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In hoofdstuk 4 zijn de cultuurhistorisch-ruimtelijke 
waarden  en aanbevelingen geformuleerd voor de 
6 deelgebieden waar Brunnepe uit bestaat: 

 - Eenvoud- en Spaarbankstraat en Berkhuizen
 - Begijnekwartier
 - Oranjewijk
 - Kloosterkwartier
 - Dorp-Noordweg-Nieuwe Buitenhaven-De 

Hagen
 - IJsseloevers en Berkterrein

Per deelgebied is een cultuurhistorische en ruimte-
lijke analyse opgenomen waar de waardering en 
aanbevelingen op zijn gebaseerd. De beschrijving 
van de cultuurhistorisch-ruimtelijke waarden en 
aanbevelingen zijn van een gedetailleerder niveau 
dan de algemene beschrijvingen, waarderingen en 
aanbevelingen van hoofdstuk 3, maar sluiten hier 
wel op aan. 

Per deelgebied is een waardenkaart opgenomen, 
waarop de cultuurhistorische waarden zijn sa-
mengevat. Op deze waardenkaarten zijn ook de 
beeldbepalende panden ingetekend die in hoofd-
stuk 5 zijn geselecteerd. 

In hoofdstuk 5 vindt de cultuurhistorische waar-
dering plaats van de zogenaamde ‘objecten’, dat 
zijn de panden, die òf reeds de status hebben van 
monument òf die op grond van dit onderzoek der-
mate cultuurhistorisch waardevol worden bevon-
den dat zij zijn geselecteerd als ‘beeldbepalend 
object’.  

De ‘Cultuurhistorische verkenning en waardenstel-
ling Brunnepe’ heeft de volgende opzet:

In hoofdstuk 1 worden de achtergronden en de 
grondslagen van het cultuurhistorisch onderzoek 
kort uiteengezet: de achtergronden voor de op-
dracht, de uitgangspunten van het onderzoek, de 
doelstellingen, de methoden van waardering en de 
methoden van onderzoek. 

In hoofdstuk 2 is de algemene biogra e van Brun-
nepe te vinden. De ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van het gebied wordt chronologisch 
beschreven. 

De geschiedenis is ingedeeld in de volgende tijd-
vakken:  
-  Middeleeuwen en zestiende eeuw;
-  De Republiek (ca. 1590-1795);
-  Negentiende eeuw
- Eerste helft van de twintigste eeuw
- Tweede helft van de twintigste eeuw-heden

In hoofdstuk 3 zijn de cultuurhistorisch-ruimtelijke 
waarden en aanbevelingen in algemene zin gefor-
muleerd, dus voor het gebied als geheel en op de 
grootste hoofdlijnen. 

Leeswijzer

Wij adviseren de snelle lezer die de cultuurhis-
torische verkenning raadpleegt in verband met 
concrete (stede-)bouwplannen of andere ruim-
telijke ontwikkelingen om eerst hoofdstuk 3 te 
lezen, waarna uitgaande van de in hoofdstuk 
4 opgenomen ‘deelgebiedenkaart’  op blz 60 
doorgelezen kan worden in de speci eke deel-
gebiedsparagraaf in hoofdstuk 4.
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van een gebied. Historische dijken, havenbekkens, 
bruggen, kades, stratenpatronen, historische per-
ceelsindelingen en straatpro elen, kaprichtingen, 
de verhouding tussen onbebouwd en bebouwd, het 
gebruik van onbebouwde terreinen, de karakteris-
tieke plaatsing van gebouwen op het perceel, de 
architectuur van de individuele bebouwing en bij-
voorbeeld de historische ontsluitingen maken alle 
deel uit van de cultuurhistorische karakteristieken 
van een omgeving. Ook de monumentale groen-
structuren alsmede de ondergrondse (archeolo-
gische) objecten en structuren vormen onderdeel 
van de cultuurhistorische waarden van een gebied. 
Deze laatste vormen overigens geen onderdeel 
van deze studie.

Ouderdom en de mate waarin bepaalde objec-
ten, ruimtelijke vormen en typologieën kenmerkend 
zijn voor een plek spelen een belangrijke rol in 
de waardering. Doorgaans geldt: hoe ouder het 
object, structuur, bouwspoor of archeologische ar-
tefact, hoe waardevoller. Maar dat wil niet zeg-
gen dat minder oude gebouwen of structuren niet 
evenééns zeer waardevol kunnen zijn, bijvoorbeeld 
20e-eeuwse werkplaatsen, kantoren, wederop-
bouwarchitectuur en kunst of ingenieurskunstwer-
ken. Hierbij speelt dan vaker de esthetiek van het 
object een rol, de speci citeit van de architectuur 
en typologieën uit die periode, de zeldzaamheid, 
of de constatering dat het object of de structuur 
een prominente rol heeft gespeeld in een karakte-
ristieke periode van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied. 

‘ruimtelijk passende’ omgeving en verschaft ge-
schiedenis en identiteit en dus diepgang aan een 
plek. Dit verhoogt niet alleen de belevingswaarde 
en het woongenot van een omgeving, maar ook de 
economische en recreatieve waarde. 

De ruimtelijke en cultuurhistorische analyse van dit  
cultuurhistorisch onderzoek zal zich beperken tot 
het gebied zoals hiernaast is afgebeeld. 
Voor de beschrijving van de ontwikkelingsge-
schiedenis van het gebied is het daarentegen niet 
wenselijk deze strikt te beperken tot het huidige 
Brunnepe, omdat anders niet voldoende inzicht 
kan worden geboden in de samenhang van de 
historische ontwikkelingen. In de beschrijving van 
de geschiedenis (hoofdstuk 2, biogra e) wordt 
de ruimere omgeving van Brunnepe dus even-
eens meegenomen. De deelgebiedbeschrijvingen, 
de waardering en aanbevelingen betrekken zich 
daarentegen alleen op het gebied binnen de ge-
biedsgrenzen (hoofdstuk 3 en 4). 

1.2  Wat zijn cultuurhistorische waar-
den? 

Onder cultuurhistorische waarden van een gebied 
worden verstaan: de zichtbare en onzichtbare (bo-
vengrondse én ondergrondse) historische objecten 
en structuren die bepalend zijn voor de a ees-
baarheid van de geschiedenis en/of een waar-
devolle bijdrage leveren aan het karakter en de 
identiteit van een gebied. Monumenten vertegen-
woordigen evidente cultuurhistorische waarden, 
maar ook de historische morfologie, dat wil zeg-
gen de historische vorm van een nederzetting of 
gebied, is van groot belang voor het in kaart bren-
gen van het totaal aan cultuurhistorische waarden 

De afdeling Fysieke leefomgeving van de ge-
meente Kampen, sectie Cultuurhistorie en Mo-
numentenzorg heeft het bureau Flexus AWC uit 
Rotterdam per januari 2019 uitgenodigd om een 
onderzoek uit te voeren naar de cultuurhistorische 
waarden van het deelgebied Brunnepe. Hiermee 
wordt mede invulling gegeven aan het vereiste 
in het Besluit Ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1) 
waarin is opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden 
met cultuurhistorische waarden. Dat kan slechts als 
ter voorbereiding op het bestemmingsplan deze 
waarden ook geïnventariseerd en geanalyseerd 
worden. 

De onderzoeksresultaten worden in dit rapport ge-
presenteerd en zullen door het College van B&W 
vastgesteld worden als beleidskader. Tevens kan 
dit rapport dienen voor het aanscherpen van het 
erfgoedbeleid en voor het formuleren van een ont-
wikkelvisie in relatie tot cultuurhistorie. 

Deze studie is niet alleen bedoeld voor de ge-
meentelijke diensten. Aangezien de inwoners van 
Kampen en Brunnepe de eerste belanghebbenden 
zijn bij een woon- en werkomgeving met een hoge 
ruimtelijke kwaliteit, waaraan cultuurhistorie een 
aanzienlijke bijdrage levert, is deze studie even-
eens bedoeld voor bewoners en bedrijven in Brun-
nepe en geïnteresseerden in dit gebied. Uiteinde-
lijk zijn zíj het die het gebied in eerste instantie 
vorm (moeten) geven en voor wie de kennis wat 
waardevol en karakteristiek is aan Brunnepe of 
wat juist niet, van groot belang is. Een juiste om-
gang met cultuurhistorie en díe ruimtelijke kwali-
teiten die geworteld zijn in de speci eke geschie-
denis van een plek, tilt het gebied uit boven een 

1.1  Inleiding 
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rie van Kampen. 
Waar mogelijk, is bij de foto’s en illustraties de 
bron c.q. fotograaf/illustrator opgenomen. Het 
overzicht van de geraadpleegde literatuur en 
de overige bronnen is opgenomen in het laatste 
hoofdstuk van dit rapport. 

1.5  Grondslag voor waardering

Brunnepe is een weerslag van meerdere cultuur-
perioden en van sterke wijzigingen in opvattingen 
met betrekking tot de ruimtelijke en functionele op-
zet van de stad. 
Dit laatste betekent dat niet alleen diversiteit en 
meerlagigheid, maar op de schaalniveaus van de 
deelgebieden ook een zekere eenduidigheid en 
samenhang als begrippen op Brunnepe van toe-
passing zijn. 
Deze ‘gebundelde diversiteit’ is één van de ka-
rakteristieken van dit gebied, maar tot op zeke-
re hoogte ook een basis van cultuurhistorische en 
ruimtelijke waardering. Valt een ingreep in het ene 
gebied volledig op zijn plek, op een andere loca-
tie zou deze zich buiten de historische ontwikke-
lingslijnen van het gebied plaatsen.  
Op het grootschalig stedenbouwkundig niveau 
kunnen zich daarentegen ruimtelijke structuren of 
constellaties bevinden die voor een groter gebied 
of zelfs voor Brunnepe als geheel van belang zijn, 
zoals bij de Noordweg of de Dorpsstraat het ge-
val is. De onderscheiding welk ruimtelijke aspect 
tot welk schaalniveau behoort is een deel van de 
analyse geweest én vormt een deel van het waar-
deringskader. Een analyse op het grootschalige 
structuurniveau is dan ook van groot belang om 
de historische ontwikkeling en ruimtelijke logica 
van het gehele gebied en van de deelgebieden 

De cultuurhistorische waarden die gedestilleerd 
worden uit deze analyse hebben zowel betrek-
king op waardevolle objecten (gebouwen, bouw-
werken), maar ook op historische structuren, een 
bepaald stedenbouwkundig patroon bijvoorbeeld, 
die uit een voor dit gebied bepalend tijdvak stamt. 
De bijzondere objecten (monumenten en niet-mo-
numenten) worden afzonderlijk beschreven in 
hoofdstuk 5. De waardevolle structuren en ruim-
telijke patronen worden beschreven in hoofdstuk 3 
en 4 (zie leeswijzer).

1.4  Methoden van onderzoek

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van een 
combinatie van veldonderzoek (opname van de 
verschillende gebieden), historisch-kartogra sch 
onderzoek, onderzoek naar primaire bronnen 
(historisch fotomateriaal en historische gemeen-
telijke beleidsstukken en ruimtelijke plannen), 
hedendaagse gemeentelijke beleidsstukken (be-
stemmingsplannen, visiedocumenten) en secundai-
re literatuur (historische onderzoeken). Er is tevens 
gebruik gemaakt van websites, om ontbrekende 
informatie op te zoeken en in te vullen, waarbij 
de websites van het Stadsarchief Kampen en het 
Frans Walkatearchief onmisbare bronnen bleken. 
Voor het onderzoek is tevens geput uit de kennis 
over Brunnepe zoals aanwezig bij de Stichting Be-
houd Erfgoed Brunnepe. Deze Stichting heeft de 
onderzoekers van literatuur en bronnen voorzien 
en door middel van het geven van interviews diep-
gang gegeven aan de onderzoek. 
Tevens zijn interviews gehouden met Theo van 
Mierlo, verbonden aan het Stedelijk Museum Kam-
pen, en met Geraart Westerink, zelfstandig cul-
tuurhistorisch onderzoeker en specialist in de histo-

1.3  Doelstellingen en focus van het 
onderzoek

Hoewel bepaalde tijdlagen veel prominenter aan-
wezig zijn dan andere, is de cultuurhistorische rijk-
dom van een gebied, en daarmee ook de rijkdom 
van beleving, vaak gelegen in de ervaring van 
een grote tijddiepte of cultuurhistorische meer-
lagigheid. Omdat het hier beschreven gebied in 
meerdere tijdvakken tot stand is gekomen worden 
al die tijdlagen behandeld wat betreft hun bijdra-
ge aan het ontstaan van Brunnepe in zijn huidige 
verschijningsvorm. 

De achtergrond van deze opdracht, het vervlech-
ten van cultuurhistorische waarden in het ruimte-
lijk beleid en het borgen ervan in de ruimtelijke 
beleidsinstrumenten, betekent dat in dit onderzoek 
niet alleen de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
gebied wordt beschreven, de speci eke groeipro-
cessen, de planvorming en de ideeën die  Brun-
nepe hebben gevormd, maar ook de ruimtelijke 
resultante van die geschiedenis, want daartussen 
bevinden zich immers díe fysieke cultuurhistorische 
waarden die in het bestemmingsplan en wellicht 
ook nog in andere ruimtelijke instrumenten een 
plaats dienen te krijgen. De ontwikkelingsgeschie-
denis van dit gebied wordt om die reden doel-
gericht geschreven op het begrijpen van het ruim-
telijke ‘systeem’ van Brunnepe en op het ef ciënt 
inzetten van deze kennis in het ruimtelijk instrumen-
tarium. Dat laatste brengt weer met zich mee dat 
de fysieke cultuurhistorische waarden niet alleen 
maar gewaardeerd worden vanuit hun cultuurhisto-
rische ontstaansgronden, maar ook vanuit hun ruim-
telijke kwaliteiten en bijdragen aan het bestaande 
en mogelijk toekomstig stedelijk weefsel. 
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nauwere samenhang met andere architectonische 
waarderingscriteria dan bij de stedenbouwkundi-
ge waardering. 

1.7  Grondslag voor aanbevelingen
     
De basis voor de aanbevelingen vormen: 
• De cultuurhistorische waarden op gebiedsni-

veau, objectniveau en op het niveau van de 
structuren en ruimtelijke constellaties, zoals op 
grond van de criteria uit de vorige subpara-
graaf is bepaald. 

• De cultuurhistorische waarden in relatie tot hun 
ruimtelijke kwaliteit of impact op de omgeving. 

• De huidige ruimtelijke ontwikkelingen en ruim-
telijke knelpunten indien deze in relatie kunnen 
worden gebracht met nog aanwezige of ver-
dwenen cultuurhistorische waarden.*   

* De waardering van de cultuurhistorische objecten en 
structuren uit de verschillende tijdlagen kan vanzelfspre-
kend niet anders plaats vinden dan op basis van fysieke 
elementen en structuren die nog altijd aanwezig zijn. 
Voor de aanbevelingen ligt dat anders. Voor het geven 
van aanbevelingen ten aanzien van knelpunten in de 
cultuurhistorische en ruimtelijke situatie kan worden ge-
put uit situaties die nu niet meer bestaan, indien hieruit 
oplossingen voor hedendaagse ruimtelijke vraagstuk-
ken gedestilleerd kunnen worden.   

Ensemblewaarden: de mate waarin meerdere 
objecten of structuren een sterk samenhangend 
geheel vormen, dat meer is dan een stedenbouw-
kundig samenhangend weefsel;

Historisch-architectonische waarden: de mate 
waarin en de wijze waarop architectonische ken-
merken van een gebied of een structuur aansluiten 
op de stedenbouwkundige kernkarakterstieken, de  
oorspronkelijke uitgangspunten van het grotere 
ontwerp of op de in de geschiedenis verankerde 
historische identiteit, alsmede de mate waarin de 
architectuur deze historische-stedenbouwkundige 
context kwaliteit en karakter verleent.  

Zeldzaamheid: de zeldzaamheid of bijzonder-
heid van een structuur of gebied in het tijdvak van 
ontstaan of in het heden. De zeldzaamheid kan 
betrekking hebben op één of meer van de vier 
bovengenoemde waarden. 

Gaafheid/herkenbaarheid: de mate waarin een 
structuur of gebied in zijn oorspronkelijke toestand, 
of in een voor de geschiedenis van de structuur 
of gebied van belang zijnde historische fase, be-
waard is gebleven. Deze waarde kan slechts als 
criterium worden ingezet als een of meer van de 
bovenstaande waarden van toepassing zijn.

De criteria voor gebouwen en objecten sluiten aan 
op bovenstaande, maar zijn precieser geformu-
leerd in hoofdstuk 5. Bij de objecten is de mate 
waarin de architectuur karakter verleent aan de 
stedenbouwkundige hoofdopzet van het gebied 
eveneens van belang voor het bepalen van de cul-
tuurhistorische waarden van architectuur, maar in 

te kunnen benoemen en met elkaar in verband te 
brengen (zie hoofdstuk 3). 

1.6  Criteria cultuurhistorische waar-
dering 

Voor de beoordeling van de cultuurhistorische 
waarden van structuren en gebieden (ruimtelijke 
constellaties) is van belang te bepalen in hoeverre 
die structuren en gebieden één of meerdere van 
de volgende waarden vertegenwoordigen: 

Historisch-maatschappelijke waarden: (ook ‘al-
gemeen cultuurhistorische waarden’): de mate 
waarin een structuur of gebied een relatie heeft 
met een speci eke en voor het gebied van belang 
zijnde historische periode, gebeurtenis, beweging 
of ontwikkeling, of een relatie heeft met een be-
paalde ontwerper, persoon of groep personen. 
Onder de historisch-maatschappelijke waarde is 
tevens begrepen ouderdom als cultuurhistorische 
waarde (naarmate de ouderdom van een object 
toeneemt, neemt doorgaans ook de cultuurhistori-
sche waarde toe). 

Historisch-stedenbouwkundige waarden: de ste-
denbouwkundige kwaliteit van de structuur of het 
gebied in relatie tot (de opzet van) de historische 
stedenbouwkundige structuur van de omgeving en/
of de mate waarin de structuur of het gebied een 
uitdrukking is van de belangrijke motivaties, dis-
cussies of vormtalen van een historisch tijdvak in 
stedenbouwkundige zin. Onder de historisch-ste-
denbouwkundige waarden zijn tevens begrepen 
de stedenbouw-typologische waarden.
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Reconstructietekening van de IJsseldelta rond het midden van de 14e eeuw. <Historische Stedenatlas Kampen>

Gecombineerde kaart van het AHN en de multibeamgegevens, waarop de oude geulsystemen van de IJssel onderscheiden 
kunnen worden. <Historische Stedenatlas Kampen>
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gelet op de aansluitende bedijkingen (Reijersdijk 
respectievelijk Sint Nicolaasdijk), die zodanig zijn 
dat het geheel bij benadering een z vormt, mogen 
we de Dorpsstraat (eventueel Greenterweg) zeker 
als oudste kern van Brunnepe aanduiden.’5

Wat het beeld compliceert zijn de voortdurende 
veranderingen in de IJsseldelta. In de vijftiende 
eeuw, bijvoorbeeld, nam de watertoevoer vanuit 
de IJssel sterk af en ontstond de Zuiderzee. Bo-
demonderzoek leverde een schat aan gegevens 
op maar sommige ontwikkelingen blijven ongewis. 
Vast lijkt te staan dat in de vijftiende eeuw pogin-
gen werden ondernomen om een aantal aftakkin-
gen van de rivier in de nabijheid van Brunnepe 
af te dammen; deze mondde oorspronkelijk uit in 
de Zuiderzee. Bij het Zuiddiep in het noordwesten 
(niet te verwarren met het Brunneperdiep, waar-
van het tracé te herkennen is in de singels bij de 
Sint Nicolaasdijk) mislukte dat, maar de afsluiting 
van het Brunneperdiep was slaagde wel6. Volgens 
de archeoloog Alexander Jager is Brunnepe een 
ontginningsnederzetting uit de 12e eeuw. De oor-
spronkelijke ontginningsas wordt gevormd door 
het stratenlint Greenterweg en Dorpstraat. De ne-
derzetting ligt op een oeverwal, van waaruit het 
dorp is ontgonnen. Een slenk van de IJssel ten noor-
den van de Greenterweg diende als haven. Aan 
de oostzijde van de Greenterweg en Dorpstraat 
was een inham van de Brunneper haven, de hui-
dige jachthaven de Riette7. Brunnepe viel al in 
de Middeleeuwen juridisch onder Kampen, maar 
het vormde toch een betrekkelijk zelfstandige ge-
meenschap met behalve een eigen haven, tevens 
een vismarkt, een school en de Sint Joriskapel (ge-
wijd aan Sint Joris). Hieraan was een gasthuis ver-
bonden, dat in 1350 door de Kampenaar Henric 
Snagghe en zijn vrouw was gesticht. De kapel was 

Brunnepe behoorde tijdens de middeleeuwen tot 
de ‘stadsvrijheid’ van Kampen. Brunnepe werd al 
in 1329 in de bronnen genoemd.2  Volgens sommi-
ge bronnen is de nederzetting echter al veel ouder 
en ook ouder dan Kampen. Die aanname is ge-
baseerd op het idee dat de naam is afgeleid van 
‘brun apa’, dat bruin water zou betekenen. Een 
verwijzing naar het water van een veenriviertje 
dat vanuit het achterland ten noorden van het la-
ter ontstane Kampen in de IJssel uitmondde.3 Deze 
werd volgens de historicus C.N. Fehrman de Riete 
genoemd; het deel dat in de IJssel uitmondde viel 
samen met een watertje dat later de Brandsloot 
heette, zo bleek uit zijn onderzoek waarbij hij de 
kaart van Jacob van Deventer uit 1560 vergroot-
te en over een kaart uit 1939 legde4. Volgens de 
bodemkundige P.J. Ente, in een artikel over de IJs-
seldelta, ontstond Brunnepe bij de mond van de 
Brun-apa, die ergens in de huidige polder Broe-
ken en Maten zijn oorsprong vond. Volgens hem 
was Brunnepe ook ouder dan Kampen. ‘Over de 
ongetwijfeld eveneens ouder dan Kampen zijnde 
nederzetting Brunnepe valt, mede met behulp van 
de door Fehrmann gegeven reconstructie van een 
fragment van een kaart van Van Deventer, het vol-
gende op te merken: De naam Brun-apa is met 
grote waarschijnlijkheid te vertalen als bruin wa-
ter. Hoewel sommigen hierin de IJssel willen her-
kennen komt het ons voor dat eerder aan een lo-
kaal veenstroompje gedacht dient te worden en 
wel in het bijzonder aan het op de kaart van Van 
Deventer ten noordoosten langs de Dorpstraat en 
Greenterweg aangegeven naamloze watertje (dit 
is niet de Riete, want die wordt als noordwaarts 
naar de IJssel lopende langs de Pannekoekendijk 
aangegeven). De bebouwing van de kaart van 
Van Deventer in aanmerking genomen en mede 

Brunnepe is tegenwoordig de naam van een wijk 
van Kampen, maar ontstond als een zelfstandige 
nederzetting langs de IJssel, die hier in noordwes-
telijke richting naar de ongeveer vier kilometer 
verderop gelegen Zuiderzee (nu IJsselmeer) loopt. 
Het dorp ligt aan de rivier en grenst in het zuidoos-
ten aan het vroegere De Hagen, een wijk die tot 
Kampen behoorde en in de middeleeuwen buiten 
de Hagenpoort ontstond; tegenwoordig herinnert 
niets meer aan De Hagen en wordt dit deel tot 
Brunnepe gerekend. Brunnepe vormt van oudsher 
een betrekkelijk hechte gemeenschap en de toen-
malige directeur Gemeentewerken, Roest Van Lim-
burg, typeerde het in 1939 als ‘een merkwaardig 
verschijnsel, dat een deel der bevolking beslist in 
Brunnepe wil wonen en zich elders blijkbaar min-
der thuis gevoelt’1. Het is niet eenvoudig het eerste 
begin van Brunnepe te reconstrueren. De neder-
zetting werd in het rampjaar 1672 waarschijn-
lijk voor een deel verwoest en ook in de periode 
daarvoor zijn belangrijke gebouwen, waaronder 
twee kloosters, uit het dorp verdwenen. Historici 
hebben verschillende, soms tegenstrijdige opvattin-
gen ontwikkeld over de oudste geschiedenis van 
Brunnepe, en baseren zich daarbij op de schaarse 
schriftelijke bronnen, archeologisch onderzoek en 
de oudste kaarten. Deze biogra e probeert een 
reconstructie te geven van het ontstaan en de ont-
wikkeling van Brunnepe vanaf de middeleeuwen 
tot heden.

2.1  Inleiding 2.2  Middeleeuwen en zestiende eeuw
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Plattegrond Brunnepe in de 16e eeuw. <Kamper Almanak 1949, nr. 7 C.N. Fehrmann> 

Hagenpo o r t



19Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Brunnepe

2

2.
2 

M
ID

D
EL

EE
U

W
EN

 E
N

 1
6E

 E
EU

W

Verder herinneren alleen nog de namen van twee 
pleinen en de buurtjes eromheen er nog aan: 
het Begijneplein met het Begijnekwartier aan de 
noordkant van de Noordweg en het Kloosterplein 
met het Kloosterkwartier aan de zuidkant. Over 
de exacte locatie van de beide kloosters is lang 
gespeculeerd. 
Het klooster aan de noordkant betreft het Begij-
neklooster, het zogenaamde Sint Michielsklooster 
op den Oord. Het was vernoemd naar de Mont 
Saint Michel in Bretagne en was volgens een bron 
uit 1424, waarin het klooster voor het eerst werd 
vermeld, van de derde orde van St. Franciscus.11  
Volgens W.A. Fasel is het niet bekend wanneer dit 
klooster is gesticht, maar waarschijnlijk niet vóór 
1400.12  Het stond aan de Noordweg, ongeveer 
op de plek waar nu de Dr. Bouwmanschool staat. 
Alexander Jager schrijft in ‘Middeleeuws Kampen‘ 
dat de begijnen hier al in 1339 aanwezig waren.13   
Het klooster aan de zuidkant van de Noordweg, 
voor de Zusters van het Gemene Leven, ofwel het 
besloten convent der Augustinessen, werd in het 
begin van de vijftiende eeuw gebouwd. Op 16 
mei 1410 gaf het stadsbestuur van Kampen aan 
de ‘gheesteliken personen die plegen te wonen op 
ter were boven Sunte Nycolaeskerke in der Hof-
straten’ in de stad een stuk land en de Sint Jo-
riskapel te Brunnepe met alles wat erbij hoorde 
om daar een klooster te bouwen. De stad kreeg 
in ruil daarvoor de panden aan de Hofstraat en 
het in 1399 gestichte convent verliet de stad.14 In 
1412 was het klooster op de locatie in Brunnepe 
gereed en traden veertien personen in; de St. Jo-
riskapel maakte deel uit van het nieuwe complex. 
Het werd ingewijd door de priores van Winde-
sheim, Belheem en Berg. Vier van de bewoners 
legden de kloostergeloften af.15 Het stadsbestuur 

de grens met De Hagen markeerde. Deze kern 
werd aangeduid als den Oerd en hier ontstonden 
in de veertiende eeuw twee kloosters, waarover 
later meer. Een andere cluster van bebouwing zou 
zich aan de noordzijde van de Sint Nicolaasdijk 
hebben bevonden, maar archeologische navor-
singen leverden weinig op; de Sint Nicolaasdijk 
maakte deel uit van de omdijking van de gemeen-
schappelijke stadsweide van Kampen en Brunne-
pe, die werd aangeduid als Broeken en Maten. 
Tenslotte maakt Jager op basis van de kaart van 
Jacob van Deventer nog gewag van drie andere 
clusters buiten de Oerd, alle gelegen ten noorden 
van de Noordweg; de meest westelijke zou in de 
Middeleeuwen de kernbebouwing van Brunnepe 
geweest kunnen zijn. Dit gedeelte lag ongeveer 
tussen de huidige Greenteweg en de Beltweg.9  
In 1993 werd een archeologisch onderzoek ver-
richt ter hoogte van de Dorpsstraat 14 tot en met 
20. De panden die daar stonden werden gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwbouw. Op 1,5 me-
ter onder het huidige straatniveau werden twee 
houten huizen blootgelegd. Uit de opgraving kon 
worden afgeleid dat het om vissershuizen ging met 
een houtskeletconstructie. Aan de hand van de op-
graving van onder andere aardewerk kon het huis 
worden gedateerd uit het einde van de dertiende, 
begin veertiende eeuw.10

Kloosters

Er werden in de vijftiende eeuw twee kloosters in 
Brunnepe gesticht, die tijdens de Reformatie al 
weer werden afgebroken. De buurt bevat waar-
schijnlijk nog de archeologische resten van de bei-
de kloosters, die onder het dikke pak zand voor 
de ophoging van de wijk moeten zijn verdwenen. 

bedoeld voor de bewoners van Brunnepe, zodat 
zij niet naar Kampen hoefden voor het volgen van 
de kerkelijke dienst. De Sint Joriskapel met gast-
huisje stond op de plaats waar tegenwoordig de 
Dorpstraat en de Pannekoekendijk (nu Reijersdijk) 
een hoek maken: bij de Schreijershoek. De huidige 
St. Jorisstraat – die niet op de locatie van de oude 
kapel ligt brengt de oude kapel in herinnering. 

De eerste bebouwing ontstond langs de linten die 
al op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 
te zien zijn en ook nu nog in de plattegrond her-
kenbaar zijn: de huidige Noordweg in het noorden 
(in de zestiende eeuw nog ‘den Oordweg’ gehe-
ten), de Dorpsstraat in het westen en de Steen-
dijk (tegenwoordig Reijersdijk en Pannekoeken-
dijk) aan de zuidzijde.8 Het tracé ervan zet zich 
in de Oudestraat binnen de muren van Kampen 
voort en vormde de belangrijkste verbindingsweg 
tussen Brunnepe, de Hagen en Kampen. Ook de 
Oordweg was een dijk en vormde de kern van een 
laaggelegen, omdijkt gedeelte dat werd aange-
duid als ‘den Oerd’ (ook wel oerd of oerde). Het 
vormde een tweede verbinding tussen Brunnepe 
en de stad. Bij de huidige Greenterweg en de 
Dorpstraat bevond zich de meest westelijke be-
bouwing; dit was mogelijk de middeleeuwse kern-
bebouwing. Langs de oostzijde van de Steendijk 
en langs de Greenterweg stroomde, in feite bui-
tendijks gebied, de Riete, die bij de Hagen in de 
IJssel uitmondde. 
In zijn ‘Middeleeuws Kampen’ wijst Alexander Ja-
ger de omdijkte kern tussen de Noordweg in het 
Noorden, die als de belangrijkste ontsluitingsweg 
zou fungeren, de Dorpsweg in het westen , de Pan-
nekoekendijk in het zuiden (de belangrijkste route 
naar Kampen), en in het oosten de Brandsloot, die 
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Plattegrond Brunnepe en de Hagen naar Jocob van Deventer, over de plattegrond van 1939 gelegd. <Kamper Almanak 1949, nr. 7, C.N. Fehrmann>
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bepaalde bij de oprichting dat het kloostercom-
plex niet meer dan 24 bewoners mocht tellen. In 
1419 werd dit aantal uitgebreid tot 48 en in 1497 
telde het 62 bewoners. Rond 1450 telde het on-
geveer 120 kloosterlingen en was het een van de 
grootste kloosters bij Kampen.16  De exacte locatie 
van het klooster is moeilijk te bepalen. Fehrmann 
concludeerde dat het ongeveer gestaan heeft op 
de plaats waar de Dorpstraat en de vroegere 
Pannekoekendijk (nu Reijersdijk) een hoek maken.  
Opgravingen zouden duidelijk moeten maken17 
of deze aanname inderdaad klopt. Hoewel het 
stadsbestuur van Kampen toestemming voor de 
bouw van deze instellingen had gegeven, stond 
het driemaal op het punt om beide kloosters af te 
breken. ‘In de oorlogen die Kampen aan het einde 
van de vijftiende en het begin van de zestiende 
eeuw voerde met de heren van Wisch, Karel van 
Gerle en Roelof van Munster boden de kloosters 
te Brunnepe namelijk een prachtige gelegenheid 
aan de vijand om zich er te verschansen’, meld-
de Dicky Haze.’18 Voor de Reformatie haar beslag 
kreeg, kwam van het voornemen beide kloosters af 
te breken echter niets terecht.

De Hagen

Tussen Kampen en Brunnepe lag vanaf de Late 
Middeleeuwen tot aan het laatste kwart van de 
zeventiende eeuw een niet ommuurde voorstad: 
‘De Haghe’ (De Hagen). Dit gedeelte ontstond vlak 
buiten de Hagenpoort. De grens tussen Brunnepe 
en De Hagen liep ongeveer ter hoogte van de hui-
dige Slagersweg. In de Middeleeuwen werkte het 
stadsbestuur uitbreidingen buiten de stad tegen. 
Een belangrijke reden daarvoor was ongetwijfeld 
dat bij aanvallen op de stad bebouwing buiten de 

vestingmuren gevaren voor de stad kon opleveren. 
De vijand kon zich er immers verschansen. Op 17 
november 1327 namen Raad en Schepenen van 
Kampen het besluit, ‘dat een burger van Kampen, 
buiten de muren wonende, wiens goed 200 pond 
cleyne of meer waard was, voor St. Gereons- en 
Victorsdag binnen de stadsmuren zal komen te wo-
nen op een boete van 40 pond ieder jaar. Zolang 
hij dit niet deed zou hij voor een gast gehouden 
worden’. Ook mocht men buiten de muren geen 
nieuw huis timmeren of oude huizen verbeteren. 
Nadat de vestingmuren waren verbeterd, wijzig-
de het stadsbestuur zijn houding ten opzichte van 
bebouwing buiten de stadspoort. In een besluit van 
1387 moedigden Raad en Schepenen de bouw 
van huizen buiten de Hagepoort zelfs aan.19  Net 
als Brunnepe had ook De Hagen een haven maar 
die lag vlak buiten de stadsmuur van Kampen en 
hoorde feitelijk bij de stad.20

Het gebied bij de Greenterweg, Sint 
Nicolaasdijk, Beltweg en de Riete

In de veertiende eeuw werd de Sint Nicolaasdijk 
aangelegd als bescherming tegen de Zuiderzee. 
Deze werd voor het eerst vermeld in 1302 (dus 
nog voor van Brunnepe sprake was). De bewoning 
die langs de dijk ontstond maakte deel uit van het 
dorp Brunnepe. De waterloop de Riete werd voor 
het eerst vermeld in 1384. Deze waterloop stond 
in verbinding met de IJssel of was hier mogelijk een 
zijtak van. Vanaf de middeleeuwen was deze wa-
terloop in gebruik als de zogenaamde Brunneper 
Haven. In 1554 werd op de plek waar de Burgel 
(de stadsgracht) in de IJssel uitmondt de Buitenha-
ven aangelegd. Daar bevond zich ook een scheep-
stimmerwerf. Het gebied ten westen van de Brun-

neper haven is de Greente. Dit is een deel van de 
voormalige stadsweide. Het gebied werd in 1364 
als Haegheninher Grynt door bisschop Jan van Ar-
kel aan de stad geschonken. Door de ligging van 
Kampen tussen de IJssel en de Zuiderzee, vormde 
de dreiging van het water een belangrijke zorg 
van de stad. Rond 1600 was de Drontherzeedijk 
aangelegd, een zeewering die de stad moest be-
schermen in geval van hoog water. Voor het geval 
deze bezweek was er een tweede gordel die be-
scherming moest bieden. Hiervan maakte de Sint 
Nicolaasdijk, maar ook de Zwartendijk, de Slaper 
en Venedijk deel uit. Ook deze kering bood echter 
niet altijd voldoende bescherming tegen het water. 
In veel steden waren stadsboeren gevestigd. Ze 
bedreven landbouw, groenteteelt, fruitteelt en der-
gelijke en hielden vee en pluimvee. Op oude plat-
tegronden is te zien dat in steden vrij grote stukken 
grond lagen met boerenbedrijven. Deze stadsboe-
ren bezaten vaak speciale weide- en burgerrech-
ten. Een belangrijk recht van de middeleeuwse 
burger in Kampen was het mogen laten weiden van 
vee op de gezamenlijke weilanden. Het grootste 
deel van deze weiden lag ten noorden, westen en 
noordwesten van de stad, zoals in het gebied de 
Greente. Omdat er steeds meer burgers met wei-
derechten kwamen en er te weinig weidegronden 
waren, werd in 1559 het burgerrecht gesplitst in 
het grootburgerrecht en de kleinburgerschap zon-
der weiderecht. In 1610 kwam er nog een derde 
groep bij: de buitenburgers, veehouders die buiten 
de stadsmuren woonden. De Greente heeft lange 
tijd een open karakter gehouden met bedrijven 
die veel ruimte vergden, vooral boerderijen. 
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Kampen was buiten de vesting eeuwenlang om-
zoomd geweest met weilanden. Eind zestiende 
en begin zeventiende eeuw werd het gebruikelijk 
dat de elite zich buiten de stad ging verpozen. 
Ze legden hoven aan die werden beplant met 
fruitbomen, heesters en waarschijnlijk enkele stin-
zenplanten. Er werden koepeltjes of tuinhuizen ge-
plaatst en er werden moestuinen aangelegd. Een 
voorbeeld van een hof vlak buiten de vesting was 
die van Ysebrand Jansen Veneman. Hij was op 30 
april 1729 door ‘aanerving van zijn oude moeije 
(tante) eigenaar (...) geworden van een hof, gele-
gen buiten de Hagenpoort op het Cingel.21

Net als De Hagen deelde Brunnepe haar politieke 
lot met de stad Kampen; raakte de stad in militaire 
con icten verzeild dan troffen die ook de dorpen 
in de omgeving. Aan het eind van de veertiende 
eeuw speelde Herbern van Putten, een roofrid-
der, de stad parten, later kreeg de stad het aan 
de stok met andere belagers uit Gelderland en 
tijdens de Gelderse oorlogen onder andere met 
Roelof van Munster. Aan het eind van de zestiende 
eeuw raakte de stad betrokken in de woelingen 
die uiteindelijk tot het ontstaan van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden zouden leiden. In 
1572 veroverde Willem van den Bergh de stad 
voor de Prins van Oranje; hij belegerde de stad 
vanuit Brunnepe en De Hagen en toen hij erin 
slaagde haar in te nemen liet hij de twee kloosters 
plunderen. Lang duurde de bezetting van de stad 
niet: nog in hetzelfde jaar maakte een Spaans le-
ger er een einde aan. Zes jaar later keerde het 
tij opnieuw en nam Wolter Hegeman de stad in. 
Nu kreeg vooral Brunnepe het zwaar te verduren; 
in het Begijnenklooster ontstond zelfs een brandje. 
Op de eerdere plunderingen volgde een nieuwe 

rooftocht en ook de beeldenstorm liet een spoor 
van verwoesting achter. Op een landdag in 1581 
besloot het landsbestuur van Overijssel – nu een 
van de zeven ‘Verenigde Nederlanden’ tot de 
sloop van beide kloosters. Nog in hetzelfde jaar 
werd het Augustinessenklooster afgebroken. Het 
Michielsklooster is tussen 1589 en 1596 afgebro-
ken. Ook hier zijn boven de grond geen resten be-
waard gebleven.22 De oorlogen, plunderingen en 
beeldenstorm lieten diepe sporen na in Brunnepe, 
maar die vielen in het niet bij de gevolgen van 
het rampjaar, 1672. De IJssellinie werd ontruimd 
en Kampen door Franse troepen bezet. Gepro-
voceerd door een kanonsalvo vanaf een staatse 
vloot, die eind augustus voor de stad opdoemde, 
besloten de Fransen Brunnepe en De Hagen tot de 
laatste steen af te breken. Bij De Hagen werd dit 
voornemen volledig uitgevoerd, maar ook Brunne-
pe werd waarschijnlijk (zwaar) beschadigd. Na de 
oorlogshandelingen in 1672 krabbelde het dorp 
weer langzaam op. Langs de dijken en wegen 
werd weer gebouwd, het boerenbedrijf werd her-
vat en de visserij leefde weer op. Op kaarten uit 
het midden van de achttiende eeuw staat het dorp 
weer als bebouwd weergegeven, zowel langs de 
Dorpsstraat en de Greenterweg, als op de kop 
van de Noordweg is een lintbebouwing te zien.

