De Flevowijk 60 jaar
Keurige confectie, nog in goede staat
door Remy Steller en Geraart Westerink

In 2021 is het zestig jaar geleden dat de eerste bewoners hun intrek namen in de Flevowijk, het stadsdeel dat een nieuw en omvangrijk hoofdstuk vormde in de Kamper stedenbouw. Dat feit wordt hier gemarkeerd
met een actuele fotoreportage.
Naoorlogse woningbouw
Na de Tweede Wereldoorlog kampte Nederland met een groot gebrek aan
woningen, veroorzaakt door onder meer gevechtsschade, verminderde
bouwactiviteiten, gebrek aan materialen en uitgestelde gezinsvorming.
De woningnood werd Volksvijand nummer één genoemd. De bouw kwam
slechts langzaam op gang, zeker die van huizen. Projecten in andere sectoren kregen voorrang, zoals werken voor industrie en infrastructuur.
In Kampen werd pas in de jaren vijftig begonnen met een ambitieuze inhaalactie: de eerste fase daarvan was de Hanzewijk. Op een fors stuk opgespoten grond, grenzend aan de vooroorlogse Oranjewijk, ontstond een
nieuw stadsdeel met voornamelijk portiekflats in drie woonlagen, waarvan
de bebouwingsdichtheid nog op het laatste moment werd verhoogd, met
negatieve gevolgen voor latere periodes. Daarna werd de wijk de Greente gebouwd, gelegen tussen Brunnepe en het nieuw aangelegde industrieterrein
bij het Haatland. Deze wijk was voornamelijk bestemd voor werknemers
van de Dienst der Zuiderzeewerken, waarvan verschillende afdelingen na
de oorlog in Kampen waren gevestigd. De Greente bestond voor een groot
deel uit (toentertijd) moderne en comfortabele eengezinswoningen in een
ruime stedenbouwkundige opzet met veel tussenliggend groen.
In de jaren zestig kwam de woningbouw pas echt op stoom, ook in Kampen.
Aan het begin van dat decennium werd begonnen met de aanleg van wijk
West, waarvoor de eerste plannen eind jaren vijftig waren ontworpen en
goedgekeurd. Het nieuwe stadsdeel, dat de naam Flevowijk kreeg, met straten genoemd naar personen die een relatie hadden met de Zuiderzeewerken
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Gezicht op de Flevowijk vanaf de in aanbouw zijnde Wortmanflats. Omstreeks 1970. Collectie Stadsarchief Kampen F000012.

(een kans die men voor de Greente, waar dat toepasselijker was geweest, had
laten lopen). Het was in eerste instantie geprojecteerd bij het Stadspark, maar
door de ongeschikte ondergrond ter plekke werd het een eind landinwaarts
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Vogelvluchtopname Flevowijk. Omstreeks 1972. Collectie Stadsarchief Kampen F012385

