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Herkenning

‘t wordt voorjaar langs de IJssel bij Veecaten.
Wolken en licht, in wisselende staten,
scheppen een Voerman: een opalen zwerk
dat hemels is en Hollands bovenmate.

Ida Gerhardt            Uit Kwatrijnen in opdracht, 1949 
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VOORAF

Bij de opdracht voor de Kloof is het zaak om óver de maat van de opgave 
heen te kijken, juist omdat de opgave het gevolg is van bovenlokale taken die 
vorm hebben gekregen in ingrepen op het landschap als N50/A50 en Hanze-
lijn, en straks ook de bypass. Belangrijk is om te proberen De Kloof te benoe-
men nu, en een toekomst op basis van plannen en uitgewerkte ontwerpen. 
We willen vanuit het doel van de opdrachtgever om cultuurhistorie als in-
spirator bij te laten dragen aan ruimtelijke ontwikkeling, de recente ingrepen 
plus de in de nabije toekomst te verwachten veranderingen nader be-kijken.  
Waar mogelijk kan onze visie op de Kloof aansluiten op waardevolle stap-
pen genomen in het verleden, of kunnen daar aanvullingen op voor-gesteld 
worden ter verbetering van de interactie van tijdslagen en ruimtelijke een-
heden die samen De Kloof (zullen) vormen.

Als kunstenaar is mijn doel niet om bestemming te verlenen of vorm te 
geven aan ruimte in een landschap, maar het scheppen van ruimte voor 
interpretatie van culturele betekenis. Zo nodig kan dat leiden tot het 
aanscherpen van de ruimtelijke ordening, helderder maken van elementen 
die de leesbaarheid versterken, of incidenteel ook het toevoegen van 
‘leestekens’: triggers die de aandacht vragen en richten op het landschap en 
haar verhalen. Voor mij is een landschap het ‘Gesammtkunstwerk’ van een 
cultuur. 

Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht werk ik in dit project 
samen met Henk Volkers. Henk is landschapsontwerper met een rijke 
ervaring met (snel)wegen. We delen het uitgangspunt dat wegen in hun 
verbindende taken een autonomie uitstralen die zorgvuldig vormgegeven 
mag worden. In de doorsnijding van bestaand landschap moet de weg ‘zich 
bewust zijn’ van bestaande patronen en structuren, zowel landschappelijke 
als sociale. Veel van wat in de opdracht restruimten genoemd worden zijn 
dan ook strikt genomen geen “spaces left over after planning’, maar ruimte 
die nodig is om spoor of snelweg aan te sluiten op haar omgeving, om te 
schakelen in snelheid, om aan te komen op een bestemming of te vertrekken 
van een plek.

Jeroen van Westen

Mede namens Henk Volkers, met dank aan:
Ton van Beek  | Buitenruimte & Architectuur
Tim Petra | PGD onderscheidend communiceren
Gert-Jan Koopman | Ciran Nederland
Herman Harder | Frans Walkate Archief

Snelwegen Ansel Adams

Waterblad, Wierden                                    Jeroen van Westen - Henk Volkers

Park & Nature, groentransferium NPSH, Holten 
Jeroen van Westen - Theo Reitsema - Ed Joosting Bunk - Sandra Schuit
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ANALYSE

    - TERZIJDE - 

Leesbaarheid

Leesbaarheid is een begrip dat inmid-
dels breed geaccepteerd is. De schrijver 
Willem van Toorn heeft de metafoor 
populair gemaakt, en bij hem staat het 
voor een pleidooi om aandacht te geven 
aan de zoektocht naar de ziel van het 
landschap als tegenwicht voor de func-
tionele blik die over het algemeen wordt 
gehanteerd. Zijn interpretatie wortelt in 
een bredere opvatting uiteengezet door 
de filosoof Ton Lemaire in zijn boek De 
filosofie van het landschap. Die opvatting 
is dat in de verbeelding van een landschap 
in schilde–rijen, foto’s en verhalen, onze 
verhouding met ruimte en tijd zichtbaar is, 
met daarbinnen een belangrijke rol voor 
onze verhouding met de natuur. Lemaire’s 
gedachtengang is een voedingsbodem 
geworden voor de idee dat je dan ook IN 
het landschap zelf kunt spreken van lees-
baarheid, over vorm geven aan ons besef 
van ruimte en tijd, aan reflectie op onze 
cultuur.

In de loop van ongeveer dertig jaar ben 
ik in samenwerking met velen tot een 
bijna methodische vorm van leesbaarheid 
gekomen. Met name van Karina Hendriks  
heb ik geleerd hoe fenomenologische 
observaties, ondersteund door bron-
nenonderzoek, in verschillende samen-
hangen kunnen worden ondergebracht en 
het geheel gewaardeerd kan worden op 
inzichtelijkheid, met behoud van artistieke 
vrijheid. 
Bovenstaande aanpak gebruikten we, voor 
zover mogelijk binnen het krappe tijds-
bestek van deze opdracht, om het gebied te 
leren kennen. Op basis daarvan doen wij 
voorstellen om de leesbaarheid te opti-
maliseren. Hoe kan dit lokale landschap in 
de toekomst, na afronding van Hanzelijn, 
N/A50, bypass. congresx/hotel en Reeve, 
haar culturele keuzes beter in samenhang 
tonen, en zich zelfbewust verder ontwik-
kelen? We denken dan na over processen, 
beelden, ruimte voor (nieuwe) verhalen, 
en of ‘leestekens’ wenselijk zijn.

Jeroen van Westen

Tegen de ochtend zei zij bij zijn oor dat ze voordat ze begon te huilen had gedacht in de verte, 
ergens rechts, de lichten van een stad te zien.
Misschien was het wel een stad maar door de ochtendmist kon je geen twintig meter voor je 
uit zien Vreemd genoeg schoot de file die dag een behoorlijk eind op, misschien twee-, drie-
honderd meter.

De zuidelijke autoweg, van Julio Cortazar in Alle branden de brand

 “De snelwegen verbonden stad met stad via het platteland. De autoweg was dus in principe 
een landschappelijke weg, temeer daar men elke verbinding met bebouwing aan weerszijden 
van de weg wilde vermijden. Daarom werd grote waarde gehecht aan een zorgvuldige land-
schappelijke vormgeving. De grondslagen hiervoor, net als vele andere typologische principes 
van de autosnelweg, werden ontwikkeld in Duitsland. In Berlijn werd al in 1909 begonnen 
met de eerste snelweg, een proeftracé van 10 kilometer lang (ingewijd in 1921), dat gebruikt 
werd voor autoraces en technische wegexperimenten.”

Citaat uit: Asfalt, automobilitiet in de Rotterdamse stedebouw; Michelle Provoost 1996

Iedereen heeft het wel eens gedaan. Je staat op een viaduct en kijkt naar de auto’s die als 
grommende doosjes onder je door stuiven over de snelweg. Een vrachtwagenchauffeur ziet je 
staan en groet dmv lichtsignalen en toeteren. Blij verrast zwaai je terug. Geheel onbedoeld 
breng je een kettingreactie op gang. Even voel je je een dirigent en vormen de automobilisten 
op de snelweg gezamenlijk een minimalistisch orkest.

Probleemverkenning A12, Must p71, uitg. RWS

Well these diamonds on my windshield
And these tears from heaven
Well I’m pulling into town on the Interstate
I got a steel train in the rain
And the wind bites my cheek through the wing
And it’s these late nights and this freeway flying
It always makes me sing

Uit Diamonds on my windshield, Tom Waits
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VERTREKPUNT EN OBSERVATIES 

 De opgave
De gemeente Kampen en de Provincie Overijssel vragen om een visie op 
de markering van “een nieuw waterfront bij de belangrijke –vernieuwde- af-
slag Kampen-Zuid”.  Men streeft naar “vergroting van de uitstraling van het 
nieuwe stationsgebied tot in de Kloof door een kunstuiting met landmark-
effect, om Kampen op de kaart te zetten”. In de mondelinge toelichting werd 
de nadruk gelegd op een visie voor het gebied. Met ‘De Kloof’ wordt bedoeld 
het gebied tussen station, de wijk Onderdijks, het nog te bouwen Reeve, de 
Zwartendijk, en een gepland multifunctioneel complex dat de Kloof zal be-
grenzen waar het talud van de weg weer op maaiveld ligt. 

Met inachtneming van de restricties die gelden rondom grootschalige 
infrastructuur worden de ontwerpers uitgedaagd om daar waar het gebied 
betreedbaar is uit te nodigen tot meervoudig gebruik. De scherven tussen de 
nieuwe infrastructuur wil men transformeren tot een dynamische, aantrek-
kelijke zone. De opdrachtgevers presenteren daarom de Kloof als “een locatie 
met cultuur en historische lagen, een verhaal over de IJssel en Kampen, met 
plek om te vertoeven, te leren, te spelen, te werken of te eten.”

De ingediende visie wordt vooral beoordeeld vanuit de doelstelling van 
het programma Cultuur en Ruimte van de Provincie Overijssel: elk gebied 
heeft een verhaal, en planvorming moet zich daarop insipireren en aan 
bijdragen. Voor de Kloof wordt gevraagd om meerdere betekenislagen aan 
te snijden passend bij de IJsseldelta en Kampen. Belangrijk wordt gevonden 
dat er een nieuw waterfront kan ontstaan, en dat de relaties tussen de om-
liggende gebieden versterkt worden.

 Interpretatie van de vraag
Door het tempo waarmee de stad zich heeft uitgebreid naar het westen, en 
door de uitbreiding van bestaande en de komst van nieuwe grootschalige in-
frastructuur, is het gevoel van plaats in de verdrukking geraakt. De vraag lijkt: 
kan aan de restruimten tussen deze grootschalige infrastructuur een invulling 
worden gegeven die het gevoel opwekt/geeft in Kampen te zijn?
Maar die vraag wijst ook op een omzien in verwondering dat Kampen niet 
meer herkenbaar is. De vraag wortelt dus in een behoefte aan reflectie op de 
eigen planologie en op het ‘heroveren’ van de ruimte die is ontstaan door 
het ruimtebeslag van Kampen en de het ommeland doorsnijdende en elkaar 
kruisende bovenlokale infrastructuur.