2.3  Brunnepe tijdens de Republiek
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Het water van de IJsseldelta bleef een stempel 
drukken op de ruimtelijke structuur; het vormde ook 
een belangrijke schakel in het verkeer en de bedrij-
vigheid. Op het verhoogde gedeelte van de veer-
kop, aan het einde van de Veerweg/Havenweg 
(Veerkoppien, oftewel Veerkopje) bevond zich het 
veerhuis van het veer tussen Brunnepe en Sevenin-
gen. Deze werd pas in 1939, na het gereedko-
men van een brug over de sluis in het Ganzendiep 
opgeheven. Al op kaarten uit de achttiende eeuw 
bevond zich op het Veerkoppien een scheepswerf, 
vanaf het begin van de negentiende eeuw bekend 
als de werf van Schepman, die mogelijk op deze 
plek veel oudere voorlopers had. 

De ligging in de Delta leverde ook gevaren op. 
Het gebied bleef gevoelig voor overstromingen – 
het stelsel van oude dijken waarvan sommige de-
len honderden jaren oud waren kon deze dreiging 
niet wegnemen – dat lukte pas met de aanleg van 
de Afsluitdijk in 1932. In de nacht van 3 op 4 fe-
bruari 1825, tijdens een stormvloed was er een 
grote overstroming in Brunnepe en werden veel 
van de ongeveer tachtig huisjes van de handwerks-
lieden, dagloners, vissers en kleine boeren langs 
de Dorpsstraat, Greenterweg, Sint Nicolaasdijk en 
Pannekoekendijk weggespoeld. Al was de schade 
opnieuw aanzienlijk, de buurtschap slaagde erin 
ook deze tegenslag het hoofd te bieden. Daarbij 
speelde de ligging vlakbij Kampen Brunnepe in 
de kaart. Zolang de verdedigingswerken van de 
stad nog een militaire functie hadden kon het over-
gangsgebied niet uitgroeien tot een schakel tussen 
stad en voorstad. In de jaren dertig van de negen-
tiende eeuw verloren de stadsmuren hun defensie-
ve functie en maakte het gebied – de vroegere De 
Hagen – een gedaantewisseling door. Stadsbewo-
ners gebruikten de vestingwerken van oudsher als 

een plek om te wandelen. In Kampen boden ze 
uitzicht over moestuinen, tuinkoepels en tuinhuizen, 
maar tot het begin van de negentiende eeuw was 
de stad vanaf de buitensingel niet te zien – de 
stadsmuur belemmerde het uitzicht. Aan het eind 
van de jaren twintig besloot de gemeenteraad tot 
de aanleg van een plantsoen op de landzijde van 
de stadswallen. Nicolaas Plomp, sinds 1826 stads-
architect van Kampen maakte een ontwerp voor 
een plantsoen op de landzijde van de stadswallen 
dat in de periode 1830 tot 1834 tot stand kwam. 
In 1846 was de aanleg van het park in Engelse 
landschapsstijl klaar dat liep van de Buitenhaven 
tot aan het Oorgat. De Hagenpoort droeg bij aan 
het romantische karakter van het park. In de ne-
gentiende eeuw begon Kampen langzaam maar 
zeker weer tekenen van groei te vertonen; grond 
binnen de ommuring werd schaars. Nadat het 
stadsgebied binnen de wallen geheel was volge-
bouwd waren het vooral de gronden van Brunnepe 
en de Hagen waarop werd uitgebreid. Door de 
slechte staat van de poort en het feit dat het een 
obstakel was geworden voor het verkeer, besloot 
de gemeente de Hagenpoort in 1893 af te bre-
ken.

Gasfabriek

Rond 1850 kwam gaswinning uit kolen in Neder-
land steeds meer in gebruik. Omdat de oliekosten 
(d.w.z. de kosten van raapolie ten behoeve van 
de straatverlichting) snel stegen, kreeg ook de ge-
meente Kampen in 1852 belangstelling voor gas-
verlichting. In 1854 werd een particuliere gasfa-
briek in gebruik genomen bij de Koornmarktspoort. 
Omdat de kwaliteit van de gasverlichting te wen-
sen overliet, besloot de gemeente niet langer in 
zee te gaan met de particuliere ondernemer, maar 

richtte in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw een gemeentelijke gasfabriek op, op een 
terrein langs de gracht buiten de Hagenpoort. 
Het terrein maakte deel uit van een plantsoen dat 
aanvankelijk tot de IJssel liep, maar enkele jaren 
daarvoor al gedeeltelijk plaats had moeten ma-
ken voor de Nieuwe Buitenhaven. In 1874 trad 
de nieuwe gasfabriek in werking. De eerste jaren 
bleef de gaslevering nog tamelijk gering en waren 
er ongeveer 500 aansluitingen, maar in 1900 wa-
ren dat er al 1347. In de loop van de tijd vonden 
verschillende uitbreidingen en moderniseringen 
plaats. Gashouders werden bijgebouwd, vervan-
gen of kwamen te vervallen. In 1907 vond een uit-
breiding plaats naar ontwerp van A.F. Reijers en in 
1927 werd een verhoogde kraanbaan gebouwd 
van de Nieuwe Buitenhaven naar de Gasbriek, 
dwars over de weg heen, waardoor de kolen van-
uit de schepen verplaatst kon worden naar het fa-
brieksterrein. Deze kraanbaan was zeer bepalend 
voor het aanzien van deze overgangszone van de 
binnenstad naar de Noordweg, Pannekoekendijk 
en Brunnepe. Toen na de Tweede Wereldoorlog 
werd overgeschakeld op aardgas, werd de gas-
fabriek overbodig en afgebroken.

De komst van de Schokkers 

Een van de meest opmerkelijke episoden uit de 
geschiedenis van Brunnepe was de komst van 
een groot deel van de bewoners van het eiland 
Schokland, dat niet ver voor de kust in de Zui-
derzee lag en in 1859 werd ontruimd. Het ei-
land werd onbewoonbaar verklaard, de strijd 
tegen de zee werd opgegeven en de gemeente 
formeel gevoegd bij Kampen. Een meerderheid 
van de bewoners wilde zich in Kampen vestigen. 
Het stadsbestuur van Kampen was echter tegen 

2.4  Brunnepe in de negentiende eeuw
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Kadastrale kaart Brunnepe 1832, Jos H.G. Smit 2006, naar de Kadastrale Minuutkaart 1832. <Stichting Kadastrale Atlas Overijssel>
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Uitsnede topogra sche en militaire kaart 
met daarop de dijken en de namen van de polders
aangegeven, 1859.
<Historische Stedenatlas Nederland>

Brunneper Polder

Den Oerd

Polder Haatland

Polder De Maten

De Greente

Sint Nicolaasdijk

Zwartendijk

Pannekoekendijk

Noordweg
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Geveltekening en plattegrond schokkershuis. <Schokkersvereniging Kampen>
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het binnenhalen van mindervermogenden binnen 
de stadsmuren. Op aandringen van het Rijk ver-
klaarde de burgemeester van Kampen dat hij be-
reid was de Schokkers aan bouwgrond te helpen, 
mits ‘de grond waarop men verlangt te bouwen 
zonder groot nadeel of aanmerkelijke ontsiering 
voor stadswandelingen kan worden gemist’. Het 
stadsbestuur vond dat daar geen sprake van was. 
Ongeveer 450 van de 700 verhuisden naar Kam-
pen en vestigden zicht uiteindelijk in Brunnepe. De 
voormalige schoolmeester van Schokland, Arnol-
dus Legebeke, kocht aan de Noordweg voor vijf-
honderd gulden een huis met een bijbehorend stuk 
grond aan. De grond verdeelde hij in 21 percelen 
en deze verkocht hij door aan 21 Schokkers. Daar 
werd de Schokkerbuurt gebouwd met kleine vis-
serswoningen aan smalle straatjes van bouwmate-
riaal van de afgebroken woningen op Schokland.23  
De woningen hadden een gemiddelde oppervlak-
te van slechts 18,80 m2. De huisjes die zoveel 
mogelijk waren gebouwd met balken, planken, 
kozijnen en enkele stenen van Schokland, waren 
niet exact in dezelfde vorm als op het eiland her-
bouwd. De typische houten puntgevels ontbraken 
bijvoorbeeld. Het binnenwerk, de deuren met de 
karakteristieke onderdeurtjes en de raamkozijnen 
met de kleine ruitjes waren over het algemeen wel 
authentiek. Via luiken bovenin de voorgevel kon-
den de visnetten op zolder worden gelegd.24

Veel Schokkers bleven ook in Kampen actief in het 
visserijbedrijf. Na hun komst waren er plannen voor 
de aanleg van een haven op een plek die bekend 
stond als de Hongerkamp, de mestplaats bij de 
Noordweg, hoek Slagersweg. De mestplaats zou 
daarbij verplaatst worden. De Schokkers deden 
zelf voorstellen voor een locatie, naar verluid vijf 
in getal, waarvan één aan het eind van de Brunne-

persloot. De haven voor de Schokkers is uiteinde-
lijk in 1867 gekomen op de plaats van de Nieuwe 
Buitenhaven.25 Deze haven kreeg een aansluiting 
op de Stadsgracht door middel van een schutsluis. 
Voor die tijd was het gebied onderdeel van de 
‘stadswandeling’ en liep de toegangsweg naar 
Brunnepe via de Veerweg. De scheepswerf van 
Van Goor die zich daar sinds 1850 zat, moest iets 
naar het zuiden worden verplaatst, om plaats te 
maken voor de havenmond van de nieuwe haven. 
De meeste Schokkers woonden in de buurt van de 
haven, in straten als de Veerweg, Pleinstraat, het 
Plein, de Pannekoekendijk en de Noordweg. Door 
de komst van de Schokkers bloeide Brunnepe op tot 
een bedrijvige buurt. Ze zorgden voor een impuls 
in de havenbuurt, waar al gauw nevenbedrijven 
zoals visrokerijen en vishandels werden opgezet. 
Anders dan verwacht werd het eiland Schokland 
niet door de zee verzwolgen, maar de Schokkers 
bleven in Brunnepe. Begin twintigste eeuw moesten 
de woningen in de Schokkersbuurt echter worden 
afgebroken. Een deel ervan werd geschonken aan 
het Zuiderzeemuseum.

Woningbouw des Werkmansvriend

Des Werkmansvriend was een woningcorporatie 
die als eerste buiten de stadsomwalling woningen 
realiseerde. De corporatie was in 1886 opgericht 
op initiatief van vooruitstrevende liberalen en had 
een duidelijk doel: voorkomen dat de arbeiders 
zich tegen de gevestigde orde zouden keren. 
‘Reeds wordt het algemeen erkend, dat één van 
de voornaamste hulpmiddelen, die mede kunnen 
werken om de werkman verre van het ongeluk-
kig socialisme te doen blijven, is hem in de ge-

legenheid te stellen, door vlijt en zuinigheid zich 
een woning te kunnen verwerven. Dit wekt zijn 
sympathie, maakt hem stoelvast, prikkelt hem tot 
krachtinspanning, toewijding en aanhankelijkheid’, 
schreef de Kamper Courant.26  In de binnenstad 
was geen geschikte bouwgrond beschikbaar zodat 
de vereniging uit moest wijken naar een weiland 
buiten de stadsgracht, tegenover het Galgenbol-
werk en naast de gasfabriek. Het aangekochte 
terrein moest eerst met zand worden opgehoogd 
en vervolgens realiseerde de vereniging hier een 
rij van 41 arbeiderswoningen met rode dakpan-
nen. De verbinding met de stad liet aanvankelijk 
nog te wensen over. Wegens te hoge kosten werd 
de aanleg van een dam afgeblazen. Voor de hui-
zen van Des Werkmansvriend werd rond 1900 een 
brug aangelegd, ter hoogte van de huidige Wil-
helminalaan. Pas in 1930 werd er een dam aan-
gelegd in de stadsgracht waarmee de verbinding 
met de stad aanzienlijk werd verbeterd27. Behalve 
deze woningbouw door een corporatie vanuit een 
sociaal motief werden er ook woningen gebouwd 
door particulieren als belegging. Dit was het ge-
val bij de woningen die in 1886 door E. Slager 
aan de Slagersdijk (sinds 1916 Slagersweg) en het 
Slagersplein. Na zijn dood werden de woningen 
in 1889 geveild. In 1918 is een deel als open-
bare weg door gemeente overgenomen, in 1923 
het overige deel. Een deel van de  oorspronkelijke 
bebouwing is behouden gebleven.

Hygiëne

In het midden van de negentiende eeuw waren 
de hygiënische omstandigheden in de steden bij-
zonder slecht. De trek naar de steden verergerde 
de problematiek alleen maar en door het keurslijf 
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van de vestingwerken raakten de steden overvol. 
Bovendien bereikte een nieuwe ziekte de Neder-
landse steden: cholera. Ook Kampen werd in de 
negentiende eeuw verschillende keren getroffen 
door een choleraepidemie, onder andere in 1832 
en 1866. Vanaf 1850 waren het vooral de hygi-
enisten die systematisch gegevens gingen verza-
melen en in kaart brachten en onderzoek gingen 
doen naar de oorzaken van de problematiek. Er 
werd bijvoorbeeld nauwkeurig bijgehouden waar 
uitbraken van cholera waren en hoeveel levens 
die eisten. Als oorzaak van de ziekten en sterfte 
in de stad werd vooral gewezen op het ontstaan 
van kwalijke dampen, de zogenaamde miasma’s. 
Drinkwater werd in Kampen uit de IJssel en de 
stadsgrachten gehaald. Riolering was er nog niet, 
de stadsgracht fungeerde als een open riool en 
was een bron van bacteriële infecties. De hygiënis-
ten wezen op de noodzaak van betere voeding, de 
zorg voor gezonde woningen met privaten, lucht-
verversing en verlichting, en de vereisten voor een 
gezonde stad met de aanleg van riolering, water-
leiding, slachtterreinen en vuilnisverzamelplaatsen. 
Ze wezen op het verband tussen het optreden van 
(epidemische) ziekten en de hygiënische toestand 
in de stedelijke ruimte, de openbare voorzieningen 
en de volkshuisvesting. Hun werk leidde tot de aan-
leg van riolering en waterleiding, vuilverwijdering 
uit de stad en de Woningwet (1901). Deze wet  
moest arme stedelingen aan gezonde woningen 
helpen. In 1868 werd de arts en hygiënist Dou-
we Lubach (1815-1902) aangesteld als Genees-
kundig Inspecteur voor de provincies Overijssel en 
Drenthe. Als zodanig vestigde hij zich in Kampen. 
Op zijn initiatief werden er proeven gedaan om 
het water uit de IJssel te testen om te kijken of het 
in gezuiverde vorm als drinkwater kon worden ge-

bruikt. Uiteindelijk werd hiervan afgezien wegens 
te hoge kosten en werd besloten water via buizen 
onder de heide bij Wezep te halen. In 1889 wer-
den in Kampen de eerste woningen aangesloten 
op de waterleiding. Nadat dit een succes bleek 
werden steeds meer woningen op de waterlei-
ding aangesloten. In 1880 werd de gemeentelij-
ke reinigingsdienst opgericht voor de afvoer van 
straat- en huisvuil en fecaliën. Hiertoe werd het 
zogenaamde tonnenstelsel ingevoerd. Elk huishou-
den kreeg een ‘strontton’ ter beschikking. De door 
paarden getrokken mestkarren haalden de tonnen 
bij de huizen op en brachten deze naar de mest-
plaats. De beer werd verzameld op een daartoe 
ingericht terrein in Brunnepe, om daar verder ver-
werkt te worden. Al in het begin van de negen-
tiende eeuw lag er een zogeheten mestplaats bij 
de Noordweg, hoek Slagersweg, op een perceel 
dat bekend stond als de Hongerkamp. Volgens een 
bestek uit 1864 zou deze mestplaats worden ver-
plaatst van de locatie bij de rivier naar de plek 
van de latere gemeentewerf. Bij de verplaatsing 
hoorde waarschijnlijk ook de aanleg van een klei-
ne haven (voor mest- of compostschepen), die later 
‘’t Mestgat’ ging heten. (Dit haventje is in de ja-
ren tachtig van de twintigste eeuw omgevormd tot 
jachthaven ‘De Riette’.) Bij de nieuwe mestplaats 
werden in de loop van de tijd verschillende gebou-
wen gerealiseerd. Nadat in 1880 de gemeente de 
reiniging over had genomen van de particuliere 
mestvoerders, groeide de activiteiten bij de mest-
plaats. Dit leidde onder andere tot de oprichting 
van een nieuwe paardenstal met wagenloods in 
1882. Volgens het bestek (van 3 februari 1882) 
ging het om: ‘Een paardenstal ingericht voor 14 
paarden, met afscheidingen, ruiven en kribben; 
een tuigenkamer en daarnaast een wagenloods; 

boven den paardenstal en tuigenkamer een ge-
broken kap; en boven de wagenloods en gewone 
Hollandsche kap te maken, beide te dekken met 
dakpannen’. In jaren twintig vond de omschakeling 
plaats van de door paarden getrokken mestkarren 
naar de inzet van gemotoriseerde vuilniswagens, 
wat waarschijnlijk de reden was voor de bouw van 
zes garages en een montagewerkplaats op het 
terrein (nog bestaand). Na de Tweede Wereld-
oorlog werden alle woningen aangesloten op de 
gemeentelijke riolering en verviel ook het tonnen-
stelstel. Daarmee verdween ook de functie van het 
terrein aan de Beltweg als mestplaats. Het bleef 
wel in gebruik bij de plantsoenen- en reinigings-
dienst. Daarvoor was vlak na de oorlog ten wes-
ten van het stalgebouw een kantoortje gebouwd. 
In 1950 volgde een uitbreiding tot dienstgebouw 
met wasruimte en schaftlokaal.

Bedrijvigheid: visserij

Hoewel het boerenbedrijf van oudsher een van de 
pijlers van de plaatselijke economie was, heeft de 
visserij altijd een grote rol gespeeld. Er was zowel 
zoetwater als brak- en zoutwater voorhanden, zo-
dat er veel soorten vis gevangen konden worden, 
waaronder zelfs Steur. In de Late Middeleeuwen 
vormde vis zelfs een belangrijk exportartikel. In 
het midden van de negentiende eeuw kreeg de 
visserij een stimulans door de komst van de Schok-
kers. Met hun komst nam ook het gebruik van gro-
tere vissersschepen toe. Visserij veronderstelt ha-
vens; eeuwenlang fungeerde een oude aftakking 
van de IJssel, de Brunneper Haven, als zodanig. 
Deze lag aan de oostzijde van de Greenterweg 
en is te zien op de kadastrale kaart van 1832. Na 
de afsluiting van de Zuiderzee liep de visserij in 
Brunnepe sterk terug. 
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De bloeiende werf van Schepman vervulde een 
belangrijke rol in het plaatselijk visserijleven: hier 
werden behalve vrachtschepen ook visserschepen 
gemaakt en gerepareerd (en soms ook verlengd). 
In 1928 werden er ten behoeve van de werf vier 
woningen onder een geschakelde mansardekap 
aan de Veerweg (aan de rand van de werf) ge-
bouwd. Deze woningen staan er nog steeds. 

Visrokerijen

In de negentiende eeuw bevonden de meeste vis-
rokerijen zich rondom de Zuiderzee. Aanvankelijk 
richtte men zich vooral op de rokerij van haring. 
Gedurende de maanden dat de vangst van haring 
stil lag werd paling en makreel gevangen en ge-
rookt. Na de afsluiting van de Zuiderzee schakel-
den de rokerijen geheel over op paling. Tot in de 
jaren vijftig van de twintigste eeuw was de visroke-
rij hoofdzakelijk een ambtelijk nijverheid in kleine-
re bedrijven. Daarna ging dit over op veel grotere 
bedrijven. In Brunnepe werd de visrokerij in 1955 
uiteindelijk stilgelegd. Visrokerijen bevonden zich 
daar vooral langs de oevers van de IJssel, voor-
al rond het Slagersplein. Veel Schokkers die rond 
1859 door ontruiming van Schokland een nieuw 
onderkomen in Brunnepe kregen, gingen dit am-
bacht uitoefenen.  Nadat door de afsluiting van de 
Zuiderzee de visvangst en rokerij sterk terugliep, 
werden de rokerijen voor een ander doel gebruikt 
of gesloopt. Er is nog één palingrokerij in Brunnepe 
te vinden, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 
1881. Deze ligt op een hoek van de voormalige 
Bagijneweide die in 1844 nog in zijn geheel in be-
zit was van het Heilige Geestgasthuis in Kampen, 
maar daarna in verschillende delen werd verkocht. 
Gerrit Kroes kreeg in 1881 een vergunning voor 
het oprichten van een rokerij op een perceel op 
een hoek van de voormalige Bagijneweide. Aan 

de zuidzijde daarvan werd door Gerrit Fahren-
horst een dubbel woonhuis ‘Molenzigt’ gebouwd. 
Dit verwees naar de vroegere houtzaagmolen van 
Swart die aan het eind van de negentiende eeuw 
door bliksem was verwoest. In 1896 kwam het dub-
bele woonhuis Molenzigt eveneens in het bezit van 
Gerrit Kroes. Twee jaar later, in 1898 verkocht hij 
het westelijk deel aan Hendrik Schinkel en in 1901 
het oostelijk deel aan Hendrik van Heerde. Die liet 
op het terrein een nieuwe rokerij bouwen, die in 
1905 werd uitgebreid. Rond 1913 liet hij nog een 
tweede rokerij bouwen. Daarna werd de rokerij 
nog een aantal malen verbouwd en uitgebreid28. 

Instructiebataljon

Kampen beschikte lange tijd over een zogenaamd 
instructiebataljon. Voor het wassen van de kleding 
van de soldaten bouwde stadsarchitect Nicolaas 
Plomp een rijtje wasbazenhuizen; hij ontwierp ze in 
neogotische trant. In de jaren dertig van de twin-
tigste eeuw werden ze afgebroken om plaats te 
maken voor de Oldenhof, waarover later meer. De 
sloop van deze gebouwen vaagde de herinnering 
weg aan de tijd waarin de stadsverdediging - als 
onderdeel van de nationale defensie - nog een vi-
taal onderdeel van het stedelijk organisme was.

Sigarenmakers

Een belangrijke werkgever voor de stad Kampen 
en voor de Brunnepers was de sigarenindustrie. 
Eigenlijk kan nauwelijks gesproken worden van 
industrie, want het bewerkelijke productieproces 
bestond voornamelijk uit handwerk en dat zou zo 
blijven tot halverwege de twintigste eeuw. Veel si-
garenfabrikanten lieten hun sigaren zelfs door de 
werknemers thuis maken in plaats van in de fa-
briek. De in 1911 gerealiseerde Eenvoudstraat 

werd voor een groot deel door sigarenmakers 
bewoond.  Onder de 54 huurders van het begin 
waren 27 sigarenmakers, die de sigaren thuis ver-
vaardigden. De Tabakswet van 1921 betekende 
een belangrijke verbetering van de werkomstan-
digheden. Daarin werd vastgelegd dat sigaren in 
principe alleen in gesloten verpakking de fabriek 
mochten verlaten en dat maakte een einde aan het 
thuiswerken.

Ruimtelijke constellatie van Brunne-
pe eind negentiende eeuw

Aan het einde van de negentiende eeuw bestond 
Brunnepe uit een dicht bebouwde lintbebouwing 
die werd gekarakteriseerd door functiemenging 
van woningen, boerderijen, kroegen, winkels en 
huisnijverheid. Het ruimtelijk beeld werd, naast 
aaneensluitende bebouwing, bepaald door de 
open erven bij de boerderijen (boomgaarden, 
weidegrond en dergelijke). Zeer bepalend was de 
komst van de eerste industrie naar Brunnepe. In het 
laatste kwart van de negentiende eeuw vestigde 
zich hier de emaillefabriek van de  rma Berk. Toen 
die aan de Boven Nieuwstraat in de stad geen mo-
gelijkheid meer had verder uit te breiden kochten 
de eigenaren een stuk grond van bijna 15 hectare 
in Brunnepe. Dat gebeurde in 1884; na opspuiting 
van de gronden bouwden ze daar een fabriek die 
in de daarop volgende jaren voortdurend werd 
uitgebreid: in 1890, 1892, 1895 en 1898. Rond 
1890 had de  rma Berk ongeveer 300 werkne-
mers in dienst en daarmee was de groei voorlopig 
nog niet ten einde gekomen.
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Kamper Emaillefabrieken

Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeide 
de Berkfabriek explosief. In 1902 werd het bedrijf 
omgezet in een N.V. en werd de naam veranderd 
in N.V. Kamper Emaillefabrieken voorheen H. Berk 
en Zoon. Vanaf dat moment fungeerde G.B. Broe-
kema (1866-1946) als huisarchitect van de  rma; 
Broekema zat ook enige jaren in de Gemeente-
raad en was een architect van aanzien in Kam-
pen en omgeving. Het eerste gebouw dat hij voor 
Berk ontwierp was een grote emailleerfabriek van 
1375 m2. Hiervoor ontwierp de architect een grote 
hal met vijf emailleerovens en voorzien van shed-
daken (ook wel zaagtanddak), waarbij het meest 
steile deel van glas was voorzien voor voldoende 
en regelmatige lichtinval. In 1904 volgde een uit-
breiding van de fabriek met twee gloeiovens en 
een portiersverblijf, in  1908 en 1909 volgden op-
nieuw uitbreidingen met onder andere magazijnen 
en werkplaatsen. Tussen 1910 en 1911 werd voor 
een compleet nieuwe emailleerderij een fabrieks-
hal met sheddaken van 2312 m2 en een hoogbouw 
van 685 m2 gerealiseerd. In 1911 werd tevens 
een nieuwe fabriek met kantoren gerealiseerd, 
gebouw F12. De fabrieksgebouwen vormden aan-
vankelijk een vreemde eend in de bijt: de ruimte-
lijke structuur van Bruneppe werd sinds mensenheu-
genis bepaald door eenvoudige woningbouw en 
de kleinschalige bedrijvigheid van boeren, vissers, 
scheepswerven en kleine werkplaatsen waar siga-
ren werden gemaakt. De Berkfabriek zorgde voor 
schaalvergroting: op betrekkelijk grote percelen 
verrezen forse gebouwencomplexen, en waar die 
direct aan de straten grensden veranderde het ka-
rakter daarvan aanzienlijk. ‘Langs de Noordweg, 
aanvankelijk een slecht geplaveide en gebrekkig 

verlichte straat met voor het merendeel armoedige 
huisjes, kwam sinds de komst van de nieuwe fa-
briek van Berk steeds meer bebouwing te staan. 
Brunnepe, oorspronkelijk een dorp van landbou-
wers en vissers, rukte steeds dichter naar de stad 
op en kreeg door de vestiging van fabrieksarbei-
ders een meer industrieel gerichte bevolking.’29  
Deze sociale transformatie ging niet onopgemerkt 
voorbij. Rond 1910 was het karakter van Brunne-
pe de nitief veranderd, zo stond in de Provinciale 
Overijsselsche en Zwolsche Courant van 14 juni van 
dat jaar te lezen: ‘De aloude buurtschap Brunne-
pe, buiten de voormalige Hagenpoort gelegen, 
welke een 25-tal jaren geleden nog hoofdzakelijk 
bewoond werd door boeren en visschers, begint 
geheel van aanzien te veranderen. Het oude type 
der Schokkers in het bekende schilderachtige cos-
tuum gaat verdwijnen en ook het boerentype raakt 
er op den achtergrond. Brunnepe heeft zich tot een 
fabriekswijk gemetamorphoseerd. Was in vroeger 
jaren de Zuid-oostelijke „bovenhoek” der stad met 
zijn sigarenfabrieken het hoofdcentrum der arbei-
ders, de in Brunnepe gebouwde, snel opbloeiende 
emaillefabrieken der  rma Berk trokken al spoe-
dig heel wat arbeiders „buiten de Hagenpoort”. 
Het gebouwencomplex dezer fabrieken, geregeld 
uitgebreid, ontnam met de nieuwgebouwde groo-
te openbare school en de Spaarbankstraat aan 
Brunnepe reeds voor goed het oude, landelijk as-
pect. En het laat zich aanzien, dat Brunnepe zich 
geheel tot een moderne stadswijk zal ontwikkelen.’

Algemeen uitbreidingsplan, 1905

Vanaf de eeuwwisseling begon Brunnepe steeds 
sneller te groeien. Om een ongeordende lappen-
deken van dergelijke wijken en buurten te voor-

komen was een stedenbouwkundig plan nodig; 
omdat stedenbouw en (sociale) woningbouw nauw 
met elkaar verbonden waren verplichtte de Wo-
ningwet 1901 steden van een zekere omvang om 
een algemeen uitbreidingsplan te maken. De Wo-
ningwet vormde met de in hetzelfde jaar afge-
kondigde Gezondheidswet één geheel (ook bij de 
Woningwet was het bevorderen van de volksge-
zondheid het hoofddoel, en de Gezondheidscom-
missies die op grond van de Gezondheidswet wer-
den ingesteld hadden de taak stedenbouwkundige 
projecten op hun gezondheidseffecten te toetsen). 
Op 23 september 1902 stuurde Burgemeester en 
Wethouders een brief aan de directeur van Ge-
meentewerken, Vidal de St. Germain (van 1886 
tot 1919 directeur van Gemeentewerken), waarbij 
ze hem de opdracht gaven een plan van uitbrei-
ding op te stellen. Binnen dit plan moest de grond 
worden aangewezen, die in de naaste toekomst 
voor de aanleg van straten, grachten en pleinen 
moest worden bestemd. Volgens B en W kwam 
daarvoor in aanmerking ‘de grond die gelegen is 
aan weerszijden van den Noordweg en wel aan 
de Oostzijde tot aan den IJssel, aan de Westzijde 
tot en met den Pannekoeken- en Sint Nicolaasdijk 
en aan de Noordzijde tot aan de Greente, m.a.w. 
omvattende het gedeelte vanaf de school in rech-
te lijn op de Greente, verder langs de Greente 
tot het Slagersplein’30. Dat was een groot deel 
van Brunnepe. Het plan bestaat uit een situatie-
kaart Het plan bestaat uit een situatiekaart en drie 
deelplannen (A, B en C) en betreft het gedeelte 
tussen Buitenhaven, Noordweg, Beltweg en IJssel. 
Het werd vastgesteld door de gemeenteraad op 
9 juli en goedgekeurd door Gedeputeerde Sta-
ten op 9 augustus 1910. Deel B omvat het gebied 
tussen Reijersdijk, De Greente, Noordweg en Pan-

2.5  Brunnepe in de eerste helft van de twintigste eeuw
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nekoekendijk. Deel C omvat het gebied tussen Pan-
nekoekendijk, Reijersdijk, Arent Toe Boecoopsingel 
en Oranjesingel en werd vastgesteld door de ge-
meenteraad op 7 december 1909; goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten volgde op 4 januari 
1910. De eisen waaraan een dergelijk plan moest 
voldoen waren volgens Vidal de St. Germain te 
herleiden tot voorschriften voor bevordering van 
de volksgezondheid, voor de handhaving van de 
orde en voor ‘den welstand’. ‘Uit een oogpunt van 
welstand zal men moeten ontwerpen, eenvoudige 
en regelmatige plattegronden voor den aanleg 
van straten en pleinen, doch met vermijding van 
de eentoonige rechte lijnen voor de straatinrich-
tingen.’31  Belangrijke aspecten waren de breedte 
van de straten, de ruimte voor pleinen, plantsoe-
nen en openbare gebouwen, de aansluiting op de 
riolering en voorzieningen voor zuiver en gezond 
drinkwater. Om overstromingen te voorkomen was 
het verder nog van belang dat de stadsuitbreiding 
ten minste 50 à 60 cm boven de hoogst bekende 
waterstanden kwamen te liggen.32 

Woningbouw (sinds de Woningwet)
 
Aan goede en goedkope arbeiderswoningen was, 
net als in andere steden, ook in Kampen grote 
behoefte. Daarin kon pas op behoorlijke schaal 
worden voorzien nadat de in 1901 aangenomen 
Woningwet van kracht werd. In de nutsbrochure 
De Woningwet, 1904, een uitgave van de Maat-
schappij Tot Nut van ‘t Algemeen, werd geschetst 
hoe droevig het was gesteld met het wonen in Ne-
derland. ‘Het is en was reeds geruimen tijd alge-
meen bekend, dat een deel, zelfs een groot deel 
van ons volk zich moet tevreden stellen met wonin-
gen, zoo ellendig, dat die verblijfplaatsen op den 

naam “woning” eigenlijk geen aanspraak kunnen 
maken. Overal in stad en dorp zijn de voorbeel-
den daarvan te vinden. In de steden, waar van 
elke duimbreed gronds wordt gepro teerd, vooral 
wanneer het geldt de woningen der armen, ziet 
men tusschen hooge muren nauwe sloppen en ste-
gen, waarin uitkomen de deuren en vensters van 
hokken en krotten, dienende voor menschenwonin-
gen. Daar kan de zon haar koesterende stralen 
niet doen binnendringen, daar kan de wind niet 
de lucht helpen ververschen, zodat een muffe, 
walgingwekkende atmosfeer ieder terug zal doen 
deinzen, die zou willen binnentreden. In dergelijke 
ruimten kan geen gezondheid blijvend zijn. Daar 
kan geen mensch of hoog georganiseerd dier wer-
kelijk leven. Slechts schimmels en paddestoelen tie-
ren in zulk een omgeving.’ Doel van de brochure 
was om duidelijk te maken welke mogelijkheden de 
nieuwe Woningwet van 1901 bood. Een daarvan 
was de oprichting van woningbouwverenigingen.