opgeschoven. Daardoor ontstond het ‘Groene Hart’, een unieke en bijzondere,
grootschalige groene long, waarvan Kampen tot op heden de vruchten plukt.
Standaardisatie
De Flevowijk werd niet meer aangelegd op een hoog opgespoten terrein zoals ‘Zuid’ en de Oranje- en Hanzewijk, maar min of meer op maaiveldhoogte. De bouw vond plaats in twee fasen: West I en West II. De opzet van de wijk
was strak en doelmatig, met veel rechte hoeken, een herhaling van blokken
en tussenliggende ruimtes voor verkeer en recreatie, een patroon dat wel
stempelbouw wordt genoemd. In de verkeerscirculatie werd een bepaalde
hiërarchie nagestreefd, met hoofdwegen en verbindingen van secundair belang. Om kosten te besparen was zoveel mogelijk rekening gehouden met de
aanwezigheid van bestaande wegen. Er was meer groen dan in de Hanzewijk
en een duidelijker scheiding van functies.
Het woningbestand omvatte huur- en koopwoningen. Er waren diverse op-
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drachtgevers bij betrokken: woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars, maar ook particulieren en particuliere instanties als corporaties.
Woningbouwvereniging Kampen was de grootste partij. De bouw werd gestimuleerd door diverse steunmaatregelen van de overheid, bijvoorbeeld bij de
realisatie van zogenaamde premiewoningen. In 1963 sloot de gemeente zich
aan bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, een instelling die streefde
naar bevordering van het eigen woningbezit. Sommige straten waren bestemd voor speciale groepen bewoners. Zo diende een aantal woningen aan
de Gevers van Endegeeststraat exclusief als huisvesting voor werknemers
van BK (‘Berk’). Niet zelden stelde de verhuurder morele en maatschappelijk
eisen aan de bewoners voordat ze in aanmerking kwamen voor een woning.
Ongetrouwde stellen bijvoorbeeld konden een onderkomen wel vergeten.
Wijk West bestaat grotendeels uit gestandaardiseerde eengezinswoningen
van een soort dat in het hele land in die tijd in groten getale uit de grond
werd gestampt en in elk dorp of elke stad van enige omvang tot op heden
massaal terug te vinden is. Ze konden door standaardisatie snel en relatief
goedkoop worden gebouwd. Architectonisch gezien zijn ze over het algemeen weinig onderscheidend, om niet te zeggen saai en eentonig. Voor luxere of minder eenvormige woningtypes, zoals vrijstaande bungalows, was in
eerste instantie weinig plaats ingeruimd.
Aan de randen van de wijk, bijvoorbeeld aan de Jacob Catsstraat, Vermuydenstraat en Wortmanstraat, kwamen hoge galerijflats te staan, die de lagere bebouwing omsloten en al van verre de grenzen van de wijk markeerden. Deze flatbouw was vaak nog goedkoper, sneller en doelmatiger dan de
monotone laagbouw. Architectonisch hoogtepunt van de wijk - letterlijk en
figuurlijk - waren en zijn de zogenaamde ‘Wortmanflats’, ontworpen door
het wereldberoemde bureau Van den Broek en Bakema. Al zal de waardering
voor deze creatie nogal uiteenlopen.
Voorzieningen
Hetzelfde architectenduo hield zich bezig met het ontwerp van een combinatie van een nieuw cultureel centrum met winkels in het oostelijk deel
van het Groene Hart die de stedenbouwkundige verbinding moest gaan vormen tussen de Flevowijk en de binnenstad. Een plan dat uiteindelijk werd
geschrapt, net als de aanleg van brede verkeerswegen tussen de nieuwe wijken, het historische centrum en de buitenwereld, waarvoor tientallen panden hadden moeten wijken en de binnenstad volledig op de schop zou zijn
gegaan met onherstelbare, dramatische gevolgen. Treurige restanten van
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De Flevowijk wordt bouwrijp gemaakt. Omstreeks 1960. Collectie Stadsarchief Kampen F012491.

deze megalomane plannen zijn de zogenaamde ‘doorbraken’ bij de Tuinsteeg en de Meeuwenweg, die nare gaten in de bebouwing sloegen. Ze liggen
in het verlengde van de Flevoweg en de Kennedylaan, waarvoor stukken van
het plantsoen werden opgeofferd.
In plaats van een grootschalig winkel- en recreatiecomplex in en om het
park werd een bescheiden winkelcentrum aangelegd aan de Lovinkstraat.
Verspreid over de wijk kwamen diverse scholen (de eerste in 1963) en kerken
te staan, voor verschillende onderwijstypes en religieuze groeperingen. De
nabijheid ervan was niet alleen praktisch, maar vergrootte ook de levendigheid en het gemeenschapsgevoel in de wijk. Net als bij veel woningen was
bij de scholen vaak sprake van systeembouw: het herhalen op verschillende
locaties van hetzelfde ontwerp of ontwerpstramien op basis van gestandaardiseerde vormen.
Door de bouw van de Flevowijk werd de woningvoorraad van Kampen bijna
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verdubbeld. De wijk heeft de jaren goed doorstaan, wat pleit voor het ontwerp. Van ernstige verloedering of ingrijpende structurele veranderingen is
nauwelijks sprake. Een aantal woningen werd aangepast aan de eisen van
de tijd, wat gevolgen had voor het uiterlijk ervan. Voorbeelden daarvan zijn
bijvoorbeeld de flats aan de Visseringstraat en Beekmanstraat, de rijtjeswoningen aan de Lamoraal van Egmondstraat en het blok huizen tussen de
Vierlinghstraat en de De Leeuwstraat. Ook de Wortmanflats zijn aangepast,
bijvoorbeeld door het aanbrengen van externe liften. De omgeving van het
winkelcentrum is opnieuw ingericht, met meer ruimte voor het toegenomen verkeer en de sterkere parkeerdruk. Door schaalvergroting is het aantal
winkels verminderd. Een enkele school is vergroot, gesloopt of heeft een andere functie gekregen. De rooms-katholieke kerk is verdwenen. Op de plek
ervan staat nu het appartementencomplex De Waterlelie, eigenlijk de enige
echt grote structurele ingreep in de wijk tot nu toe.
Fotoreportage
In het voorjaar van 2020 heeft Remy Steller, sinds jaren een zeer tevreden
bewoner van de Flevowijk, alle straten in ‘zijn’ wijk gefotografeerd. Voor de
Kamper Almanak maakte hij een representatieve selectie van 32 foto’s.