 Uitgangspunt
In lijn met de wens van de opdrachtgever om het landschap te zien als een 
product van cultuur, streven we naar een landschap dat haar eigen ontstaan 
vertelt. Het gebruik van het woord vertellen in combinatie met landschap 
suggereert een leesbaarheid van het landschap. Dit gaat verder dan dat 
bepaalde elementen of beelden als tekens staan voor verhalen, maar geeft 
aan dat we van het landschap verlangen dat er een ontwikkeling zichtbaar is. 
Daarvoor moet de samenhang tussen de elementen inzichtelijk zijn. 
De snelle groei van Kampen, de opwaardering van N50 naar A50 en de Han-
zelijn zijn alle drie grote nieuwe stappen in een kleinschalig oud landschap. 
Snelheid en omvang hiervan heeft de leesbaarheid van het landschap com-
plexer gemaakt en hier en daar uiterst moeilijk leesbaar, vooral ook omdat 
deze ruimtelijke veranderingen het gevolg zijn van culturele veranderingen. 
Aan ons de taak om ruimte te scheppen voor beleving van betekenissen en 
zo een verhelderende bijdrage te leveren aan het lokale Gesammtkunstwerk.

Beeld uit Punkt und Linie zur Flache 
Kandinsky

De Kloof volgens de odpracht

Snelwegen Burtynsky

ANALYSE
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VERTICALE SAMENHANG 
bodemsoorten, hoogteligging, (grond)water

Kampen is gesticht aan de monding van de rivier. Het is mogelijk begonnen 
op een lage oeverwal. De bodem rondom Kampen is gevormd door een pe-
riodiek rijzen en dalen van de zeespiegel en daarmee het wel of niet bestaan 
van ‘de Zuiderzee’. Dat proces heeft geleid tot afwisselend afzettingen van klei 
en zand met periodes van veenvorming. Het zand van de toendra’s na de laat-
ste ijstijd is verwaaid tot richels en lage zandduinen. De IJssel is een relatief 
jonge river van na de laatste ijstijd. Na het ontstaan van de ‘laatste’ Zuiderzee 
heeft de tegendruk van dat water de IJsselmonding doen verzanden. Nadelig 
voor de scheepvaart, voordelig voor de aangroei van het Kampereiland.

De polder waar Kampen deel van uitmaakt is ontstaan vanuit Middeleeuwse 
dijken. De ontwatering die eerst alleen werd gedaan met behulp van  kavel-
sloten maar later ook met gemalen, heeft geleid tot versneld inklinken (met 
name door oxidatie van de veenlagen). Zowel de Broeken en Maten als de 
latere Dronthen Polder liggen qua hoogte aflopend van west (Zuiderzee) naar 
oost (IJsselzijde). De Broeken en Maten werd voor de tijd van de bemaling 
dan ook ontwaterd op de singels die weer geloosd werden op de IJssel bij laag 
tij; immers vóór de Afsluitdijk was de IJsselmonding een echt estuarium.  
 De invloed van de Zuiderzee was lang wenselijk omdat het vruchtbare 
klei afzette op het land. Pas na de overstroming in 1825 werd de Zwartendijk 
een echte slaper en werd Kampen deel van een gesloten polder.

De komst van de bypass heeft een waterhuishoudkundige aanleiding en is 
in die zin ware ingenieurskunst, gelijk aan Hanzelijn en A50. De gekozen plek 
is landschappelijk zeer verantwoord. Hier ligt het land al lager, doorsneden 
door slootjes die deels restanten zijn van uitlopers van het krekenstelsel dat 
hier vanuit de Zuiderzee net geen contact maakte met de IJssel. Mogelijk is 
de laagte van de Enck ooit gevormd door een eerdere loop van de IJssel. Het 
uiterlijk van de bypass zal in tegenstelling tot de snelweg en de spoorlijn niet 
herkenbaar nieuw zijn, maar een geconstrueerde vorm van een nooit in die 
vorm voorgekomen verleden.Bypass is een medische metafoor, gezien de 
locatie zou deze bypass het Enckerdiep kunnen heten. Het ontwerp biedt zicht 
op de transformatie van cultuurland. Waarschijnlijk verdwijnt die herkenbaar-
heid op den duur, maar het vergroot de leesbaarheid van de ingreep. 

Water kent ook een onzichtbare component. Ondergronds stroomt ook het 
grondwater in een eigen ritme van afwisselend hoger en lager peil, meer of 
minder water. De toekomstige zomerbedverlaging en extra rivier in de vorm 
van de bypass zullen van invloed zijn op dat onzichtbare patroon dat hydrolo-
gen trachten te voorspellen via modellen. 
 De huidige hoogteverschillen in waterpeil tussen de verschillende 
delen in de kloof zijn niet spectaculair en tamelijk ver onder het maaiveld in 
relatie tot hoe nauw de restruimte is tussen spoorlijn en snelweg. 

Landschappelijk gezien bieden de dijken het sterkste inzicht in de verticale 
samenhang. Ze zijn zelf ook verticale elementen die de horizontale bele-
ving indelen. De vorm van de dijk vertelt veel over leeftijd, en plaats in het 
verdedigingssysteem. De flauwe helling ligt naar het water toe, een steile 
smalle dijk is ouder dan een brede minder steile dijk. En dan zijn er in het 
gebied onderhand veel ‘schijndijken’, de spoordijk en het verhoogde talud 
voor de snelweg.  

AHN van de IJsseldelta als geheel

Kreken vanuit de Zuiderzee, o.a. de Enck  waar straks de bypass komt = Enckerdiep

Grondwatertrappen Kampen-Zuid (voor komst bypass = Enckerdiep)

Tijd is aan de horizon

Aardlichamen: dijken en schijndijken

ANALYSE
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In het plangebied is door het ongelijkvloers willen of moeten kruisen van in-
frastructuur een nieuwe verticale samenhang ontstaan die berust op verschil 
in snelheden en hiërarchie cq gelijkwaardigheid van infrastructuur. Naast 
elkaar gaan N/A50 en Hanzelijn over de bypass, het Enckerdiep, waarna de 
N/A50 naar maaiveld afdaalt. Net voor de Hanzelijn over de N/A50 kruist, 
loopt er een langzaam verkeer dwarsverbinding door de spoordijk onder de 
N/A50 door. Na kruisen Hanzelijn en N/A50 daalt de Hanzelijn af om onder 
het randmeer door te duiken, maar net daarvoor doorsnijdt de lijn nog de 
oudste –echte dijk- die het gebied al eeuwen haar vorm geeft en gebruik 
mogelijk maakt. 
 Het is bijzonder dat hierdoor een ‘vallei’ ontstaat tussen Hanzelijn en 
N/A50 van ten zuiden van de bypass tot net voorbij de afslag Kampen-Zuid. 
Nu het multi-functioneel centrum er nog niet is, is er nog geen sprake van 
een kloof. Enkelzijdig vormt de spoordijk nog een wand, maar ertegenover 
ligt het open slagenlandschap, een prachtig duaal beeld dat het lezen van 
het landschap oproept.

Door het plaatsen van het multifunctionele centrum, een lang gebouw 
hoger dan de spoordijk ontstaat een tweede wand. Dan wordt vanaf de weg 
en van-uit de trein gezien het zicht ontnomen op het open landschap, de 
Zwartendijk, en op hoe de spoorlijn in een gebogen daling zich klaarmaakt 
voor de duik onder het randmeer. Mondeling werd toegelicht dat het zal 
gaan om een drie verdiepingen hoog gebouw met naar het open land toe 
aflopend groen dak. De winst vanuit het open land, of vanaf de Zwartendijk 
is relatief beperkt omdat de auto’s op het hogere deel van de weg nog 
steeds zichtbaar blijven. Vanwege de oostelijke ligging ten opzichte van de 
Zwartendijk, zullen die vanaf de Zwartendijk stille dinkytoys zijn dank zij de 
heersende westelijke windrichting.

Geplande bebouwing, gezien vanaf de 
Zwartendijk met een max hoogte van 10m

‘De Kloof ’. Boven zonder, onder met bebouwing tot 15 m hoog
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HORIZONTALE SAMENHANG 
(ruimtelijk)

 Lokaal
De horizontale samenhang is de ruimtelijke samenhang en die begint bij 
Kampen aan de IJssel. Het is de enige Nederlandse rivier met een echte 
eigen delta. Het lot van Kampen hangt samen met de rivier en de Zuiderzee. 
Als je probeert van Kampen naar de Kloof te komen of andersom, dan kost 
dat de eerste paar keer veel moeite, tot je een route ontdekt langs de IJssel , 
de Noordelijke Venedijk/Slaper vindt naar de Zwartendijk toe. Dan realiseer je 
je dat de Oudestraat in Kampen deel uitmaakt van de ring waar de Zwarten-
dijk de westelijke rand is, de Nicolaasdijk de noordelijke en Venedijk noord + 
Slaper de zuidelijke. Kampen ligt aan de lage zijde van een polder waarvan 
de Zwartendijk de hogere zijde is.
 Vanaf de Kloof vallen de vele dwarsverbindingen over en onder de N/
A50 op. Als je die volgt dan blijken drie oude verbindingen –van noord naar 
zuid Broederbroeksweg, Cellebroedersweg (-en wetering), en Bovenbroek-
weg-, diep door de nieuwe wijken van de stad te gaan; de Cellebroedersweg 
en  -wetering zelfs tot aan de oude stadspoort. met een prachtige verlaat 
plus hekwerk op de wetering. De vloedschuif in de poort maakt duidelijk dat 
het water rondom de stad hoog kon staan. Met dat in gedachten nog een 
keer kijkend naar Zwartendijk en Slaper, realiseren we ons dat de Zuiderzee 
samen met de inbraak van de Enck, de stad vanuit het westen en zuidwesten 
bedreigde. De mensen in Kampen weten dit, het is een van de argumenten 
tegen de bypass, die in feite de oude Enck weer doet herleven, maar dan ook 
nog eens is aangesloten op de sterk in hoogte wisselende IJssel.