De Spaarbankstraat

Het eerste woningbouwproject dat in Kampen op 
basis van de Woningwet tot stand kwam bestond 
uit 50 arbeiderswoningen bij de Berkfabriek, waar 
het terrein van de houtwerf van de Erven W.J. 
Swart vrij kwam. Hier ontstond de Spaarbank-
straat. Het plan was een initiatief van A. Berghuijs, 
een van de bestuurders van de Nutsspaarbank die 
het plan in 1904 omarmde  – mede door toedoen 
van Frans Walkate, junior bestuurder bij de bank. 
Het ontwerp was van G.B. Broekema. K. Vidal de 
St. Germain, directeur van Gemeentewerken, keur-
de diens eerste ontwerp in eerste instantie af. Hij 
vond de huizen te laag en de muren te dun. Tevens 
verlangde hij een tekening met de doorsnede van 

de straat, waarop de beoogde bestrating, riole-
ring en water- en gasleidingen waren aangege-
ven. Toen aan zijn eisen voldaan was werd het plan 
op 13 november 1904 goedgekeurd, een maand 
later aanbesteed en in 1905 werden de woningen 
opgeleverd. 
Van de arbeiderswoningen werden er 44 aange-
legd aan weerszijden van een acht meter brede en 
130 meter lange straat. Aan de Noordweg wer-
den nog eens zes woningen gerealiseerd, waarvan 
twee met winkels. Woningen met een uitgebouwde 
eerste verdieping wisselen woningen zonder een 
uitbouw af. Daarbij wordt de gevel voortgezet in 
een dakkapel over de gehele breedte van de wo-
ning, een karakteristiek element voor de architec-
tuur van Broekema. Bij de uitwerking van de archi-
tectuur heeft de architect getracht eenvormigheid 
te vermijden. Levendigheid werd verkregen door 
de toepassing van speklagen, siermetselwerk, lise-
nen en bogen in rode en oranje verblendsteen. De 
toegepaste stijl kan daarmee aangeduid worden 
als Jugendstil. De woningen werden voorzien van 
gas (voor verlichting en koken) en waterleiding. De 
naam van initiatiefnemer Berghuijs werd op een 
gedenksteen vereeuwigd, die in 1905 werd in-
gemetseld aan de ingang van de straat. In 1918 
deed de Nutspaarbank de woningen van de hand; 
voor de bank bleef het bij een eenmalig experi-
ment.

De Eenvoudstraat

In 1906 werd ‘Bouwvereniging Eenvoud’ opgericht, 
een corporatie die veel woningen in Brunnepe zou 
realiseren.33 Het bestuur bestond uit: mr. H.S. Veld-
man, voorzitter, C.J. Veen Valck, secretaris, C. Berk, 
van de N.V. Kamper Emaillefabrieken voorheen H. 
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Berk en Zoon, A.J. Reijers, hoofdopzichter bij Ge-
meentewerken en R. Reuyl, onderwijzer. Bouwver-
eniging Eenvoud realiseerde verschillende projec-
ten. Het eerste bestond uit 54 arbeiderswoningen 
op een terrein parallel aan de Spaarbankstraat. 
Het had ongeveer dezelfde lengte en breedte als 
dat terrein, dat eerst moest worden opgespoten. 
Broekema kreeg de opdracht voor het ontwerp 
van de woningen. Eind 1909 maakte hij de eer-
ste tekeningen, de aanbesteding vond plaats op 
21 mei 1910 en in juni 1911 werden de wonin-
gen aan de Eenvoudstraat opgeleverd. 48 wonin-
gen werden aangelegd aan weerszijden van de 
acht meter brede en 135 lange rechte straat die 
net als de Spaarbankstraat doorliep tot het ter-
rein van de  rma Berk. Aan de Noordweg liggen 
nog eens zes woningen – drie aan elke zijde van 
de Eenvoudstraat, met winkels op de hoeken. De 
woningen hebben aan de voorkant een volwaar-
dige verdieping en aan de achterkant een schuine 
kap. De plattegronden van de woningen bestaan 
uit een zit-of slaapkamer aan de voorkant en een 
woonkamer aan de achterkant die via een gang 
vanaf de voordeur bereikbaar is. Tussen de beide 
kamers bevindt zich een bestede die naar beide 
vertrekken geopend is. Aan de achterzijde van de 
woning is een uitbouw met een klein keukentje. Via 
een trap in de gang komt men op de verdieping 
met aan de voorkant een slaapkamer en aan de 
achterkant onder de schuine kap een zolder.  De 
woningen waren ruimer dan die in Spaarbank-
straat, maar ze werden soberder uitgevoerd. In 
het bestek was voorgeschreven dat voor ‘alle aan 
de straatzijden in het zicht komende buitenmuren 
tot aan 1,60 m boven het plint- en om den anderen 
gevel tot de volle hoogte van bovenkant lateien of 
onderkant waterband’ kleurige hardgrauwe waal-

steen werd gebruikt, met daartussen enkele ban-
den van harde witte kalksteen34. Om de andere 
woning werden de bovengedeelten van de gevels 
tot aan de onderkant van de waterband opge-
metseld in een witte kalkzandsteen. Aanvankelijk 
waren hierin ook kleurige banden van hardgrauwe 
waalvormsteen voorzien. Bij de woningen aan de 
Noordweg werd de bovenkant van de gevel van 
de middelste woning uitgevoerd in een harde witte 
kalkzandsteen. De woningen zijn in 1963 aan de 
bewoners en andere belangstellenden verkocht.

De Berkhuizen

Behalve door de woningbouwvereniging Eenvoud 
en de Nutsspaarbank werd in Brunnepe ook door 
de industrie gebouwd. De Berk fabriek begon rond 
1910 voor eigen rekening met de bouw van 120 
goedkopen woningen. De woningen werden aan-
gelegd op een gedeelte van het terrein genaamd 
“het Klooster”, een gebied tussen de Noordweg 
en de Pannekoekendijk. Het complex omvat vier 
uitwaaierende blokken, gelegen aan drie straten 
haaks op deze wegen, de Hendrik Berkstraat, de 
Middenstraat en de Catharina Gillesstraat. Paral-
lel aan de Noordweg, achter de openbare lagere 
school, ligt op de kop van deze blokken nog een 
vijfde bouwblok aan een deel van de Klooster-
straat. Het plan werd in twee fasen uitgevoerd. 
Met de eerste 60 woningen allemaal van het type 
A werd in 1910 begonnen. Ze werden aan de 
rand van het plangebied gebouwd. Een half jaar 
later volgde nog eens 65 woningen. Hiervan wa-
ren er 57 van hetzelfde type A en acht van type 
B. Deze lagen in het hart van de buurt. Het verschil 
tussen beide typen was dat type A de woningen 
smaller waren en wat dieper en type B in bre-

der en minder diep. De oppervlakten van beide 
woningtypen waren nagenoeg gelijk. De indeling 
was weer vergelijkbaar met de eerdere woningen 
van Broekema met een zitkamer aan de voorzijde 
en een woonkamer aan de achterzijde. Tussen de 
twee vertrekken bevonden zich in dit geval naast 
de bedstede, de trap naar boven. In de uitbouw 
aan de achterzijde met het keukentje bevindt zich 
tevens het toilet. Ook deze woningen waren ont-
worpen door Broekema, de huisarchitect van Berk. 
Ze waren wat soberder uitgevoerd dan de wonin-
gen in de Eenvoudstraat, maar zeer karakteristiek 
voor zijn stijl. Ook hier maakte hij gebruik van 
bakstenen gevels met banden van kalkzandsteen. 
Opvallend zijn ook de tamelijk hoge schoorstenen 
die op eenzelfde wijze zijn vormgegeven en de 
gevelafsluitingen om de vier à vijf woningen in 
portlandwerk, een grijze cementsoort die lijkt op 
de kalksteen uit de groeven bij Portland en waar-
aan het zijn naam ontleent. Op 2 juli 1928 nam 
de gemeente deze woningen over van de fabriek.

Begijnenkwartier

Na de oplevering van de Eenvoudstraat wilde 
de gemeente dat woningbouwvereniging Een-
voud eerst de Brunneper polder, het gebied tus-
sen Noordweg en Pannekoekendijk zou bebouwen. 
Doordat onteigening hier moeizaam ging omdat 
het gebied nogal versnipperd was met veel ver-
schillende eigenaren, besloot Eenvoud eerst het 
terrein aan de andere kant van de Noordweg 
achter de Eenvoudstraat in ontwikkeling te nemen: 
de zogenaamde Bagijneweide. Dit gebied liep tot 
de IJssel en was van 1732-1844 in eigendom ge-
weest van het Heilige Geestgasthuis uit Kampen en 
ook daarna nog een tamelijk open gebied geble-
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ven, met moestuintjes, boomgaardjes en grasland. 
Het was sinds 1844 in het bezit van slechts enkele 
eigenaren, waaronder de Hervormde Diaconie. 
Het lukte Eenvoud uiteindelijk om van het ‘Bagij-
negebied’ 2,5 hectare te kopen, waarvoor zij in 
maart 1914 het koopcontract tekende. De bouw-
vereniging wilde een plan ontwikkelen ‘waarin 
behalve met de voorschriften van hygiëne ook 
eenigszins werd rekening gehouden met matige 
eischen van schoonheid en welstand, een plan dus, 
dat zich van de hier tot nu toe gevolgde wijze van 
bouwen met eentonige straten eenigszins gunstig 
zou onderscheiden’. Om dit te bereiken vroeg het 
bestuur van de ‘Eenvoud’ landschapsarchitect L.A. 
(Leonard) Springer uit Haarlem een opzet te ma-
ken voor de buurt. Springer was bekend in Kam-
pen door zijn ontwerp voor het plantsoen rondom 
het nieuwe Stadsziekenhuis. Hij leverde voor zes-
tig gulden een plan, maar de uitvoering daar-
van viel veel te duur uit, onder andere omdat er 
maar plaats was voor 100 woningen. Met enige 
tegenzin, maar uit tactisch oogpunt werd Broeke-
ma gevraagd het plan aan te passen. Gevreesd 
werd dat hij als raadslid het plan tegen zou kunnen 
werken. Het bestuur vond het plan van Broekema 
echter te saai en eentonig. Tijdens de bestuursver-
gadering van 13 november 1913 paste voorzitter 
Veldman het plan ‘à la Springer’ aan. Het werd 
verder uitgewerkt door een van de bestuursle-
den, A.J. Reijers, hoofdopzichter bij de gemeente 
en later ook voorzitter van ‘Eenvoud’. Vervolgens 
werkte Broekema het plan uit. In december 1913 
was een stratenplan gereed en goedgekeurd voor 
164 woningen met riolering. Omdat het plan af-
week van het algemeen uitbreidingsplan uit 1905, 
dat in 1910 was vastgesteld, had Vidal kritiek op 
het plan. Nadat Broekema de meeste kritiek had 

weerlegd, ging de directeur van Gemeentewerken 
alsnog akkoord.35  Het terrein moest worden op-
gehoogd tot 3,25 m + NAP. In 1914 werd daar-
mee begonnen. Het project werd op 2 december 
1914 aanbesteed en voorzag in de bouw van 
164 arbeiderswoningen, inclusief de aanleg van 
de straten en de riolering; uiteindelijk besloot ‘Een-
voud’ het werk niet uit te besteden, maar in eigen 
beheer te bouwen. Het bouwterrein bleek ineens 
groter te zijn, zodat er uiteindelijk 172 woningen 
in pasten. Op 10 november 1915 kon de eerste 
woning, het winkelhuis Noordweg 67 worden be-
trokken en op 16 maart 1918 werd het Begijnen-
kwartier opgeleverd. Het tuindorpje ligt ingeklemd 
tussen de Noordweg, de Slagersweg en De Green-
te. Aan die zijde kreeg het een afgeronde vorm. 
De 172 woningen zijn ondergebracht in totaal tien 
blokken, variërend van 11 tot 35 woningen, die 
rondom een centraal plein zijn gegroepeerd. De 
aansluiting op de Noordweg verloopt middels en-
kele tamelijk rechte straten, aan de zijde van de 
Greente loopt een gebogen straat en door mid-
del van verspringende rooilijnen en de toepas-
sing van groen door middel van plantsoentjes en 
voortuintjes heeft het buurtje het karakter van een 
tuindorp. De Begijnestraat kreeg een breedte van 
dertien meter, zodat er ruimte was voor een bo-
menrij terwijl andere straten een breedte kregen 
van tien meter. Met deze maatvoeringen was de 
buurt ruimer van opzet dan bij Broekema’s eerde-
re projecten. De plattegronden die de architect in 
eerste instantie ontwierp zijn vergelijkbaar met die 
van de woningen aan de Eenvoudstraat: een zitka-
mer aan de voorzijde en een woonkamer met uit-
bouw voor de keuken aan de achterzijde. Ook hier 
bevindt zich een bedstede tussen de twee kamers. 
Op de verdieping bevinden zich aan de voorzijde 

twee smalle slaapkamers en aan de achterzijde 
ook weer een zolderruimte. Winkelruimten wer-
den ondergebracht in de blokken grenzend aan 
het centraal gelegen plein, die aan die zijde van 
erkers werden voorzien. In 1917 paste Broekema 
een deel van de plattegronden aan en maakte hij 
plattegronden zonder bedstede. Hierdoor is de 
zitkamer aan de voorzijde iets ruimer geworden.36  
Waarschijnlijk was dit een bezuinigingsmaatregel, 
om de stijgende bouwkosten het hoofd te bieden.
De plattegronden kwamen dan wel sterk overeen 
met die in de Eenvoudstraat en de Berkhuizen, de 
uitwerking van de architectuur is heel divers en 
wijkt af van de eerdere complexen van Broekema. 
Op strategische plekken kregen sommige wonin-
gen trap-, klok-, of tuitgevels die werden voorzien 
van cartouches, pinakels en ezelsruggen en ron-
de, staande, liggende of ovale zolderraampjes, 
muurankers en gevelstenen. Ook hier werden weer 
stucwerk, metselwerk over de hele of halve gevel 
en speklagen toegepast. 

In de moeilijke jaren die op de Eerste Wereldoor-
log volgden besloot ‘Eenvoud’ nog zes woninkjes 
aan de Noordweg te bouwen, die veel weg had-
den van noodwoningen. Op 30 maart 1920 keur-
de de Gemeenteraad het initiatief goed, in au-
gustus van hetzelfde jaar deed het Rijk hetzelfde. 
Ze werden nog in hetzelfde jaar opgeleverd – in 
1966 zijn ze gesloopt.
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De kadastrale situatie in Brunnepe vóór de bouw op ‘t Klooster in 1920. Rechtsboven de Berkhuizen van de Catharina Gillesstraat.
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Het Klooster

De door bouwvereniging Eenvoud in de jaren 
daarvoor ingezette koers werd ondertussen voort-
gezet. Achter het woningbouwproject van De Berk-
fabriek kocht Eenvoud een terrein dat geschikt 
leek om er 90 woningen te realiseren. De aankoop 
van enkele aangrenzende percelen, die eigendom 
waren van mevrouw Haas-Wolff uit Amsterdam en 
Teunis Slager uit IJsselmuiden, en – dankzij bemid-
deling van de Gezondheidscommissie – een terrein 
aan de Pannekoekendijk dat de Gereformeerde 
Kerk toebehoorde en bekend stond als ‘de Oude 
School’, kwam een behoorlijk groot terrein be-
schikbaar dat 161 woningen kon bevatten. Een-
voud beloofde ook grond te reserveren voor een 
Gereformeerde kerk. Opnieuw werd Springer ge-
vraagd een plan te maken. Door het Rijk opge-
drongen bezuinigingen hadden tot gevolg dat de 
straten maar acht meter breed mochten worden.37 
Eenvoud realiseerde de woningen in eigen beheer 
en nam daarvoor J.H. Jansen, die als aannemer 
bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis betrokken 
was, in dienst; voor hem werd op het Bolwerk, 
naast de openbare school, een woning gebouwd. 
De bouwblokken sluiten aan op het complex met 
de Berkhuizen. Tussen de Noordweg, de Catharina 
Gillesstraat, de Pannekoekendijk (dit deel heet nu 
Reijersdijk) en de Dorpsstraat werden evenwijdig 
aan de Catharinastraat nog drie straten met wo-
ningen aangelegd: de Veen Valckstraat, de Van 
Blommesteinstraat en de Wttewaall van Stoetwe-
genstraat. De bebouwing aan de Kloosterstraat 
werd voortgezet en het bouwblok tussen de Veen 
Valckstraat en de Van Blommesteinstraat werd in 
het midden onderbroken, zodat er ruimte ontstond 
voor een pleintje, het Kloosterplein. De bouwblok-

ken zijn niet helemaal gesloten, zoals bij de mid-
delste blokken bij de Berkhuizen het geval was, 
maar bestaan uit kortere blokjes van twee tot acht 
woningen. Deze verspringen telkens iets ten op-
zichte van elkaar en worden van elkaar geschei-
den door brandgangen die tevens toegang geven 
tot de achtertuintjes. Het plan, dat de naam ‘Het 
Klooster’ kreeg, kende twee typen woningen. De 
architectuur is veel soberder dan de eerdere pro-
jecten in Brunnepe. Broekema werd in de beginfa-
se nog wel betrokken bij het project en ontwierp 
een aantal gevels en hoekoplossingen, maar het 
buurtje werd voltooid door Jansen, die zich naast 
uitvoerder en aannemer tevens als architect ont-
popte. Op 17 juni 1920 was de ophoging met bij-
na drie meter zand een feit en begin 1923 waren 
alle woningen opgeleverd. 

Het gebied achter ‘Des Werkmans 
Vriend’ en de realisatie van de 
Oranjewijk

A.E. Roest van Limburg volgde in 1919 Vidal de St. 
Germain op als directeur van Gemeentewerken, 
wat hij tot in de oorlog zou blijven. Vanaf 1919 
werden onder zijn leiding verschillende woning-
bouwplannen gemaakt voor het terrein ‘achter 
des Werkmans Vriend’ en in het nog onbebouwde 
deel van de Brunneper Polder. Deze plannen wa-
ren gebaseerd op het algemeen uitbreidingsplan 
uit 1905. De rooikaart van Brunnepe van 17 april 
1918 werd getekend door A.J. Reijers, die ver-
schillende plannen maakte voor Eenvoud, en geeft 
de situatie van dat moment goed weer. Wat opvalt 
bij de bebouwingsplannen is dat het te bebouwen 
gebied langzaamaan kleiner werd. De Brunneper 
Polder bleef opnieuw buiten beschouwing. Er waren 

nog altijd terreinen die eenvoudiger te ontwikkelen 
waren. Wat uiteindelijk overbleef was het gebied 
waar de Oranjewijk tot stand kwam. Eenvoud vroeg 
in het kader van de Woningwet in 1923/24 een 
voorschot aan voor de ophoging en het bouwrijp 
maken van een bouwterrein van 7,5 hectare gele-
gen achter de woningen van Des Werkmansvriend, 
met de bedoeling er woningen te realiseren. Maar 
het rijk kwam niet met geld over de brug omdat 
ze moesten bezuinigen op de kosten van de volks-
huisvesting en omdat ‘de toestand der woningvoor-
ziening en de heerschende woningnood niet van 
dien aard (was), dat thans reeds met de uitvoering 
van dit bouwplan moest worden aangevangen’38.In 
1924 kocht de gemeente het gebied tenslotte zelf 
aan en realiseerde hier de Oranjewijk. In de jaren 
1924 -1925 werd het terrein opgespoten en van-
af 1926 bouwden particulieren en verenigingen 
in totaal 384 middenstandswoningen in de Oran-
jewijk39. De economische en sociale druk was nog 
niet zodanig dat het bebouwen van de Brunneper 
polder al rendabel werd - dat zou korte tijd later 
veranderen. De bouw van de 384 woningen had 
gevolgen voor de allereerste sociale woningbouw 
in Brunnepe: van het aaneengesloten rijtje huizen 
aan de Singel, dat ‘Des Werkmans Vriend’ werd 
genoemd, werden vier huizen gesloopt om de nieu-
we wijk te ontsluiten. Op 5 oktober 1927 werd 
begonnen met de sloop van het perceel nummer 
20, kadastraal nummer F. 8303, gevolgd door de 
nummers 21, 22 en 23, respectievelijk kadastrale 
nummers F. 8304, F. 8305 en F. 830640. Het uitbrei-
dingsplan voor de Oranjewijk werd vastgesteld 
door de gemeenteraad op 8 mei 1928. In het uit-
breidingsplan was al rekening gehouden met de 
doortrekking van de Julianastraat naar de Noord-
weg, en wel naar het verbrede gedeelte tegen-
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Geveltekeningen en plattegronden middenstandswoningen Wilhelminalaan, 1927. <SAK>
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Plattegronden en geveltekeningen woningen Emmastraat, ontworpen door J.M. Mante, 1930. <Wattjes>
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over de ingang van de Kamper Emaillefabrieken. 
Op dat punt komen meerdere wegen uit.41 Omdat 
de Julianastraat voor doorgaand verkeer bestemd 
was, kreeg deze een breedte van 13 meter, aan-
zienlijk breder dan gebruikelijk. De Wilhelmina-
laan is georiënteerd op de Nieuwe Toren in het 
centrum van Kampen. Deze kreeg een breedte van 
19 meter. Door de toepassing van zichtassen, spie-
gelingen, afgeschuinde wegen en pleintjes kreeg 
de Oranjewijk een monumentaler karakter dan de 
eerdere wijken in Brunnepe. Dit werd benadrukt 
door de architectuur in een expressionistische stijl, 
zij het doorgaans een sobere variant. Eenvoud 
was niet langer de enige woningbouwcorporatie 
die in Brunnepe actief was. Bij de aanleg van de 
Oranjewijk waren vier woningbouwverenigingen 
betrokken: Woningstichting ‘Patrimonium Bouwlust’, 
Onze Woning, Eigen Haard en Ons Belang. Samen 
realiseerden zij de middenstandswoningen op een 
gebied van ongeveer 9,6 hectare. J.M. Mante ont-
wierp in 1927 in opdracht van de  rma Wijnhoud 
& Co een complex middenstandswoningen in een 
expressionistische baksteenarchitectuur, verwant 
aan de Amsterdamse School aan de Mauritsstraat 
en de Emmastraat. De woningen hebben steile da-
ken en geglazuurde pannen. J.G. Wattjes besprak 
het plan in het tijdschrift Bouwbedrijf van 26 sep-
tember 1930. Daarin omschreef hij het als ‘aan-
gename, levendige architectuur’ die ‘zeer zeker 
het aspect van het nieuwe gedeelte van Kampen 
ten goede (komt)’. Voorts schreef hij: ‘De gevels 
zijn in hoofdzaak opgetrokken van genuanceerd 
geelkleurig hardgrauw, terwijl de afdekking is ge-
schied voor enkele woningen met roode en overi-
gens met zwart verglaasde verbeterde Holland-
sche of Romaansche pannen. Door afwisseling in 
de geveldetails is de architect er in geslaagd een 

prettig, levendig en toch niet onrustig straatbeeld 
te verkrijgen. Bij de ontwerpen is gelet op een 
beperking van de kosten. Alhoewel enkele gevels 
schijnbaar niet eenvoudig zijn te construeeren, zoo 
zijn toch de bouwkosten betrekkelijk gering. De 
gemiddelde prijs waarvoor de huizen afgeleverd 
zijn bedroeg, zonder grond, doch met inbegrip 
van alle overige kosten, f 5800 per woonhuis.’
Over de indeling schreef hij dat daarvoor ‘is aan-
gesloten bij het gebruikelijk type, omdat het pu-
bliek aan dit type gewend is en het bovendien in 
het algemeen voor de woonbehoefte niet ondoel-
matig is’.42 De Zwolse architect G. Th. Ruberg ont-
wierp in 1927 in opdracht van de bouwvereniging 
Stichting Eigenhaard een reeks middenstandswo-
ningen aan de Wilhelminalaan, vlak achter de 
woningen van Des Werkmansvriend. Het betreft 
eveneens woningen in een aan de Amsterdam-
se School verwante stijl. In 1929 besloot de ge-
meenteraad om de Oranjewijk door middel van 
een dam in de plantsoengracht in het verlengde 
van de Wilhelminalaan te verbinden met de stad. 
Deze verbinding werd in 1931 opengesteld. De 
ijzeren brug uit 1861, die bijdroeg tot verfraaiing 
van de “heerlijke wandeldreven” in het park, later 
de “Stadswandelingen” genoemd, werd hiervoor 
in 1931 gesloopt.43

Bijzondere gebouwen

Voor wonen is meer nodig dan goede, betaalbare 
en degelijke woningen: in de nabijheid daarvan 
zijn voorzieningen nodig die in de alledaagse be-
hoeften voorzien. Daarbij is te denken aan (buurt-)
winkels (vaak geïntegreerd in rijtjes woningen, 
meestal op straathoeken), maar ook aan kerken 
en scholen. Voor de ontkerkelijking toesloeg – dat 

gebeurde pas in de jaren zeventig – was de bouw 
van meestal vrijstaande kerkgebouwen een vast 
onderdeel van de meeste uitbreidingsplannen. Ze 
fungeerden daarin als stedenbouwkundige domi-
nanten. Scholen werden eveneens als vrijstaande 
gebouwen ontworpen; gezinnen waren aanmerke-
lijk kinderrijker dan vandaag en elke nieuwbouw-
wijk werd van tenminste één school voorzien. Dat 
kerken toebehoren aan een bepaalde geestelijke 
denominatie ligt voor de hand; karakteristiek voor 
Nederland was dat dit ook bij scholen het geval 
was: grotere steden beschikten behalve over open-
bare ook over protestantse en katholieke scholen, 
die uitdrukking gaven aan de verzuiling (die even-
eens pas in de jaren zeventig naar de achtergrond 
zou verdwijnen).

Kerken

De Hervormde Diaconie was sinds de jaren veertig 
van de negentiende eeuw eigenaar geweest van 
een groot deel van de Bagijneweide waar vroeger 
het Begijnenklooster had gestaan. Toen het gebied 
door Eenvoud voor woningbouw werd aange-
kocht, realiseerde de Diaconie op de hoek van de 
Noordweg en de Slagersweg de Noorderkerk met 
600 zitplaatsen. De eerste steen werd gelegd op 
14 juni 1916. Aan de Wilhelminalaan, de hoofdas 
van de Oranjewijk werd in de jaren 1929-1930 
de gereformeerde Westerkerk gebouwd. Het ont-
werp is van B.W. Plooij uit Amersfoort, een archi-
tect die meerdere gereformeerde kerken in Am-
sterdamse Schoolstijl ontwierp. Karakteristiek voor 
het ontwerp zijn de gevelindeling met smalle hoge 
ramen voorzien van glas-in-lood, de puntgevels en 
steile dakvlakken met rode pannendaken en de 
toren die niet in het midden van een gevel staat, 
maar in de oksel van hoofd- en dwarsschip. 
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Abattoir Beltweg Brunnepe, <Walkaete archief>
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er daardoor aanvankelijk een beetje ongelukkig 
bij44. Op basis van het uitbreidingsplan voor de 
Oranjewijk werd in 1927 een school (eveneens 
voor de Hervormde Schoolvereniging) opgeleverd 
op een terrein in het bouwblok tussen de Wilhel-
minalaan en de Mauritsstraat, de Willem de Zwij-
gerschool. 

Gemeentelijk slachthuis

De meeste steden in Nederland waren rond 1900 
overgegaan tot de bouw van een gemeentelijk 
slachthuis. Met de zogenaamde abattoirverorde-
ning werd het mogelijk om aan het slachten van vee 
in binnensteden een einde te maken.45 Slachten van 
vee was vervolgens alleen nog maar toegestaan in 
speciaal daarvoor aangewezen inrichtingen. In de 
Gemeenteraad van Kampen werd jarenlang ge-
discussieerd over de oprichting van een abattoir en 
de beslissing werd pas genomen nadat uitgebrei-
de studie was gedaan en de slachthuizen in ande-
re steden waren bezocht en grondig bestudeerd. 
Daarbij stond vooral de vraag centraal waar uit 
hygiënisch oogpunt het slachten het beste plaats 
zou kunnen hebben. Uiteindelijk sprak de gemeen-
teraad zijn voorkeur uit om het slachten op één 
centrale plaats onder te brengen. Gekozen werd 
voor een locatie aan de Beltweg in De Greente. 
Doordat Kampen de kosten ‘wegens ongunstige 
tijdsomstandigheden’ moeilijk kon opbrengen, lag 
de bouw regelmatig stil en werd zelfs geopperd 
het hele project te staken. Na de persoonlijke be-
moeienissen van de Minister van Volksgezondheid 
werd het abattoir uiteindelijk toch voltooid, zij het 
veel later dan in andere Nederlandse steden. Op 
6 maart 1935 werd het gemeentelijk slachthuis in 
gebruik genomen. Het slachten van vee in de bin-
nenstad was vanaf die datum verboden46.

De Oldenhof

Bejaardenwoningen vormden een bijzondere cate-
gorie sociale woningbouw, die pas na de Tweede 
Wereldoorlog een hoge vlucht zou nemen. Toch 
werden ook voor de oorlog enkele, voornamelijk 
particuliere initiatieven genomen. Het College van 
Regenten der Algemene Armengoederen bouwde 
het wijkje Oldenhof voor bejaarden; het werd ge-
bouwd waar voorheen de ‘wasbazen-huizen’ had-
den gestaan en werden in 1938 gebouwd naar 
ontwerp van Broekema. Het complex bestaat uit 
vier blokken armenwoningen die rondom een bin-
nenplaats liggen, en is daarmee geënt op het mid-
deleeuwse type van het hofje. Het poortgebouw 
draagt de naam van het complex. De Oldenhof 
raakte een deel van zijn oorspronkelijk idyllische 
ligging kwijt toen de nabijgelegen singel werd ge-
dempt47.

Opnieuw plannen voor de Brunneper 
Polder 

In 1928 had de directeur van gemeentewerken een 
uitgebreid plan opgesteld voor het gebied gele-
gen tussen Noordweg, Pleinstraat en Pannekoeken-
dijk. Deze plannen waren eerst een tijd blijven lig-
gen, omdat elders voldoende grond beschikbaar 
was voor de realisatie van woningbouw (In 1930 
werd het uitbreidingsplan voor zuid besproken in 
de gemeenteraad, raadsvergadering 9 december 
1930.) Eind jaren dertig waren alle gronden voor 
de bouw van arbeiderswoningen op de daar-
voor opgespoten terreinen bijna verkocht en zou 
er geen grond voor arbeiderswoningbouw meer 
beschikbaar zal zijn. Het werd ook niet wenselijk 
geacht in Zuid, achter het ziekenhuis kleine arbei-

Scholen

Scholen in Brunnepe werden hier en daar gereali-
seerd op beschikbare terreinen in de buurt van de 
woonbuurten, zonder dat ze deel uitmaakten van 
een stedenbouwkundig plan. Door de bevolkings-
groei ten gevolge van de gereedgekomen wonin-
gen was er wel een steeds grotere behoefte aan 
schoolgebouwen. Tegenover de Noorderkerk, aan 
de Noordweg stond naast het Schokkersbuurtje de 
Bewaarschool (bedoeld voor kinderen van drie tot 
zes jaar), die daar rond 1870 was gebouwd. Vlak 
naast de bewaarschool werd in 1903-1904 de 
openbare lagere school met 12 lokalen gereali-
seerd, school F (later Dr. Bouwmanschool). Deze sluit 
het buurtje met de Berkhuizen aan de zijde van de 
Noordweg af en presenteerde zich zeer prominent 
aan de Noordweg met een ritme van dominante 
schoorstenen aan de straat, een zeldzaam archi-
tectonisch middel. Voordat deze school in gebruik 
werd genomen, werd onderwijs gegeven aan de 
openbare school aan de Dorpsstraat, die daarna 
voor andere doeleinden werd gebruikt. Schuin te-
genover school F werd op de hoek van de Beltweg 
en de Noordweg op 19 augustus 1913 de Konin-
gin Wilhelminaschool geopend, een schoolgebouw 
voor de Kamper Hervormde Schoolvereniging, een 
statig gebouw met leslokalen op de begane grond 
en de eerste verdieping. De Hervormde Diaconie 
realiseerde de school aan de rand van de ‘Ba-
gijneweide’, die zij al sinds 1844 grotendeels in 
bezit had. Toen zij een groot deel van het terrein 
in 1914 aan Eenvoud verkocht, voor de realisatie 
van het Begijnenkwartier, stelde de Diaconie als 
voorwaarde dat de woningbouwvereniging voor 
de ophoging van het gebied rond de school zou 
zorgen. Deze was op een terp gebouwd en stond 
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derswoningen te bouwen, waardoor men deze ‘be-
hoorlijke en aantrekkelijke wijk minder van gehalte 
(maakte)’.48Daarom bracht Roest van Limburg het 
plan voor de bebouwing van de Brunneperpolder 
in februari 1939 weer naar voren. Een belangrij-
ke reden was ook de noodzaak eindelijk een ein-
de te maken aan de vervuilde toestand van de 
Brandsloot die door dit gebied liep. In vergelijking 
met 1928 waren de bebouwingsplannen nu veel 
gemakkelijker uitvoerbaar, omdat de Gemeente 
inmiddels aan de Noordzijde van den Pannekoe-
kendijk een aantal huizen had laten afbreken. Er 
stond nog een blok van vijf woningen, dat ook voor 
afbraak in aanmerking kwam en waarvoor de ge-
meente het indertijd ook had aangekocht. Het was 
volgens Roest van Limburg wenselijk het plan weer 
in overweging te nemen, ‘omdat het toch wel van 
algemeen belang zal worden geacht dit laagge-
legen terrein, dat langzamerhand temidden van 
behoorlijke bebouwing is gekomen, ook daar-
voor geschikt te maken door het aan te hoogen 
en van enkele straten te voorzien, waardoor een 
ongewenschte toestand kan verdwijnen’.49 Om te 
voorkomen dat er op kleine of grotere schaal on-
gewenste bebouwing tot stand zou komen, zonder 
dat er een goed plan was dat rechtsgeldigheid 
had, werd de noodzaak van de vaststelling van 
een uitbreidingsplan nog eens extra benadrukt. 
Om het bouwen van goedkope woningen hier in 
de hand te werken, werd een iets mindere bouw-
blokdiepte gehanteerd dan in Zuid, wat voor de 
verkaveling ook beter uitkwam, 35 meter in plaats 
van 40 meter. In een brief aan Burgemeester en 
Wethouders schreef Roest van Limburg: ‘Men zou 
dat eenigermate als een achteruitgang kunnen be-
schouwen, doch in Brunnepe is algemeen gebouwd 
met een bouwblokdiepte van 30 M. en een straat-
breedte van 8 M. Een diepte van 35 M. en een 

straatbreedte van 9 M. zal in die wijk dus niet on-
gunstig afsteken. Bij den bouw van kleine, niet te 
diepe woningen, is een perceeldiepte van 17,50 
m., mijns inziens niet beneden het toelaatbare mi-
nimum, te meer omdat deze afmeting slechts in een 
beperkte omvang wordt toegelaten’50. 
Het ontwerpplan werd op 30 januari 1940 goed-
gekeurd door de gemeenteraad en op 18 april 
aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Overijssel. Zij hadden er vooral proble-
men mee dat het plan te weinig groen bevatte. 
‘Daar evenwel al de voor bebouwing aangewe-
zen terreinen bestemd zijn voor den bouw van 
arbeiderswoningen in gesloten bebouwing, komt 
het ons gewenscht voor dat waar mogelijk langs 
verschillende straten voortuintjes worden geprojec-
teerd, opdat de eentonigheid van het straatbeeld 
eenigszins worde gebroken. Dit verdient temeer 
aanbeveling daar slechts een geringe opper-
vlakte voor plantsoen is bestemd.’ Tevens wilden 
zij een nadere verklaring van het begrip gesloten 
bebouwing51. Op 13 augustus kreeg het om die 
reden voorwaardelijke goedkeuring van de Ge-
deputeerde Staten. Op 13 november diende de 
gemeente een gewijzigd uitbreidingplan in waar-
bij op verschillende punten voortuinen geprojec-
teerd waren en het begrip gesloten bebouwing 
verklaard door vast te stellen dat bouwblokken 
hoogstens acht woningen mochten bevatten met 
daartussen een van gang van één meter. Het plan 
werd op 4 februari 1941 door de gemeenteraad 
vastgesteld en op 27 mei 1941 volgde goedkeu-
ring van Gedeputeerde Staten. Het plan zou pas 
na de oorlog tot uitvoering komen.
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Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 en daar-
mee de afsluiting van de Zuiderzee, behoorden 
overstromingen eindelijk tot het verleden. Het had 
tevens gevolgen voor de ophoging van gronden. 
De Zuiderzee maakte plaats voor het IJsselmeer, 
waarvan het peil door de sluizen in de Afsluitdijk 
betrekkelijk eenvoudig te regelen was. Brunnepe, 
dat tot in de jaren dertig tussen de stad en het open 
water van de Zuiderzee lag, was na de voltooiing 
van de Afsluitdijk aan een binnenmeer komen te 
liggen, en na het gereedkomen van de Noordoost-
polder in 1942 en Oostelijk Flevoland, die in 1957 
droogviel, werd de band met de zee grotendeels 
doorgeknipt. De moderne, grootschalige land-
bouw in de nieuwe polders werd economisch be-
langrijk en dat vroeg om een adequate inrichting. 
NV Schokbeton, gevestigd in Zwijndrecht, bouwde 
in 1945 vlakbij Brunnepe een cementfabriek die 
tot de grootste van Europa behoorde en over een 
eigen haven beschikte. Het beton werd gebruikt 
voor de schurenbouw in de Noordoostpolder. 