Bronnen
-

Diverse krantenartikelen in Nieuw Kamper dagblad uit de periode 1960-1970.

-

G. Westerink, Ambitie en optimisme. Stedenbouw en architectuur in Kampen 1940-1970 (Kampen
2014) pp. 83-113.
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De Lovinkstraat met de eerste huizen van de nieuwe wijk. Op 10 juni 1960 sloeg burgemeester W.P. Berghuis de eerste heipaal
voor Plan West I.

Het in 1970 gebouwde winkelcentrum aan de Lovinkstraat/Lelystraat.
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Entree Flevowijk vanuit de wijk Cellesbroek, kruising Lelystraat-Cellesbroeksweg.

Huizenblokken aan de Van Brederodestraat en de Lamoraal van Egmondstraat.
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De voormalige peuterspeelzaal De Ballon aan de Beyerinckstraat/Teldersstraat. Inmiddels gesloopt. Op deze locatie verrijst
appartementencomplex Flevo Zathe.

Flats en seniorenwoningen aan de Beekmanstraat.
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Een rij flats aan de Loriéstraat.

Zicht vanuit de Amersfoortstraat naar de in 2019 gerenoveerde panden in de De Leeuwstraat.
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De Willem van Oranjeschool. Nog zonder het in 2020 aangelegde Tiny Forest.

De Beekmanstraat vanaf de Jacob Catsstraat gezien. Op de achtergrond de Wortmanflats.
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Centraal in de wijk, gezien vanaf het winkelcentrum, het Kerkelijk Centrum Open Hof.

Pad van de Cellesbroeksweg naar de Jacob Catsstraat.
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De Bumastraat. Luxere eengezinswoningen. De balkons zijn hier een opvallend element.

De Jacob Catsstraat. Galerijflats van zes verdiepingen hoog vindt men in Kampen alleen in de Flevowijk.
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De Lamoraal van Egmondstraat met de in 2014 gerenoveerde woonhuizen.

Het hofje aan de De Bruynstraat. Bouwvereniging Eenvoud liet de huizen bouwen in 1962.
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De Lelystraat en de Lamoraal van Egmondstraat met het Kerkelijk Centrum Open Hof.

Entree tot de Flevowijk vanuit de wijk Bovenbroek met de flats van de Loriéstraat (links) en de Vermuydenstraat (rechts).
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De Visseringstraat met de in 2018 gerenoveerde flats. Op de achtergrond de Wortmanflats.

De in 1966 gebouwde galerijflats aan de Jacob Catsstraat.
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Een woningblok aan de Bumastraat achter de Lelystraat.

Entree Flevowijk via de Lelystraat. Op de plek van de gymzaal stond in de jaren zestig een tijdelijk schooltje, terwijl in de wijk
Bovenbroek de Rehobothschool werd gebouwd.
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De Cellesbroeksweg met de vijf flats van de Beekmanstraat, overgaand in de Visseringstraat. Op de achtergrond de Wortmanflats.

Aan de Lamoraal van Egmondstraat verrees in 1963 christelijke kleuterschool De Wielewaal. Eerst in een noodgebouw van twee
lokalen, later in een ‘permanent’ onderkomen dat inmiddels dient als wijkgebouw.
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De Thomas Seerattstraat. Deze semi-vrijstaande huizen behoorden tot de luxere woningen in de wijk.

De Wortmanflats.
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De Wortmanflats. De externe lift is van latere datum.

De door woningbouwvereniging Eenvoud in 1962/63 gebouwde flatgebouwen aan de Jacob Catsstraat.
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Veel huizen in de wijk zijn door de jaren heen vergroot door het plaatsen van een dakopbouw, zoals hier in de Floris V straat.

De Beyerinckstraat. Een van de weinige locaties in de wijk die in de loop der tijd structureel is veranderd. De voormalige kerk en
kleuterschool zijn gesloopt en vervangen door appartementencomplexen. (Rechts, niet zichtbaar op de foto)
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De Jacob Catsstraat is een belangrijke doorgaande weg geworden naar de wijk De Maten.

De Lelystraat, voorheen een rechte weg, heeft verschillende bochten gekregen om de snelheid uit het verkeer te halen en om
meer parkeerruimte te scheppen.
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