 Bovenlokaal
De IJssel heeft Kampen altijd een bovenlokaal bestaan gebracht. De IJssel 
was en is nog steeds een transportader, nu vooral nationaal, vroeger ook 
internationaal. Samen met de Hanzesteden Deventer en Zwolle was Kampen 
een factor op de jaarmarkten van de Hanze. Pas na verzanding van de IJs-
selmonding overschaduwden Zwolle via het Zwartewater en Amsterdam via 
de Zuiderzee Kampen. Vanaf de zeventiende eeuw heeft Kampen het moeilijk 
gehad, en gezocht naar verbetering van aansluiting op het nationale netwerk 
van spoor- en (water)wegen. In die zin heeft Kampen ook niet geprotesteerd 
tegen de komst van de N/A50 en de Hanzelijn. Ook al zijn het krachten die 
groter zijn dan Kampen die de N/A50 en Hanzelijn vorm hebben gegeven, 
Kampen heeft er al jaren op geanticipeerd in haar stadsuitbreiding.
 De komst van de bypass vanuit het Rijksprogramma Ruimte voor de 
Rivier is wel een grote verrassing die ook veel emoties heeft losgemaakt. 
Landschappelijk gezien ligt de bypass op haar plek door grotendeels de oude 
bedding van de inbraak de Enck te volgen.

Kampen in haar dijkring met verbindingen. Boven de oude situatie, onder de huidige

Tijd is aan de horizon

ANALYSE
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 Optelsom
De ruimtelijke structuur is een infrastructurele delta waarin de mondingen 
van de IJssel, oud en nieuw naast de Hanzelijn en de N/A50 zowel qua maat 
als economisch belang van gelijke orde zijn. Bedoeld of onbedoeld worden 
ze allemaal begeleid door dijken (geluidswallen), of liggen op dijken! 
Kampen was een stadje aan de monding van de IJssel op de rand van een 
polder, levend van internationale handel en eigen landbouw. Nu is Kampen 
een woon-werkstad aan twee kanten van de IJssel, met aan beide zijden 
bedrijvigheid. De IJssel is nog steeds een belangrijke levensader, maar de 
Hanzelijn en de N/A50 voegen zich bij de delta om dynamischer contact met 
de rest van Nederland mogelijk te maken. In vele opzichten draait Kampen 
langzaam 180 graden. Kampen-Zuid komt niet zozeer aan de bypass te 
liggen, maar ligt economisch en cultureel aan de Hanzelijn en de N/A50. 
Cultuurhistorisch in de toekomst gezien,   bouwt Kampen nu niet aan een 
tweede waterfront, maar aan een herziene relatie met de ‘buitenwereld’. Via 
spoor en weg met de (inter)nationale economie. Via de bypass met de natuur 
en via het nieuw te bouwen dorp Reeve met de recreatieve economie.

Boven de oude IJsseldelta, onder de nieuwe inclusief A50, Hanzelijn en Enckerdiep (bypass)

Nieuwe stromen
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CYCLISCHE SAMENHANG
Seizoenen

De cyclische samenhang nader bezien vraagt een langere adem dan mogelijk 
is in de tijd die er is om een voorstel te ontwikkelen. Lopen hier buiten de 
winter nog koeien in de weides? Komen de weidevogels nog? Trekken de 
ganzen nog weg? Hoe kleurrijk en levendig met mensen is de Zwartendijk 
op een zomerse dag? Wordt Reeve een het jaar rond bewoond dorp of is het 
vooral ‘s zomers vol? Zijn er jaarlijkse feesten? Komen al die platte karren 
nog een keer in beweging om hoog opgetast gras te vervoeren naar de hoo-
ischelven met koekoek? Is het ‘s zomers drukker op de weg, hoe druk is door 
het jaar heen de ochtendspits en de avondspits?

De cyclische samenhang kent grote verschillen, de blik is zoveel ruimer in 
de winter dan in hoogzomer, maar is ook vaak heel subtiel, bijna verborgen. 
Jarenlang verborgen, maar uiteindelijk van grote invloed op het landschap 
is het veranderende klimaat. Omdat de temperatuur wereldwijd oploopt, 
worden hier in Nederland maatregelen genomen om om te kunnen gaan met 
langere periodes van droogte, afgewisseld met plotselinge buien en regel-
matig langdurige periodes met veel regen. Het Enckerdiep (de bypass) en 
straks verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer zijn samen goed voor 
een geweldige verandering van het landschap.

Tijd is aan de horizon

ANALYSE
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Nieuwe stromen

Boven het stroombed van de bypass, onder een strang van de IJssel ten zuiden van Kampen 
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De oude stad

HISTORISCHE SAMENHANG

 De oude stad
De historie van Kampen is lang. Welke plaats doet al zo lang gedegen studie 
naar zichzelf en publiceert daar zo toegankelijk over als Kampen in de jaar-
lijkse  Almanak en in de in 2010 uitgekomen Canon van Kampen?
De oudste bewoners waren jager-verzamelaars. Er is een jachtkamp gevonden 
tijdens onderzoek naar het tracé van de A50. Ook bij archeologisch onderzoek 

voor de aanleg van de Hanzelijn zijn objecten opgegraven.
De stad en de polders zijn tot stand gekomen vanuit kloosters. Religie is 
belangrijk gebleven voor de stad, maar de vele kloosters zijn verdwenen, 
de oude ommuurde tuinen volgebouwd. Lang hebben de boeren binnen de 
muren gewoond en buiten de muren geboerd, de dieren  stonden ’s winters 
in de stadsboerderijen op stal.

IJsselfront Kampen, recente aankoop Frans Walkate archief

IJsseldelta, H
ottinger atlas 1773-1794

ANALYSE
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Ervenkaart 2012, met dank aan de Stadserven

Onder hek op het verlaat bij de Cellebroederspoort

Kaart waterschap Dronthen uit  Frans Walkate archief
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HISTORISCHE SAMENHANG

 IJssel
Hoe oud de rivier is, is onduidelijk, het lijkt er op dat pas na de laatste ijstijd 
het water is gaan stromen. Na de doorbraak van de Rijn naar het IJsseldal, 
in of na de Romeinse tijd, is het een echte flinke rivier geworden. In de 
Middeleeuwen was het een goed bevaarbare rivier.  De monding naar de 
Zuiderzee ligt er dan optimaal bij, de handel ligt open met Amsterdam en alle 
Zuiderzeestadjes tot aan de Scandinavische kusten in de Oostzee. Kampen 
heerst over de rivier, ook omdat er al in de veertiende eeuw een brug ligt 
waardoor ze tol kunnen heffen. De stad vormt een machtsblok samen met de 
andere Hanzesteden Zwolle en Deventer.
 Het grondgebied van de stad groeide met de aanslibbing in het 
mondingsgebied. Kampereiland was in die zin kapitaalgroei voor de stad, 
maar ook lastig om de verbinding met zee open te houden. De recente 
vondst van een Kogge in het rivierbed is een aanwijzing hoe veel men er in 
investeerde om de stad over water bereikbaar te houden. Vanaf de 17e eeuw 
stagneert de internationale bloei, maar Kampen blijft levendig door de sterke 
landbouw. De IJssel blijft nationaal van belang als transportroute maar ver-
liest haar internationale belang.
 Met de komst van de bypass wordt de delta om waterstaatkundige 
redenen met nog een rivierarm uitgebreid. Deze zal echt mee stromen bij 
hoog water, maar altijd watervoerend zijn omdat het geheel in open verbind-
ing met het randmeer staat. Cultureel gezien is de keus voor vormgeving met 
een nadruk op nieuwe natuur belangrijk.

 Polders
Kampen ligt tussen IJssel en Zuiderzee. Het is altijd noodzakelijk geweest om 
zich tegen het water te beschermen, van ‘voor’ en van ‘achter’. De Oudestraat 
door Kampen centrum is waarschijnlijk deel van de dijkring die rechtsom 
overgaat in IJsseldijk, Venedijk noord, Slaper, Zwartendijk, Sint Nicolaasdijk. 
Aan de noordkant van Kampen is Kampereiland gestaag gegroeid. De stads-
boeren gebruikten de stadslanderijen zowel ten noorden als ten zuid(west)en 
van de stad. Deze Broeken en Maten werden door op regelmatige afstanden 
van elkaar gelegen broekwegen met de stad verbonden. Inmiddels is de stad 
in die richting fors uitgebreid en wordt zelfs in de volgende, meer westelijk 
gelegen polder gedacht over het bouwen van nog een nieuw dorp, Reeve. Bij 
die uitbreiding is in de verkaveling niet overal even mooi rekening gehouden 
met de oude polderstructuur.
 De Broekwegen zijn merendeels in ere gehouden, met de Cellebro-
ersweg als juweeltje. Jammer is dat de Hanzelijn dwars door de Zwartendijk 
gaat zonder respect voor de doorlopende verbin-ding van hoge ouderdom, 
lees cultuurhistorisch belang. Ook jammer is dat het inmiddels moeilijk is 
om het spel van elkaar ontmoetende polders te lezen langs Venedijk Noord, 
Wilgenweg, en Venedijk. Er zijn nog wel groen-
zones, maar het visuele geweld en ruimtelijk beslag van de Verlengde 
Niersweg is groot.