Voltooiing bebouwing

In de decennia die volgden pro teerde Brunne-
pe in bescheiden mate van de economische ex-
pansie en de uitbouw van de verzorgingsstaat.  
Bouwvereniging Eenvoud nam het grootste deel 
van de woningbouw in de Brunneper polder, voor 
het laaggelegen gebied tussen de Pannekoeken-
dijk en de Noordweg en de aangrenzende gron-
den voor haar rekening. Daarvoor was het plan 
tijdens de oorlog goedgekeurd, maar door de 
oorlog kwam daar niets van terecht. Er moesten 
verschillende percelen voor worden onteigend en 
er moesten krotwoningen worden afgebroken. Na 
de opspuiting werd tussen 1947 en 1951 dit laat-
ste deel van Brunnepe ingevuld. De Julianastraat 

werd doorgetrokken naar de Pannekoekendijk en 
in het verlengde daarvan de Pleinstraat naar de 
Noordweg. De Pleinstraat werd omgedoopt tot Ju-
lianastraat. Ook de Prins Bernhardstraat, die na 
de oplevering van de Oranjewijk ophield bij de 
Brunneperpolder, werd nu doorgetrokken. Eenvoud 
realiseerde de woningen in verschillende fasen. In 
1947 kwam het zesde complex (het eerste naoor-
logse) van de vereniging gereed, dat bestond uit 
60 duplexwoningen. Eigenlijk waren het dertig wo-
ningen die konden worden gesplitst in een bene-
den- en een bovenwoning om later weer te worden 
samengevoegd. Het volgende project bestond uit 
34 eengezinswoningen en kwam een jaar later ge-
reed en weer een jaar later volgde de oplevering 
van nog eens 34 eengezinswoningen. Na een groot 
complex in Zuid realiseerde Eenvoud in 1950 34 
beganegrond- en 35 bovenwoningen en een jaar 
later nog eens 27 begane grond- en 27 boven-
woningen. Daarmee was het gebied voltooid. Het 
resultaat was een eenvoudig wijkje met sobere rij-
tjeswoningen, kenmerkend voor de eerste jaren van 
de wederopbouwperiode. Het beslaat de straten 
Enserstraat, Middelbuurtstraat, Emmeloordstraat 
en de delen van de Schokkerstraat, Irenestraat, 
Julianastraat, Nassaustraat, Christinastraat en 
Prins Bernhardstraat, waar het wijkje aansluit op 
de Oranjewijk. Betrokken architecten waren onder 
andere Hein Boer en Wim Koers. Voor een van 
de straten werd het Schokkersbuurtje grotendeels 
gesloopt. Na deze nieuwbouw in de Brunneper 
Polder draaide de ruimtelijke ontwikkelingen van 
de wijk om herstructurering van het bestaande. In 
1955 werd aan de Pannekoekendijk, begrensd 
door de Prins Berhardstraat, Irenestraat en Julia-
nastraat, nog een kleuterschool gebouwd, de Prin-
ses Ireneschool, naar ontwerp van C.H. Grooten. 
Daarmee werd een van de weinig overgebleven 

openbare ruimten bebouwd. Ondanks protesten 
van de buurt die vond dat er toch al zo weinig 
‘natuurschoon’ in de wijk aanwezig was, werd de 
school toch gerealiseerd. 

Cityvorming

Wanneer steden groeien, verandert hun interne 
zonering - R. Baumeister constateerde dat al in zijn 
fameuze ´Stadterweiterungen in technischer, bau-
polizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung´ - dat 
in 1876 werd gepubliceerd en vaak wordt gezien 
als het eerste stedenbouwkundige handboek. In de 
loop van de 19e eeuw namen steeds meer welge-
stelde stedelingen de wijk naar buiten, waar villa-
parken en tuindorpen ontstonden. Hun plaats werd 
ingenomen door winkels, kantoren, gebouwen van 
de stedelijke administratie, en culturele voorzienin-
gen. Dit ging gepaard met verkeersdoorbraken en 
de verbreding van wegen. Vanaf de jaren twin-
tig van de vorige eeuw werd deze ontwikkeling 
aangeduid met de term ‘cityvorming’. Vooral na 
de Tweede Wereldoorlog werden in veel steden 
grote ingrepen gedaan om ruimte te geven aan 
het verkeer en vond er schaalvergroting plaats. 
Op bescheiden schaal deed zich dit ook in Kam-
pen voor. In het kader van deze cityvorming ver-
anderde het gebied tussen de stad en Brunnepe 
– het vroegere De Hagen – vanaf de jaren vijftig 
aanzienlijk. In de jaren zestig werd de Oude Bui-
tenhaven en een deel van de stadsgracht gedempt 
ten behoeve van de verbinding tussen de IJsselka-
de en de Oranjesingel, waarbij de Oranjesingel 
als een soort rondweg werd aangelegd om aan 
te sluiten op de Flevoweg. De koppeling tussen de 
Burgel en de IJssel werd daarmee verbroken52. 
Deze verkeerstechnische ingreep was mede moge-
lijk gemaakt doordat er ruimte was ontstaan nadat 

2.6  Brunnepe in de tweede helft van de twintigste eeuw
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de gasfabriek in 1957 was ontmanteld en groten-
deels was afgebroken. Alleen de gebouwen langs 
het bolwerk en de voormalige directiewoning (die 
nog van het begin van de oprichting van de gas-
fabriek dateert) zijn blijven staan. Ook de trans-
portbaan aan de Nieuwe Buitenhaven was komen 
te vervallen. De fabriek aan de zuidzijde van de 
Oude Buitenhaven was in 1958 afgebroken. De 
verbinding tussen de stad en Brunnepe, die nogal 
bochtig was geweest, kon worden rechtgetrokken. 
Er werd een parkeerplaats aangelegd en de Bui-
tenkade werd verruimd. De straat De Hagen, die 
voorheen tot de Buitensingel behoorde en aan de 
gracht lag, kreeg een heel ander aanzien. Hetzelf-
de gold voor de Oldenhof, die nu meer afgelegen 
was komen te liggen.

Stadsvernieuwing

Na een periode van ongeveer vijftig jaar waren 
de arbeiderswoningen in Brunnepe verouderd en 
voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. In 
de jaren zeventig werd begonnen om een wijk-
verbeteringsplan te maken. Bij de voorbereiden-
de werkzaamheden verscheen onder andere de 
Nota Inventarisatie Brunnepe, waarin de knelpun-
ten werden belicht. Er kwam een gesprek tussen 
de bewoners en de gemeente op gang, dat resul-
teerde in twee woonomgevingsverbeteringsplan-
nen, namelijk het plan Begijnekwartier en het plan 
Kloosterkwartier. Om ook voor de overige delen 
van Brunnepe plannen te kunnen ontwikkelen was 
het noodzakelijk meer informatie te hebben over 
alle facetten van de wijk. Daarvoor werd eerst een 
inventarisatierapport opgemaakt over de gehele 
wijk. Het rapport diende niet alleen als basis voor 
het trekken van conclusies of de wijk al dan niet 
geschikt was voor rehabilitatie, maar verschafte 

ook de basisgegevens voor de structuurvisie en 
voor een of meerdere bestemmingsplannen die in 
de volgende fase ontwikkeld moesten worden. De 
conclusie was dat zowel de ligging en de functie 
van de wijk, als de stedenbouwkundige en bouw-
technische mogelijkheden voldoende aanknopings-
punten boden voor stadsvernieuwing, waarbij de 
woonbestemming voor de wijk Brunnepe gehand-
haafd zou blijven voor de bestaande bewoners – 
het zogenaamde ‘bouwen voor de buurt’. In 1980 
werd Brunnepe door de gemeenteraad aange-
wezen als stadsvernieuwingsgebied op basis van 
de Nota Inventarisatie Brunnepe. Vervolgens werd 
een structuurplan gemaakt. Voor de uitvoering en 
coördinatie van de werkzaamheden werd door het 
college een werkverband ingesteld, bestaande uit 
een ambtelijke werkgroep en een projectgroep 
Brunnepe, waarin tevens bewoners van de wijk 
waren vertegenwoordigd, daarbij begeleid door 
een buurtwerker van de Stichting Samenlevingsop-
bouw Kampen. De plannen voor de vernieuwing 
van de wijk kwamen tot stand in samenwerking met 
het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compag-
nons53. In het structuurplan werd ervan uitgegaan 
dat de bedrijvigheid op het terrein van Berk-Bec-
con gehandhaafd zou worden. Er werd wel reke-
ning gehouden met een eventuele latere sanering 
van het bedrijventerrein. Voor de woningen in het 
Begijnenkwartier en het Kloosterkwartier die nog 
in het bezit van Eenvoud waren en die in de ja-
ren tachtig in een slechte staat verkeerden of niet 
meer voldeden aan de eisen van de tijd, was de 
vraag of er overgegaan zou worden tot sloop en 
nieuwbouw danwel renovatie van de woningen. 
Om de huren betaalbaar te houden en vanwe-
ge de beeldbepalende kwaliteit van de buurten 
besloot Eenvoud in overleg met de bewoners tot 
renovatie. Deze ging in 1989 van start en werd 

gekenmerkt door vergaande inspraak van de be-
woners. De woningen hadden een onpraktische 
indeling en de keuken, douches en slaapkamers 
waren te klein. De verdiepingen hadden door de 
schuine kap bovendien loze ruimtes; dat gold voor-
al bij de woningen in het Kloosterkwartier. Bij het 
Begijnenkwartier hadden de achtergebieden van 
de woningen geen ontsluiting , wat erg onpraktisch 
was. Verder was de bouwtechnische staat van de 
woningen slecht. De renovatieplannen werden ont-
worpen door de architecten J.G. Drenth en A.L.A. 
van Faassen. Een belangrijke verandering bij een 
deel van de woningen in het Kloosterkwartier was 
de toevoeging van een forse dakkapel, zodat 
een van de slaapkamers ruimer werd. Vooral het 
Kloosterkwartier heeft behalve gepro teerd van 
de stadsvernieuwing toch ook hieronder geleden: 
de uitvoering heeft de architectonische kwalitei-
ten sterk aangetast. Het meest ingrijpend voor de 
structuur van Brunnepe was de sloop in de stads-
vernieuwingsjaren van de zuidwand van de Dorps-
straat en de westwand van de Reijersdijk. Hier-
mee werd de oudste – in oorsprong middeleeuwse 
kern van Brunnepe – zwaar aangetast en is als 
dorpsstraat nu nog maar moeilijk te herkennen. 
Brunnepe verloor daarmee zijn historische hart. 
In de plaats van de zuidwand van de Dorpsstraat 
kwamen parkeerplaatsen, een sportveld en een 
scholencomplex. Er werd geen poging gedaan om 
de historische structuur weer op te pakken. Op de 
locatie van de bebouwing aan de Reijersdijk werd 
eveneens een grootschalig gebouw neergezet dat 
geen enkele relatie meer zocht met het oude dorp: 
Wijkcentrum Reijersdam.

Woningen Brunneper Polder

Na ruim vijftig jaar waren ook de eenvoudige rij-
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tjeswoningen die vlak na de oorlog in de Brunne-
per Polder waren gebouwd toe aan een grondige 
renovatie. Het architectenbureau ‘19 het atelier’ 
uit Zwolle maakte het ontwerp voor de metamorfo-
se van 103 woningen in opdracht van DeltaWonen 
en Mateboer B.V. In 2014 werden ze opgeleverd 
en zijn ze in hun originele staat nog nauwelijks her-
kenbaar. De woningen bestaande uit acht typen, 
gelegen aan de Pannekoekendijk, kregen door de 
toepassing van  jn metselwerk, opgaande gevel-
delen die de dakgoten doorbreken en de toepas-
sing van kaders en speklagen een uitstraling die 
moest refereren aan de architectuurstijl van Broe-
kema.

Van productie- naar woonwijk

Brunnepe ontleende haar bestaansrecht van ouds-
her aan de bedrijvigheid die er te vinden was. 
Een uitzondering vormden de buitenverblijven, 
tuinen en theekoepels van de stedelijke elite van 
Kampen, die zich buiten de stadsmuren wensten te 
verpozen. In zekere zin liepen ze daarmee voor-
uit op een trend die in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw steeds manifester werd: een 
deel van de productie, met name de zogenaamde 
‘maakindustrie’, maakt plaats voor wonen, vooral 
in de wat hogere segmenten, en vrijetijdsbesteding 
(waaronder het recreatief winkelen). Twee facto-
ren speelden een hoofdrol: na jaren van ‘stads-
vlucht’, waarin het leven buiten de steden als een 
collectief gedragen ideaal gold, werd het unieke 
karakter van de stad als woon- en verblijfsplaats 
herontdekt. Dat leidde tot het begin van een pro-
ces van gentri cation, waarmee het proces van ‘ci-
tyvorming’ juist werd omgedraaid. De economische 
malaise die vanaf het eind van de jaren zeventig 
het einde van veel industriële bedrijvigheid inluid-
de, die voor een deel in of tegen de oude binnen-
steden aanlagen, leverde braakliggende terreinen 
op die beschikbaar kwamen voor de vestiging van 
woningen, culturele voorzieningen en ontspan-
ningsgelegenheden. Deze ontwikkelingen zijn ook 

in Brunnepe terug te vinden; de wijk deelt in dat 
opzicht het lot van Kampen. Al in de jaren tachtig 
werd het haventje bij de zogenaamde mestplaats 
omgevormd tot jachthaven De Riette, en in 2001 
werd de gedempte Oude Buitenhaven weer uitge-
graven om er een passantenhaven te vestigen, met 
daarbij een museumhaven. 
De Berkfabriek werd in 2000 gesloten, maar de 
portierswoning, de directiewoningen en een ge-
deelte van gebouw F12 bleven gespaard. Het 
terrein kwam beschikbaar voor appartementsge-
bouwen en rijtjeswoningen die in dezelfde richting 
staan als de arbeiderswoningen in de Spaarbank-
straat en de Eenvoudstraat. Ze hebben platte da-
ken en zijn uitgevoerd in donker en licht metselwerk 
in combinatie met rabatdelen.

Voor de strook langs de IJssel maakte Wytze Pa-
tijn van Kuiper Compagnons en voormalig Rijks-
bouwmeester een stedenbouwkundig plan, waar-
bij hij een reeks woontorens voorstelde. De torens 
werden ontworpen door architect Jos Geelen van 
de Van den Berg Groep. De eerste en hoogste 
toren is opgeleverd en de vijfde toren, waarvoor 
de voormalige palingrokerij van Van Heerde zou 
moeten wijken, is inmiddels geschrapt. De torens 
nemen trapsgewijs in hoogte af. 
Als gevolg van dit hoogbouwplan werd het des-
tijds nog altijd intacte historische riviersilhouet 
van de stad Kampen – landelijk gezien een grote 
zeldzaamheid voor een historische stad van deze 
omvang – voorgoed gewijzigd. De torenplannen 
hebben in de gemeenteraad wel discussie opge-
roepen, maar zijn uiteindelijk toch doorgegaan. 

Ook de omgeving van De Hagen werd in de stads-
vernieuwingsperiode onder handen genomen. Ter 
plaatse van het voormalig plantsoen werd een 
opengewerkt driehoekig en plat afgedekt ap-
partementenblok gerealiseerd (Havenoord) op de 
locatie waar vanaf de jaren ’50 de sociale werk-
plaats was gebouwd. Ook tussen de Hagen en de 
Beatrixstraat werden gestapelde appartementen 

gebouwd alsmede een wijkgebouw. Met volledig 
nieuwe stedenbouwkundige typologieën en sterk 
afwijkende architectuurtalen werd door deze in-
grepen – in combinatie met de stedenbouw die op 
het voormalige Berkterrein werd geïntroduceerd 
– de betekenis van deze voorheen zo stedelijke 
entree tot Brunnepe sterk gewijzigd en is de ruim-
telijke samenhang gefragmenteerd geworden. 

Tenslotte laten de recente plannen voor Brunnepe 
de invloed van het gegroeide ecologische bewust-
zijn zien. Groen heeft in de stedenbouw altijd een 
prominente rol gespeeld, maar de Groene Long, 
die het gebied tussen de Brunneper Bongerd aan 
de Steenovensdijk en jachthaven De Riette beslaat, 
moet volgens het stedenbouwkundige plan en de 
Groenstructuurvisie van 2012 een rol spelen bij de 
versterking van de ecologische structuur. Om de 
plannen mogelijk te maken werd de bestemming 
van de voormalige gemeentekwekerij omgezet 
van een bedrijfsbestemming naar een groenbe-
stemming. Tevens kocht de gemeente de tuin aan 
Beltweg 7 aan. De historische waterloop van de 
Riete vormt een authentiek element in de stede-
lijke omgeving. De aanleg van een verbindende, 
doorgaande wandelroute langs de waterloop zou 
versterkend kunnen werken. Door te zorgen voor 
een samenhangende inrichting van het dal van de 
Riete en de transformatie tot een natuurlijk-land-
schappelijke eenheid, zou de Brunneper Bongerd 
uit kunnen groeien tot een waardevolle groene 
structuur met een bijzondere meerwaarde voor het 
groenbeeld in diverse buurten in Brunnepe, maar 
ook voor de stad Kampen als geheel is de visie van 
de gemeente. 

Wat opvalt bij al deze ontwikkelingen is dat Brun-
nepe de afgelopen decennia een transformatie 
onderging van een betrekkelijk op zichzelf staand 
buurtschap, naar een integrale wijk van de stad 
Kampen.
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3
4   Het dorp Brunnepe is nooit een dorp aan de 

rivier geweest, maar een dorp dat in de pol-
ders lag, op een kruispunt van sterk kronke-
lende dijken, gescheiden van de rivier door 
een brede strook onbedijkt land, maar daar 
wel mee verbonden door de smalle en lange 
Brunneper Haven en met Kampen verbonden 
door middel van twee binnenlands gelegen 
dijken. Dit gegeven is zeer bepalend geweest 
voor Brunnepe: het dorp heeft zich als zodanig 
nooit aan de rivier ontwikkeld en zich - behalve 
door middel van bedrijven als scheepswerven 
en steenovens  - ook nooit direct aan het water 
gemanifesteerd. De nabijheid van Kampen en 
de directe verbinding met de twee dijken heeft 
ervoor gezorgd dat de ruimtelijke ontwikkeling 
tussen de dorpskern en Kampen niet in eerste 
instantie langs de rivier plaatsvond, maar langs 
de twee verbindingdijken. 

5  Het dorp Brunnepe heeft een zeer grote tijd-
diepte: als middeleeuws dorp is het mogelijk 
ouder dan Kampen zelf. Toch heeft het oude 
dorp altijd een weinig speci eke ruimtelijke 
structuur gekend, omdat centrale gemeen-
schapsgebouwen ontbraken, zoals een kerk 
met kerkplein, een schultehuis of een haven met 
omringende bebouwing. De nabijheid van Kam-
pen heeft hier deels een rol in gespeeld. Deze 
nabijheid is mogelijk een zwakte geweest voor 
de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur tot 
kerndorp, maar anderzijds is het de motor ge-
weest voor de stormachtige groei van het dorp 
vanaf het vierde kwart van de 19e eeuw. Het 
heeft dan ook in de 19e eeuw een prominente 
rol gespeeld in de ontwikkeling van Kampen, 
door middel van de Berkfabrieken, de Nieuwe 
Buitenhaven en de bloeiende visserij en siga-
renindustrie. 

1   Brunnepe is wat betreft historische gelaagdheid 
en fragmentatie van ruimtelijke episodes de 
meest complexe wijk van Kampen. Het bestaat 
uit meerdere buurten uit opeenvolgende tijds-
perioden, van het in oorsprong middeleeuwse 
dorp tot recent gebouwde buurtjes. Daarbij 
zijn er ook verschillende ‘scherven’ uit diverse 
perioden die temidden van andere perioden 
staan, en zijn bepaalde tijdslagen sterk aange-
tast door gebiedsvreemde ingrepen, met name 
het oude dorp en de omgeving van de Nieuwe 
Buitenhaven. 

2   Brunnepe is sinds het begin van de 20e eeuw 
vooral een opeenvolging van verschillende 
fasen van volkswoningbouw, voor en na de 
invoering van de Woningwet in 1901, tot in 
1950. Elke fase heeft een eigen gezicht, ei-
gen stedenbouwkundige en architectonische 
uitgangspunten en uitwerking, waardoor Brun-
nepe een feuilleton is van vooroorlogse volks- 
woningbouw. Deze verschillende fasen zijn elk 
voor zich nog zeer goed herkenbaar, hoewel 
niet alle meer even onaangetast. Geen enkele 
Kampense wijk kent een dergelijke opeenvol-
ging in tijd van volkswoningbouwbuurtjes.  

3   Dat al deze buurten desondanks niet als aparte 
entiteiten worden gezien, maar alle worden er-
varen als deel van Brunnepe, is te danken aan 
de hoge ouderdom van het dorp en de uitge-
sproken eigen identiteit die Brunnepe doorheen 
de eeuwen, en vooral vanaf het midden van de 
19e eeuw tot in de naoorlogse jaren heeft ge-
kend als enige en zeer levendige voorstad van 
Kampen. De volkswoningbouwbuurten waren 
direct gekoppeld aan de historisch aders van 
Brunnepe en namen die zelfs over (Pannekoe-
kendijk). 

3.1  Cultuurhistorisch-ruimtelijke identiteit Brunnepe
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6   Brunnepe ontwikkelde zich vanaf het eind van 
de 19e eeuw tussen twee polen in: de Nieu-
we Buitenhaven/Berkfabrieken/Het Plein in het 
oosten en het oude dorp in het westen. Daartus-
sen groeiden de twee dijken dicht met individu-
ele, vaak geschakelde woningbouw van door-
gaans één laag plus kap. Deze drie delen van 
Brunnepe telden tot in de naoorlogse jaren een 
zeer grote dichtheid aan functies en kan als 
een ‘voorstad’ worden beschouwd, zij het één 
met een Januskop: de omgeving van de Nieuwe 
Buitenhaven was modern-industrieel, het oude 
Dorp nog lange tijd agrarisch. Daar tussenin 
woonden arbeiders en kleine zelfstandigen. 

7  Twee gegevens hebben een bovengemiddel-
de rol gespeeld in de ruimtelijke en histori-
sche identiteit van Brunnepe: de komst van de 
Schokkers met hun vissersbestaan, en de vesti-
ging van de Berkfabriek. Beide identiteiten le-
ven nog altijd voort in het collectieve geheugen 
van Kampen en Brunnepe. 

8  In het huidige Brunnepe is opvallend dat de 
meest bepalende historische fasen – met uit-
zondering van de volkswoningbouw – nu sterk 
zijn aangetast: het oude dorp is voor een be-
langrijk deel gesloopt en de landerijen tot op 
dijkniveau opgehoogd, waardoor het dorp als 
agrarische nederzetting en dijkdorp nog maar 
moeilijk herkenbaar is; de Nieuwe Buitenhaven/
het Plein is deels een moderne appartementen-
omgeving geworden, de Schokkerhuisjes zijn 
gesloopt en deels naar het openluchtmuseum 
van Enkhuizen verplaatst en de Berkfabrieken 
zijn vrijwel geheel gesloopt en door moderne, 
buitenwijkachtige rijenwoningen en een hoge 
woontoren vervangen. Van al deze historische 
lagen resteren aangetaste fragmenten en het 
verschil tussen het oude Dorp, de 19e eeuwse 
verstedelijkte linten en het geïndustrialiseerde 
Havenkwartier is nog maar zwak voelbaar. 
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buurt) elk in hun speci eke, tijdgebonden ste-
denbouwkundig en architectonisch ontwerp. 

6  De volkswoningbouw van de Eenvoudstraat/
Spaarbankstraat/Berkhuizen van de hand van 
architect Broekema, die in zijn speci eke archi-
tectonische uitwerking zeldzaam is en van gro-
te kwaliteit voor dergelijke volkswoningbouw. 

7  De particuliere woningbouwprojecten uit het 
eind van de 19e eeuw, zoals het driehoekige 
bouwblok tussen Christinastraat en De Hagen 
en Noordweg, de woningen langs de Sla-
gersweg of de woningen van Des Werkmans 
Vriend, als herinnering aan de eerste uitbrei-
dingen van Kampen buiten de stadswallen en 
als representanten van de groei van Brunnepe 
tijdens de late-19e eeuw, die niet alleen door 
woningbouwverenigingen tot stand werd ge-
bracht, maar ook door particulieren.  

8   De kerken als historisch-stedenbouwkundige 
bakens van Brunnepe (identiteitsbepalende 
hoogteaccenten) en als herinnering aan het 
diep-godsdienstige leven van de Brunneper 
bevolking, zeker vanaf de vestiging van de 
Schokkers. 

9  De restanten van de groene en onbebouwde 
gronden langs de IJssel, als herinnering aan de 
dorpstypologie van Brunnepe en de verbinding 
hiervan met de opbouw van het landschap 
(dijkdorp met brede buitendijkse landen tussen 
dorp en IJssel), alsmede de verbinding hiervan 
met de Bongerd. 

1  De ruimtelijke en functionele driedeling in het 
Brunnepe zoals dat vóór de jaren ’80 van de 
20e eeuw heeft bestaan: het dorp, de verbin-
dingslinten en de geïndustrialiseerde kop van 
Brunnepe, rondom de Nieuwe Buitenhaven en 
het Plein, hoe verzwakt ook door recente in-
grepen. 

2  De restanten van het historische dorp, als de 
oudste historische laag van Brunnepe met een 
zeer grote tijddiepte, in de vorm van de loop 
van de (voormalige) dijken – inclusief de Pan-
nekoekendijk –, de resterende open landerijen 
en groengebieden (Bongerd) en de loop van 
de Riete (Brunneper Haven), de resterende his-
torische woonbebouwing en boerderijen/schu-
ren uit de agrarische tijd van het dorp, de ge-
bouwtypologie (één hoog plus kap, vaak haaks 
op de straat en direct grenzend aan de straat). 

3   De bebouwing langs de Noordweg, als een  
meng eling van de spontane groei met individu-
ele huizen uit de 19e en eerste helft 20e eeuw 
en de volkswoningbouw uit de eerste 20 jaar 
van de 20e eeuw (één of twee lagen plus kap). 
De Noordweg representeert het meest aan-
schouwelijk de groei van Brunnepe langs de 
dijken in de meest explosieve ontwikkelingsfase 
van dorp tot een levendige voorstad.

4   De Nieuwe Buitenhaven en de resterende klein-
schalige bebouwing van vóór de eerste helft 
van de 20e eeuw aan de noordkant van de ha-
ven, als de ruimtelijk meest overtuigende herin-
nering aan het bloeiende vissersverleden van 
Brunnepe en de Schokker gemeenschap. 

5   De opeenvolging van volkswoningbouwbuurtjes 
(Eenvoudstraat/Spaarbankstraat/Berkhuizen, 
Begijnenkwartier, Kloosterkwartier, Oranje-

3.2  Algemene cultuurhistorische waarden
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3.3  Fricties algemeen

1  De aantasting en gebrekkige herkenbaarheid 
van de meest bepalende historische fasen – 
met uitzondering van de volkswoningbouw (zie 
onder ‘cultuurhistorische en ruimtelijke identiteit 
Brunnepe’, nr. 8) 

2  De ruimtelijke fragmentatie van de ‘Kop van 
Brunnepe’, rondom de Nieuwe Buitenhaven, 
Veerweg, De Hagen, Christinastraat, aanslui-
ting op de Noordweg en het voormalig Berk-
terrein, als gevolg van aanzienlijke schaalver-
groting, gebiedsvreemde stedenbouwkundige 
en architectonische typologieën en niet in het 
gebied passende architectuurtaal. Hierdoor 
is ook de ruimtelijke continuïteit tussen de bin-
nenstad en het oude dorp Brunnepe via de 
Noordweg en Pannekoekendijk onderbroken. 
De recente bouw van de parkeergarage heeft 
het herstel van de verbinding tussen de Nieuwe 
Buitenhaven en de Oranjesingel – het histori-
sche tracé van de omwalling van Kampen – bo-
vendien onmogelijk gemaakt en belemmert de 
verdere ontwikkeling van de Nieuwe Buitenha-
ven tot meer stedelijke knoop.  

3   In verband met het bovenstaande staat ook het 
gebrek aan stedelijkheid, zelfs in kleinstedelij-
ke vorm, zoals deze belangrijke stedenbouw-
kundige knoop dat vóór de jaren ’80 van de 
20e eeuw bezat. De combinatie van Nieuwe 
Buitenhaven en historische Berkfabrieken had 
bij hergebruik van het fabriekscomplex een 
‘doorstart’ kunnen betekenen voor de stede-
lijkheid en centrumfunctie die deze knoop ge-
durende het grootste deel van de 20e eeuw 
had. De gestapelde appartementenbouw van 
de afgelopen 30 jaar heeft aan deze stede-
lijkheid niet bijgedragen en schept hier ook de 
voorwaarden niet voor. 

4   De aantasting van de architectuur van de ver-
enigingsbouw uit de eerste decennia van de 
20e eeuw, als gevolg van individualisering van 
de collectief vormgegeven architectuur en als 
gevolg van ingrijpende renovaties met niet bij 
de architectuur passende vormgeving, materia-
lisering en detaillering.

5   De aantasting van de architectuur van de 
vroegste uitbreidingen van Kampen buiten de 
stadsmuren, in de vorm van particuliere volks-
woningbouw, als gevolg van individualisering 
van oorspronkelijk collectief vormgegeven ar-
chitectuur en als gevolg van de toepassing van 
niet bij de architectuur passende vormgeving, 
materialisering en detaillering.
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van de Bongerd met de groene IJsseloevers zo-
veel mogelijk intact. 

7   Houd met nieuwe ontwikkelingen rekening met 
het gegeven dat Brunnepe niet langs de IJssel 
is ontstaan en er altijd een indirecte relatie mee 
gehad heeft.

8   Bescherm de in dit onderzoek geselecteerde 
beeldbepalende panden/ensembles (zie kaar-
ten bij deelgebieden) in het bestemmingsplan 
tegen aantastingen van gevels en dakland-
schap. 

9   Houd in de tuindorpen de ruimtelijke kwali-
teiten van de voor- én de achterkant van de 
bouwblokken op het netvlies. Behandel beide 
zijden niet als twee verschillende ruimtelijke en 
architectonische werelden. 

10 Haak met nieuwe stedenbouwkundige ontwik-
kelingen in op de gemiddelde hoogte van Brun-
nepe en de laat de kerken als hoogteaccenten 
domineren in het silhouet. 

1   Houd de drie delen van het historische Brun-
nepe (het oude dorp, de verbindingsweg van 
de Noordweg en de Kop van Brunnepe) in hun 
historische, stedenbouwkundige en architectoni-
sche kernkarakteristieken zichtbaar en versterk 
deze waar mogelijk. Vermijdt typologieën die 
gebiedsvreemd zijn, zoals appartementen-
bouw of rijenwoningen onder een langskap. 

2   Sluit met de stedelijke vernieuwingen nauw aan 
op de historisch-stedenbouwkundige en archi-
tectonische kernkarakteristieken van de buurt 
waar in wordt gebouwd, om verdere ruimtelijke 
fragmentatie te voorkomen. 

3   Stuur sterker op de renovatie en gevel- en dak-
wjizigingen van de verenigingsbouw en parti-
culiere volkswoningbouw uit het eind van de 
19e en begin 20e eeuw. Stuur aan op gemeen-
schappelijke oplossingen in plaats van individu-
alisering en op hoogwaardiger materialisering 
en detaillering. 

4   Stuur op termijn aan op herstel van de zuid-
westwand van de Dorpsstraat en de zuidwand 
van de Reijersdijk conform de historische ste-
denbouwkundige en architectonische basisprin-
cipes die eigen zijn aan het dorp. 

5   Overweeg de status van gemeentelijk be-
schermd stadsgezicht voor de ensembles van 
de Eenvoudstraat/Spaarbankstraat en Berk-
huizen en voor het Begijnenkwartier. 

6   Vrijwaar de Bongerd (het groene gebied tussen 
Rieteweg en Steenovensdijk) van verdere be-
bouwing en betrek dit gebied bij de identiteit 
van het historische dorp. Houd de verbinding 

3.4  Aanbevelingen algemeen 



Deze kaart geeft de gebiedsindeling weer die de
onderlegger vormt voor de gebiedsbeschrijvingen in hoofdstuk 4. 

1. Eenvoudstraat/Spaarbankstraat/Berkhuizen
2. Begijnekwartier
3. Oranjewijk
4. Het Kloosterkwartier
5. Dorp en Noordweg-Nieuwe Buitenhaven-De Hagen
6. IJsseloever en Berk

Cultuurhistorische deelgebieden



CULTUURHISTORISCH-RUIMTELIJKE 
WAARDERING DEELGEBIEDEN



Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020Flexus AWC  december 2020

Cultuurhistorische waar-
denkaart Eenvoudstraat/
Spaarbankstraat/Berkhui-
zen
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Cultuurhistorische en ruimtelijke 
Identiteit

1 In het eerste decennium van de 20e eeuw zijn 
er twee arbeidersbuurten aan weerszijden van 
de Noordweg gebouwd. De buurt ten zuiden 
van de Noordweg heet ‘Berkhuizen’, omdat 
de  rma Berk opdracht gaf voor bouw van 
de buurt, voor de eigen fabriekswerknemers. 
De buurt ten noorden van de Noordweg werd 
gebouwd door de Nutsspaarbank (Spaarbank-
straat) en de toen net opgerichte Bouwvereni-
ging Eenvoud (Eenvoudstraat). 

 Deze twee van elkaar gescheiden buurtjes zijn 
in dezelfde periode tot stand gekomen (tussen 
1905 en 1910), beide door de gerenommeer-
de Kampense architect Broekema ontworpen 
en sterk gelijkend, zowel architectonisch als 
stedenbouwkundig. Beide worden gerekend tot 
de eerste volkswoningbouw die buiten de bin-
nenstad is gerealiseerd, op basis van de mo-
gelijkheden die de Woningwet 1901 bood. Ze 
vormen ook de eerste systematische uitbreiding 
van Kampen buiten de wallen, de individuele 
bouwinitiatieven als van Legebeke (Schokker 
woningen), van Slager en de woningen langs 
de Oranjesingel (Des Werkmans Vriend) niet 
meegerekend.

2 Het betreft eenvoudige, geschakelde volkswo-
ningbouw langs smalle, lineaire straten, maar 
met een uitgesproken en zorgvuldig uitgewerk-
te architectonische signatuur waar een hoog 
ambitieniveau voor uiterlijke verschijningsvorm 
uit spreekt, niet alleen van de architect, maar 
ook van de opdrachtgevers. Alle deelnemen-
de partijen wilden destijds een representatief 

wing is opgetrokken. Het hier beschreven ge-
bied overlapt in het oosten deels met de in 
de Late Middeleeuwen ontstane voorstad De 
Hagen. Deze voorstad is in 1673 verwoest en 
niet meer herbouwd (zie gebiedsbeschrijving 
5: Dorp en Noordweg). Van deze voorstad zijn 
geen resten bewaard gebleven.   

