergen van 7.720 gulden minus de opbrengst van 

de te kappen bomen en verkoop van het hout voor 2.220 gulden. Dus een investering van 

5.500 gulden.

14. Deze vraag kwam voort uit de vraag uit de gemeenteraad op 29 september 1903 met be-

trekking tot ruimte voor de voetbalsport.

15. Brief van de Commissie voor Openbare Werken 18 januari 1905 aan de Heeren Burgemees-

ter en Wethouders.

16. Brief Gezondheidscommissie 29 juli 1905 aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 

Kampen.

17. Brief Directeur Gemeentewerken 26 april 1906 aan de Heeren Burgemeester en Wethou-

ders van Kampen.

18. Brief college van B en W van Kampen 3 mei 1906 aan het bestuur der Buiten Sociëteit te 

Kampen. 

19. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 september 1909.

20. Brief bestuur Buiten Sociëteit 5 februari 1910 aan burgemeester en wethouders van Kampen.

21. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 2 maart 1910.

22. Ibidem, 3 maart 1910.

23. Ibidem, 31 maart 1910.

24. Gemeenteraad Kampen 28 maart 1911.

25. Gemeenteraad IJsselmuiden vergadering 24 mei 1911.

26. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 16 maart 1911.

27. Notulen der vergadering van het college van B en W van Kampen 13 februari 1911 naar 
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aanleiding van een ingekomen brief van de Buiten Sociëteit van 10 februari 1911.

28. Kamper Courant van 19 maart 1911.

29. Notulen der vergadering van het college van B en W van Kampen 8 mei 1911.

30. Notulen der vergadering van het college van B en W van Kampen 19 juni 1911.

31. Gemeenteraad Kampen 5 september 1911.

32. Op 4 juni 1912 behandelde de raad een verzoek van het bestuur van de Buiten Sociëteit 

om een hogere subsidie voor de aanleg van closets. Het bestuur deelde mee dat de uitgaaf 

voor genoemde werken 750 tot 800 gulden zou bedragen. Hoewel het college van B en W 

meende dit verzoek niet te kunnen steunen, besloot de raad de gevraagde 800 gulden toch 

beschikbaar te stellen.

33. Aan de rechteroever van de IJssel waar nu het Gat van Stoter ligt. 

34. De aannemer gebruikte voor het transport van de klei ijzeren kipkarren over spoor. De 

kipkarren en de benodigde spoorrails werden gratis door de gemeente ter beschikking 

gesteld. Bij kruisingen moest dit spoor voorzien zijn van houten overwegen. Die kruispun-

ten moesten door de aannemer voorzien worden van drie lantaarns die helder moesten 

branden tussen zonsondergang- en zonsopgang, ook in de weekenden. De aannemer kreeg 

65 werkdagen om de klus te klaren.

35. Kamper Courant van 3 november 1912.
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