De polder Broeken en Maten waar Kampen in ligt is vrijwel geheel verstede-
lijkt, en aan de zuid- en noordkant is er over de dijk gesprongen. Zuid recent, 
noord al vanouds met Brunnepe, later dan ook nog met Haatland en andere 
delen. Het is een smalle rand die is overgebleven, nauwelijks meer interes-
sant voor een landbouwbedrijf, zelfs niet meer voor weidevogels, maar het 

wegen 1600 trekvaarten-postwegen 1750

boven: restanten oude verbindingen; grijze vlakken linksonder het nieuwe dorp Reeve

onder: ganzen - weidevogelgebieden

De oude stad

ANALYSE
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staat provinciaal nog wel op de kaart als ganzengebied. De Zwartendijk is een 
cultuurhistorisch monument.  De erbij horende wielen zijn cultuurhistorisch 
en als natuur gezien zeer waardevol, en worden met subsidie gerenoveerd.

 De stad nu
Het is de handel die de stad haar rijkdom heeft gebracht. Toen de handel in 
elkaar stortte door een veranderend landschap, in letterlijke en politieke zin, 
begon de stad aan een moeilijke periode om pas tijdens de industrialisatie
weer op te bloeien, met textiel, sigaren en metaal. De welvaart  kon niet 
doorzetten omdat de stad te slecht op het nationale en internationale netwerk 
was aangesloten. In de afgelopen vijftig jaar is Kampen weer echt op de kaart 
gekomen als een woon-werk stad. De stad heeft zelf uitgebreide werkge-
legenheid. De bedrijven liggen vooral aan de noordrand van de stad: de vol-
gende afslag Kampen vanuit Kampen Zuid gezien. Er zijn ook veel bewoners
die in Zwolle werken.

Op kortere termijn staat zeker de verdere ontwikkeling van Kampen-Zuid 
op de rol, en is al begonnen vlak bij het nieuwe station. Andere ontwikke-
lingen die in de opdracht geschetst worden zijn –mede door de veranderde 
economische situatie- minder zeker. De mogelijke komst van Reeve, het 
nieuwe dorp in de oksel van Randmeer en bypass, wordt voorbereid. Op 
de kaart staat een reser-vering voor een ‘multi-functioneel complex’ aan de 
A50 ter plaatse van een voormalige aansluiting op de N50. Hiervoor is al een 
prachtige verbinding onder Hanzelijn en N/A50 door gerealiseerd om station 
en stad met het congrescentrum te verbinden. 
 Op de langere termijn is het te verwachten dat Kampen-Zuid zich over 
de Slaper heen naar het zuiden uit zal breiden tot aan het Enckerdiep (de 
bypass), waarmee een nieuw rivierfront voor de stad zal ontstaan. Dit wa-
terfront zal, omdat het niet gebonden is aan de rivier als transportader, heel 
anders worden dan het handelsfront aan de IJssel. 
De optelsom van al deze ingrepen op infrastructureel niveau is nog niet 
geheel te overzien. De bewoners van het oude centrum zullen waarschijnlijk 
kiezen voor de Flevoweg. Verwacht mag worden dat Kampen-Zuid DE afslag 
wordt voor de meeste inwoners van Kampen, én voor verbindend verkeer 
over beide IJsseloevers via de Molenbrug. Zeker toekomstig bestemmings-
verkeer voor Reeve zal deze afslag gebruiken. De verkeersdruk is al hoog en 
zal toenemen, net als het treinverkeer. 

straatwegennet 1850 postroutenet 1810

boven: geluidshinder
onder: knelpunten, avondspits

De stad draait
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N50 Allee

Allee Slaper

Station

N50 - N

N50 - Z
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N23 N50

N50 - Z

N50 - N

Zd

(ON)ZICHTBAARHEID KAMPEN
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BEWEGINGEN DOOR DE KLOOF

 Snel - de auto
Vanaf Zwolle rij je naast de spoorlijn die grotendeels verhoogd door het land 
ligt. Toch loopt de Kloof niet door van Kampen-Zuid tot Zwolle, dat lijkt nú 
wel het geval, maar als de weg volledig vierbaans wordt, dan is alle ruimte 
opgevuld op een onderhoudspad na. 

De brug over het Enckerdiep (de bypass) op- of afrijden in beide richtingen 
zal specta-culair zijn. Je zit dicht op een rivier met brede uiterwaarden. Die 
zullen ieder seizoen anders zijn, dagelijks zal het water licht en lucht anders 
weerspiegelen. Deze bypass is het grootste ‘land-art’werk dat hier verschijnt.

Het deel tussen de twee afslagen Kampen Zuid en Kampen is gecomparti-
menteerd door de viaducten van de oude dwarsverbindingen tussen stad 
en land. Vanuit beide richtingen is het deel tussen Hanzelijn en brug over het 
Enckerdiep nog net prettig, biedt voldoende ruimte en visueel plezier. N-Z 
rijdend beweegt de blik zich over het oude land en de brug over de IJssel + 
station links. Even is een blik mogelijk in de kier tussen snelweg en spoordijk. 
Van Z-N afdalend van de brug is de uitvoegstrook een belemmering om in de 
strook tussen weg en spoor te kijken, maar de afslag voert er prachtig door-
heen, evenals de toerit richting Lemmer. Mooi is de buiging en daling van de 
spoordijk die de blik leidt naar het oude land en de Zwartendijk.

Dwars op de N/A50 brengen toe- en afritten de weggebruiker naar de ‘dijk-
ring’ die Kampen (Zuid) verbindt met de toekomstige weg naar Reeve. De 
bundeling van een parallelweg en de hoofdader Kampen-Zuid in en uit, die 
zich in Kampen-Zuid direct moet delen in vier stromen op vier achtereen-

volgende rotondes, is een complexe route met –nog- weinig relatie tussen 
doel en beleving. In westelijke richting is het nog moeilijk voor te stellen hoe 
Reeve zich toont en daarmee richting geeft aan de automobilisten en fietsers.

 Snel - de trein
De directe intercities die niet in Kampen-Zuid stoppen, bieden nauwelijks 
tijd om te kijken, de stoptrein veel meer. In beide richtingen wordt het zicht 
op Kampen grotendeels geblokkeerd door geluidsschermen. Wel is er straks 
prachtig zicht op Het Enckerdiep (bypass) vanuit beide richtingen en later op 
Reeve komend uit de tunnel. Hoog boven bij het station is er vooral zicht op 
het slagenlandschap met de Zwartendijk als ‘back-drop’. Aan die westzijde 
kun je, omdat je in de trein hoger zit, goed kijken in de ruimte tussen spoor-
dijk en snelweg, en over de snelweg heen naar de driehoek tussen snelweg, 
Zwartendijk en toekomstige rivierdijk voor het Enckerdiep.

De trein heeft ook een baken gebracht in het gebied in de vorm van het sta-
tion Kampen-Zuid. De twee hoge blokken in rode baksteen zijn klein in de 
schaal van het landschap, maar prachtig zichtbaar. Wat dat betreft geldt de 
uitspraak van Jan van Munster over hoe makkelijk je een monument in de 
polder opricht, “een dubbeltje op zijn kant is voldoende”.

 Langzaam – de voetganger
Kampen heeft goed gezorgd voor de voetganger, sporter en fietser door 
het handhaven van de oude dwarsverbindingen. Het is vanuit iedere wijk in 
Kampen-Zuid makkelijk om naar het buitengebied te gaan: buiten is dichtbij 

ZICHT - UITZICHT, blikvelden

De stad draait

ANALYSE
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voor Kampen, ook al is de stad sterk gegroeid. Straks met de nieuwe rivier-
dijk en bijbehorende paden worden de mogelijkheden nog groter.

 Langzaam – de fietser
Eenmaal buiten de stad die al lange fietroutes direct naar buiten heeft, is het 
vlakke land met de kronkelende dijken een zeer aantrekkelijk fietsgebied. Er 
zijn alleen nog wat weinig rustplekken, al dan niet met koffie en gebak. Het 
welkom is er nog wat stug en je moet wel tegen wind in kunnen trappen (of 
elektrische hulptroepen inroepen).

 Langzaam - pleziervaart
De IJssel kent pleziervaart, maar het Enckerdiep (de bypass) zal een heel 
ander type pleziervaart aantrekken, veel stiller, natuur- en rustzoekers, sport-
vissers. Het geplande kleine haventje bij Kampen-Zuid vraagt om een echte 
aanleg, inclusief kroeg, winkel, bankje uit de wind

 Thuis - bewoners
Wie in Kampen-Zuid woont, ziet de Zwartendijk niet, wie op de Zwartendijk 
woont ziet Kampen-Zuid niet, maar wel spoordijk, station en snelweg. De 
afstand tot de snelweg en de heersende windrichting maakt dat zelfs op een 
kale winterse dag zonder sneeuw als het geluid hard kaatst en ver draagt, je 
de auto’s als dinkytoys voorbij ziet schuiven, zonder ze te horen. De ruimte 
van de weilanden en het ritme van de slagen overheerst. 
 Als we ons hier de geplande bebouwing langs de N/A50 voorstellen, 
drie verdiepingen hoog, groen dak of niet, hellend of recht, dan zie je nog 

steeds de snelweg waar die omhoog gaat, en in dat deel ook de spoordijk. De 
bebouwing komt dichtbij en zal vooral het ruimtegevoel dat zo typisch is voor 
een polder negatief beïnvloeden.

De nieuwe bewoning van Reeve zul je wel zien vanaf de Zwartendijk, dich-
terbij dan we ons nu voor kunnen stellen, mede ook door het hoger gelegen 
centrale deel van Reeve, en door het inkorten van het slagenlandschap met 
het water tot dicht bij de Zwartendijk.
 Vanuit Reeve is het uitzicht waarschijnlijk fantastisch, daar lijkt het  
dorp op ontworpen, eerder dan op hoe het zelf in het landschap ligt.