7 Na de verwoesting van de voorstad eind-17e 
eeuw, waarbij mogelijk ook Brunnepe in meer 
of mindere mate werd gehavend, is het gebied 
minstens vanaf de 18e eeuw geleidelijk aan 
weer bebouwd geraakt, vooral langs de oost-
zijde van de Nieuwe Buitenhaven en langs de 
Noordweg en de Pannekoekendijk. Het gebied 
waar de noordelijke buurt (Eenvoudstraat en 
Spaarbankstraat) is gebouwd, ligt in het oor-
spronkelijk buitendijkse gebied van Brunnepe, 
waar vóór de bouw van de buurt en van de 
Berkfabrieken al veel bedrijvigheid was in een 
landelijke omgeving van weilanden en bouw-
land: steenovens, kalkovens en boerenwonin-
gen langs de dijk. Ook lag er een scheepswerf. 
Van deze pre-industriële bedrijvigheid staan 
alleen nog werkplaats, woning en kantoor van 
de voormalige werf Schepman overeind. In de 
loop van 2020 maken ze echter plaats voor 10 
wooneenheden, deel uitmakend van de herin-
vulling van het Berkterrein.  

8 De buurt van Bouwvereniging Eenvoud en de 
Nutsspaarbank werd direct tegen het immense 
Berkfabriekcomplex aangebouwd, dat hier al 
sinds 1888 was gevestigd. De buurt was wel-
iswaar aangeschoven tegen het Berkcomplex, 
maar maakte er in het geheel geen deel van 
uit, ook niet wat betreft bevolkingssamenstel-
ling. 

project, waarmee aan de wereld getoond kon 
worden dat de beroerde arbeiderswoonom-
standigheden in Kampen volledig serieus wer-
den genomen. 

3 De architectuur is dermate uitzonderlijk in zijn 
speci eke uitwerking dat hier gesproken kan 
worden van een exceptioneel project, niet al-
leen op de schaal van Kampen, maar op lan-
delijk niveau. Er werden destijds ook nieuwe 
wooncomforts in aangebracht, zoals een uitge-
bouwde keuken, elektrische bellen (Eenvoud-
straat) en droogclosets. 

4 Op onderdelen hebben gevelwijzigingen de 
architectuur aangetast, maar in zijn algemeen-
heid is het oorspronkelijke gevelbeeld en de 
volume-opbouw relatief goed bewaard ge-
bleven, in vergelijking met veel andere arbei-
derswoningen van twee lagen hoog in andere 
Nederlandse steden. Dit is deels te danken aan 
het ontbreken van kappen aan de straatzijde, 
waardoor vergrote dakkapellen het beeld niet 
zijn gaan beheersen.  

5 De twee arbeidersbuurtjes liggen in een his-
torisch deel van Brunnepe, waar een 18e-19 
eeuws buurtschap aan de historische Noord-
weg is vervlochten met deze vroegste corpora-
tiebouw van Kampen. Beide vormen niet twee 
gescheiden ruimtelijke werelden, maar zijn op-
merkelijk genoeg volledig en overtuigend ver-
vlochten met elkaar.  

6 De Noordweg is van oorsprong een – waar-
schijnlijk laatmiddeleeuwse – dijk waarlangs 
mogelijk al in de Late Middeleeuwen bebou-

Deelgebied 1  Eenvoudstraat/Spaarbankstraat/Berkhuizen
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een rij zodanig geïntensiveerd, dat deze sterk 
verdichte wooneenheden vormden, doorgaans 
bestaand uit rijen aaneengeschakelde kleine 
woningen, tegenover elkaar langs een dood-
lopende, smalle straat. Dat principe is hier ook 
toegepast. 

3 In bepaalde opzichten was het project een 
nieuwe doorontwikkeling ten opzichte van de 
praktijken in de binnenstad. Rug-aan-rug wo-
ningen waren niet acceptabel meer, zodat de 
woningen een achtererf kregen, zij het klein. 
Ook het uitpandig plaatsen van de keukens 
vond hier stelselmatig plaats, waardoor de wo-
ningen een ruimere plattegrond kregen en een 
ruimer achtererf. Door de voorgevel op de eer-
ste verdieping recht op te trekken in plaats van 
een kap over de volledige verdieping ontstond 
meer woonruimte. 

4 De hoeken van de bouwblokken werden dicht-
gezet met hoog opgemetselde tuinmuren, zo-
dat het bouwblok gesloten bleef. Kopwoningen 
werden gemaakt, maar niet verbijzonderd ten 
opzichte van de andere woningen. 

5 Aan de Slagersweg liggen de koppen open; 
de bouwblokken zijn dichtgezet met tuinmuren.  

6 De noordelijke buurt van de Spaarbankstraat 
en Eenvoudstraat is geen gecompleteerde 
structuur: zowel aan de west- als aan de oost-
kant zijn de bouwblokken met 21ste eeuwse 
nieuwbouw afgemaakt. De zuidelijke buurt 
rondom de Kloosterstraat heeft wel een ge-
completeerde historische bouwblokstructuur en 
is stedenbouwkundig ‘gaaf’.

Stedenbouw/landschappelijke 
structuur

1 Het noordelijke arbeidersbuurtje is gebouwd op 
de buitendijkse gronden tussen de Noordweg 
en de IJssel (woningbouwvereniging Eenvoud 
en Nutsspaarbank) en het zuidelijke tussen de 
Noordweg en de Pannekoekendijk, in de zoge-
naamde Brunneper polder. Het noordelijk deel 
sluit naadloos op de Noordweg aan, omdat de 
woningen daar de hoek om gaan, straatwan-
den vormen aan de Noordweg en zo groten-
deels aansluiten op de historische stedenbouw-
kundige structuur van deze weg. Het zuidelijke 
woonbuurtje (‘Berkhuizen’) sluit niet direct aan 
op de Noordweg, maar gaat schuil achter de 
voormalige Openbare Lagere School. Aange-
zien de gronden waarop de buurtjes zijn ge-
bouwd sterk zijn opgehoogd, zijn de historische 
niveauverschillen tussen dijk en aangrenzende 
terreinen niet meer zichtbaar. 

2 Hoewel evident gezorgd werd voor een aan-
zienlijke kwaliteitsverbetering in de behuizing 
van arbeiders, sloten deze buurtjes in meerde-
re opzichten aan op de stedenbouwkundige 
en architectonische traditie van volkswoning-
bouw zoals die eeuwenlang gebruikelijk was 
geweest. De geschakelde woningen aan beide 
zijden van een lange straat, in een gesloten 
bouwblok of in een strook in een binnenterrein 
georganiseerd, elke woning individueel ontslo-
ten en met een individueel erf of tuin achter 
het huis was een eeuwenoud principe, zoals in 
elke Nederlandse binnenstad toegepast. In de 
binnenstad was in de 19e eeuw de traditie van 
verdichting middels geschakelde woninkjes in 

7 De nieuwbouwstrook in het noorden langs de 
IJssel, met een woontoren en de geschakelde 
stadswoningen hebben een eigen stedenbouw-
kundige logica, die tegen de volkswoningbouw 
uit het begin van de 20e eeuw aan is gescho-
ven, maar er geen verbinding mee maakt. 

Bebouwing & Architectuur

1 De architectuur van de twee volkswoningbouw-
buurten van architect Broekema heeft een zeer 
speci ek karakter, waarbij de rijkdom van de 
architectuur in het oog valt. De geschakelde 
woningen onder één doorgaande, prominente 
daklijst zijn gebouwd in twee lagen zonder kap 
(in de Spaarbankstraat met halve schijnkap aan 
de voorzijde). De woningen hebben een alter-
nerend schema, waar de bewust aangebrach-
te, zich herhalende architectonische afwisseling 
tussen belendende panden in drie varianten is 
aangebracht: één variant in de Spaarbank-
straat, één in de Eenvoudstraat en één in de 
Berkhuizen, tussen Hendrik Berkstraat, Klooster-
straat en Pannekoekendijk/Schreiershoek. In de 
Spaarbankstraat is de afwisseling gezocht in 
de variatie tussen een doorgestoken gevel op 
de eerste verdieping of een schuin dakschild, 
in de Eenvoudstraat tussen baksteen of beton-
steen (destijds een zeer modern materiaal) op 
de eerste verdieping, en in Berkhuizen in een 
hoger opgemetselde siergevel ter plaatse van 
een onderbroken daklijst, bij elk vijfde pand 
in de rij. De woonblokjes in de Spaarbank-
straat zijn beduidend rijker uitgevoerd dan in 
de andere straten, omdat hier een onversneden 
19e-eeuwse vormtaal is aangehouden met ge-
metselde sierbogen boven vensters en deuren, 
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van de repetitie. Ook is door bouwkundige in-
grepen de architectuur vergrofd en verarmd, 
bijvoorbeeld door het samentrekken van twee 
staande vensters tot één liggend, modern ven-
ster. Vrijwel alle oorspronkelijke kozijnen en 
deuren zijn gemoderniseerd en passen vaak 
niet bij de subtiele vormtaal van deze architec-
tuur.  

2 De noordelijke koppen van de woningstroken 
van de Spaarbankstraat en de Eenvoudstraat 
zijn verrommeld als gevolg van de vervanging 
van een metselwerkmuur, te grote dakkapellen, 
verschillende zijgevelbehandelingen en uitbou-
wen. 

3 Tussen de Berklaan en de IJssel zijn moderne 
woningstroken gerealiseerd die geen enkele 
relatie leggen met deze buurt en die de Ber-
klaan tot achterstraat degraderen. Achterer-
ven sluiten hier nu aan op achtererven. 

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden

1 De volkswoningbouwbuurtjes van de hand van 
de Kampense architect G.B. Broekema, als 
de op één na eerste uitbreiding van Kampen 
buiten de historische stadwallen, als de eerste 
volkswoningbouw buiten de historische stad die 
dankzij de mogelijkheden van de Woningwet 
van 1901 tot stand kwam en als voorbeeld 
van eenvoudige geschakelde volkswoningbouw 
met een uitgesproken zorgvuldig uitgewerk-
te architectonische signatuur, waar een hoog 
ambitieniveau voor uiterlijke verschijningsvorm 
uit spreekt. Broekema geldt als de meest toon-

versierde boogvelden en gedecoreerde met-
selwerk friezen onder de daklijst. In de andere 
straten is meer aangesloten op de strakkere 
ornamentiek uit het eerste decennium van de 
20e eeuw, met rechte versierde lateien boven 
ramen en vensters. 

2 Een continuüm in deze architectuur zijn de li-
senen (licht naar voren springende verticale 
banden) tussen elke woning ter plaatse van 
de tweede bouwlaag, de verticale ramen, de 
prominente, maar ranke versierde dakrand en 
het weloverwogen spel met metselwerkkleuren 
binnen en tussen panden. 

3 Deze architectuur heeft een grote mate van 
ver jning en een zeer onderscheidend karak-
ter ten opzichte van veel andere projecten uit 
deze periode, op de schaal van Kampen, maar 
ook op Nederlandse schaal, als gevolg van de 
bovengenoemde ontwerpmiddelen. 

Fricties 

 De volgende ruimtelijke situaties of ontwikke-
lingen zijn storend voor de cultuurhistorische, 
historisch-stedenbouwkundige en architectuur-
historische karakteristieken en kwaliteiten van 
het gebied: 

1 Meerdere panden zijn door bouwkundige in-
grepen of het aanbrengen van kleur op de 
gevel of gevelonderdelen in zekere mate ge-
individualiseerd. Deze ingrepen tasten het uni-
taire van de woningbouwarchitectuur aan en 
verbreken de subtiele ritmering die Broekema 
heeft aangebracht tussen repetitie en afwijking 

aangevende architect van Kampen uit het eind 
van de 19e en de eerste decennia van de 20e 
eeuw, die ook op landelijk niveau toonaange-
vende gebouwen heeft ontworpen. De architec-
tuur is dermate uitzonderlijk in zijn speci eke 
uitwerking dat hier gesproken kan worden van 
een exceptioneel project, niet alleen op de 
schaal van Kampen, maar op landelijk niveau.  
Het gegeven dat de woningen nog relatief 
gaaf zijn gebleven (geen dakopbouwen, geen 
sterke individualisering van de woningen, veel 
intacte ornamentiek en details), draagt aan 
deze bijzondere waarde sterk bij. 

2 De ruimtelijke vervlechting van het noordelijk 
arbeidersbuurtje met de Noordweg, waar de 
vroegste corporatiebouw van Kampen uit het 
begin van de 20e eeuw één ruimtelijk systeem 
vormt met de individuele woningen die het his-
torische buurtschap representeren. Beide vor-
men een ruimtelijk vanzelfsprekend en tamelijk 
gaaf geheel.
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 Aanbevelingen
1 Bescherm de volkswoningbouwbuurtjes van ar-

chitect Broekema door middel van aanwijzing 
van beide buurtjes tot gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht en bescherm de woningen van 
de volkswoningbouwcomplexen in het bestem-
mingplan door middel van opname als ‘karak-
teristiek pand’ of ‘beeldbepalend pand’. Maak 
middelen vrij om de aantastingen op termijn 
ongedaan te maken en het oorspronkelijke 
beeld te herstellen. 

2 Respecteer en bescherm de oorspronkelijke 
volumeopbouw (twee lagen hoog, geen kap  
(eenzijdig dakschild), achteruitbouw van de 
keuken voor zover nog aanwezig. Houdt in het 
Omgevingsplan de bestaande hoogte aan en 
biedt geen ruimte voor optopping door mid-
del van opbouwen. Bouw een sloopvergunning 
in, die gekoppeld is aan de cultuurhistorische 
waarden, ook voor de achteruitbouwen. 

3 Formuleer in het gemeentelijk beleidsstuk dat 
de basis vormt voor de toets van bouwprojec-
ten op ruimtelijke kwaliteit (‘welstandsnota’ of 
‘nota ruimtelijke kwaliteit’) de architectonische 
kwaliteiten van deze buurtjes dusdanig precies 
dat door de onafhankelijke adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit onderbouwd geadviseerd 
kan worden op grote zowel als kleine ingrepen 
in de gevels en het daklandschap.  

 Het behoud en herstel van het oorspronkelijke 
architectuurbeeld van deze buurtjes dient hier-
bij leidend te zijn. 
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voorzieningen en woningen gescheiden van el-
kaar werden geordend.  Tuinsteden behoorden 
ruim te worden opgezet, met riante straatpro-
 elen waar groen domineert en waaraan korte 
blokjes eengezinswoningen staan, voorzien van 
zowel voor- en achtertuinen. Gebogen straten 
en groene pleinen en plantsoenen zouden een 
rijke variatie in de ruimtelijke beleving moeten 
garanderen. Belangrijke gemeenschapsgebou-
wen waren op centrale, gezichtsbepalende lo-
caties gesitueerd. 

4 Dit ideaalbeeld werd slechts op enkele plek-
ken (in Engeland) gerealiseerd, en zelfs daar 
niet volledig. Elders beperkte het zich tot groe-
ner en ruimer opzette wijken dan gebruikelijk, 
die zich aan de bestaande stad vasthechtten. 
Ruimtelijk werden er elementen overgenomen 
uit de tuinstadgedachte, maar doorgaans on-
volledig en sterk ingeperkt. Van economische 
of bestuurlijke autonomie was nooit sprake.  

5 Ook het Begijnekwartier werd zo’n onvolledige 
‘tuinstad’. Het werd direct tegen de bestaande 
volkswoningbouw van de Eenvoudstraat aan-
gebouwd in een patroon van deels gekromde, 
deels rechte straten en vrijwel geheel gesloten 
bouwblokken van aaneengeschakelde wonin-
gen in betrekkelijk lange woningrijen van twee 
lagen, grotendeels afgedekt met een langskap, 
maar soms ook zonder kap. 

 Het Begijneplein – waar vóór de Tweede 
Wereldoorlog een plantsoen lag – en de ge-
kromde Geert van Woustraat waren de meest 
concrete verwijzingen naar het tuinstadkarak-
ter. In tegenstelling tot echte tuinwijken hebben 
de woningen hier geen voortuinen – op enkele 

Stedenbouw/landschappelijke
structuur

1 Het Begijnekwartier werd gebouwd op gron-
den die vóór de Reformatie hadden toebe-
hoord tot het Sint Michielsklooster, dat even ten 
zuiden van de Noordweg stond. Het klooster 
verdween al in de 16e eeuw en de gronden 
werden daarna gebruikt voor land- en tuin-
bouw. Ook bevond zich hier in ieder geval in 
de 19e eeuw een steenbakkerij. Ten tijde van 
de bouw van deze wijk waren delen van deze 
gronden in handen van de Hervormde Diaco-
nie. Van de gehele geschiedenis voor de bouw 
van de wijk is niets meer overgebleven, mede 
als gevolg van de stelselmatige ophoging van 
de gronden ten behoeve van de bouw van de 
wijk. 

2 Na veel tegenslagen, vooral als gevolg van de 
Eerste Wereldoorlog en hardnekkige stakingen 
onder het bouwpersoneel, werd er in 1917 een 
project van 172 sociale huurwoningen opgele-
verd. 

3 De buurt was geïnspireerd op de Engelse tuin-
stadgedachte, zoals die in grote delen van Eu-
ropa en de Verenigde Staten zo populair werd 
in het begin van de 20e eeuw. Met dit steden-
bouwkundig model werden gemeenschappen 
voorgesteld van arbeiders en kleine midden-
stand, die in min of meer zelfstandige kleine 
steden woonden, op afstand van de grote stad, 
die door henzelf bestuurd werden en waarin 
een hechte gemeenschap zich kon ontwikkelen. 
Een dergelijke stad zou zelfvoorzienend moe-
ten zijn, waarbij industrie, maatschappelijke 

Deelgebied 2  Begijnekwartier

Cultuurhistorische en ruimtelijke
identiteit

1 Dit deelgebied wordt geheel bepaald door de 
woningen die gebouwd zijn in de Eerste We-
reldoorlog door Woningcorporatie Eenvoud, 
aanvankelijk naar een basisschets van de be-
roemde landschapsarchitect Leonard Springer. 
De romantische opzet werd in eerste instantie 
gerationaliseerd door de Kamper architect 
Broekema, maar het geheel kreeg uiteindelijk 
weer een romantischer karakter door de schet-
sen van voorzitter Veldman van Bouwvereniging 
Eenvoud. In hoeverre er nog elementen van de 
oorspronkelijke schets van Springer in het plan 
zitten heeft dit cultuurhistorisch onderzoek niet 
kunnen onthullen. 

2 Het buurtje was de eerste uitbreiding van Kam-
pen buiten de wallen in de vorm van een ge-
plande en ontworpen buurt, die méér was dan 
een enkele rij woningen of een straat. Het ge-
heel is tamelijk goed bewaard gebleven.  

3 Het was de eerste wijk in Kampen die op de 
tuinstadgedachte was gebaseerd, zoals die 
begin 20e eeuw ontwikkeld werd in Engeland 
en vanuit daar aan een wereldwijde zegetocht 
begon. Vanwege de uiterst krappe  nanciële 
situatie werd het ontwerp van de wijk slechts 
een zwakke schaduw van dit concept, maar be-
paalde principes zijn nog wel herkenbaar. Het 
geheel heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. 
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korte stukken in de Geert van Woustraat na – 
en hebben daarmee een vrij stedelijk pro el. 
De gesloten bouwblokken zijn zeer krap, zeker 
voor tuinstadbegrippen, waardoor de achter-
uituitbouwen van tegenoverliggende woningen 
elkaar vrijwel raken en van groene achterter-
reinen nauwelijks sprake is. Van korte blokjes 
van twee of drie woningen is eveneens geen 
sprake. 

6 De gesloten bouwblokken zijn op de hoeken 
niet met bebouwing gesloten, maar met tuin-
muren, een eind-19e, begin-20e eeuwse op-
lossing, waarmee de ongunstige plattegronden 
van hoekwoningen werden opgelost. Een ty-
pische tuinstadoplossing is dit echter niet; ook 
in andere buurten van rond de eeuwwisseling 
komt dit voor. 

7 De straten zijn betrekkelijk breed (9 à 12 me-
ter), maar zeker niet overdreven, en hebben 
niet veel ruimte voor groen in de straat. Bij op-
levering van de buurt werden er wel bomen op 
het Begijneplein en in de Geert van Woustraat 
geplant. 

8 Het Begijneplein was als het centrum van de 
buurt gedacht en hier waren dan ook winkels 
gevestigd, zowel in de noord- als in de zuid-
wand. De speci eke erkers in de zuidwand 
zijn hier nog een herinnering aan. Deze blok-
jes staffelen (verspringen) op een opmerkelijke 
manier. 

9 Achter de hoofdvolumes bevinden zich uitge-
bouwde keukens die van elkaar worden ge-
scheiden door een smal achterpad dat dwars 
door de bouwblokken loopt. De toegangen tot 

de achterpaden bevinden zich vaak onopval-
lend in de koppen van de bouwblokken, als 
een opening in de tuinmuur die de woningen de 
hoek om met elkaar verbinden. In de Geert van 
Woustraat bevinden zich enkele doorgangen 
naar het binnenterrein in de lange gevel aan 
de straat, in de vorm van een architectonisch 
vormgegeven poort. 

10 Op de hoek van de Begijnestraat en de Noord-
weg staat de Noorderkerk, een baken voor 
deze buurt, zowel als voor de Noordweg en 
de Hendrik Berkstraat. Samen met het Begijne-
plein vormen deze twee stedelijke elementen 
belangrijke (historische) herkenningspunten, als 
het ware bakens voor deze buurt, de eerste 
door middel van het ontbreken van bebouwing, 
de andere door middel van een bijzonder, bo-
ven de andere bebouwing uitstekend volume. 
De Noorderkerk is er gekomen als wisselgeld 
in de onderhandelingen tussen woningcorpora-
tie de Eenvoud en de Hervormde Diakonie en 
maakt in die zin deel uit van het plan voor het 
Begijnekwartier. Architectonisch noch steden-
bouwkundig is de kerk echter geïntegreerd in 
de vormentaal van het Begijnekwartier.

11 De buurt sluit aan op de Noordweg, zoals de 
Eenvoudstraat en de Spaarbankstraat aanslui-
ten op de Noordweg: door het omzetten van 
de bouwblokken om de hoek langs de Noord-
weg. Er is hier geen sprake van enige steden-
bouwkundige verbijzondering. 

Bebouwing & Architectuur

1 De architectuur is typisch voor architect Broe-
kema, al is deze volledig anders dan de archi-
tectuur van de Spaarbank- en Eenvoudstraat: 
soberder, minder gebaseerd op 19e-eeuwse 
vormgevingsprincipes als verticale vensters en 
siermetselwerk, en met meer nadruk op collecti-
viteit en horizontaliteit, zoals gebruikelijk in het 
Interbellum.  

2 Opmerkelijk is de afwisseling tussen woning-
blokken mét en zonder kappen. De woningen 
zonder kappen hebben alleen aan de achter-
zijde een schuin dakschild. 

3 Met uiteenlopende middelen heeft Broekema, 
zoals hij ook bij zijn andere ontwerpen heeft 
gedaan, afwisseling in het architectuurbeeld 
aangebracht, om eventuele monotonie van 
gevelwanden te doorbreken en meer status 
aan de wijk te verlenen door middel van ar-
chitectonische expressie en uitzonderingen op 
de repetitie. Hier heeft hij dat gedaan door te 
spelen met de afwisseling van schoon metsel-
werk en gestucte geveldelen op de verdieping, 
door middel van rode en blauwe dakpannen 
en door middel van het aanbrengen van gevel-
toppen als onderbreking van de langskappen 
en gootlijsten. De geveltoppen zijn bovendien 
niet alle gelijk, maar vertonen een opmerkelijke 
diversiteit: trapgevels, tuitgevels, chaletgevels 
(puntgevels met een houten invulling in de top) 
en klokgevels. Met al deze variatie heeft Broe-
kema tevens ingespeeld op de tuinstadgedach-
te, waarbij juist de afwisseling het ontspannen 
karakter van een dorpse omgeving moest be-
nadrukken. 
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Cultuurhistorische en ruimtelijke
Waarden

1 De ruimtelijke vervlechting van de zuid- en 
noordzijde van de Noordweg, waar de  vroeg-
ste corporatiebouw van Kampen uit het begin 
van de 20e eeuw één ruimtelijk systeem vormt 
met de individuele woningen die het historische 
buurtschap representeren. Beide vormen een 
ruimtelijk vanzelfsprekend en tamelijk gaaf ge-
heel

2 Het Begijnekwartier als geheel, als de eerste 
uitbreiding van Kampen buiten de historische 
stadwallen die als samenhangende buurt is 
vormgegeven, onder de vigeur van de Wo-
ningwet 1901. Deze buurt heeft een uitgespro-
ken en zorgvuldig uitgewerkte architectonische 
signatuur en is ontworpen door de Kampense 
architect G.B. Broekema, de meest toonaange-
vende architect van Kampen uit het eind van de 
19e en de eerste decennia van de 20e eeuw, 
die ook op landelijk niveau toonaangevende 
gebouwen heeft ontworpen. Het gegeven dat 
de woningen nog relatief gaaf zijn gebleven 
(geen sterke individualisering, veel intacte or-
namentiek en details), draagt aan deze bijzon-
dere waarde sterk bij. 

3 De doorwerking van de tuinstadgedachte in 
de buurt – hoe minimaal ook – is van belang 
voor de cultuurhistorische waarden van het Be-
gijnekwartier, omdat dit het eerste voorbeeld is 
in Kampen van deze stedenbouwkundige stro-
ming, die vooral tijdens en direct na de Eer-
ste Wereldoorlog in heel Nederland populair 
werd. Deze gedachte komt vooral tot uiting 

Fricties 

 De volgende ruimtelijke situaties of ontwikke-
lingen zijn storend voor de cultuurhistorische, 
historisch-stedenbouwkundige en architectuur-
historische karakteristieken en kwaliteiten van 
het gebied: 

1 Meerdere panden hebben door bouwkundige 
ingrepen, vooral aan de kozijnen en voordeu-
ren, aan architectonische ver jning ingeboet. 
Het unitaire karakter van de buurt is daarente-
gen wel bewaard gebleven, net als de subtiele 
ritmering die Broekema heeft aangebracht: de 
afgewogen wisseling tussen repetitie en afwij-
king van de repetitie.  

2 De achterdakschilden zijn vaak sterk aangetast 
door grove en niet bij de architectuur passende 
dakopbouwen, die ook vanaf de straat zicht-
baar zijn, omdat de koppen van de bouwblok-
ken open zijn. 

3 De openbare inrichting van het Begijneplein 
is geschikt gemaakt voor parkeren van auto’s, 
hetgeen het plein- en plantsoenachtige karak-
ter dat deze ruimte oorspronkelijk had, sterk 
heeft aangetast. 

4 De beide hoekgeveltoppen op het Begijneplein 
(noordwand) zijn verwijderd, hetgeen de status 
van deze centrale ruimte sterk heeft aangetast. 

5 De decoratieve werking van de vensters en 
deuren is sterk versoberd, vanwege renovaties 
waarbij het kozijn- en raamhout en de deuren 
zijn vervangen door meer functionele oplossin-
gen. 

4 Op één locatie is een barok aandoende, ex-
pressief gedecoreerde klokgevel als blikvan-
ger aangebracht: langs de Geert van Wou-
straat, als ‘centrepiece’ van een terugliggend 
blokje woningen, precies in de zichtas vanaf 
het Begijneplein. Op het Begijneplein hebben 
eveneens twee sterk versierde halsgevels ge-
zeten, op de beide hoeken van het noordelijk 
blok, maar deze zijn intussen verdwenen. De 
classicistische onderbouw van de hoekpanden 
verwijst nog naar deze historische situatie. 

5 De zuidwand van het Begijneplein is de enige 
afwijking van de standaard gevelbehande-
ling, omdat hier erkers zijn aangebracht voor 
winkels. Deze zijn origineel, maar worden niet 
meer gebruikt, anders dan voor wonen. 

6 De bebouwing en architectuur zijn betrekkelijk 
oorspronkelijk gebleven: de afwisseling van 
kappen en platte daken is bewaard gebleven, 
net als de variatie in gestucte delen en schoon 
metselwerk, de afwisseling in dakpankleuren, 
en de verschillende vormtalen van de geveltop-
pen. De kappen zijn niet aangetast door mo-
derne dakkapellen, maar nog steeds leeg.  

7 In de oorspronkelijke situatie vervulden de ven-
sters en deuren een belangrijke decoratieve 
functie in de architectuur van deze woningen, 
vanwege hun ambachtelijke afwerking, de pit-
toreske venstergeleding door middel van ko-
zijnen, raamhout en roeden en de decoratief 
ontworpen voordeur. Als gevolg van verschil-
lende renovaties zijn deze decoratieve elemen-
ten verwijderd en vervangen door soberder en 
functionelere exemplaren.
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via de kromming van de Geert van Woustraat, 
het buurtpleintje en via de afwisseling binnen 
de architectuur, waarmee een ‘dorps’ aanzien 
werd nagestreefd. 

4 De Noorderkerk: zie deelgebied 5. 
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5 Herstel de twee geveltoppen op het Begijne-
plein.  

 Aanbevelingen
1 Bescherm de Begijnebuurt als geheel door mid-

del van aanwijzing tot gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht en bescherm de woningen van het 
volkswoningbouwcomplex in het omgevingsplan 
door middel van opname als ‘karakteristiek 
pand’ of ‘beeldbepalend pand’. Maak midde-
len vrij om de aantastingen op termijn onge-
daan te maken en het oorspronkelijke beeld te 
herstellen. 

2 Respecteer en bescherm de oorspronkelijke 
volumeopbouw (twee lagen hoog met en twee 
lagen hoog zonder kap, uitbouw van de keuken 
aan de achterzijde). Houdt in het omgevings-
plan de bestaande hoogte aan en biedt geen 
ruimte voor optopping door middel van opbou-
wen of kappen op die delen waar nu nog geen 
kap zit. Bouw een sloopvergunning in, die ge-
koppeld is aan de cultuurhistorische waarden, 
ook voor de achteruitbouwen. 

3 Formuleer in het gemeentelijk beleidsstuk dat 
de basis vormt voor de toets van bouwprojec-
ten op ruimtelijke kwaliteit (‘welstandsnota’ of 
‘nota ruimtelijke kwaliteit’) de architectonische 
kwaliteiten van deze buurt dusdanig precies 
dat door de onafhankelijke adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit onderbouwd geadviseerd 
kan worden op grote zowel als kleine ingrepen 
in de gevels en het daklandschap.  

 Het behoud en herstel van het oorspronkelijke 
architectuurbeeld van deze buurt dient hierbij 
leidend te zijn. 

4 Richt het Begijneplein weer in als representa-
tief plantsoen, zonder permanente parkeerge-
legenheid. 
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Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit

1 De eigenlijke Oranjewijk – de buurt met namen 
uit het Huis van Oranje – loopt van de Louise de 
Colignysingel in het zuiden, de Emmastraat in 
het westen, de Oranjesingel in het oosten en de 
Pannekoekendijk in het noorden. Het deel ten 
zuiden van de Willem de Zwijgerstraat en de 
Nassaustraat is het meest kenmerkend voor dit 
deelgebied. Het is gebouwd vanaf 1926 door 
vier verschillende woningbouwverenigingen: 
‘Onze Woning’, ‘Patrimonium Bouwlust’, ‘Eigen 
Haard’ en ‘ons Belang’ en is een typische ‘Inter-
bellumwijk’ met vriendelijke rijenwoningen met 
hoge mansardekappen en rode dakpannen. 

2 Maar dit deelgebied als geheel kent meerdere 
historische lagen, die als stedenbouwkundige 
fragmenten tegen de Oranjewijk zijn aange- 
schoven, of er in het geval van de Pannekoe-
kendijk dwars doorheen lopen. Deze fragmen-
ten sluiten in de meeste gevallen zonder veel 
fricties aan op de Oranjewijk, met uitzondering 
van de hedendaagse woningbouw in de noord- 
oosthoek van de wijk, tussen Nassaustraat en 
Christinastraat. 

3 Het deelgebied is verweven met één van de 
drie belangrijkste historische structuren van 
Brunnepe: de Pannekoekendijk. Dit is een histo-
rische dijk(lint), maar als gevolg van de opho-
ging van de gronden erom heen en de vrijwel 
totale sloop van de dijkbebouwing niet meer 
als zodanig herkenbaar. Langs het andere lint 
van Brunnepe – de Noordweg – is nog indivi-
duele lintbebouwing herkenbaar, maar de Pan-

kundige  guren kent, en de architectuur over 
het geheel genomen een gemiddeld architec-
tonisch niveau heeft. De stedenbouwkundige 
en architectonische coherentie is daarentegen 
groot en als gevolg van het consequente ge-
bruik van rood-bruine baksteen en met oranje 
pannen afgedekte prominente kappen is het 
beeld zeer karakteristiek en verraadt het on-
middellijk de tijd waarin het is gebouwd. De 
wijk heeft nog een overtuigende ruimtelijke 
kwaliteit, ondanks plaatselijke aantastingen 
van de architectuur. Enkele delen met rijkere 
Amsterdamse Schoolarchitectuur (vier onder 
één kap) hebben een bovengemiddelde tot 
uitzonderlijke architectonische waarde (Em-
mastraat, Wilhelminalaan). 

Stedenbouw/landschappelijke
structuur

1 De Oranjewijk werd gebouwd in de noordoos-
telijke punt van de grote polder De Maten (de 
polder ten zuiden van de Pannekoekendijk en 
ten westen van de noordwestelijke stadsgracht), 
een polder die eeuwenlang vooral als wei- en 
hooiland in gebruik is geweest. Alleen het noor-
delijk deel, in de oksel van de Pannekoekendijk 
en de Singel werd voor tuinbouw gebruikt. Dat 
is precies het deel waar de Oranjewijk in werd 
gebouwd. 

2 De gehele wijk is bij de aanleg met wel 3 meter 
opgehoogd, waardoor er – afgezien van het 
tracé van de Pannekoekendijk – geen histori-
sche patronen in de stedenbouwkundige opzet 
zijn meegenomen. De hoogteverschillen met de 
Pannekoekendijk zijn geheel verdwenen. 

nekoekendijk wordt zodanig bepaald door de 
geschakelde woningbouw van de ontworpen 
buurten die er aan grenzen dat deze nauwe- 
lijks meer kan worden ervaren als een structuur 
met een diepe geschiedenis.  

4 Langs de Oranjesingel bevinden zich enke-
le stroken volkswoningbouw (Des Werkmans 
Vriend) die tot de oudste projectmatige uitbrei-
ding van Kampen buiten de stadswallen beho-
ren: uit 1886. 

5 Twee buurten sluiten niet aan op de Interbel-
lum-hoofdkarakteristiek van de Oranjewijk: het 
deelgebied tussen de Willem de Zwijgerstraat 
en de Pannekoekendijk en de buurt tussen de 
Christinastraat en de Nassaustraat. Deze ge-
bieden hebben een voornamelijk hedendaagse 
architectonische signatuur. 

6 De Oranjewijk ten zuiden van de Nassaustraat 
en Willem de Zwijgerstraat is typerend voor 
uitbreidingswijken uit het Interbellum (de jaren 
’20 en ’30) in kleinere of middelgrote steden, 
waarbij in laagbouw (één of twee lagen plus 
kap) rijen woningen met langskappen werden 
geordend in straten en in bouwblokken waar-
van de hoeken half open zijn gewerkt en waar-
bij groen in smalle tuinstroken aan de voorzijde 
en in de tuinen aan de achterzijde compensatie 
bieden voor de vrij stedelijke opzet binnen het 
afgezwakte tuinstadconcept. 

7 Het stedenbouwkundig patroon en de architec-
tuur zijn over het geheel genomen van gemid-
delde kwaliteit, omdat de stedenbouw helder 
is, maar weinig verbijzonderde stedenbouw-

Deelgebied 3   Oranjewijk
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3 Volgens de oorspronkelijke schetsontwerpen 
zou het gehele gebied tussen de huidige Louise 
de Colignysingel, de Noordweg, de Christina-
straat en de Hendrik Berkstraat, Reijersdijk en 
Doctor Damstraat als één samenhangende wijk 
worden bebouwd. De Pannekoekendijk werd in 
de meeste varianten als verbindingslaan opge-
nomen in de plannen, maar de historische be-
bouwing erlangs zou volledig worden gesloopt 
en vervangen door woningbouwrijen.  Maar de 
noordelijke helft, tussen de Frederik Hendrik-
straat-Willem de Zwijgerstraat en de Noord-
weg werd niet bebouwd en pas ontwikkeld in 
en na de Tweede Wereldoorlog. Het versnip-
perd grondeigendom was hier een belangrijke 
oorzaak van. Daardoor ligt de huidige Oranje-
wijk in zijn geheel ten zuiden van het tracé van 
de Pannekoekendijk, die tevens de grens is van 
de wijk. 