Stedenbouwkundig kun je er van uitgaan, en misschien zelfs wel op hopen, 
dat Kampen-Zuid tot aan de rivierdijk doorgroeit. Daar past dan een uitdruk-
king van de andere verhouding met het Enckerdiep bij dan die met de IJssel. 
De IJssel staat voor status en handel, bij het Enckerdiep ligt de kans voor een 
symbiose met de rivier als natuur. Dat pleit voor duurzame architectuur die 
past bij dijk en natuur, bij licht en water. De bebouwing mag boven de dijk 
uitsteken, en zo de reizigers in trein en auto ‘verklappen’ dat er een stad ligt 
achter de dijken van spoor en rivier.
 

Snelheden en verbindingen tov twee pano-
rama’s: Zwartendijk en bypass Enckerdiep
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boven: rollen deelgebieden in plangebied
onder: het plangebied 2020  volgens huidige planning als ‘sculptuur’

Stadserf 201

ANALYSE
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CONCLUSIES

De stad was een handelsstad aan de IJssel, en werd een woon-werkstad aan 
de IJssel, het spoor, en een weg. 
•	 De stad is zich met de komst van de Hanzelijn en volwaardige door-

gaande wegverbindingen volledig aan het draaien naar het westen.
•	 De  Kloof is niet  een vanzelfsprekende verblijfsplaats in recreatieve zin, 

maar eerder een moment in een beweging tussen twee bestemmingen.
•	 Wij zien de Kloof als een geleding tussen stad en buitengebied, een 

kruispunt tussen lokaal verkeer en bovenlokale verbindingen. 
•	 Landschappelijk-cultureel is het bijzonder dat de stad haar actiepunt ver-

legt van rivier naar weg en zo 180 graden draait, en dan uitkomt bij een 
nieuwe ‘oer-rivier die alleen maar rivier hoeft te zijn, geen transportader. 

•	 De draaiing wordt met station Kampen-zuid bevestigd, Kampen heeft 
hier een ander stedelijk gezicht, dan de oude stad aan de IJssel

Strikt genomen zou je de stukken land die tussen Hanzelijn en N/A50, en 
binnen de toeritten liggen restruimte kunnen noemen: space left over after 
planning. Voor wat tot nu toe De Kloof wordt genoemd spreken we liever 
over spaces left over while planning. Er is nog ruimte om na te denken over 
wat komen gaat. De ervaring in het terrein is anders dan die van een geïso-
leerde kloof, het is een ontmoetingspunt tussen stad, oud land en nieuwe 
rivier. Deze verhalende samenhang wordt van elkaar gescheiden en met 
elkaar verbonden door aardlichamen. Dit is van een helderheid die expressief 
zal worden na aanleg van de bypass (Het Enckerdiep), en die sterk afneemt 
bij realisering van de geplande bebouwing aan de westzijde van de N/A50 
tussen afrit Kampen-Zuid en kruising N/A50 en Hanzelijn. Dan pas ontstaat 
De Kloof waar in de opdracht naar verwezen wordt.

Wat dreigt verloren te gaan in de groei en transformatie van de stad nu die 
aanhaakt op de zo gewenste (inter)nationale infrastructuur, is de bijzondere 
band tussen land en stad binnen één polder. Als we behoud van cultuurhis-
torische leesbaarheid serieus nemen, dan is dit het laatste moment waarop 
we slim kunnen combineren met de toekomstige ontwikkelingen en ook nog 
correcties kunnen doen op het recente verleden. Het is niet voldoende om de 
Zwartendijk ten toon te stellen in een visueel afgesloten “respectzone”, als 
deze eigenlijk nog de drager is van een complete polderring die doorloopt tot 
in Kampen zelf (de Oudestraat).

Wil de huidige –cultuurhistorische- verhaalkracht van het landschap be-
houden blijven of versterkt worden, dan moet het volgende gebeuren:
•	 de Zwartendijk zichtbaar en beleefbaar houden met behoud van open 

slagenlandschap;
•	 niet het zicht op het landschap blokkeren met een gebouwencomplex 

ten westen van de infrabundel;
•	 zee- rivier- en polderdijken mogen te onderscheiden zijn van spoordijken 

en wegtaluds;
•	 het rijden door ‘De Kloof’ op verschillende hoogtes mag een beleving 

worden in het vlakke land;
•	 de perrons als balkons met uitzicht op STAD en LAND benutten om ge-

legenheid tot inzicht in de cultuurhistorie te bieden.
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-TERZIJDE-

Wie is de opdrachtgever!

De metafoor ‘leesbaar landschap’ biedt de 
mogelijkheid om landschap niet alleen als 
product te zien van menselijk handelen en 
de reactie daarop van de natuur. Het land-
schap is behalve product ook voorwaarde 
voor nieuwe ontwikkelingen. Als het land-
schap verhalen bewaart, dan kan het die 
ook veranderen. Het landschap is dan ook 
een identiteit; cultuurhistorie, landschaps-
elementen, bewoners, planten, dieren zijn 
de stem van die identiteit. 
Wanneer een opdrachtgever komt met een 
vraag, wens, noodzaak dan zal ik altijd 
proberen het landschap in dialoog met de 
opdrachtgever te brengen. Het landschap 
is voor mij altijd mede-opdrachtgever. Dat 
betekent in de praktijk dat naast de (meest-
al) top down gestelde opdracht, een bottom 
up invalshoek gezocht wordt die ruimte 
biedt om in dialoog tot een antwoord te 
komen op de vraag. Als kunstenaar moet 
ik de vraag interessant vinden of moeten 
de mogelijke implicaties van belang zijn. 
Hiermee bedoel ik dat er sprake moet zijn 
van opening tot reflectie op onze eigen 
cultuur, op ons eigen handelen. 

In een meervoudige opdracht is de ge-
legenheid tot dialoog tussen de partijen, 
landschap, landschap, opdrachtgever, en 
opdrachtnemer minimaal. Het competitieve 
element oefent bovendien druk uit om te 
komen met direct aansprekende resultaten 
daar waar landschap eigenlijk altijd vraagt 
om een proces, een verandering in de 
tijd. Genoeg reden om niet in te gaan op 
deelname aan zo’n meervoudige opdracht, 
ware het niet dat in deze opdracht voor 
Kampen De Kloof, duidelijk de opening 
wordt geboden om te komen met een visie 
op het gebied. In ons voorstel bouwen we 
dan ook dialoog in met het landschap op 
planningsniveau, op inhoudelijk verha-
lend niveau. We nodigen uit tot nadruk op 
ontwikkeling met een beeld van wuivend 
verwelkomende grassen in een landschap 
gevormd door de stromen, oud en nieuw, 
in de uitwaaierende IJsseldelta.

Jeroen van Westen

Stadserf 201
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VISIE

HerKenning 
           Erf 201
Jeroen van Westen  Henk Volkers

De horizontale samenhang voor het opdrachtsgebied verandert wezenlijk 
met de komst van de bypass, Reeve. Samen met de al aangelegde N/A50 en 
Hanzelijn ontstaat er een besloten ruimte met midden op het speelveld de 
Zwartendijk. Met de komst van de tussen Zwartendijk en N/A50 geplande 
bebouwing  wordt dit nieuwe ruimtelijke geheel in tweeën gedeeld, waar-
bij vanuit het oosten (snelweg en Hanzelijn) de lokale historie niet meer 
zichtbaar is. Gezien de opdrachtstelling zullen wij twee scenario’s uitwerken. 
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STADSerF 

Kampen trekt de regie weer naar zich toe over een gebied dat de afgelopen 
jaren vooral door grotere belangen dan die van Kampen is vorm gegeven. 
Even voelt het plangebied van de opdracht als het lijmen van scherven tus-
sen wegen en aardlichamen die verraderlijk veel lijken op dijken maar het 
niet zijn. Wij zien De Kloof niet in de maat waar er in de opdracht over wordt 
gesproken, maar zien een plek waar stad en land, lokaal en bovenlokaal 
elkaar ontmoeten.  We HerKennen  bijna 2000 jaar cultuur en natuur, laag over 
laag doorschemerend als oude teksten in een palimpsest.  Wij stellen dan 
ook voor om het terrein tussen Enckerdiep, Hanzelijn en Zwartendijk te zien 
als één geheel, als een nieuw stadserf: Erf 201! Het is een stadserf met de 
maat van een landgoed, een landgoed voor de stad, innig verbonden met de 
stad door de dijkring en de oude dwarsverbanden Bovenbroeksdijk, Celles-
broekweg, Broeksweg, en de Nieuwe Wilgenweg. Erf 201 is een buitengebied 
VOOR Kampen-Zuid; VOOR dan in letterlijke en in figuurlijke zin. 

Begrenzing

•	 Zwartendijk	(dijkring	Kampen)

•	 Hanzelijn

•	 Enckerdiep

Entrees

1. Bruggen over het Enckerdiep

2. Hanzelijn x Zwartendijk

3. N/A50 kruising met Hanzelijn

4. Station Kampen Zuid

5. Verlengde Niersallee / Slaper

6. Nwe Wilgenweg x Hanzelijn

7. Bovenbroeksweg

Inrichting

•	 Zwartendijk (buurtschap) 

•	 Zwartendijk veenweidelandschap 

•	 De Geleding, wuivend welkom  

•	 Refugium ‘Zuiderzee-flora’

•	 Buitenplaats: 

  Model Klooster

  Model kasteelhoeve

Stadserf 201

VISIE scenario 1 DE GELEDING
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 VERANTWOORDING scenario 1 DE GELEDING

In de opgave wordt een bebouwing aangegeven in de polder tussen A50 en 
Zwartendijk. Het gaat dan om twee gebouwen, tot drie verdiepingen hoog 
(max 15 m) die in een grondlichaam worden gestoken dat de bebouwing 
gezien vanaf de Zwartendijk verbergt. Het doel lijkt drieledig. Ten eerste 
wordt economisch aangehaakt op de komst van station en snelweg (afslag 
Kampen Zuid) met een congres-centrum en hotel omdat Kampen nationaal 
bereikbaarder is geworden. Ten tweede wordt geprobeerd de bedrijvigheid 
aan de Zwartendijk een nieuwe impuls te geven nu de landbouw er haar 
gronden in heeft geleverd voor de groei van Kampen en aanleg nieuwe infra-
structuur. Ten derde wordt het argument naar voren gebracht van een rustig 
beeld vanaf de Zwartendijk. 
 Ons is onduidelijk of hiermee tegemoet wordt gekomen aan de 
bewoners van de Zwartendijk de laatste jaren die zich enorm hebben verzet 
tegen de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving. In het licht van 
de opgave aan ons, waarin de nadruk ligt op de relatie tussen ruimtelijke 
ontwikkeling en cultuurhistorie, is het vreemd dat juist de Zwartendijk wordt 
geïsoleerd. De dijk wordt vrijwel onzichtbaar vanaf A50 en station Kampen-
Zuid. In feite wordt de dijk gereduceerd tot museaal object in minimale 
context. Niet alleen wordt de Zwartendijk buiten spel gezet, het gebouw blok-
keert ook het zicht op de interactie tussen Hanzelijn, A50 en landschap. De 
zorgvuldigheid waarmee de A50, Hanzelijn en Enckerdiep zijn ontworpen, zijn 
een uitdrukking van cultureel bewustzijn. De compositionele spanning tussen 
rechte (A50) en kromme (Hanzelijn), tussen hoog en laag, is prachtig af-
gestemd op elkaar en samen op de grillige vorm van de Zwartendijk. Al deze 
lijnen komen goed uit op het abstracte vlak van het strakke slagenlandschap.
Het Enckerdiep is op de juiste plek in het landschap gesitueerd en legt in 
haar ontwerp verantwoording af aan de transformatie van cultuurlandschap 
naar een natuur die ook vooraf ging aan dit cultuurlandschap. Dit landschap 
is al gelaagd in de tijd, toont haar daden, is eerlijk over spanningsvelden, is 
doordrongen van cultuurhistorisch bewustzijn in haar ontwerp, waarom dan 
toch de vraag om meer? 
 Wij denken dat de hierboven geschetste potentiele helderheid nog 
niet kan spreken, omdat er in het ontwerp een element is ingeslopen dat de 
helderheid ernstig verstoort, en omdat er ankerpunten ontbreken. De helder-
heid wordt verstoord door de geplande bebouwing tussen A50 en Zwartend-
ijk. Eén ankerpunt is nu het Station Kampen-Zuid. Dat is even herkenbaar, 
zet de blik aan, vertelt over het heden, over Hanzelijn en Kampen-Zuid als 
woonstad, maar over de spoordijk heen is nog te weinig te zien. De geplande 
bebouwing werkt niet als een ankerpunt, daarvoor is het te lang. Het vraagt 
alleen aandacht voor zichzelf, richt de blik niet op een context en juist in dia-
loog tussen object en omgeving komen verhalen op.Het gebouw definieert 
een te klein gebied om tot interactie en gelaagdheid in de tijd te komen. Het 
is die bebouwing die een vernauwing schept die je een kloof kunt noemen.
 Door de geplande bebouwing op te knippen in bedrijvendeel en Con-
gres/Hotel kan er ruimte geschapen worden voor leesbare gelaagdheid in de 
tijd in het landschap. Het bedrijvendeel schuift naar Kampen-Noord (bedrij-
venterrein x A50), en het Hotel/Congres kan worden gecombineerd met het 
bezoekerscentrum tussen Slaper en nieuwe dijk Enckerdiep: de Buitenplaats
Wat overblijft aan ‘restruimten’ is DE GELEDING, een strook die Stad en Oud 
land helder scheidt en koppelt tegelijk.

Stadserf 201

VISIE

DE GELEDING

DE KLOOF
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BEGRENZING

•	 Zwartendijk	(dijkring	Kampen)
•	 Hanzelijn
•	 Enckerdiep

Erf 201 en oude stad zijn met elkaar verbonden door de dijkring. De dijkring 
is niet overal goed herkenbaar. Het verleggen van infrastructuur om nieuwe 
wijken in  Kampen - Zuid te ontsluiten biedt volop kansen om de dijkring 
beleefbaar te maken. De Zwartendijk staat nog prachtig in de bomen, dat 
kan worden doorgezet tot aan het oude centrum. De paralelle structuur voor 
langzaam verkeer en fietsers volgt vrij nauwkeuring de oude dijken. Door 
het maaiveld naast deze route iets te verlagen, wordt de leesbaarheid van de 
dijkring versterkt, ook daar waar hij inmiddels op maaiveld loopt.
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ENTREES

1. Bruggen over het Enckerdiep
2. Kruising Hanzelijn met Zwartendijk
3. N/A50 kruising met Hanzelijn
4. Verlengde Niersallee / Slaper
5. Nieuwe Wilgenweg x (tunnel) Hanzelijn
6. Bovenbroeksweg x Hanzelijn
7. Station Kampen Zuid

Stadserf 201

2 Kruising Hanzelijn met Zwartendijk - leesbaar gedenkteken cultuurhistorische lijn

2 Kruising Hanzelijn met Zwartendijk - ECHT doorzetten cultuurhistorische lijn 

Er zijn zeven ingangen op Erf 201, waarvan een aantal ‘kunstwerken’ in 
civieltechnische zin van het woord. De bruggen over het Enckerdiep, de 
onderdoorgang bij het station van Hanzelijn en snelweg, het viaduct van de 
Hanzelijn over de A50, en het tunneltje onder de spoorlijn voor de Boven-
broeksweg. Deze laatste is erg krap en omringd door borden en hekwerken. 
Maar echt schokkend is de manier waarop de Zwartendijk is door gesneden 
door de Hanzelijn. De beste keuze zou zijn om ook hier een tunnel te hebben 
die de oude doorgaande lijn zichtbaar en praktisch in stand houdt. De om-
weg via de Bovenbroekstunnel is niet helder en als gezegd benauwd. Ook als 
het technisch/financieel onhaalbaar is, dan nog kan er met meer respect een 
eerbetoon gebracht worden aan de Zwartendijk.

VISIE
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1 Bruggen over het Enckerdiep voor Hanzelijn en N/A50

2 Kruising Hanzelijn met Zwartendijk - onleesbaar moment: nader uit te werken

4 Verlengde Niersallee/Slaper

3 N/A50 x Hanzelijn - rustig horizontaal beeld dat zal ‘vergrijzen’ (minder opvallen)

5 Nieuwe Wilgenweg x Hanzelijn - hoog en ruim, maar uitnodigend??

6 Bovenbroeksweg x Hanzelijn - krap en veel ‘ruis’
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Het station is een ankerpunt voor reizigers op de A50 en de Hanzelijn. Het is 
een landmark voor de reiziger en voor de bewoners van Kampen-Zuid. De 
perrons zijn balkons met oostelijk zicht op de stad en westelijk op HerKen-
ning-ERF 201. Dit is DE plek voor verhalen over wonen,  reizen en  het oude 
land, met achter de horizon van de Zwartendijk de verwachting van nieuw 
landschap (Enckerdiep en Reeve).
 Het hekwerk van dit lange balkon met groots uitzicht kan langzaam 
worden vervangen door hekken die zijn vormgegeven met de berichten van 
reizigers, dichters, bezoekers, historici. Jaarlijks kiest een klein comité uit 
de tweets, facebookberichten, Almanak bijdragen korte citaten die bijzonder 
worden vormgegeven. Het standaardhek wordt een horizon van verhalen. 
De QR-code geeft toegang tot een website waarop de volledige verhalen te 
vinden zijn, een plek waar persoonlijke berichten en verhalen aan 
HerKenning-erf 201 kunnen worden achtergelaten.

Stadserf 201

VISIE

ENTREES

1. Bruggen over het Enckerdiep
2. Kruising Hanzelijn met Zwartendijk
3. N/A50 kruising met Hanzelijn
4. Verlengde Niersallee / Slaper
5. Nieuwe Wilgenweg x (tunnel) Hanzelijn
6. Bovenbroeksweg x Hanzelijn
7. Station Kampen Zuid
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STAD

LAND
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INRICHTING

•	 Zwartendijk (buurtschap) 
•	 Zwartendijk slagen veenweidelandschap 
•	 De Geleding, wuivend welkom  
•	 Refugium zout-tolerante planten uit Zuiderzeetijd 
•	 Buitenplaats: Hotel, Congres, Bezoekerscentrum. 
  Model Klooster
  Model kasteelhoeve

Stadserf 201

Ook voor een buitenstaander is het duidelijk dat de Zwartendijk een bij-
zondere djk is, een dijk met een verhaal, met veel verhalen. Een dijk die 
ooit water en land van elkaar gescheiden hield, als hij tegen wind en wa-
ter bestand was. Nu ligt de dijk midden in het land, met opvallend in het 
zuidelijke deel oostelijk en westelijk een doorlopende verkaveling.  Vanuit 
het oosten is de stad opgerukt. de dijk beschermde eerst de bezittingen van 
de stad tegen het water, nu vraagt de dijkgemeenschap zich af wie haar 
bondgenoten zijn. Dat dit er veel zijn, bleek de afgelopen jaren tijdens luide 
protesten. Het werd vooral duidelijk dat de Zwartendijk nog steeds echt 
buiten is voor de stadsbewoners, het rondje Zwartendijk wordt intensief 
gebruikt. Of de platte karren, de hooibergen met koekoeken er nog lang te 
zien zijn? De kolken worden geresataureerd en de weides staan nog steeds 
als ganzengebied op de Provinciale kaarten.