4 De vroegere schetsontwerpen – in ieder ge-
val vanaf 1909 – waren wezenlijk anders van 
opzet dan het uiteindelijk uitgevoerde plan. 
Eerdere stedenbouwkundige ontwerpen ken-
den aanzienlijk meer verbijzonderde, kleine 
stedenbouwkundige ruimten met een plein- of 
plantsoenachtig karakter, meer monumentale 
assen en zichtlijnen (waaronder de toch wel ge-
realiseerde zichtlijn op de Nieuwe Toren bij het 
stadhuis via de Wilhelminalaan) en in ontwer-
pen vóór de tweede helft van de jaren ’20 ook 
meer gekromde straten en lanen. Deze opzet is 
vanaf de tweede helft van de jaren ’20 aan-
zienlijk verstrakt, mogelijk in verband met het 
groeiende besef dat de noordelijke helft van 
de wijk niet meegenomen zou kunnen worden in 
de uitvoering. 

5 Aan de vroegere schetsontwerpen is goed af-
leesbaar dat de wijk in beginsel is gebaseerd 
op de tuinstadgedachte zoals die begin 20e 
eeuw ontwikkeld werd in Engeland en vanuit 
daar aan een wereldwijde zegetocht begon. 
Vanwege de uiterst krappe  nanciële situatie 
werd het ontwerp van de wijk slechts een zwak-
ke schaduw van dit concept, maar bepaalde 
principes zijn nog wel herkenbaar, zoals de 
zichtlijnen in de Wilhelminlaan op de Wester-
kerk in het westen en de Nieuwe Toren bij het 
stadhuis in het oosten. De lange verbindings-
as (Julianastraat) met de knoop van Noord-
weg-Veerweg-Havenweg is eveneens uit de 
oudere plannen overgenomen in het uiteindelijk 
ontwerp, net als de speelse rooilijnverspringin-
gen. Ondanks de verstrakking van het ontwerp 
heeft het geheel toch ook nu nog een overtui- 
gende ruimtelijke kwaliteit en is redelijk goed 
bewaard gebleven. 

6 Het huidige stratenpatroon is eenvoudig op een 
(weliswaar onregelmatig) rechthoekig patroon 
gebaseerd, waarin twee loodrecht op elkaar 
staande centrale assen de wijk in vier kwa-
dranten verdelen: de Wilhelminalaan en de 
Julianastraat. Beide straten zijn breder dan an-
dere straten in de wijk en hebben een centraal 
ontsluitende functie. De woonstraten in de kwa-
dranten hebben min of meer identieke maat-
voeringen en kennen onderling geen hiërarchie 
meer, met uitzondering van de Emmastraat, die 
voor wat betreft het zuidelijk deel beduidend 
breder is. De Emmastraat heeft dan ook een 
sociaal-economische status die hoger is dan de 
rest van de wijk. 

7 In tegenstelling tot eerdere schetsontwerpen 
voor de Oranjewijk, waarin de Pannekoeken- 
dijk een centrale rol speelde als diagonale, 
licht kronkelende laan welke volledig verbon-
den was met het stedenbouwkundig plan, lag 
de Pannekoekendijk in het de nitieve plan uit 
de late jaren ’20 buiten het plangebied en ín 
het terrein dat eventueel later ontwikkeld zou 
kunnen worden. 

8 Zowel de Pannekoekendijk als de Noordweg 
waren ten tijde van de ontwikkeling van de 
Oranjewijk aan beide zijden dicht bebouwd 
met individuele woningen, bedrijfjes en boer- 
derijen, die in aanzet al in de 18e eeuw langs 
deze historische structuren waren te vinden. 
Beide dijken groeiden vooral vanaf het eind 
van de 19e eeuw uit tot dicht bebouwde linten. 
Toch is de historische lintbebouwing langs de 
Pannekoekendijk aan beide zijden op enkele 
fragmenten na volledig afgebroken ten behoe-
ve van de woningbouw die direct na de oorlog 
aan beide zijden van de dijk is gerealiseerd. 

9 De woningen in de wijk zijn alle in rijen georga-
niseerd; vrijstaande woningen of twee-onder-
een-kappers komen hier niet voor, een opmer-
kelijk gegeven, omdat in veel soortge-   lijke 
wijken uit deze periode vaak een mix van vrij-
staande woningen of twee-onder-een-kappers 
en rijtjeswoningen kan worden aangetroffen 
(bijvoorbeeld de Archipelbuurt in Meppel). De 
hoeken van de bouwblokken zijn niet geheel 
open, zoals in tuinsteden die dichter bij het ide-
aalmodel blijven het geval is, maar deze zijn 
met tuinmuren dichtgezet. Andere destijds ge-
bruikelijke middelen om de hoeken van bouw-
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blokken (half) dicht te zetten, zoals garages of 
transformatorhuisjes zijn hier oorspronkelijk niet 
toegepast. 

10 De binnenterreinen zijn gemiddeld in maat-
voering, dat wil zeggen niet ondiep, maar ook 
niet  riant. Zij zijn vooral door de gemiddelde 
maatvoering in combinatie met de keuze om de 
keukens in de achtertuin uit te bouwen stenig en 
weinig groen. 

11 Over de lengte van de bouwblokken lopen 
achterpaden die de achtererven ontsluiten, zo-
als gebruikelijk bij wijken uit deze periode. De 
poorten tot deze achterpaden zijn eenvoudig 
rechthoekig vormgegeven.  

12 Om meer variatie en luchtigheid in de opzet 
van de wijk te krijgen zijn op verschillende loca-
ties woningblokjes iets teruggelegd ten opzich-
te van de rooilijn van de andere woningrijen. 
Deze blokjes hebben dan ondiepe voortuinen, 
terwijl de andere rijen in de rooilijn dat niet 
hebben. Vergeleken met veel andere wijken uit 
deze periode met een soortgelijke opzet, blijft 
dit stedenbouwkundig middel om meer ruimte-
lijkheid en een groener pro el aan de straten 
te verlenen in de Oranjewijk vrij armelijk, om-
dat deze ‘voortuintjes’ betrekkelijk weinig maat 
hebben. Zelfs in de ruimer opgezette Wilhelmi-
nalaan is dat het geval. Door de krappe maat 
zijn deze voorgebieden doorgaans niet in ge-
bruik als tuin, maar als versteende voorerven.

13 Op het einde van de Wilhelminalaan, op de 
kruising met de Reijersdijk en Schreiershoek, 
is de Westerkerk gesitueerd, een monumen-

taal kerkgebouw met hoge toren van de hand 
van architect B.W. Plooij, die vele voor- en 
naoorlogse kerkgebouwen in Nederland op 
zijn naam heeft staan. Het gebouw heeft een 
opmerkelijk kruisvormige plattegrond, een 
zeer hoge kap en een expressionistische vorm-                       
geving, zij het van een strakke en ingetogen 
variant. De toren domineert over meerdere as-
sen en is vanaf vele standpunten in de wijde 
omgeving waar te nemen. Kerk en toren zijn het 
enige hoogteaccent van de Oranjewijk, geheel 
conform de opzet van dergelijke wijken uit het 
Interbellum. De kerktoren domineert vanaf de 
Wilhelminalaan, waar hij een pendant vormt 
met de andere toren waar de Wilhelminalaan 
op is ontworpen: de Nieuwe Toren bij het stad-
huis. 

14 Het plein ‘Schreiershoek’ vóór de Westerkerk is 
een stedenbouwkundige knoop waar meerdere 
stedenbouwkundige fragmenten bij elkaar ko-
men: de Pannekoekendijk, de Oranjebuurt en 
de Berkhuizen. Deze fragmenten verhouden 
zich stedenbouwkundig en architectonisch goed 
tot elkaar, waardoor de ruimte niet uit elkaar 
valt. De inrichting van het plein voor de kerk is 
echter weinig aantrekkelijk.

15 De begrenzingen van de wijk zijn alleen aan 
de zuidzijde helder, bij de Louise de Coligny-
singel. Deze singel wordt begrensd door rijen-
woningen van twee lagen hoog plus kap, die 
het beloop van het water volgen. Het vormt 
daarmee een heldere structuur en begrenzing 
van de wijk. De Louise de Colignysingel is pas 
laat als stedenbouwkundige  guur in de plan-
nen voor de Oranjewijk terecht gekomen. In de 

uitgevoerde plannen voor de wijk eind jaren 
’20 staat de singel nog als straat ingetekend. 

 Naar het noorden toe is de wijk niet helder be-
grensd, omdat deze ter hoogte van de Willem 
de Zwijgerstraat overgaat in recente nieuw-
bouw, die op zijn beurt aansluit op een restant 
van de oorspronkelijke bebouwing langs de 
Pannekoekendijk.  

16 Langs de Christinastraat ligt de Oldenhof, een 
complex van bejaardenwoningen uit 1938, 
dat gebouwd werd op de locatie van de ge-
sloopte ‘Wasbazenhuizen’, een laat-19e eeuws 
woningbouwproject met een opvallende ne-
ogotische vormgeving op de kop van de rij. 
De Oldenhof is vormgegeven als een groene 
hof, waaromheen in een gesloten carrévorm de 
bejaardenwoningen gegroepeerd zijn. De hof 
is toegankelijk via een poort. Het is een late 
nagalm van een zeer oude historische typolo-
gie: het Nederlandse ‘hofje’, zoals die in veel 
historische steden vooral vanaf het eind van de 
Middeleeuwen voor ouden-van-dagen werden 
gesticht. De Oldenhof is in die zin een auto-
noom project in de wijk, maar sluit hier vanwe-
ge zijn vormtaal toch goed op aan. 

17 Langs de Oranjesingel heeft de wijk een ande-
re signatuur als het Interbellumkarakter van het 
zuidelijk deel van de Oranjewijk waar het aan 
grenst. Tussen de Beatrixstraat en de Louise de 
Colignysingel liggen de geschakelde arbei-
derswoningen van ‘Des Werkmans Vriend’, na 
de Wasbazenhuizen de eerste uitbreiding van 
Kampen buiten de stadswallen, uit de jaren ’80 
van de 19e eeuw. Het was tevens het eerste 
project van Verenigingsbouw op deze schaal in 
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aan complexiteit en vormgevingskwaliteit ver-
leent aan de afzonderlijke bouwwerken en aan 
de wijk als geheel. Het gegeven dat de mees-
te kappen een oranje kleur hebben door de 
dakpannen geeft de wijk een geheel eigen en 
markante representatie. 

23 De kappen van de éénlaags-hoog bebouwing 
zijn standaard van het type mansardekap, met 
een betrekkelijk laag onderste dakschild en 
een dakkapel net onder of boven de knik. Hier- 
mee werd volwaardige woonruimte onder de 
kap gecreëerd, terwijl het pro el van de straat 
toch ontspannen kon blijven. 

24 Bepaalde woningrijen aan de Wilhelminalaan 
en de Emmastraat tellen twee lagen plus kap 
en hebben een complexere volumeopbouw, 
waarbij onderbouw en kap in elkaar grijpen 
en er veel plastiek (loggia’s, erkers, vooruit- en 
achteruitspringende delen) wordt ingezet om 
een hoge architectonische kwaliteit te bereiken. 
Ook aan de Louise de Colignysingel is dat (in 
mindere mate) het geval. In deze zuidoosthoek 
van de wijk bevindt zich de meeste monumen-
tale bebouwing. Alleen bij deze rijkere archi-
tectuur komen blauwgrijze dakpannen voor, 
een opmerkelijk standsonderscheid in de wijk, 
met diepe, traditionele wortels. 

25 De Oranjesingel daarentegen is een uitzonde-
ring op de wijk: de oudere bebouwing van Des 
Werkmans Vriend was oorspronkelijk vorm-
gegeven als één architectonische eenheid, net 
als de woningen in de Oranjewijk, maar deze 
woningen kennen oorspronkelijk geen ritmerend 
aangebrachte architectuuraccenten (behalve 

de tuinstadgedachte, waarin het ontwerpen 
van een dorpse, ontspannen sfeer in de stad 
een deel van de opgave was. 

20 De volume-opbouw van deze éénlaags wo-  
ningen is zeer eenvoudig: de onderbouw kent 
behalve incidentele erkers weinig plastiek en is 
eenvoudig afgedekt met een langskap die als 
een ‘hoed’ op het gebouw is geplaatst. 

21 In de oorspronkelijke situatie vervulden de 
vensters en deuren een belangrijke, zo niet dé 
belangrijkste decoratieve functie in de archi-
tectuur van deze woningen, vanwege hun am-
bachte-  lijke afwerking, de pittoreske venster-
geleding door middel van kozijnen, raamhout 
en roeden en de decoratief ontworpen voor-
deuren. Als gevolg van verschillende renova-
ties, vooral vanaf de jaren ’80 van de 20ste 
eeuw, zijn deze decoratieve elementen verwij-
derd en vervangen door soberder en functio-
nelere exemplaren.

22 De architectonische behandeling van de kap 
in het ontwerp is eveneens typisch voor het 
Interbellum en voor tuindorpwijken uit deze 
periode. De kap is een prominent en zelfs het 
belangrijkste architectonisch thema in deze 
wijk. Kappen maken een voornaam onderdeel 
uit van de architectonische expressie van alle 
gebouwen in deze buurt. De kap vormt een 
afzonderlijk vormgegeven volume, zowel qua 
massa-opbouw als wat betreft vormgeving, 
materialisering en kleurstelling, op het basisvo-
lume van de eerste of eerste twee bouwlagen. 
Het kappenlandschap vormt een afzonderlijke 
stedenbouwkundige laag, die een grote mate 

Kampen. Een deel van de woningen is afgebro-
ken voor de doorbraak van de Wilhelminalaan 
tijdens de aanleg van de Oranjewijk. Omdat 
de woningen geschakeld zijn en een volumeo-
pbouw hebben van één hoog plus langskap, 
vormt het toch een vrij vanzelfsprekende be-
eindiging van de Oranjewijk. 

18 In deze zelfde noordoosthoek van de wijk zijn 
de afgelopen paar decennia enkele apparte-
mentblokken gebouwd die stedenbouwkundig 
en architectonisch op dermate andere princi-
pes zijn gebaseerd dat hier een ‘stedenbouw-
kundige scherf’, dat wil zeggen een min of 
meer op zich zelfs staand stedelijk fragment 
ontstaan is, die geen relatie heeft met het om-
liggend stedelijk weefsel. Dit wordt versterkt 
door de parkeergarage die aan het begin van 
de Noordweg is gebouwd (zie onder gebieds            
beschrijving Dorp & Noordweg, Nieuwe Buiten                    
haven en de Hagen.

Bebouwing & Architectuur

19 Het overgrote deel van de bebouwing telt 
één hoog plus langskap, waarbij in de mees-
te straten de langskappen regelmatig worden 
onderbroken door topgevels, een gebruikelijk 
architectonisch middel uit het interbellum om 
de eenvormigheid van de identieke, aaneen-
geschakelde gevels te breken en ritme aan 
de straatwand te geven. Door het gebruik van 
langskappen hebben de straten een meer ont-
spannen, luchtiger en zelfs ‘dorpser’ pro el dan 
met het gebruik van dwarskappen en topge-
vels. Dit is een middel dat vaak gebruikt werd 
in Interbellum-woonwijken en sluit ook aan op 
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tuinstadideaal te kunnen behalen, de wijk ten 
opzichte van het oorspronkelijke – rijkere – ste- 
denbouwkundige plan sterk is versoberd en de 
architectuur van het volkswoningdeel architect-
onisch geen uitzonderlijke kwaliteiten kent.

2 Niettemin is de wijk ruimtelijk, maar vooral wat 
betreft verschijningsvorm karakteristiek en voor 
wat betreft het zuidelijk, vooroorlogse deel ook 
nog coherent, ondanks de aantastingen van de 
architectuur op meerdere locaties. De bak-
steenarchitectuur in combinatie met de hoofd- 
zakelijk oranje, opvallende mansardekappen 
van de volkswoningbouw verlenen de wijk een 
onmiskenbare Interbellum-karakteristiek en on-
danks de krappe maatvoeringen en het stenige 
beeld tevens een dorpse uitstraling, die als de 
charme van deze wijk kan worden geschetst. 

3 De cultuurhistorische waarde van de Oranje- 
wijk is tevens daarin gelegen dat dit de eerste 
grootschalige uitbreiding van Kampen is, waar- 
bij er een volwaardige uitbreidingswijk door 
de Dienst Stadsontwikkeling werd ontworpen. 
De eerdere uitbreidingen bestonden immers 
uit zeer kleine buurtjes, die stedenbouwkundig 
fragmentarisch waren en die door private par-
tijen of woningbouwverenigingen werden ont-
wikkeld. In die zin is deze wijk de eerste echte 
Woningwetwijk van Kampen. 

4 De typische stedenbouwkundige opzet van 
straten bestaande uit tegenover elkaar lig-
gende rijenwoningen en gesloten bouwblokken 
met open hoeken, alsmede de opbouw van de 
bebouwing met een onderbouw afgesloten met 
prominente kappen is een waardevol ruimte-          

3 De introductie van stedenbouwkundige  guren 
en een architectonische beeldtaal die het Inter-
bellum- en tuinstadachtige karakter ontkennen, 
zoals het niet toepassen van (prominente) kap-
pen. 

4 De aantasting van de kappen door middel van 
grote dakopbouwen aan de achterzijde, waar-
door de krachtige architectonische beeldtaal 
van de prominente kappen aan de binnenter-
reinen verloren gaat en de toch al krappe bin-
nenterreinen in stedenbouwkundig opzicht nog 
verder worden versmald. 

5 De aantasting van de architectuur aan de 
straatzijde als gevolg van de vervanging van 
oorspronkelijke kozijnen, raamhout en deuren 
door grovere en/of kunststofexemplaren, met 
name in de volkswoningbouwdelen van de wijk. 

6 De architectonische aantasting van het zeer 
vroege woningbouwverenigingsproject Des 
Werkmans Vriend, door verregaande individu-
alisering van de woningen, te grote dakkapel-
len en vergroving van detaillering. 

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden

1 De wijk als geheel heeft geen bijzondere cul-
tuurhistorische waarden, omdat het steden-
bouwkundig grondplan in afwijking tot wat 
gebruikelijk was bij tuinstadachtige Interbel-
lumwijken hoofdzakelijk functioneel is opgezet 
en weinig verbijzonderde stedenbouwkundige 
 guren kent, de wijk te krap is opgezet (kleine 
binnenterreinen, krappe voorgebieden) om het 

de dakkapellen) of volume-geledingen, zoals 
de Interbellum-architectuur in de Oranjewijk. 
Deze woningen zijn alle afgedekt met zadel-
daken en blauwgrijze dakpannen, waardoor 
ze ook op dat aspect van de wijk afwijken. 
De woningen van Des Werkmans Vriend zijn in 
de tijd ook meer geïndividualiseerd en de ar-
chitectuur is sterker aangetast (daklandschap, 
kozijnen, gevelkleur) dan die van de Interbel-
lumwoningen in de Oranjewijk. 

26 De noordwesthoek van de wijk (rondom de Ire-
nestraat en Prins Hendrikstraat) is nu ingevuld 
met recente woningbouw. Deze is in een herken-
baar hedendaagse architectuur vormgegeven, 
maar zodanig dat deze toch goed aansluit op 
de architectonische uitdrukking van de Oranje-
wijk, hoewel de kappen zich niet prominent in 
het straatbeeld manifesteren. 

Fricties 

De volgende ruimtelijke situaties of ontwikkelin-
gen zijn storend voor de cultuurhistorische, histo-
risch-stedenbouwkundige en architectuurhistorische 
karakteristieken en kwaliteiten van het gebied:  

1 Slechte inrichting van het plein voor de Wester-
kerk.

2 Slechte aansluiting van de stedenbouwkundige 
en architectonische scherf in het noordoosten 
van de wijk op de hoofdkarakteristieken van 
de Oranjewijk (gebied valt binnen het gebied 
Dorp, Noordweg, Nieuwe Buitenhaven en De 
Hagen). 
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lijk gegeven, omdat dat de kernopbouw is van 
wijken uit deze vroege periode in de Neder-
landse planmatige volkshuisvesting. Ook de 
speci eke kenmerken als de terugliggende 
rooilijnen, de voortuinen/erven en de zichtas 
vanaf Wilhelminalaan op zowel de Westerkerk 
als de Nieuwe Toren in de binnenstad hebben 
ruimtelijke waarde.  

5 Wijk en kerk vormen samen een eenheid, die 
kenmerkend is voor Interbellumwijken, waar 
kerken vaak een prominente plaats in het ste- 
denbouwkundig geheel innemen. 

6 Van bijzondere cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarde zijn de delen van de wijk die voor de 
hogere middenstand zijn ontworpen: de Em-
mastraat, de Louise de Colignysingel en delen 
van de Wilhelminalaan. Hier is de architectuur 
van de Amsterdamse School veel rijker uitge- 
werkt en bereikt bij bepaalde panden een uit-
zonderlijk hoge architectonische kwaliteit. 

7 Van bijzondere cultuurhistorische waarde is het 
ensemble van de woningen van Des Werksmans 
Vriend, omdat dat het eerste volkswoningbouw 
project is buiten de wallen. Ondanks de aan-
tastingen (individualisering van woningen) is 
het geheel nog goed herkenbaar als een 19e- 
eeuws woningbouwproject. 

8 De Pannekoekendijk als eeuwenoude dijk en 
verbinding tussen Kampen en het eigenlijke 
dorp Brunnepe is van grote cultuurhistorische 
waarde. Het dijklichaam is door de ophogin-
gen niet meer waarneembaar, maar het tracé 
van de dijk bij benadering nog wel. De histo-

rische, voornamelijk 19e eeuwse en begin-20e 
eeuwse individuele panden die er aan beide 
zijden aaneengeschakeld langs de dijk ston-
den, zijn nu grotendeels verdwenen. Het restant 
van deze bebouwing op enkele locaties herin-
nert nog aan deze diepe historie. Deze indivi-
duele bebouwing is in zijn stedenbouwkundige 
korrel dan ook als waardevol aan te merken. 
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Aanbevelingen
1 Behoud de individuele korrel en de bouwhoog-

te langs de Pannekoekendijk waar deze nog 
aanwezig is, om de leesbaarheid van deze 
oude dijk en verbinding tussen Brunnepe en 
Kampen leesbaar te houden

2 Geef de woningen behorende tot het 19e- 
eeuwse project Des Werkmans Vriend planolo-
gische bescherming en wijs beide bouwstroken 
aan tot beeldbepalend object.

3 Behoud bij renovaties en eventuele sloop-nieuw-
bouw het karakter van de Interbellumbuurt van 
de Oranjewijk, inclusief rooilijnverspringingen, 
hoekoplossingen van de bouwblokken, goot- en 
bouwhoogtes, afdekking met mansardekap-
pen, rode pannendaken, baksteenarchitectuur. 

 Voorkom verdere individualisering van de In-
terbellumwoningen in de Oranjewijk door mid-
del van sturing op gevelwijzigingen. 

4 Behoud het zicht op de Westerkerk en de Nieu-
we Toren. 

5 Sluit met eventuele sloop-nieuwbouw in andere 
delen van de Oranjewijk aan op de Interbel-
lum-signatuur van de Oranjewijk, in ieder geval 
voor wat betreft hoogtes, kleur- en materiaal-
gebruik en het gebruik van kappen. 

6 Formuleer in het gemeentelijk beleidsstuk dat 
de basis vormt voor de toets van bouwprojec-
ten op ruimtelijke kwaliteit (‘welstandsnota’ of 
‘nota ruimtelijke kwaliteit’) de architectonische 

kwaliteiten van deze buurt dusdanig precies 
dat door de onafhankelijke adviescommissie 
ruimtelijke kwaliteit onderbouwd geadviseerd 
kan worden op grote zowel als kleine ingrepen 
in de gevels en het daklandschap.  

 Het behoud en herstel van het oorspronkelijke 
architectuurbeeld van deze buurt dient hierbij 
leidend te zijn. 
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Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit

1 De buurt dankt zijn naam aan het Augustines-
sen- of Sint Jansklooster dat in de hoek van de 
Dorpstraat en de Rijersdijk (voorheen Panne-
koekendijk werd gesticht in het begin van de 
15e eeuw, op de locatie waar Brunnepe zijn al 
oudere Sint Joriskapel had staan. Er zijn geen 
bekende resten meer van het klooster en behal-
ve de naam ontleent de buurt zijn identiteit hier 
niet aan. 

2 Andere historische resten die verder in tijd te-
rug gaan dan de volkswoningbuurt uit het be-
gin van de 20e eeuw zijn er nauwelijks, waar-
mee deze wijk cultuurhistorisch vrijwel geheel 
bepaald wordt door deze volkswoningbouw, 
ontwikkeld door de Kamper Woningcorporatie 
Eenvoud tussen 1919 en 1923.

3 Hoewel de nationaal beroemde tuinarchitect 
Leonard Springer zowel als de getalenteerde 
Kamper architect Broekema hebben ontworpen 
aan deze wijk, kan toch geen hoge of meer 
dan gemiddelde ruimtelijke of ontwerpkwali-
teiten aan deze buurt worden toegeschreven, 
stedenbouwkundig noch architectonisch. Deels 
is dat toe te schrijven aan de in de bouwtijd 
explosief gestegen bouwkosten en de bezuini-
gingen die voor het plan dienden te worden 
doorgevoerd. De gevelrenovaties uit de late 
20e eeuw hebben de toch al middelmatige 
ruimtelijke kwaliteiten verder versoberd.   

 

daarmee een bouwblok vormen. Er is ook een 
plein opgenomen in het midden van de buurt: 
het Kloosterplein. 

5 In essentie is de opzet niet veel anders dan 
in de Begijnebuurt en de Oranjewijk, met een 
aaneenschakeling van arbeiderswoningen in 
rijen en in semi-gesloten bouwblokken, waar 
de hoeken met tuinmuren zijn dichtgezet. De 
volumes bestaan uit eenlaags woningen met 
geschakelde langskappen, waar topgevels zijn 
ingezet voor de afwisseling van het gevelbeeld 
en voor een dorpse atmosfeer.

6 Om en om zijn de blokjes in de rooilijn en ach-
ter de rooilijn geplaatst. De blokjes die achter 
de rooilijn zijn geplaatst hebben een voorerf 
van ongeveer 2,5 meter. 

7 Op basis van de schets van Springer hebben 
twee straten een licht gebogen beloop gekre-
gen en is er een klein plein geïntroduceerd. 
Meer bijzondere stedenbouwkundige  guren 
zijn niet aangebracht. Er is ook niet met zichtlij-
nen gewerkt en met stedenbouwkundige accen-
tuering van zichtlijnen of locaties. 

8 Op het Kloosterplein was ruimte voor winkels, 
maar deze hebben niet de speciale gevelar-
chitectuur gekregen die in de Begijnenbuurt is 
toegepast. 

Stedenbouw/landschappelijke 
structuur

1 De volkswoningbuurt ligt ingeklemd tussen drie 
eeuwenoude historische structuren: de Noord-
weg, de Pannekoekendijk en de Dorpstraat. 
Op de Noordweg zowel als op de Pannekoe-
kendijk  sluit de wijk direct aan met zijn wo-
ningbouw. Op de Dorpstraat niet. Hier sluit de 
wijk aan op de achterkant van de veel oudere 
historische kavels en panden van de Dorpstraat 
en vormt met deze oudere strook (en een strook 
oudere panden langs de Noordweg) een se-
mi-gesloten bouwblok. 

2 Ook aan de zijde van Berkhuizen is dat het 
geval: dit woningbouwproject sluit aan op de 
achterkant van de meest westelijke straat van 
Berkhuizen en vormt met deze een semi-geslo-
ten bouwblok. 

3 De achterperceelsgrenzen tussen de panden 
langs de Dorpstraat en de woningen langs de 
westzijde van de Wttewaall van Stoetwegen-
straat vormen een vloeiende gebogen lijn, die 
teruggaat op de Brandsloot, een sloot die uit-
kwam in de Riete, maar waarvan het verloop 
in zuidelijke en noordoostelijke richting niet ge-
heel duidelijk is, omdat hij op 19e eeuwse of 
oudere kaarten niet als sloot is aangegeven. 
Op een kaart uit het begin van de 20e eeuw 
loopt hij met scherpe bocht langs de noordzijde 
van de Pannekoekendijk naar het noorden. 

4 Het Kloosterkwartier is betrekkelijk klein: het 
bestaat uit in totaal vijf bouwblokken, waar-
van twee aansluiten op oudere structuren en 

Deelgebied 4   Het Kloosterkwartier
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Fricties

 De volgende ruimtelijke situaties of ontwikke-
lingen zijn storend voor de cultuurhistorische, 
historisch-stedenbouwkundige en architectuur-
historische karakteristieken en kwaliteiten van 
het gebied: 

1 De renovatie van de woningen, waarbij er dak-
opbouwen aan voor- en achterkant zijn aan-
gebracht, de venstergeleding is gewijzigd en 
de voordeuren door functionelere exemplaren 
zijn vervangen. Dit alles heeft het architecto-
nisch karakter van de woningen en de buurt als 
geheel sterk aangetast. 

Cultuurhistorische en 
ruimtelijkewaarden

1 De buurt als geheel heeft ondanks het feit dat 
Leonard Springer zowel als Broekema bij het 
ontwerp betrokken waren geen bovengemid-
delde ruimtelijke kwaliteiten, omdat er destijds 
te weinig middelen beschikbaar waren om 
méér te ontwerpen dan het minimum. Bovendien 
kon de kracht van beide ontwerpers niet volop 
worden ingezet, waardoor de buurt ruimtelijk 
te weinig verbijzonderd is, afgezien van licht 
gekromde straten en een niet-verbijzonderde, 
eenvoudige pleinruimte. De wijk is krap opge-
zet, zowel wat betreft de straatpro elen als 
binnenterreinen en beantwoordt slechts op on-
derdelen aan het ideaal om arbeiders in een 
groene, gezonde en dorpsachtige omgeving te 
huisvesten. 

bouwkosten als gevolg van de Eerste Wereld-
oorlog sterk waren gestegen is in het ontwerp 
goed a eesbaar. 

6 In zijn algemeenheid zijn de toppen van de ge-
vels in bescheiden mate decoratief behandeld, 
door middel van siermetselwerk. De rest van de 
gevels zijn zeer sober vormgegeven. 

7 In de blokjes die terug van de rooilijn zijn ge-
plaatst zijn de gevels wit gekeimd, met uitzon-
dering van de strekken en bepaalde andere 
delen van het metselwerk, die als niet gekeim-
de uitzonderingen een decoratieve functie heb-
ben (strekken boven vensters en deuren, delen 
van de geveltop, trasraam). Dit behoort bij het 
originele ontwerp.  

8 In de oorspronkelijke situatie vervulden de 
vensters en deuren een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste decoratieve functie in de archi-
tectuur van deze woningen, vanwege hun am-
bachtelijke afwerking, de pittoreske vensterge-
leding door middel van kozijnen, raamhout en 
roeden en de decoratief ontworpen voordeur. 
Als gevolg van de renovatie in de jaren ‘80  
zijn deze decoratieve elementen verwijderd 
en vervangen door soberder en functionele-
re exemplaren. Tijdens deze renovatie zijn er 
ook dakopbouwen aan de voor- en achterzijde 
aangebracht die het daklandschap en de ver-
houding van onderbouw en kap hebben aan-
getast. 

Bebouwing & Architectuur 

1 De bebouwing telt één hoog plus langskap, 
waarbij de langskappen regelmatig worden 
onderbroken door topgevels, een gebruikelijk 
architectonisch middel uit het interbellum om 
de eenvormigheid van de identieke, aaneen-
geschakelde gevels te breken en ritme aan 
de straatwand te geven. Door het gebruik van 
langskappen heeft de straat een meer ont-
spannen, luchtiger en zelfs ‘dorpser’ pro el dan 
met het gebruik van dwarskappen en topge-
vels. Dit is een middel dat ook aansluit op de 
tuinstadgedachte, waarin het ontwerpen van 
een dorpse, ontspannen sfeer in de stad een 
deel van de opgave was. 

2 De volume-opbouw van deze éénlaagswo-
ningen is zeer eenvoudig: de onderbouw kent 
geen plastiek behalve de topgevels, die in be-
paalde gevels twee-aan-twee zijn gekoppeld, 
als architectonisch middel tot diversiteit. 

3 De architectonische behandeling van de kap is 
hier veel eenvoudiger dan in de later gereali-
seerde Oranjewijk. De kap is hier vormgege-
ven als een eenvoudig zadeldak zonder een 
bijzondere expressie. 

4 Op het Kloosterplein was ruimte voor winkels, 
maar deze hebben niet de speciale gevelarchi-
tectuur gekregen die in het Begijnenkwartier is 
toegepast. 

5 De architectuur is verzorgd, maar was van aan-
vang af al soberder dan bijvoorbeeld het Be-
gijnenkwartier en later de Oranjewijk. Dat de 



Flexus AWC  december 2020132



133Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Brunnepe

4

4.
4 

H
ET

 K
LO

O
ST

ER
K

W
A

R
TI

ER

2 In de ruimtelijke ontwikkeling van Kampen heeft 
deze buurt een logische positie, in díe zin dat 
het de maatschappelijk geëngageerde huis-
vestingambities van de toen nog jonge woning-
bouwverenigingen weerspiegelt, maar het nog 
steeds aansluit op de bescheiden uitbreidin-
gen van de eerste twee decennia van de 20e 
eeuw. Tegelijkertijd gaat het nét vooraf aan de 
grootschaliger ontwikkelingen die daarna wer-
den ingezet, waarbij tevens een geheel nieuwe 
beeldtaal doorbrak, een beeldtaal die in de 
ontwikkeling van het Kloosterkwartier nog niet 
aan de orde was. Ondanks deze volgordelijk 
logische positie is deze buurt in zijn algemeen-
heid niet bijzonder speci ek voor bepaalde 
toonaangevende maatschappelijke, ruimtelijke 
of volkshuisvestelijke trends of historische ont-
wikkelingen, afgezien van de schaarste tijdens 
de Eerste Wereldoorlog die zich in de sobere 
opzet van de buurt toont.  

3 Niettemin is de wijk ruimtelijk, maar vooral 
wat betreft verschijningsvorm karakteristiek 
genoeg om te kunnen worden gekenschetst als 
een volkswoningbouwbuurt uit het tweede de-
cennium van de 20e eeuw en één die vooraf 
gaat aan de typische interbellumbuurten die 
daarna kwamen. De gevelrenovatie en de 
dakopbouwen tasten het beeld aan, maar het 
oorspronkelijk beeld is nog voldoende sterk om 
te kunnen worden gehandhaafd als een kleine 
uitbreidingswijk uit de jeugdjaren van de 

 woningbouwverenigingen. 

 Aanbevelingen
1 Handhaaf de buurt als geheel en de-

renoveer de dakopbouwen of heront-
werp deze met meer ruimtelijke kwaliteit

 Herstel zo veel als mogelijk de oorspron-
kelijke architectonische uitstraling van de 
voorgevels. 

2 Onderzoek parkeeroplossingen die het 
Kloosterplein vrijspelen van dwarsparke-
ren
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4Deelgebied 5 Dorp & Noordweg-
Nieuwe Buitenhaven-De Hagen
Cultuurhistorische en ruimtelijke
Identiteit

1 Dit deelgebied bestaat uit drie secties: 1: het 
historische dorp Brunnepe (Dorpstraat, Green-
terweg, Sint Nicolaasdijk), 2: de (groene) om-
geving van de oude Brunneper Haven (nu Rie-
te) richting de IJssel, en 3: De historische dijken 
van de Noordweg, inclusief de omgeving van 
de Nieuwe Buitenhaven, en de 

 Pannekoekendijk.

2 Het dorp (Dorpstraat, Greenterweg, Sint Nico-
laasdijk) is de oudste, historische kern van het 
deel van Kampen dat nu Brunnepe en Oran-
jewijk heet en is al vóór de Hoge Middel-
eeuwen ontstaan als nederzetting van boeren 
en vissers langs een zijarm van de IJssel. Kam-
pen is mogelijk zelfs vanuit Brunnepe als ne-
derzetting ontstaan. Het viel al in de Middel-
eeuwen onder de jurisdictie van de stad Kam-
pen, maar is ruimtelijk zowel als sociaal en 
economisch altijd een op zichzelf betrokken 
en zelfstandig dorp geweest, tot aan het be-
gin van de 20e eeuw. In de beleving van de 
bewoners is deze afzonderlijke positie zelfs 
nog doorgezet in de tweede helft van de 20e 
eeuw, toen Brunnepe nog voor een aantal ba-
sisvoorzieningen bij zichzelf terecht kon. 

3 Het dorp is altijd met Kampen verbonden ge-
weest via twee al in Middeleeuwen aangeleg-
de dijklichamen: de Noordweg en de Panne-
koekendijk, waarvan de laatste een directe 
voorzetting was van het dijklichaam waarop 
de Oudestraat is aangelegd. In het westen gin-
gen zowel de Noordweg als de Pannekoeken-

dijk over in de middeleeuwse Sint Nicolaas-
dijk. Tot aan 1673 waren de Pannekoeken-
dijk en de Noordweg via de planmatig aan-
gelegde voorstad ‘De Hagen’ aan Kampen 
verbonden, maar na de de nitieve verwoesting 
van De Hagen in 1673 door Franse troepen 
kwamen beide dijken temidden van de open 
velden samen vlak voor het ravelijn bij de Ha-
genpoort (driehoekig verdedigingseiland in de 
stadsgracht). Na de slechting van het ravelijn 
en de stadswallen kwamen zij samen vóór het 
driehoekig plantsoen dat ter plaatse van het 
ravelijn was aangelegd. 

4 Brunnepe heeft het grootste deel van zijn be-
staan een vrij indirecte relatie met de IJssel 
gehad, omdat het is ontstaan langs een veen-
stroom en later was gelegen langs een zijarm 
van de IJssel: het Zuiderdiep of Brunneperdiep. 
Mogelijk was dit eens een belangrijke zijarm 
naar de Zuiderzee. Tussen het dorp en de IJs-
sel hebben altijd buitendijkse gronden gelegen. 
Het dorp heeft zich behalve door middel van 
het Brunneperdiep nooit direct gemanifesteerd 
aan de IJssel, afgezien van watergerelateerde 
bedrijvigheid, als een scheepswerf, een paling-
rokerij en steenbakkerijen (en later de Berkfa-
briek). 

5 Beide dijken zijn vanaf de 18e eeuw altijd (dun) 
bebouwd geweest met boerderijen en woonhui-
zen, maar vanaf het eind van de 19e eeuw 
kwam er een intensief verdichtingsproces op 
gang – mede in gang gezet door de immense 
Berkfabriek - waarbij er langs beide dijken en 
in het dorp aaneengesloten lintbebouwing van 
individuele, vaak aaneengeschakelde wonin-

gen tot stand kwam. Ook tussen de Hagenpoort 
en het begin van de twee linten (de ‘kop’ van 
de Noordweg/Pannekoekendijk) trad verdich-
ting op rondom de twee meest beeldbepalende 
open ruimten: het driehoekig plantsoen en de 
halverwege de 19e eeuw aangelegde Nieuwe 
Buitenhaven. Al met al was hier rond 1900 een 
‘voorstad’ ontstaan waarvan de Noordweg de 
hartader vormde die tot in de kern van Brun-
nepe doorliep, maar die ondanks de verdich-
ting en de grootschalige bedrijvigheid toch een 
dorps aanzien hield, met kleinschalige boer-
derijen en veel kleine vissers- en middenstands-
woningen van één tot hooguit twee lagen plus 
kap. 

6 Vanaf het eind van de 19e eeuw tot in de jaren 
’70 van de 20e eeuw was de bedrijvigheid in 
het dorp en de linten indrukwekkend. Vele win-
kels, bedrijfjes, werkplaatsen en verkooppunten 
van de meest uiteenlopende artikelen en dien-
sten schaarden zich vooral aan de Noordweg 
aaneen. De klandizie hiervoor kwam voor een 
belangrijk deel ook uit de woningbouwbuurtjes 
achter de dijken en het dorp. 

7 Met de bouw van de woningbouwbuurtjes in 
de eerste decennia van de 20e eeuw verlo-
ren de twee dijken hun dijkkarakter, omdat de 
gronden voor de woningbouw tot op dijkni-
veau werden opgehoogd. De Pannekoekendijk 
transformeerde zelfs volledig, omdat de kleine 
woningen vrijwel volledig werden afgebroken, 
wat aan de Noordweg in mindere mate plaats-
vond, omdat de plannen voor de Oranjewijk 
niet tot aan de Noordweg werden uitgevoerd.  
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8 Vanaf eind-19e eeuw hebben de Berkfa-
brie ken een dominante rol gespeeld in de ver-
stedelijking van de ‘kop’ van Brunnepe, zonder 
dat deze zelf volledig te zien waren vanaf de 
Noordweg. De verstedelijking van de Nieuwe 
Buitenhaven, de Pannekoekendijk en de Noord-
weg leverde al begin 20e eeuw een dicht be-
bouwd en functioneel sterk gemengd stedelijk 
gebied op, maar nog wel met consequent lage 
en individuele bebouwing en met uitgestrekte 
moestuinen achter de bebouwing. Dat laatste 
is zo gebleven tot aan de aanleg van de cor-
poratiebuurten. De lage bebouwing is tot op 
de huidige dag dominant gebleven, hoewel dit 
steeds meer onder druk komt te staan. 

9 Hoewel zeker niet de enige bedrijfstakken, zijn 
het boerenbedrijf en de visserij zeer bepalend 
geweest voor de sociaal-economische structuur 
van Brunnepe tot in de 20e eeuw. De komst van 
de Schokkers in 1859 heeft aanzienlijk bijge-
dragen tot de bloei van het visserijbedrijf in de 
19e eeuw. Van het boerenbedrijf zijn nog res-
tanten in de vorm van agrarische bebouwing 
overgebleven, hoewel slechts in het Dorp zelf. 
Van het voor vele eeuwen zo dominante visse-
rijbedrijf resteert alleen nog maar de Visrokerij 
van Van Heerde aan het Slagersplein. 

10 Het dorp wordt nog altijd gekenmerkt door de 
onregelmatige landschappelijke structuren die 
de hoofdvorm van deze nederzetting hebben 
bepaald: dijken, het restant van een IJsselarm, 
(restanten van) sloten en open, onbebouwde 
ruimten. 

11 Het bebouwingsbeeld van het Dorp onder-
steunt voor een deel nog de agrarische oor-
sprong en geschiedenis van dit dorp, maar voor 
een belangrijk deel ook niet meer, als gevolg 
van de afbraak van bebouwingswanden, de 
introductie van rijenwoningen onder een langs-
kap en het bebouwen van open (moes)tuinge-
bieden. Rijenwoningen en dorpse individuele 
bebouwing van één laag of twee lagen hoog 
plus kap, gescheiden door stegen of onbebouw-
de erven wisselen elkaar af. Ook staan er 
grootschalige, plat afgedekte gebouwtypen 
direct tegen het dorp aan. Door de combinatie 
van deze transformaties heeft het dorp Brun-
nepe geen goed herkenbare dorpse identiteit 
meer. 

12 Dit wordt versterkt door het gegeven dat het 
dorp geen centrum kent rondom een historisch 
gemeenschapsgebouw zoals een kerk, een 
gemeentehuis of een bepalende pleinachtige 
ruimte (zie onder Stedenbouw en Landschap-
peljike structuur). 

13 Als gevolg van het geheel bebouwen van de 
verbindingsdijken met Kampen en de Sint Ni-
colaasdijk en de directe verweving van het 
dorp door aanpalende uitbreidingswijken is het 
geheel nog maar moeilijk te identi ceren als 
voormalig dorp. Alleen sommige delen van de 
Noordweg, de Sint Nicolaasdijk, de Dorpstraat 
en de Greenterweg drukken dit nog uit. 

14 Wat betreft bebouwing kent het dorp geen 
grote tijddiepte. Net als het voormalig school-
tje aan de Dorpsstraat, dat als zodanig nauwe-
lijks herkenbaar is, dateren bepaalde woonhui-

zen uit de 19e eeuw, en een enkele is mogelijk 
ouder, maar het grootste deel dateert uit de 
20e eeuw. Behalve de Noorderkerk en de Wil-
helminaschool kent het Dorp geen bijzondere 
bebouwing. 

15 Tussen de ‘kop’ van de Noordweg-Pannekoe-
kendijk en de Oude Buitenhaven/binnenstad is 
vanaf het eind van de 19e eeuw een complex 
overgangsgebied ontstaan met de gasfabriek, 
de Oude en Nieuwe Buitenhaven, een drie-
hoekig plantsoen (overblijfsel van het stads-
park dat in de jaren ’30 van de 19e eeuw werd 
aangelegd) en twee driehoekige bouwblokken. 
Het was een ruimtelijke overgang tussen de 
binnenstad en de voorstad van Brunnepe, die 
toch cachet en structuur kreeg door het stads-
plantsoen, de aangrenzende woonbebouwing 
en twee representatieve gebouwen van de 
Berkfabrieken die zich hier aan het plein pre-
senteerden. Dwars over de dam tussen Gasfa-
briek en Nieuwe Buitenhaven stond vanaf 1927 
decennialang een hoge transportbaan voor de 
aanvoer van cokes, waar het verkeer onder-
door ging. 

 Ondanks de industriële activiteiten van ha-
ven, gasfabriek en Berkfabrieken vormde deze 
overgangszone een opvallend helder leesbare 
stedelijke ruimte, waarbij de continue bebou-
wingswanden ten noorden van het plantsoen 
voor ruimtelijke afbakening zorgden. 

16 De helderheid van deze stedelijke ‘drempel-
zone’ is door verschillende stedenbouwkundige 
ingrepen de afgelopen vier decennia verdwe-
nen. Het plantsoen is eerst bebouwd, daarna 
verwijderd, de transportbaan en de Gasfa-
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briek zijn gesloopt, er zijn diverse plat afge-
dekte appartementsgebouwen verrezen in een 
stedelijke typologie die niet aansluit op de rest 
van Brunnepe en recent is er een bovengrondse 
parkeergarage gebouwd ter plaatse van de 
oude Gasfabriek. 

 
Stedenbouw & landschappelijke 
structuur

1 Vóór de verstedelijking in de eerste decennia 
van de 20e eeuw bestond het dorp Brunnepe 
al sinds de Hoge Middeleeuwen uit meerdere 
langgerekte landschappelijke structuren in de 
vorm van dijken, vaarten en sloten, waartussen 
laaggelegen polders lagen, met akkers, moes-
tuinen en hooilanden. Deze structuren, maar 
ook de agrarische verkavelingen, waren onre-
gelmatig van vorm, richting en afmeting, een 
afspiegeling van het landschap op een oever-
wal van een bochtige rivier met bochtige zijar-
men. De dorpsweg en de dijken veranderden 
eveneens vaak van richting en waren gekromd. 

2 Het dorp lag feitelijk tussen twee waterstruc-
turen in: de Brunneper Haven in het noorden – 
een voormalige rivierarm waar de huidige Rie-
te het restant van is –  en de sterk slingerende 
Tochtsloot in het zuiden. De Tochtsloot vormde 
de scheiding tussen de tuinbouwgronden direct 
achter de erven langs de zuidkant van de Sint 
Nicolaasdijk, de Dorpstraat en de Pannekoe-
kendijk enerzijds en de weilanden voor het 
vee in de polder De Maten anderzijds. Vanaf 
de Brunneper Haven liep er direct achter de 
erven van de Greenterweg en de Dorpstraat 
een zijsloot in zuidelijke richting: de Riete, een 

naam die in de tweede helft van de 20e eeuw 
is overgegaan op de voormalige Brunneper 
Haven.  Voorbij de kruising met de Noordweg 
werd deze sloot smaller en ging de naam over 
op ‘Brandsloot’. Deze Brandsloot liep achter 
de erven van de Dorpstraat door en ging ter 
hoogte van de knik met de Pannekoekendijk 
naar het noorden, om aan de voet van deze 
dijk - en zijn loop volgend -  verder naar het 
noorden te slingeren. De oorspronkelijke Riete 
zowel als de Brandsloot zijn in de eerste helft 
van de 20e eeuw gedempt. De Brandsloot is 
nog wel herkenbaar in de erfgrenzen van het 
binnenterrein achter de Dorpstraat. 

3 Tussen de Brunneper Haven en de Tochtsloot 
liepen drie dijklichamen: de Sint Nicolaas-
dijk, de Noordweg en de Pannekoekendijk. De 
Sint Nicolaasdijk wordt al genoemd in 1302 
en vormde met de Zwartedijk, de Wilgenweg, 
de Dorpstraat en de Pannekoekendijk al in de 
Middeleeuwen een aaneengesloten dijklichaam 
waarmee landerijen rondom Kampen tegen het 
water werden beschermd. Met de aanleg van 
een nieuwe bedijking langs de Zuiderzee in 
1825 verloor dit eeuwenoude dijksysteem zijn 
primaire beschermende functie. 

4 De Noordweg en de Pannekoekendijk wa-
ren beide verbindingsdijken met Kampen. De 
Noordweg was de noordelijkste dijk, die door 
de oogharen bekeken globaal in dezelfde rich-
ting liep als de Pannekoekendijk: van noord-
oost naar zuidwest. Tussen beide dijken lag de 
zogenaamde Brunneper Polder. Ten zuiden van 
de Pannekoekendijk, Dorpsweg en de Sint Ni-
colaasdijk lag de polder De Maten. 

5 De Noordweg heette eeuwenlang den Oerd-
weg of Oortweg. Ten noorden van de Noord-
weg lagen de buitendijkse gronden – Den Oerd 
genaamd – die een groot aandeel hadden in 
het totale grondgebied van Brunnepe.  

6 Dwars op deze twee dijken loopt de 
Dorpstraat-Greenterweg. De Dorpstraat was 
zelf een onderdeel van de langgerekte dijken-
structuur van Sint Nicolaasdijk-Pannekoeken-
dijk-Oudestraat en vormde wat betreft bebou-
wing de oudste – van oorsprong middeleeuwse 
– kern van Brunnepe. De Dorpsweg-Greenter-
weg kan worden beschouwd als een voortzet-
ting van de Pannekoekendijk richting het noord-
westen. Op de kaart van Jacob van Deventer is 
duidelijk te zien dat de Dorpstraat-Greenter-
weg rond 1560 aan beide zijden van de dijk al 
dicht bebouwd was, net als de Sint Nicolaasdijk 
overigens. 

7 De Dorpstraat-Greenterweg vormde vanaf de 
bocht met de Pannekoekendijk een langgerekt 
bebouwingslint tot aan de Brunneper Haven, 
een bochtige vaart die vanaf de IJssel naar het 
zuidwesten liep en doorheen de hele geschiede-
nis van Brunnepe in gebruik is geweest als haven 
voor de visserij. Vóór de komst van de Fransen 
in 1672 was hier al een dicht bebouwingslint en 
ná hun aftocht – waarvan niet zeker is in welke 
mate het dorp vernietigd is geweest – verschijnt 
het dorp geleidelijk aan weer op de kaarten. 
Op een kaart uit het eind van de 18e eeuw 
is al te zien dat de Dorpstraat-Greenterweg 
aan beide zijden bebouwd was met individuele 
huizen. Volgens de kadastrale minuut van 1818 
stonden deze huizen vrijstaand op eigen erf en 
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consequent gepositioneerd direct aan de weg, 
met de kopse kant naar de weg toe gekeerd. 
De Sint Nicolaasdijk was in de 18e eeuw – in 
tegenstelling tot de 16e eeuw – nog maar heel 
schaars bebouwd, net als de Noordweg en de 
Pannekoekendijk.

8 De Dorpstraat werd vóór de 20ste eeuw nooit 
doorsneden door een recht doorlopende struc-
tuur van Noordweg-Sint Nicolaasdijk zoals nu 
het geval is, maar de Noordweg kwam meer 
oostelijk uit op de Dorpsweg-Greenterweg, ter-
wijl de Sint Nicolaasdijk zo’n 30 meter weste-
lijker aantakte op de Dorpsweg. Dit duidt erop 
dat de Noordweg als dijklichaam later is aan-
gelegd als de Pannekoekendijk. Opmerkelijk 
is overigens dat de Noordweg in tegenstelling 
tot de Pannekoekendijk op historische kaarten 
nooit als dijk staat aangetekend, terwijl histo-
rische foto’s toch wel een hoogteverschil met 
de omringende landerijen laten zien. Pas rond 
het laatste kwart van de 19e eeuw werd de 
Noordweg direct met de Sint Nicolaasdijk ver-
bonden door middel van een verlegging van 
de uiterst zuidelijke sectie van de Noordweg, 
waardoor deze door middel van een zwakke 
bocht, maar zonder bajonetbeweging, met de 
Sint Nicolaasdijk werd verbonden, diagonaal 
over de locatie waar voorheen woningen ston-
den. Hier ontstond zodoende een brinkachtige 
(aan de randen onregelmatig bebouwde) open 
ruimte – De Leegte – die tot in de tweede helft 
van de 20e eeuw een belangrijke rol heeft ge-
speeld bij sociale gebeurtenissen in het dorp. 
De Riete eindigde midden op deze ruimte en 
werd onder de Leegte via een duiker naar de 
Brandsloot geleid. 

9 Aan het oostelijk einde van de Noordweg – 
nabij de stadsgracht van Kampen – bevond 
zich eind-18e eeuw al wel een concentratie 
van bebouwing aan de zuidzijde van de weg 
die de kenmerken van een buurtschap had. 
De bebouwingsconcentratie strekte zich toen 
al uit rond de buitenzijde van de noordelijke 
vestinggracht, die halverwege de 19e eeuw 
zou worden vergraven tot Nieuwe Buitenhaven. 
Hier lag ook al minstens sinds het midden van 
de 18e eeuw een scheepswerf aan de IJssel 
en een voetveer naar Seveningen. Tussen dit 
buurtschap en de Dorpsweg-Greenterweg was 
de Noordweg noch de Pannekoekendijk continu 
bebouwd. Het is niet duidelijk of dit buurtschap 
een afzonderlijke naam heeft gehad, anders 
dan Den Oerd. 

10 Vanaf het vierde kwart van de 19e eeuw raak-
ten de Noordweg en ook de Pannekoekendijk 
dichter bebouwd. De verhuizing van de Schok-
kers naar Brunnepe in 1859 vormde de eerste 
aanzet voor de geleidelijke verdichting van 
Brunnepe en de vergroeiing van het dorp met 
Kampen via de Noordweg en de Pannekoeken-
dijk. Een deel van de overgeplaatste Schok-
kers ging wonen in een klein buurtje tussen de 
huidige Emmeloord- en Schokkerstraat, in 21 
woningen die gebouwd werden in grote dicht-
heid op het erf van de Schokker onderwijzer 
Legebeke, die deze woningen deels voor eigen 
rekening bouwde. De kleine huisjes werden van-
af 1942 afgebroken en deels naar het Zui-
derzeemuseum overgebracht. Op de loca-
tie werden in de oorlog duplexwoningen ge-
bouwd (beneden-bovenwoningen in een rij-
enwoningentype met langskap). De woning 
van Legebeke en één Schokker huisje zijn be-

waard gebleven. Maar de Schokkers kwa-
men niet alleen te wonen in de woningen 
van Legebeke. Vele Schokkers en hun nako-
melingen vestigden zich rondom de Nieuwe 
Buitenhaven, aan de Veerweg, de Noord-
weg, de Pannekoekendijk en de Slagers-
weg en legden zich intensief toe op de visserij 
en aanverwante bedrijfstakken. De Schokkers 
waren van groot belang voor de ontwikkeling 
van de bedrijvigheid van Brunnepe. De Nieuwe 
Buitenhaven werd zelfs aangelegd op verzoek 
van de Schokkers, voor wie de Brunneper Ha-
ven te klein werd. De duplexwoningen zijn in 
2018 gesloopt en vervangen door rijenwonin-
gen van twee lagen plus kap, die architect-
onisch een duidelijke connectie proberen te 
leggen met de architectuur van architect Broe-
kema, die op deze locaties weliswaar nooit iets 
ontworpen heeft, maar wiens architectuur wel 
kenmerkend is voor Brunnepe. 

11 Er gingen – onder anderen – ook (nazaten van) 
Schokkers wonen in de woningen die de par-
ticuliere bouwer Slager liet bouwen langs de 
naar hemzelf vernoemde Slagersweg en het 
Slagersplein, in de jaren 1887-1888. Het ging 
om twee van elkaar gescheiden locaties die 
tezamen mét de bebouwing van de Wasba-
zenhuizen en de woningen van Des Werkmans-
vriend aan de Oranjesingel (zie deelgebied 
4) de eerste collectieve woningprojecten van 
Brunnepe vormden, zij het als particuliere ont-
wikkeling. Er werd een enkele strook geschakel-
de diephuizen (in de diepterichting op de kavel 
ontwikkeld, met de korte gevel aan de straat 
en met dwarskappen) neergezet door Slagers 
haaks op en direct om de hoek met de Noord-
weg, langs een nieuwe ontsluitingsweg. Even 
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naar het noorden aan het einde van dezelfde 
ontsluitingsweg ontwikkelde Slager naast het 
zogenaamde Balkengat drie rijen geschakelde 
woningen, waarvan er twee in een L-vorm rond-
om een bedrijfserf werden geplaatst en één rij 
woningen langs een pad parallel aan het Bal-
kengat. Van een plein was feitelijk geen spra-
ke: de ‘hof’ in de oksel van de L werd gevormd 
door het erf van een bedrijf en vormde geen 
collectieve ruimte die bij de woningen hoor-
de. Anders dan de woningen aan de Noord-
weg of de Pannekoekendijk, waar eveneens 
particuliere woningen aan de weg stonden, 
waren de noordelijke woningen van Slager be-
trekkelijk ruim opgezet en hadden ook ruime 
voortuinen, waarlangs een woonpad liep. Het 
was opgezet als een groene en rustige encla-
ve temidden van het bedrijfsgeweld langs de 
IJssel. De woningen van Slager zijn voor wat 
betreft het zuidelijk deel bij de Noordweg voor 
het grootste deel bewaard gebleven. Van de 
noordelijke woningen is alleen de zuidelijke 
poot van de L bewaard gebleven en twee wo-
ningen van de meeste oostelijke rij woningen. 

12 De Noordweg transformeerde vooral vanaf het 
eind van de 19e van een landelijke dijk met 
clusters van bewoning naar de levensader van 
Brunnepe. De Noordweg raakte in de eerste 
decennia van de 20e eeuw aan beide zijden 
grotendeels bebouwd, aan de zuid-oostzij-
de tot aan de kruising met de Wttewaal van 
Stoetwegenstraat en aan de noordwestzijde 
tot aan de kruising met de Beltweg. De weste-
lijke straatkant van Beltweg tot aan Dorpstraat 
raakte geleidelijk aan pas in de jaren ’30 tot 
’60 bebouwd met kleinere projecten, net als 
het deel tussen de Dorpstraat en de Wttewaal 

van Stoetwegenstraat. De straat was vanaf de 
eerste decennia van de 20e eeuw tot aan het 
eind van de eeuw een vrij harmonieuze ver-
menging van individuele woningbouw (boer-
derijen, burgerhuizen, rijenhuizen), corporatie-
bouw en enkele institutionele complexen met 
een stedenbouwkundige betekenis (Noorder-
kerk, Wilhelminaschool, Openbare Lagere 
School, Bewaarschool). Deze harmonie ont-
stond door de naadloze aansluiting van de cor-
poratiebouw (Spaarbank- en Eenvoudstraat, 
Begijnenkwartier, Kloosterkwartier) op de ste-
denbouwkundige basisprincipes van de indi-
viduele bouw aan dit oude dijklint: aaneen-
sluitende of aaneengegroeide bebouwing di-
rect gekoppeld aan de straat zonder voor-
tuinen of stoepen, hooguit twee lagen plus kap 
(behalve Eenvoud- en Spaarbankstraat), alle 
panden individueel ontsloten vanaf de straat 
en een continue bebouwingswand vormend. Op 
het project van de Eenvoud- en Spaarbank-
straat na had alle bebouwing een opvallende 
dwars- of langskap. De Noordweg had in bei-
de richtingen  een grote mate van ruimtelijke 
continuïteit, die ook naadloos doorging in de 
bebouwingwanden langs de Haven en langs 
de Oranjesingel. Er waren enkele locaties waar 
deze continuïteit werd onderbroken: bij de on-
bebouwde strook land langs de Slagersweg, 
die door de  rma Berk was gereserveerd voor 
uitbreiding (in de 21e eeuw pas bebouwd), en 
voorbij het Begijnenkwartier. De stedenbouw-
kundige continuïteit van dit lint werd niet zozeer 
onderbroken door het Berkcomplex, omdat dat 
grotendeels achter de woonbebouwing van de 
Noordweg lag, behalve bij de entree tot het 
complex tegenover het plantsoen.

 Behalve het Plein en het plantsoen was er 

één bijzonder stedenbouwkundig moment: de 
samenkomst van de Bewaarschool, die naar 
achteren was geplaatst waardoor een kleine 
pleinachtige ruimte ontstond, de Noorderkerk 
(1916) er direct tegenover en het complex 
van de Openbare Lagere School (1903) die 
de zuidwand vormde van dit intieme plein. Dit 
laatste complex was een architectonische blik-
vanger van de eerste orde, met rijke gevels, 
een toren en expressieve schoorstenen aan 
de straat. Iets verderop bij de bocht met de 
Beltweg werd in 1913 de Wilhelminaschool ge-
bouwd, soberder dan zijn overbuur, maar niet-
temin een beeldbepalend gebouw met een 
ruim voorplein. De Bewaarschool is in de jaren 
’60 gesloopt en er is een plat afgedekte gym-
zaal voor in de plaats gekomen, die door zijn 
vorm geen stedenbouwkundig moment meer 
creëert, maar een wezensvreemd fragment is in 
deze omgeving. Het voormalige architectonisch 
juweel van de Openbare Lagere School is in de 
jaren ’70 zó grondig verbouwd en vernieuwd 
dat deze zijn stedenbouwkundige en architect-
onische kwaliteiten volledig heeft verloren, af-
gezien van wat restanten aan de achterzijde. 
De Noorderkerk staat er nog (maar heeft nu 
een andere functie). Het is het enige kerkge-
bouw van het oude dorp van Brunnepe en is 
nog altijd een belangrijk stedenbouwkundig 
herkenningspunt in dit deel van Kampen.  

 De levendigheid langs de Noordweg was zeer 
groot; er zaten veel kleine ondernemers, win-
kels, bedrijven, werkplaatsen en enkele cafés. 
Dit is zo gebleven tot aan de jaren ’70 van 
de 20e eeuw. De functiemenging zat ook in 
de corporatiewoningen die grensden aan de 
Noordweg. 
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13 Door de sluiting van de Berkfabrieken en door 
een eigenstandig proces van het verdwijnen 
van klein ondernemerschap vanaf het laatste 
kwart van de 20e eeuw is de Noordweg nu 
vrijwel geheel een woonstraat geworden. 

14 In de jaren ’80 en ’90 van de 20e eeuw en het 
eerste decennium van de 21e eeuw heeft de 
stadsvernieuwing vooral ter hoogte van de kop 
van de Noordweg bij de Nieuwe Buitenhaven, 
de stedenbouwkundige structuur en het archi-
tectuurbeeld van dit historische deel van Brun-
nepe sterk veranderd, maar ook verzwakt. De 
grootschalige sloop van de monumentale Berk-
fabrieken heeft in dit proces een belangrijk rol 
gespeeld. Op het terrein van de Berkfabrieken 
zijn drie noord-zuid gerichte en plat afgedekte 
woningstroken gebouwd, die de strokenbouw 
van de Eenvoud- en Spaarbankstraat in zekere 
zin naar de Nieuwe Buitenhaven toe doorzet-
ten, maar zonder dat er stedenbouwkundige 
wandvorming is ontstaan tussen de zuidelijke 
Veerweg en de kruising van de Siriusweg met 
de Noordweg, zoals die hier altijd geweest is. 
Dit heeft het karakter van de Noordweg als 
historische uitvalsweg naar Brunnepe aange-
tast, alsmede de stedenbouwkundige continuï-
teit van de route van Brunnepe naar de binnen- 
stad. Ook de voorheen stedelijke allure van dit 
deel van de Noordweg – hoe bescheiden ook – 
heeft onder deze typologische keuze geleden. 
Ter plaatse van het voormalig Plantsoen (en het 
latere gebouw van ‘Onze Werkplaats’) is een 
opengewerkt driehoekig appartementenblok 
gerealiseerd die de historische koppeling van 
de Nieuwe Buitenhaven met het Plein en het be-
gin van de Noordweg heeft uitgewist en daar-

mee de betekenis van een riante ‘ontvangende’ 
stedelijke ruimte, als inleiding tot de Noordweg 
en Pannekoekendijk, ongedaan heeft gemaakt. 
Het verdwijnen van het plantsoen speelt hier 
eveneens een rol in. De platte afdekking, de 
monofunctionaliteit en de architectuurtaal staat 
een overtuigende hechting van dit blok met zijn 
context in de weg. Dat geldt ook voor het ap-
partementenblok tussen de Christinastraat en 
de Beatrixtraat, alsmede voor het éénlaags 
hoge, haakachtige volume op de hoek van de 
Beatrixtraat, Julianastraat en Christinastraat, 
die is gesitueerd op de locatie van de voor-
malige Varkensmarkt, een kleine pleinachtige 
ruimte die gevormd werd door een open haak-
vormig bouwblok. 

 De optelling van deze stedenbouwkundige in-
grepen, waarbij consequent moderne architec-
tonische en stedenbouwkundige typologieën 
zijn geïntroduceerd, in combinatie met de re-
cente bouw van de parkeergarage tegenover 
de Nieuwe Buitenhaven, heeft de ruimtelijke 
leesbaarheid die deze historische knoop tussen 
historische binnenstad en het begin van Brunne-
pe sterk verzwakt. 

15 Er is een belangrijk fragment van volkswoning-
bouw uit het eind van de 19e eeuw op deze 
historische stedelijke knoop blijven staan: het 
driehoekige bouwblok tussen de Noordweg, 
de Christinastraat en De Hagen. Het is al ge-
bouwd aan het eind van de 19e eeuw, en le-
verde een belangrijke bijdrage aan het vorm-
geven van de stedenbouwkundige ruimte tussen 
Nieuwe Buitenhaven en het begin van de Noord-
weg. Het bouwblok was opmerkelijk genoeg 

vormgegeven met een middenpartij op de 
 auwe hoek van het bouwblok (drie lagen plus 
kap), en twee licht verhoogde partijen op de 
scherpe hoeken (twee lagen plus kap). Daar-
tussen waren lage arbeiderswoningen van 
één laag plus kap gesitueerd. Een dergelijk 
stedenbouwkundig vormgegeven blok uit het 
eind van de 19e eeuw is ongebruikelijk. Het 
geheel is ondanks wijzigingen in zijn hoofd-
opzet en een in de jaren ’50 vervangen ge-
deelte als gevolg van een bombardement in de 
Tweede Wereldoorlog nog goed herkenbaar. 
Voor de stedenbouwkundige leesbaarheid van 
deze ‘poort naar Brunnepe’ is het behoud van 
dit blok een belangrijke voorwaarde, omdat 
het de verbinding legt met het begin van de 
Noordweg. 

16 De Riete is de moderne benaming voor een wa-
ter dat eeuwenlang als de ‘Brunneper Haven’ 
bekend stond, omdat dit water door de Brun-
nepers werd gebruikt om de (vissers)schepen 
in aan te leggen. De Brunneper Haven staat 
al op de kaart van Jacob van Deventer (zeer 
breed) aangegeven en is een oude arm van de 
IJssel. De Brunneper Haven is altijd veel breder 
geweest dan de smalle sloot die het nu is: op 
de kadastrale minuut van 1818 was deze ca. 
15 meter breed. Pas in de tweede helft van de 
20e eeuw is de Riete sterk versmald tot de 4 à 
6 meter brede stroom die het nu is. 

 Kaarten uit het eind van de 19e eeuw ge-
ven aan dat op het punt waar de Greenter-
weg aansloot op de Brunneper Haven, aan de 
noordkant van dit water een zwaaikom was 
aangelegd ten behoeve van het draaien van 
de schepen. Het onderzoek heeft niet duide- 
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lijk gemaakt in welk jaartal deze zwaaikom is 
aangelegd, noch wanneer deze weer is ver- 
dwenen. Er zijn nu geen sporen meer van aan-
wezig. 

17 De Brunneper Haven had direct ten noorden 
van de Greenterweg een zijwater, die naar 
het zuiden achter de bebouwing en achter-
erven van de Greenterweg door liep. Dit wa-
ter heeft vele eeuwen de Riete geheten, een 
naam pas in de tweede helft van de 20e eeuw 
op de Brunneper Haven is overgegaan. Deze 
Riete liep vervolgens met een duiker onder de 
Noordweg door en vervolgde zijn weg naar 
het zuidoosten via de Brandsloot, die achter 
de achtererven van de Dorpstraat doorliep en 
uiteindelijk onderlangs de Pannekoekendijk zijn 
weg naar het oosten vervolgde en weer een 
bocht maakte, om over het latere terrein van 
de Berkfabrieken in de IJssel uit te monden. 

 Aan de achterzijde van de erven langs de 
Greenterweg zijn er geen herinneringen meer 
aan de Riete die hier heeft gelopen, behalve 
de curvende lijn van de achterrooilijnen en -er-
ven. Van de Brandsloot resteert eveneens al-
leen nog maar de gebogen lijn van de sloot, 
herkenbaar in de loop van de achtererven in 
het bouwblok tussen Dorpstraat, Noordweg en 
Wttewaall van Stoetwegenstraat. 

 De Brunneper Haven is tot aan de jaren ’50 
van de 20ste eeuw in gebruik gebleven. In die 
jaren verdween de visserij geheel uit Brunne-
pe. Wanneer de Brunneper Haven is versmald 
heeft dit onderzoek niet op kunnen helderen. 

18 Hoewel aanzienlijk smaller, volgt de Riete nog 
altijd het historische beloop van de oude Brun-
neper Haven. Oorspronkelijk kwam de Brun-
neper Haven rechtstreeks in de IJssel uit, maar 
sinds de vergroting van het Mestgat tot jacht-
haven de Riette in 1984 komt de Riete uit in 
de Jachthaven, via een duiker. Daardoor is de 
verbinding van deze oude watergang naar de 
IJssel niet meer te beleven. 

19 Aan de westzijde van de Brunneper Haven 
heeft eeuwenlang De Greente gelegen, een 
van oorsprong buitendijks gebied, dat pas in 
eerste helft van de 19e eeuw aan de IJsselzij-
de met een dijk tegen het water is beschermd. 
Het waren vooral wei- en hooilanden, die tot in 
de jaren ’30 van de 20e eeuw onbebouwd zijn 
gebleven. De Greente was toegankelijk vanaf 
de Beltweg, nabij het terrein van de Gemeen-
tereiniging, op de plek waar later de gemeen-
tekwekerij was gevestigd. Het was vooral wei-
land, maar er was ca. 10 hectare in gebruik 
t.b.v. het instructiebataljon, gelegerd in de van 

 Heutszkazerne. Zo was er o.a. een schietbaan 
met kogelvanger, die in bezettingstijd door 
de Duitsers gebruikt werd. <Stichting BEB> In 
1947 vestigde de N.V. Schokbeton zich op dit 
terrein, destijds de grootste betonfabriek van 
Europa en de grootste werkgever van Kampen. 
Dit terrein valt echter net buiten de grenzen 
van dit onderzoek. 

 In de jaren `30 is aan de westzijde van de 
Brunneper Haven, tussen Beltweg en het wa-
ter, een woonwagenkamp gevestigd, des-
tijds nog met traditionele houten wagens, ge- 
trokken door paarden. Later zijn de woonwa-

genbewoners verplaatst naar een veld aan de 
Melmerweg, dat in 1982 werd opgeheven. Pas 
aan het eind van de 20e eeuw zijn er nieuwe 
woonwagenbewoners op de historische locatie 
teruggekomen. <Stichting BEB>

20 In de Greente, direct ten zuiden van de locatie 
waar de Greenterweg de voormalige Brun-
neper Haven oversteekt, werd in 1935 het 
gemeentelijk abattoir gebouwd, na decennia 
discussiëren in de gemeenteraad over nut en 
locatie van een dergelijke instelling. In de ja-  
ren ’90 werd het complex weer afgebroken en 
op de locatie kreeg een ontwikkelaar in 2001 
de toestemming om 22 twee-onder-een-kap-
woningen en 3 vrijstaande woningen te ontwik-
kelen. Het stedenbouwkundig plan is bijzonder 
krap bemeten voor een dergelijke woontypo- 
logie, maar is wel gecentreerd rond een groen 
en openbaar plantsoen, dat uitkijkt op de Riete 
en de aangrenzende Brunneper Bongerd aan 
de overzijde van het water. Deze visuele kop-
peling heeft ook een keerzijde: als gevolg van 
het kleur- en materiaalgebruik (witte baksteen) 
zijn de woningen sterk visueel aanwezig vanaf 
de Brunneper Bongerd gezien.  