VISIE



35Jeroen van Westen  Henk Volkers

Links Heerenweg (is er niet meer), 
net boven waterloop Nieuw Reve 
Rechts onder elkaar
Weezenstraal
Buiten Gast Sm Slag  (S van Sm is 
misschien geen S)
Sm Slag (v Engelen)
Vollenhovens Slag
Armekamer Slag
Buitengast Br Slag
Geestelijk Slag
Buitengast Br Slag (geest. Slag)
Blanco   slag
Bandjesslag
Pastorieslag
Knoppers slag
Van Bussum Sm Slag
Herkenslag
Princenslag

Hier tussen ligt links de Binnen Reve

Ten Busschem Br Slag
Besselharmslag
Buitenbergslag
Geest. B Kerkeslag
Boven Gast Sm Sl
J van Dorstenslag
Ekkelboomslag
Wobbenslag
Jhr. Schaapserve
Vossenbergslag

Hier tussen stopt links de diagonale 
watergang

Sm Sl Jhr G v d  Linde
Bart Twentsslag ???
Armestraat
H v Kolenserve
Kohmanserve
Hr Burg
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INRICHTING 

•	 Zwartendijk (buurtschap) 
•	 Zwartendijk slagen veenweidelandschap 
•	 De Geleding, wuivend welkom  
•	 Refugium zout-tolerante planten uit Zuiderzeetijd 
•	 Buitenplaats: Hotel, Congres, Bezoekerscentrum. 
  Model Klooster
  Model kasteelhoeve

Stadserf 201

boven: adventief grassen en aanverwante soorten

onder: Sneeuwroem

De Geleding, het stuk land ingeklemd tussen snelweg en Hanzelijn, is het 
vreemdste stuk land van Erf 201. Het meeste verkeer raast voorbij, nationaal 
en internationaal. De trein rijdt of op topsnelheid door, of stopt. Bewoners
rijden rustig de wijk uit en de weg op. Wandelaars en fietsers steken de 
Geleding dwars door. Dit is de nieuwe IJssel, hier vindt het handelsverkeer 
plaats. Hier besluiten mensen af te slaan, stil te staan of door te rijden, ver-
der te reizen of een (nieuw) thuis te vinden. De lage heuvels zijn als gevormd 
door die verkeersstromen. Op de heuvels wuiven grassen in verschillende 
kleuren. Het zijn grassen uit andere landen die in Nederland een thuis heb-
ben gevonden: adventiefplanten. 
 Adventief planten zijn aan komen waaien, vaak letterlijk maar ook 
figuurlijk meegereisd met internationale handel. De Hanzeschepen brachten 
al zaden mee uit Noord-Duitsland en Scandinavië. Sommige zaden troffen 
gelijksoortige omstandigheden als in het land van herkomst of weten zich 
makkelijk aan te passen. Er is een lijst van ruim vierhonderd soorten die zich 
gevestigd
hebben in Nederland. 
 ‘s Zomers bloeien de grassen op de stroomheuvels, naar de win-
ter toe worden de stengels, geler, houtiger, stijver; tijd om te maaien. In 
het voorjaar komt een blauwe stroom boven de grond tussen de heuvels. 
Sneeuwroem, oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied, kan tegen zon, 
schaduw, vocht, droogte, een bolgewas dat zichzelf vermeerdert als het niet 
te vroeg wordt gemaaid.

VISIE
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Stroom van Sneeuwroem bloeit in de lente steeds opnieuw

Vijf á zes adventief grassoorten waaien ‘s zomers wuivend in de wind die ze bracht

Voor de winter invalt verkleuren de grassen, geel oranje, stijver in de wind

Stroming ‘vast’gelegd in aarde en planten, gefotografeerd aan de waddenkust



38 de HerKenning      -     Erf 201
Stadserf 201

zand klei

Grassen zijn over het algemeen niet de meest kieskeurige planten, bodem-
vaag heet dat in botanische kringen. Toch zijn er soorten die een duidelijke 
voorkeur voor natter of droger hebben, voor voedselrijk of voedselarm. Daar 
wordt gebruik van gemaakt bij het opstellen van het beplantingsplan. De 
kans is er om zo extreem te werken. Dankzij de blusvijver is er een nat milieu 
aan te leggen, en verschil in bodem is mogelijk dank zij het graven van het 
Enckerdiep (de bypass) waar zand en klei gescheiden vrij zullen komen.
 In het zuidelijke deel van de Kloof lijkt het binnengebied met gemid-
deld twee meter opgehoogd, dat zou op zich genoeg grond zijn om alle 
stroomheuvels te realiseren.

Serie doorsnedes opbouw van de stroomheuvels

Graven van nieuwe hank in de IJssel in Randerwaarden bij Deventer

VISIE
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Profiel dwars op de Geleding ter hoogte van de Niers Allee

Profiel dwars op de Geleding ter hooge van het station Kampen-Zuid
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INRICHTING

•	 Zwartendijk (buurtschap) 
•	 Zwartendijk slagen veenweidelandschap 
•	 De Geleding, wuivend welkom  
•	 Refugium zout-tolerante planten uit Zuiderzeetijd 
•	 Buitenplaats: Hotel, Congres, Bezoekerscentrum. 
  Model Klooster
  Model Kasteelhoeve

Stadserf 201

In de oksel van de westelijke op- en afrit wordt het slagenlandschap 
doorgezet. De weg komt hier vanuit het zuiden gezien weer op maaiveld. 
De wegsloten kunnen worden aangesloten op een te verdiepen perceel in 
de oksel. Daar zal zich een zouter milieu kunnen ontwikkelen, en dat is een 
kans voor planten die eigenlijk horen bij de tijd dat de landerijen nog onder 
invloed van een zoute Zuiderzee stonden. Het is een pragmatisme vanuit de 
planten gezien die tolerant zijn ten opzichte van zout om bij toenemende druk 
op het gebied juist weer een plek te vinden. Over het geheel genomen neemt 
de soortenrijkdom af. Het Enckerdiep zal wat dat betreft het tij mogelijk keren, 
maar het zoete water is minder geschikt voor zout-tolerante planten, die vin-
den hun plek in dit refugium, mede door het strooizout voor de A50.

VISIE
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Boven en links: scans uit artikel Flora 1931-2011, Niels Jeurink, Kamper Almanak 2012

Kaart Zuiderzee - Waddengebied van Johannes van Keulen uit 1771
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INRICHTING

•	 Zwartendijk (buurtschap) 
•	 Zwartendijk slagen veenweidelandschap 
•	 De Geleding, wuivend welkom  
•	 Refugium zout-tolerante planten uit Zuiderzeetijd 
•	 Buitenplaats: hotel, congres- bezoekerscentrum. 
  Model Klooster
  Model Kasteelhoeve

Stadserf 201

Alvaro Siza

Model Klooster - Ton van Beek

VISIE
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Model Kasteelhoeve - Ton van Beek

‘De Buitenplaats’ in hoek talud A50 en straks dijk Enckerdiep (bypass)

De weg en de Hanzelijn sluiten Kampen eindelijk weer optimaal aan op Ne-
derland. Daarmee wordt Kampen ook weer meer gastheer, niet alleen op toe-
ristisch niveau, maar ook zakelijk. Economische dynamiek moet niet verward 
worden met hectiek. Just daar waar je samen kunt komen, past een welkom, 
een herkenbaar punt dat zich niet opdringt maar open staat. In plaats van 
een lang gebouw dat zich alleen keert naar de tamelijk autonome snelweg 
zonder eigen identiteit, zijn zowel het model Klooster, als het model Kasteel-
hoeve gekoppeld aan drie werelden: aan het oude land van de polder, aan de 
nieuwe economische stroom en aan de nieuwe natuur van het Enckerdiep. 
Zo kan het een plek worden die mensen zich positief herinneren. 

Beide modellen zijn geassocieerd met een traditie van landschap, beheer 
en aanleg. Waar het kasteel wereldlijke macht uitstraalt, is het klooster meer 
gericht op bezinning, beide zijn krachtige tekens in een landschap die een 
omgeving kunnen dragen. 
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VISIE scenario 2 DE KLOOF

Stadserf 201
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VERANTWOORDING scenario 2 DE KLOOF

Wanneer de geplande bebouwing op de plek van de voormalige aansluit-
ing van de N50 een hard gegeven blijkt te zijn, dan verliezen de perrons 
van het station hun prachtige balkonfunctie. Het uitzicht wordt ingekaderd 
door snelweg, spoorlijn en bebouwing. Vanaf de perrons is er dan geen 
zicht op het verhaal tussen oude stad, nieuwe economie en het oude land. 
De Kloof als benoemd in de opdracht ontstaat door de lange wand tussen 
A50 en Zwartendijk. Om de door iedereen gewenste cultuurhistorische ver-
banden toch voelbaar te maken, stellen  we voor om bij De Kloof zwaarder 
in te zetten op de dijkring en de oude dwarsverbindingen tussen stad en 
Zwartendijk. 

DE GELEDING DE KLOOF
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INRICHTING scenario 2

Dijkring en Broekwegen

Stadserf 201

Boven Dijkring en broekwegen (dwarsverbanden Stad-Land) met verhalenbankjes

VISIE scenario 2 De wand
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scenario 2 De wand

 Dijkring en de Broekwegen worden intensief recreatief gebruikt. 
Hiervoor is een bankje ontworpen vanuit een binnenste-buiten gekeerd dijk-
profiel. In het bankje worden citaten ge(laser)graveerd. Het aantal bankjes 
groeit door de jaren. Ze zijn voorzien van de berichten van reizigers, dichters, 
bezoekers, bewoners, historici. Jaarlijks kiest een klein comité uit de tweets, 
facebookberichten, Almanak bijdragen, allerlei korte citaten die bijzonder 
worden vormgegeven. Samen vormen ze  een ‘bank’ van verhalen. De QR-
code geeft toegang tot een website waarop de volledige verhalen te vinden 
zijn en is een manier waarop persoonlijke berichten en verhalen aan 
HerKenning-Erf 201 kunnen worden achtergelaten.



48 de HerKenning      -     Erf 201

AANLOOP

De Zwartendijk is een Middeleeuwse horizon voor Kampen. Tussen de stad en haar oude dijk lagen veel dwarsverbanden door de polder die nu wordt doorsneden met nieuwe verbindingen in de IJsseldelta. In het kielzog van auto’s en treinen waaien ideeën en zaden mee. De stad groeit en draait zich naar de stroom. Het nieuwe Stadserf 2.01 verwelkomt reizigers, verhalen en zaden.

De HerKenning, Stadserf 2.01 van Jeroen van Westen en Henk Volkers, is één van de drie visies die er zijn ontwikkeld door drie bureau’s voor de  ‘restruimten’ tussen spoor, snelweg en nog te graven rivier op verzoek van de gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel.  De volledige voorstellen vindt u op de website van de gemeente:

TIJD IS AAN DE HORIZON DE OUDE

STAD

NIEUWE   STROMEN

DE STAD

DRAAIT

DE HERKENNING - STADSERF 2.01

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers



49Jeroen van Westen  Henk Volkers

AANLOOP

Aan drie bureau’s is gevraagd een visie te geven op De Kloof en een verbeel-
ding van deze visie op locatie ten toon te stellen in aanloop naar selectie en 
realisering.  De visie HerKenning-erf 201 berust op drie speerpunten:

•	 De gemeente Kampen wil de regie terug over het contact tussen stad en 
land in de driehoek A50, Hanzelijn en bypass. Dat verhaal willen wij com-
municeren naar de Kampenaar met een miniwebsite speciaal voor de 
smartphone. 

•	 De Kloof is een deel van de overgang tussen stad en land. De nauwe 
ruimte tussen A50 en Hanzelijn is geen verblijfsgebied, wel de markering 
van een nieuw stads-erf. Erf 201 is met de stad verbonden door dijkring 
en Broekwegen. Die ten dele gemankeerde verbindingen willen we onder 
de aandacht brengen, en daarmee het idee Erf 201. p 46-47.

•	 Cultuurhistorie is levend wanneer er een plaats is om verhalen te vertel-
len, om landschap en verhaal aan elkaar te koppelen. Het nieuwe station 
is een landmark, het stationsperron is een balkon voor verhalen. p 48-49

De Zwartendijk is een Middeleeuwse horizon voor Kampen. Tussen de stad en haar oude dijk lagen veel dwarsverbanden door de polder die nu wordt doorsneden met nieuwe verbindingen in de IJsseldelta. In het kielzog van auto’s en treinen waaien ideeën en zaden mee. De stad groeit en draait zich naar de stroom. Het nieuwe Stadserf 2.01 verwelkomt reizigers, verhalen en zaden.

De HerKenning, Stadserf 2.01 van Jeroen van Westen en Henk Volkers, is één van de drie visies die er zijn ontwikkeld door drie bureau’s voor de  ‘restruimten’ tussen spoor, snelweg en nog te graven rivier op verzoek van de gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel.  De volledige voorstellen vindt u op de website van de gemeente:

TIJD IS AAN DE HORIZON DE OUDE

STAD

NIEUWE   STROMEN

DE STAD

DRAAIT

DE HERKENNING - STADSERF 2.01

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers
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De Zwartendijk is een Middeleeuwse horizon voor Kampen. Tussen de stad en haar oude dijk lagen veel dwarsverbanden door de polder die nu wordt doorsneden met nieuwe verbindingen in de IJsseldelta. In het kielzog van auto’s en treinen waaien ideeën en zaden mee. De stad groeit en draait zich naar de stroom. Het nieuwe Stadserf 2.01 verwelkomt reizigers, verhalen en zaden.

De HerKenning, Stadserf 2.01 van Jeroen van Westen en Henk Volkers, is één van de drie visies die er zijn ontwikkeld door drie bureau’s voor de  ‘restruimten’ tussen spoor, snelweg en nog te graven rivier op verzoek van de gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel.  De volledige voorstellen vindt u op de website van de gemeente:

TIJD IS AAN DE HORIZON DE OUDE

STAD

NIEUWE   STROMEN

DE STAD

DRAAIT

DE HERKENNING - STADSERF 2.01

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

Boven:met groene cirkels gemarkeerd de plantlocaties voor Iepen ter herleving dijkring = herstel bondgenootschap Stad en Land

AANLOOP

DWARSVERBANDEN
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De Zwartendijk is een Middeleeuwse horizon voor Kampen. Tussen de stad en haar oude dijk lagen veel dwarsverbanden door de polder die nu wordt doorsneden met nieuwe verbindingen in de IJsseldelta. In het kielzog van auto’s en treinen waaien ideeën en zaden mee. De stad groeit en draait zich naar de stroom. Het nieuwe Stadserf 2.01 verwelkomt reizigers, verhalen en zaden.

De HerKenning, Stadserf 2.01 van Jeroen van Westen en Henk Volkers, is één van de drie visies die er zijn ontwikkeld door drie bureau’s voor de  ‘restruimten’ tussen spoor, snelweg en nog te graven rivier op verzoek van de gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel.  De volledige voorstellen vindt u op de website van de gemeente:

TIJD IS AAN DE HORIZON DE OUDE

STAD

NIEUWE   STROMEN

DE STAD

DRAAIT

DE HERKENNING - STADSERF 2.01

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

DWARSVERBANDEN

In de opdracht is dringend verzocht om niet alleen in boekvorm, poster en vir-
tueel de visie te presenteren, maar ook IN het plangebied. Werken van tijdelijke 
aard kunnen bijzonder waardevol zijn, maar geven in de contekst van deze 
opdracht een verkeerd signaal af. Het gaat hier om een gebied dat ‘heroverd’ 
wordt. Een gebied dat zo snel veranderd is en nog veranderen zal, dat er veel 
wantrouwen is gegroeid. Het is tijd om naar elkaar toe te groeien, om letterlijk 
samen een boom te planten in het vertrouwen van een  vruchtbare samen-
werking voor vele jaren. Het is tijd om te laten zien dat er aan alle kanten 
gezocht wordt naar een duurzame verbinding met het landschap.

Cruciaal is de structuur van dijkring en broekwegen, de dwarsverbanden 
tussen stad en land, tussen vroeger en nu en straks. Een structuur die hier en 
daar beschadigd is, maar nog wel gemarkeerd kan worden. Op die punten 
planten we bomen, iepen, net als aan de Zwartendijk. Bij iedere boom komt 
een paaltje met QR-code om contact te maken met de visies op het gebied 
dat de stad zich weer eigen wil maken.
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De Zwartendijk is een Middeleeuwse horizon voor Kampen. Tussen de stad en haar oude dijk lagen veel dwarsverbanden door de polder die nu wordt doorsneden met nieuwe verbindingen in de IJsseldelta. In het kielzog van auto’s en treinen waaien ideeën en zaden mee. De stad groeit en draait zich naar de stroom. Het nieuwe Stadserf 2.01 verwelkomt reizigers, verhalen en zaden.

De HerKenning, Stadserf 2.01 van Jeroen van Westen en Henk Volkers, is één van de drie visies die er zijn ontwikkeld door drie bureau’s voor de  ‘restruimten’ tussen spoor, snelweg en nog te graven rivier op verzoek van de gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel.  De volledige voorstellen vindt u op de website van de gemeente:

TIJD IS AAN DE HORIZON DE OUDE

STAD

NIEUWE   STROMEN

DE STAD

DRAAIT

DE HERKENNING - STADSERF 2.01

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

En  als  ik  nader  waar  de 
dijk zich buigt door ‘t land,

richt  kort  zich  op  die  
in de  lage  tuin  gebogen 

over  de  spade  staat,  en 
met  de  vrije  hand 

weert  zij  het  helle  licht 
beschuttend van de ogen.

En  als  ik  nader  waar  de 
dijk zich buigt door ‘t land,

richt  kort  zich  op  die  
in de  lage  tuin  gebogen 

over  de  spade  staat,  en 
met  de  vrije  hand 

weert  zij  het  helle  licht 
beschuttend van de ogen.Rechts dichtregels van Ida Gerhardt, toestemming gevraagd aan de erven via Querido

AANLOOP
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De Zwartendijk is een Middeleeuwse horizon voor Kampen. Tussen de stad en haar oude dijk lagen veel dwarsverbanden door de polder die nu wordt doorsneden met nieuwe verbindingen in de IJsseldelta. In het kielzog van auto’s en treinen waaien ideeën en zaden mee. De stad groeit en draait zich naar de stroom. Het nieuwe Stadserf 2.01 verwelkomt reizigers, verhalen en zaden.

De HerKenning, Stadserf 2.01 van Jeroen van Westen en Henk Volkers, is één van de drie visies die er zijn ontwikkeld door drie bureau’s voor de  ‘restruimten’ tussen spoor, snelweg en nog te graven rivier op verzoek van de gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel.  De volledige voorstellen vindt u op de website van de gemeente:

TIJD IS AAN DE HORIZON DE OUDE

STAD

NIEUWE   STROMEN

DE STAD

DRAAIT

DE HERKENNING - STADSERF 2.01

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

De HerKenning, Stadserf 2.01

Jeroen van Westen & Henk Volkers

Van  jou  zie  ik  alleen enkele 
torens  die  nog  uitsteken

Boven de wal van de N50.
Het  verkeersgeraas

belemmert me om de stilte 
te horen die weleer  jouw 

buitenkant zo kenmerkte.
Ik loop door, maar kom

BALKONVERHALEN

Naast het geraamte van het verleden is er een duidelijk teken van het heden 
en wissel op de toekomst. Het station Kampen-Zuid heeft vanaf de perrons 
en vanuit de sobere maar markante ‘torens’ een prachtig zicht op het plange-
bied, op het Erf van De Herkenning. Aan stad- en landzijde komen twee tek-
sten die door de letters heen zicht geven op het landschap waar de teksten 
over gaan. 
 De lezers worden uitgenodigd om de via de QR-code met een smart-
phone kennis te nemen van De HerKenning-Erf 201. Deze kleine website linkt 
door naar de gemeentelijke website, waarop de opdracht en de ingediende 
visies gepresenteerd worden.

Rechts: citaat uit Kampen roept, bijdrage van  J. van den Berg in Kamper Almanak 2008
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