21 De Greenterweg heeft zeker tot aan de twee-
de helft van de 19e eeuw tot aan de Brunne-
per Haven gelopen zonder een verbinding met 
de overzijde. Al op kaart van Van Deventer 
(1560) is te zien dat de Greenterweg dood-
liep op de Brunneperhaven. Op een topogra -
sche kaart uit de jaren ‘60 van de 19e eeuw is 
te zien dat de Greenterweg is doorgetrokken 
over de Brunneper Haven en verbonden werd 
met de dijk die langs de IJsselzijde van de 
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Greente werd aangelegd. Zo’n 20 jaar later 
werd langs deze doorgetrokken weg het ter-
rein van de Gemeentereiniging en het Mestgat 
aangelegd (zie deelgebied 6: IJsseloever en 
Berk)

22 Het groengebied ten oosten van en aansluitend 
op de Riete, tussen Greenterweg en Steen-
ovendijk, is de enige herinnering in de vorm van 
wei- en bouwland, die eeuwenlang zo kenmer-
kend zijn geweest voor het dorp Brunnepe. Alle 
overige landerijen, boomgaarden, akkers en 
landelijke open ruimten zijn nu uit dit deel van 
Kampen verdwenen. Het gebied is bekend on-
der de naam ‘Brunneper Bongerd’. 

 Al op de kaart van 1818 zijn boomgaarden en 
akkers op deze locatie te herkennen, maar mo-
gelijk is dat speci eke gebruik op deze locatie 
veel ouder. Het gebied wordt sinds de jaren 
‘80 van de 19e eeuw in twee helften verdeeld, 
gescheiden door de Beltweg die toen werd 
aangelegd om het Gemeentereinigingsterrein 
te ontsluiten. De scheiding was na de aanleg 
van de weg minder rigoreus dan nu, omdat de 
bebouwing destijds beperkt was tot één helft 
van de weg en gering in aantal was. De zuid-
westkant van de Beltweg is sinds de jaren ’90 
van de 20e eeuw door woningbouw dichter be-
bouwd, waardoor nu ook aan die zijde het zicht 
op de boomgaarden ten zuiden ervan wordt 
ontnomen. Het huidig gebruik als volkstuin, bij-
entuin en bongerd geeft de herinnering aan het 
voormalige agrarische karakter van deze lan-
derijen langs de voormalige Brunneper Haven 
nog extra betekenis. Omdat deze (grotendeels) 
onbebouwde ruimte direct tegen het historische 
dorp aan ligt en nog gedeeltelijk zichtbaar is 

vanaf de historische dorpsstraten, draagt het 
aanzienlijk bij aan wat er nog resteert aan 
dorps karakter van de kern van Brunnepe. Juist 
het feit dat het geen parkachtig karakter heeft 
is in dat opzicht cruciaal. De  huidige verkave-
ling (sloten, kavelgrenzen) tussen Beltweg en de 
straat Riete is nog een restant van de histori-
sche verkaveling, zoals die al op de kadastrale 
minuut van 1818 is te zien. 

 Vanaf 2005-2006 is er verschil van inzicht tus-
sen Brunnepers die betrokken zijn op de Bon-
gerd en deze als historische open ruimte voor 
Brunnepe willen bewaren, en de gemeente die 
een beperkte gelegenheid wil bieden om de 
‘Groene long’ te bebouwen met woningen. 

23 Het dorp is vooral in het laatste kwart van de 
20e eeuw in zijn structuur en bebouwingsbeeld 
sterk aangetast. De zuidwestwand van de 
Dorpstraat is in de jaren ‘70 en ‘80 van de 20e 
eeuw geleidelijk aan geheel afgebroken, net 
als de zuidwand van de Reijersdijk, het vroege-
re meest zuidelijke deel van de Pannekoeken-
dijk. Ter plaatse van de Dorpstraat zijn er een 
kinderspeelplaats en sportvoorzieningen voor 
in de plaats gekomen en langs de Rijersdijk een 
wijkcentrum. De invullingen op beide locaties 
hebben geen enkele stedenbouwkundige of ar-
chitectonische relatie met het historische dorp.

 Bebouwing & architectuur 

1 Vóór de tweede helft van de 20e eeuw over-
heersten in het dorp (Dorpstraat, Greenterweg, 
Noordweg, Pannekoekendijk, Sint Nicolaasdijk) 
vier typen woonbebouwing: 

a. boerderijen, langgerekt en in Brunnepe door-
gaans in de diepte ontwikkeld op de kavel, 
met de korte gevel aan de straat, doorgaans 
afgedekt met een langgerekt zadeldak met 
een schuin dakschild of een wolfseind aan 
de straat. In Brunnepe is opvallend dat deze 
boerderijen met de gevel direct aan de straat 
stonden, zonder voortuin, wat vooral in dorpen 
die aan dijken gebouwd zijn vaak voorkomt. 
Dit bebouwingstype heeft met name gestaan in 
het eigenlijke dorp: de Dorpstraat, de Green-
terweg en de Sint Nicolaasdijk. 

 Naast of achter deze boerderijen stonden vaak 
kapbergen (hooibergen binnen een houten en 
afgedekte constructie) en schuren, van bak-
steen maar meestal van hout. Het dorpsbeeld 
van het oude dorp werd dus bepaald door een 
gemengd beeld van stenen boerderijen, houten 
schuren of stallen en de open constructies van 
kapbergen (hooibergen onder een bescherm-
dende houtconstructie). 

b. De arbeiders- of kleine middenstandswoning 
als éénlaags volume in de diepte ontwikkeld, 
maar minder diep dan de boerderij, afgedekt 
met een zadeldak en schuin dakschild aan de 
straat of een topgevel aan de straat. Deze be-
bouwing heeft vaak aan de Noordweg, rond-
om de Buitenhaven  en vóór de aanleg van de 
verenigingsbouw in de Oranjewijk ook aan de 
Pannekoekendijk gestaan. 

c. De geschakelde arbeiders- of kleine mid-
denstandswoning onder één langskap. Dit 
waren meestal korte blokjes van enkele wo-
ningen, waarbij de woningen zich wel indivi-
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dualiseerden binnen de rij door middel van de 
dakkapellen en schoorstenen. Ook langere rij-
en kwamen voor, zoals de woningrij van Des 
Werkmans Vriend. Deze heeft gestaan langs 
de Noordweg, langs de Pannenkoekendijk, de 
Buitensingel (Oranjesingel). 

d. De individuele middenstandswoning, van twee 
lagen plus kap, geschakeld aan andere wo-
ningen of vrijstaand. Dit waren vrijwel altijd 
woningen die in het Interbellum zijn gebouwd 
(periode tussen twee wereldoorlogen in).  Ook 
deze woningen stonden vooral langs de Noord-
weg,  de Pannekoekendijk en rondom de haven. 

2 Op dit moment zijn er weinig boerderijen meer 
overgebleven. Alleen een enkel exemplaar 
langs de Greenterweg en de Sint Nicolaas-
dijk heeft de laatste eeuw overleefd. Dit type 
is dan ook zeer zeldzaam. 

3 Veel kleine arbeiders- of middenstandswonin-
gen zijn al vervangen in het Interbellum door 
individuele of rijenwoningen., maar ook in de 
jaren ’60, ’70  en ’80 zijn veel historische pan-
den vervangen door individuele woningen of 
rijenwoningen. De Greenterweg heeft van alle 
historische wegen in het dorp nog het best be-
waarde historische bebouwingsbeeld (voor ca. 
1920). Langs de Noordweg, de Sint Nicolaas-
dijk en de Dorpstraat overheerst een architec-
tuurbeeld dat – behalve de verenigingsbouw 
– vooral een Interbellum- en naoorlogse signa-
tuur draagt, over het algemeen weinig uitge-
sproken. Langs de Dorpstraat (wat daar van 
over is) overheersen de rijtjes-eengezinswonin-
gen onder een langskap,  

 De woningen bleven echter door alle decen-
nia heen direct aan de straat staan, zonder 
voortuin, op een enkele uitzondering na. Ook 
werden de meeste woningen die voor het begin 
van de 21e eeuw werden gebouwd bijna altijd 
afgedekt met een kap. 

4 De Noordweg kent voor wat betreft het ooste-
lijk deel (vanaf de Lagere School richting Nieu-
we Buitenhaven) nog altijd een opbouw van 
individuele woningen, met een grotendeels In-
terbellum- en naoorlogse signatuur, maar grote 
delen van de Noordweg worden toch ook be-
paald door Verenigingsbouw uit de eerste der-
tig jaar van de 20e eeuw. Dit zijn geschakelde 
woningen met top- en langsgevels afgewisseld 
of plat afgedekt (plat afgedekt alleen Een-
voud- en Spaarbankstraat). Zij sluiten vrij naad-
loos aan op de individuele oudere bebouwing 
langs de Noordweg, als gevolg van hun directe 
aaneenschakeling, de pandsgewijze geleding 
van de architectuur, de beperkte hoogte, de in-
dividuele voordeuren aan de straat, de direc-
te koppeling aan de straat zonder voortuinen, 
alsmede de architectuur die sterk in de Neder-
landse architectuurtraditie van de 19e-, begin 
20e eeuw staat. Ook voor de architectuur van 
het Begijnenkwartier geldt dat. 

5 Individuele aaneengeschakelde bebouwing in 
combinatie met deze verenigingsbouw vorm-
den de eens zo landelijke dijk van de Noord-
weg om tot een stadsstraat, die vóór de jaren 
’70 van de 20e eeuw ook wat betreft functies 
de allure had van een voorstad rondom een uit-
valsweg.  Het Plein in combinatie met de Nieu-
we Buitenhaven deed in die allure mee. 

6 De bijzondere gebouwen – gebouwen met 
een niet-woonfunctie en een afwijkende maat 
en hoofdvorm – bevonden zich op een enke-
le uitzondering na alleen aan of achter de 
Noordweg, en behalve aan de noordzijde van 
de Riette niet in andere delen van de Brun-
nepe, ook niet in de kern van het oude dorp. 
De Openbare Lagere school, de Wilhelmina-
school en de Bewaarschool (kleuterschool), alle 
drie van rond 1900, stonden prominent langs 
de Noordweg. De Bewaarschool zowel als de 
Koningin Wilhelminaschool hadden een ruim 
voorerf, dat als schoolplein werd gebruikt. De 
Bewaarschool had de omvang, hoofdvorm en 
uitstraling van een eind-19e eeuwse villa, de 
Wilhelminaschool was een typische hoge, sta-
tige school van twee verdiepingen, zoals die 
rond de eeuwwisseling werden gebouwd, maar 
opmerkelijk genoeg zonder deftige kap, maar 
plat afgedekt. De Openbare Lagere School 
schuin aan de overzijde van de Noordweg was 
een langgerekt gebouw direct aan de straat. 
Dit laatste gebouw zou het architectonische 
pronkstuk van Brunnepe genoemd kunnen wor-
den: het was een éénlaags gebouw met een 
prominente kap waarop een reeks zeer typi-
sche hoge schoorstenen het aangezicht van de 
rijk vormgegeven school bepaalden. De school 
is  helaas in de jaren ’70 door een renovatie 
ernstig aangetast. De bewaarschool is in de 
jaren ’60 gesloopt en vervangen door een 
gymzaal. Alleen de Koningin Wilhelminaschool 
is nog intact, zij het aangetast door de vervan-
ging van de voorheen indrukwekkende venster-
indelingen. 
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4

7 De  Noorderkerk uit 1916 stond recht tegen-
over de Bewaarschool en samen vormden zij 
een aantrekkelijk en stedenbouwkundig mo-
ment in de Noordweg (zie hiervoor).  De Noor-
derkerk was de eerste kerk van Brunnepe sinds 
de afbraak van de Sint Joriskapel eind 16e 
eeuw. De Kerk heeft met zijn toren al sinds de 
bouw een belangrijke identiteitsbepalende 
functie voor Brunnepe en is tevens een baken 
in meerdere zichtlijnen. Als gevolg van het ver-
dwijnen van de Bewaarschool met zijn kenmer-
kende voorplein is er geen stedenbouwkundig 
moment meer op deze locatie. 

8 De Pannekoekendijk raakte vanaf het eind van 
de 19e eeuw net als de Noordweg geleidelijk 
aan bebouwd met kleinere, vaak aan elkaar 
geschakelde individuele bebouwing van één 
hoog plus kap, of geschakelde woningen onder 
één langskap, tussen al oudere boerderijen in. 
Vaak werden deze woningen ook van elkaar 
gescheiden door smalle tussenruimten (‘gan-
gen’) die naar het achtererf leidden. Vanaf 
het Plein of de Varkensmarkt, waar Pannekoe-
kendijk en Noordweg bij elkaar kwamen, tot 
aan de huidige Schreiershoek, waar de Panne-
koekendijk een  auwe bocht naar het zuiden 
maakte, was de dijk rond 1900 al aan beide 
zijden bebouwd met dergelijke woningen. 

 Ook langs het laatste stuk van de Pannekoe-
kendijk – de huidige Reijersdijk – stonden der-
gelijke woningen, maar vooral aan de oostzij-
de, de kant van de Tochtsloot. Bij de aanleg 
van de Oranjewijk halverwege de jaren ’20 is 
deze bebouwing van de Pannekoekendijk al 
vervangen door de gestileerde woningrijen van 
de Oranjewijk. De bocht bij de Schreiershoek 

was in het noorden al eerder opgevuld door 
het Kloosterkwartier, terwijl de bebouwing aan 
de noordkant van de Pannekoekendijk werd 
gesloopt voor de bouw van de duplexwonin-
gen eind jaren ’40. De bebouwing langs het 
zuidelijk deel van de Pannekoekendijk werd 
pas begin jaren ’80 gesloopt ten behoeve 
van wijkcentrum Rijersdam, een plat afgedekt 
grootschalig volume dat geen relatie heeft met 
de rest van het dorp. 

 Nu resten aan de Pannekoekendijk nog maar 
enkele individuele woningen en/of korte wo-
ningrijen van één laag plus kap die aan de 
oorspronkelijke bebouwing aan de dijk doen 
herinneren, ter hoogte van de kruising met de 
Prins Hendrikstraat. De rest van straat, die door 
de ophogingen ook niet meer als dijk is te her-
kennen, bestaat uit rijenwoningen vanaf het In-
terbellum tot in de huidige tijd, die doorgaans 
met de langsgevel langs de weg staan. 

9 Het gehele gebied van het Plein/Veerweg/
Nieuwe Buitenhaven/kop van de Noordweg 
is sterk gewijzigd, stedenbouwkundig én ar-
chitectonisch vanaf de jaren ’90 van de 20e 
eeuw. Op de locatie van het historische plant-
soen langs de Veerweg, waar vanaf de jaren 
’50 de sociale werkplaats ‘Onze Werkplaats’ 
had gestaan, is in de jaren ’90 een V-vormig 
en plat afgedekt appartementengebouw  ver-
rezen in modernistische architectuur. Op de lo-
catie van het oude Plein of de Varkensmarkt 
zijn eind 20e eeuw eveneens stroken appar-
tementblokken gebouwd in een modernistische 
vormtaal.  Datzelfde geldt voor de nieuwbouw 
op het terrein van de oude Berkfabrieken, wel-
ke afgebroken zijn in het eerste decennium van 

de 21e eeuw, op de portierswoning (1915), 
de directeurswoning en een aangebouwde 
fabriekshal na. Hier is eveneens plat afge-
dekte gestapelde appartementenbouw ver-
rezen, maar dan in een open strokenverkave-
ling, eveneens in een modernistische vormtaal. 
Op de locatie van de voormalige gasfabriek 
werd in 2018 een bovengrondse parkeerga-
rage voor 220 auto’s opgeleverd, die meer-
dere jaren de twistappel was tussen de Stich-
ting Behoud Erfgoed Brunnepe (Stichting BEB) 
en de gemeente, welke eerste partij op deze 
locatie geen bovengrondse parkeergarage 
wenste, wegens de nabijheid van de Buitenha-
ven, de Oranjesingel en de historische binnen-
stad en het ontbreken van een totaalvisie voor 
het gebied.

Fricties 

1 Het gehele gebied van het Plein/Veerweg/
Nieuwe Buitenhaven/kop van de Noordweg, 
inclusief parkeergarage. Het gebied had vóór 
het derde kwart van de 20e eeuw het karakter 
van de entree van een levendige voorstad, die 
zowel aan de IJssel was gekoppeld als aan de 
Noordweg en Brunnepe. Vooral vanaf de jaren 
’90 van de 20e eeuw heeft het een volledig 
andere signatuur gekregen die veel minder 
stedelijk is en ruimtelijk onsamenhangend, als 
gevolg van de introductie van monofunctionele 
en grootschalige appartementgebouwen, vaak 
in open bouwwijze gerealiseerd en plat afge-
dekt. Ook de parkeergarage heeft een versto-
rende invloed op de continuïteit van de route 
van de binnenstad naar  Brunnepe, alsmede op 
het doorzicht van de stadsgracht naar de Nieu-
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4
we Buitenhaven. Vooral de strokenbouw op het 
Berkterrein die met de koppen naar de Noord-
weg staan schaden de ruimtelijke samenhang 
en continuïteit van deze belangrijke locatie en 
route in de stad. 

2 De afgebroken zuidelijke wand van de 
Dorpstraat en oostelijke wand van de Reijers-
dijk en de invulling van deze locaties met plat 
afgedekte, grootschalige en kubusachtige vo-
lumes, die de dorpse geschiedenis en de his-
torische structuur van het in oorsprong middel-
eeuwse dorp onleesbaar maken. 

3 Het niet meer zichtbaar zijn van de dijklicha-
men door de ophoging ten behoeve van de 
verschillende woonbuurtjes grenzend aan de 
Noordweg en de Pannekoekendijk.

4 Het niet meer herkenbaar zijn van de Leegte 
als centrale ruimte van het oude dorp.

5 De splitsing van de Bongerd in twee delen door 
te dichte bebouwing langs de Beltweg.

6 Niet goed zichtbaar zijn van De Bongerd van-
af de Noordweg als gevolg van bebouwing en 
dwarsparkeren langs de Riete.

7 De architectuur van de witte twee-onder-een-
kap woningen langs de Greenterweg en de 
Industrieweg, die het landelijk karakter van de 
Bongerd te sterk relativeren.

8 De aantasting van het dorpskarakter van het 
oude dorp van Brunnepe en de verbrokkeling 
van de ruimtelijke eenheid als gevolg van de 
bouw – vooral sinds de jaren ’60 – van buiten-
wijkachtige rijenwoningen op diverse locaties.

9 De aantasting van de architectuur van het 
Kloosterkwartier, die deels grenst aan de 
Noordweg.

10 De sterke architectonische aantasting van de 
voormalige Openbare Lagere school aan de 
Noordweg, voorheen de architectonische parel 
van Brunnepe. 

11 De vervanging van de Bewaarschool door een 
gymzaal, en het daarmee verdwijnen van het 
bijzondere stedenbouwkundige moment dat 
hier eens werd gevormd door de combinatie 
van Bewaarschool, Noorderkerk en Openbare 
Lagere School. 

12 De introductie van (deels) plat afgedekte ge- 
bouwen aan de Beltweg, waardoor de west-
wand het dorpse karakter sterk aantast.

Cultuurhistorische waarden

1 De resten van het historische dorp van Brunne-
pe, met name het tracé en de historische pro-
 elen van de wegen, de historische rooilijnen, 
verkavelingen (Greenterweg, Drorpsstraat, 
Noordweg,Pannekoekendijk/Reijersweg), voor-
al daar waar nog indiviuduele, al dan niet di-
rect aaneengeschakelde bebouwing staat in de 
diepte over het perceel ontwikkeld

2 Historische bebouwing die direct in verband 
staat met de agrarische en visserijgeschiedenis 
van Brunnepe.

3 De Noordweg als historische verbindingsweg/
dijk tussen Kampen en Brunnepe en zijn herken-
baarheid als historisch buurtschap (oorspronke-
lijk uit de 18e en 19e eeuw). De kleine schaal 

van de individuele woningen en de typologie 
en architectuur van de woningen langs de zuid-
zijde van de Noordweg draagt hier wezenlijk 
aan bij. 

4 Eén Schokker huisje en het huis van Legebeke 
(oorspronkelijk één laag plus kap, maar later 
verhoogd met één verdieping). Deze zijn cul-
tuurhistorisch van grote waarde voor Kampen. 

5 Het driehoekig bouwblok tussen Noordweg, 
Christinastraat en De Hagen, vanwege de ou-
derdom van het complex en de bijzondere ste- 
denbouwkundige opbouw van het geheel. Het 
wederopbouwgedeelte op de  auwe hoek is 
een tastbare herinnering aan het bombarde-
ment in de Tweede Wereldoorlog op dit blok. 

6 De Nieuwe Buitenhaven als herinnering aan het 
verleden van Brunnepe als rijke visserijgemeen-
schap en de vestiging van de Schokkers. 

7 De groene zone tussen de Steenovensdijk en de 
Rieteweg, als laatste overblijfsel van dorpse en 
agrarische geschiedenis van Brunnepe, inclusief 
de resten van de verkaveling.

8 De Riette, als restant van de voormalige Brun-
neper Haven, de eeuwenoude haven van Brun-
nepe, waar de (vissers)schepen lagen vóór de 
Nieuwe Buitenhaven werd gegraven.

9 De Noorderkerk als de eerste volwaardige 
kerk van Brunnepe. 

10 De Koningin Wilhelminaschool als maatschap-
pelijk-cultuurhistorisch object, dat een centrale 
rol in de jeugd van veel Brunnepers heeft ge-
speeld. 
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4 Aanbevelingen
1 Bescherm de individuele korrel en hoogte van 

de bebouwing van die delen van de Noordweg 
waar deze typerend is voor de geschiedenis 
van deze weg als historisch buurtschap. Be-
scherm tevens de kappen als stedenbouwkun-
dige karakteristiek en vereis deze bij nieuw-
bouw. Bouw bij vervangende nieuwbouw in de 
rooilijn.  

2 Bescherm de individuele korrel en hoogte van 
de bebouwing in het dorp (Dorpstraat, Green-
terweg, Sint Nicolaasdijk, Noordweg), waar 
deze typerend is voor de geschiedenis van het 
dorp Brunnepe. Bescherm tevens de kappen 
als stedenbouwkundige karakteristiek en vereis 
deze bij nieuwbouw. Stuur aan op bouwen in de 
rooilijn en versterk met nieuwbouw het dorpse 
karakter. Vermijd bouwen in woningrijen. 

3 Bescherm de individuele bebouwing langs het 
Slagersplein en de Steenovensdijk. 

4 Stuur bij stedenbouwkundige ontwikkelingen 
rond het gebied van het Plein/Veerweg/ Nieu-
we Buitenhaven/kop van de Noordweg aan op 
individuele bebouwing afgedekt met een kap.

5 Formuleer voor eventuele herontwikkeling van 
de gymzaallocatie tegenover de Noorder-
kerk, voorafgaand aan de herontwikkeling de 
randvoorwaarden, zodanig dat er opnieuw 
een belangrijk stedenbouwkundig moment kan 
ontstaan, vergelijkbaar met de situatie die be-
stond ten tijde van de Bewaarschool. Zet hierbij 
sterk in op stedenbouwkundige en architectoni-
sche samenhang met de omgeving. 

6 Houdt het groengebied tussen de Steenoven-
dijk en de Rieteweg open; geeft het een be-
stemming als stedelijk groen en richt het in als 
een dorps groengebied. 

7 Maak een bouwhistorische verwachtingskaart 
voor de oude kern van Brunnepe, en vereis 
bouwhistorische verkenningen bij verbouwingen 
van panden met een bouwhistorische verwach-
ting. 

8 Geef het driehoekige bouwblok tussen Noord-
weg, Christinastraat en De Hagen planologi-
sche bescherming en wijs het hele bouwblok 
aan tot beeldbepalend object. Behoud de 
hoogtesprongen in het blok.

9 Verleen het Legebekepand en het Schokkerhuis 
de status van gemeentelijk monument. 

10 Formuleer in het gemeentelijk beleidsstuk dat 
de basis vormt voor de toets van bouwprojec-
ten op ruimtelijke kwaliteit (‘welstandsnota’ of 
‘nota ruimtelijke kwaliteit’) de architectonische 
kwaliteiten van deze oudste historische de-
len van Brunnepe dusdanig precies dat door 
de onafhankelijke adviescommissie ruimtelijke 
kwaliteit onderbouwd geadviseerd kan worden 
op grote zowel als kleine ingrepen in de gevels 
en het daklandschap.  

 Het behoud en herstel van het oorspronkelijke 
architectuurbeeld van deze oudste delen van 
Brunnepe dient hierbij leidend te zijn.
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Cultuurhistorische en ruimtelijke
Identiteit

1 Het dorp Brunnepe heeft eeuwenlang – feitelijk 
tot aan de aanleg van de Nieuwe Buitenha-
ven – een indirecte relatie met de IJssel gehad, 
omdat tussen het dorp-Noordweg en de IJssel 
een brede strook buitendijkse gronden lagen. 
Daardoor presenteerde Brunnepe zich nooit 
direct aan de IJssel en was er tot in de 19e 
eeuw ook geen weg die naar of langs de IJssel 
liep. Slechts de smalle en landelijke Brunneper 
Haven verbond het dorp met de rivier. Deze 
strook land, het onderwerp van deze beschrij-
ving, stond vele eeuwen bekend als Den Oerd. 
Tot aan de vestiging van de Berkfabrieken 
eind 19e eeuw werd het agrarisch gebruikt 
en er waren enkele  insteekhaventjes met na-
tuurlijke oevers, maar ook de monding van de 
zogenaamde Brunneper Haven bevond zich in 
deze strook. In ieder geval vanaf de 18e eeuw 
waren in Den Oerd enkele kleinschalige bedrij-
ven te vinden, zoals steen- en kalkovens en een 
scheepswerf. Al met al rustige, groene buiten-
dijkse gronden, waar niet eens  ankerend aan 
de IJssel een pad liep.  

2 In de 19e eeuw werd het steeds intensiever be-
trokken bij de industrialisatie en de economi-
sche ontwikkelingen van Brunnepe en Kampen: 
de Nieuwe Buitenhaven werd in 1867 gegra-
ven en in de jaren ’80 van die eeuw vestigde 
de Berkfabriek zich ten westen van de Nieuwe 
Buitenhaven. De Berkfabrieken hebben bijna 
een eeuw het gezicht van de IJsseloever be-
paald, omdat zij (deels) direct tegen de IJs-
sel aanstonden en omdat zij goed zichtbaar 

waren vanaf de rivier. Opmerkelijk is dat de 
Berkfabrieken zich niet direct manifesteerden 
aan de Nieuwe Buitenhaven zelf, omdat daar 
pandsgewijze, aaneengeschakelde woningen 
en bedrijfjes stonden, waarachter de scheeps-
werf lag. Ook deze was trouwens niet direct 
zichtbaar vanaf de Nieuwe Buitenhaven zelf. 

3 De Nieuwe Buitenhaven – vanaf de aanleg 
vooral als vissershaven in gebruik – heeft het 
gebied net zo goed als de Berkfabrieken tot 
diep in de 20e eeuw een sterke identiteit en 
levendigheid gegeven. Ten noordwesten van 
de Nieuwe Buitenhaven heeft kleinschalige wo-
ningbouw en kleinschalige bedrijvigheid nog 
lange tijd het gebied bepaald, zoals palingro-
kerijen, een kleine scheepswerf en een hout-
zaagmolen. 

4 De bedrijvigheid is al sinds de naoorlogse ja-
ren geleidelijk aan uit het gebied verdwenen: 
de visserij al in de vroege naoorlogse jaren, in-
clusief de palingrokerij, daarna de geleidelijke 
uitdunning van dichtheid aan functies rondom 
de haven en de Noordweg, en uiteindelijk de 
sloop van de Berkfabrieken. Vanaf het begin 
van de 21e eeuw is het gebied herontwikkeld 
tot een woongebied met rijenwoningen en een 
hoge woontoren, waarbij het uitzicht op de ri-
vier het ruimtelijke thema is geworden. Deze 
woonstrook - deels op het oude terrein van 
de Berkfabrieken -  heeft nog enkele restan-
ten van de Berkfabrieken in zich opgenomen, 
maar deze zijn te weinig dominant om een ech-
te cultuurhistorische diepte te geven aan het 
gebied. In het westen resteert nog een deel 
van het historische visrokerijbedrijf, enkele 20e 

eeuwse woningen en gebouwen van het voor-
malige gemeentereinigingsterrein die hier van-
af begin 20e eeuw was gevestigd naast het 
Mestgat. Deze laatste haven is vergraven en 
een jachthaven geworden. Het gebied ligt nu 
tussen Jachthaven De Riete en de jachthaven 
van de Nieuwe Buitenhaven in en is langs de 
waterkant geheel beschermd door een dijk 
waarachter gewoond wordt, langs het water in 
moderne appartementen en rijenwoningen, en 
daarachter in volkswoningbouw uit het begin 
van de 20e eeuw. 

Stedenbouw & landschappelijke
structuur

1 De ruggegraat van het gebied wordt gevormd 
door een groenstrook  die is opgespannen tus-
sen jachthaven De Riette en de Nieuwe Buiten-
haven, nu eveneens een jachthaven. Beide zijn 
havens uit de 19e eeuw, waarbij in de jaren ’80 
jachthaven De Riette (voorheen Mestgat) ver-
graven is tot een groter havenbassin. Evenwij-
dig aan de IJssel loopt een dijk met een wan-
delpad op de kruin – het Gait L. Berkpad – van 
waaruit vier korte pieren de IJssel insteken. In 
de groene strook staat nu één moderne woon-
toren direct achter de dijk in combinatie met 
geschakelde rijenwoningen in moderne vorm-
geving. De groenstrook zal tot aan de histori-
sche Visrokerij echter verder bebouwd worden 
met woontorens. Deze invulling heeft geen re-
latie meer met de geschiedenis van het gebied, 
die vooral bepaald is geweest door groene 
buitendijkse landen, waar in lage dichtheid 
kleine bedrijvigheid in was gevestigd naast 
kleine insteekhaventjes met natuurlijke oevers 

Deelgebied 6 IJsseloevers en Berkterrein



Flexus AWC  december 2020160



161Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Brunnepe

4

4.
6 

IJ
SS

EL
O

EV
ER

S 
&

 B
ER

K
TE

R
R

EI
N

voor vissers, de houtzagerij en de kalkovens. 
De dijk is pas in de 20e eeuw aangelegd.  

2 In het westelijk deel van de groenstrook – zo’n 
80 meter ten westen van Jachthaven De Riette 
– ligt het laatste restant van de eens zo bloei-
ende visserij en visserij-industrie in Brunnepe: 
de visrokerij van Van Heerde, een complex 
waar sinds 1886 haring en later paling werd 
gerookt. Het is een bijzonder complex, omdat 
visrokerijen rond de hele Zuiderzee zeer ge-
bruikelijk waren, maar er nu nog maar wei-
nig van over zijn.  Het complex is lange tijd 
voorwerp van strijd geweest tussen gemeente 
en voorvechters van het behoud van historisch 
erfgoed. Ter plaatse van de visrokerij zou 
eveneens een woontoren verschijnen, maar die 
wordt toch niet gerealiseerd. De visrokerij is 
eveneens bijzonder vanwege zijn locatie nabij 
de IJssel, al zijn de twee  ankerende historische 
insteekhavens verdwenen. 

3 De visrokerij ligt in het verlengde van het zo-
genaamde Slagersplein, een rijtje van enkele 
woninkjes uit de jaren ’80 van de 19e eeuw. Dit 
was particuliere volkswoningbouw, gebouwd in 
1886 door E. Slager. De woningen zuidelijker 
aan de Slagersweg horen hier ook bij, net als 
de 19e eeuwse woningen langs de Slagers-
weg om de hoek richting Steenovensdijk. Een 
groot deel van de woningen aan het Slagers-
plein is in de laatste kwart van de 20 eeuw 
gesloopt, maar die langs de Slagersweg zijn 
nog grotendeels intact, zelfs architectonisch. 
De Slagersweg gaat richting het westen over 
in de Steenovensdijk, waar in de jaren ’60 rij-
enwoningen onder een langskap zijn neerge-

zet, in het verlengde van de oudere woningen 
van Slager. Deze hebben tuinen die tot diep in 
het groengebied langs de IJssel reiken. Vanaf 
de Steenovensdijk kijkt men regelrecht de Bon-
gerd in, het groengebied aan de oostzijde van 
de Riete, dat eeuwlang als tuinbouwgebied en 
boomgaard in gebruik is geweest. Hier staat 
immers geen bebouwing die het zicht belem-
mert, een ruimtelijk waardevol gegeven. 

4 Jachthaven de Riette was aanvankelijk een ha-
ven die gegraven werd tijdens of na de aan-
leg van de zogenaamde Mestplaats en was 
bestemd voor mest- en compostschepen. In de 
volksmond werd deze haven – begrijpelijk – ’t 
Mestgat genoemd. Het was gekoppeld aan de 
vestiging van de gemeentelijke reiniging net 
ten zuiden van het Mestgat. Hier werden de 
drek- tonnen van de Kampenaren en Brunne-
pers heengebracht, eerst met paarden, vanaf 
de jaren ’20 met auto’s. Er verrezen allerlei 
gebouwen ten behoeve van de bedrijvigheid 
op dit terrein, zoals een knechtenwoning met 
directiekamer en een stalgebouw met wagen-
loods. Na de overgang op gemotoriseerd ver-
voer verrees er ook een garage. Na de Twee-
de Wereldoorlog kwam het terrein in gebruik 
bij de plantsoenen- en reinigingsdienst. Van de 
diverse functies sinds de 19e eeuw resteren nog 
diverse gebouwen, waarbij het stalgebouw uit 
1882 een bijzondere cultuurhistorische waarde 
vertegenwoordigt. De gebouwen staan in een 
open bouwwijze vrij op het terrein, zelfs in ver-
schillende hoekverdraaiingen ten opzichte van 
elkaar. Op een enkel gebouw na zijn zij alle 
met een kap afgedekt en langgerekt. De in-
richting van het terrein is deels verhard, deels 

groen. Het terrein grenst aan de bovenloop 
van het stroompje de Riete, het restant van de 
Brunneper Haven, en aan de Bongerd. Het ter-
rein en de bebouwing verhoudt zich zeer even-
wichtig tot beide landschappelijke elementen. 

 De Riete kwam vroeger uit in de IJssel, maar 
sinds de vergroting van het Mestgat in de jaren 
’80 van de 20e eeuw, loopt de Riete dood op 
de jachthaven. 

5 De Nieuwe Buitenhaven ligt er nog grotendeels 
bij zoals hij in 1867 is gegraven, althans wat 
betreft de contour. Het gebruik van de haven – 
voor plezierjachten in plaats van voor de visse-
rij – en de omgeving zijn wel sterk veranderd. 
Het veer naar de overzijde van de IJssel, dat 
hier al op een kaart van 1756 was ingetekend 
op de kop van de huidige Veerweg naast de 
ingang van de huidige Nieuwe Buitenhaven, 
is in 1939 opgeheven. Oorspronkelijk liep de 
Veerweg hier dood op het veer en voerde niet 
langs de IJssel zoals nu. Direct om de hoek, 
achter de huidige historische panden tegenover 
de Koggewerf, lag eeuwenlang een scheeps-
werf (vanaf de 19e eeuw scheepswerf Schep-
man), met meerdere houten loodsen onder 
langgerekte zadeldaken, die pas in het laatste 
kwart van de 20e eeuw is verdwenen. Nu staat 
hier recente woningbouw. Van de scheepswerf 
resteren nog een woonhjuis, een kantoor en 
werkruimte aan de Nieuwe Buitenhaven, maar 
deze maken in 2020 plaats voor woningbouw. 

 Ook de bebouwing aan de stadskant en de 
zuidkant is sterk gemoderniseerd en grootscha-
lig geworden in de afgelopen twee decennia 
(Havenoord, Parkeergarage). Op de kop tus-
sen de Oude en de Nieuwe Buitenhaven ligt nu 
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de Koggewerf, in een reeks houten gebouwen 
met zadeldak, die zeer sfeerbepalend zijn 
voor de haven. Op deze locatie heeft vanaf 
ca. 1850 tot 1921 scheepswerf Van Goor ge-
legen, maar hier werd in het begin van de 20e 
eeuw een gashouder van de Gasfabriek naast 
geplaatst. <Stichting BEP>

 Noch van de historische scheepswerf, noch van 
de de gashouder zijn nog resten aanwezig. 

6 Langs de noordwestkant van de haven staat 
nog een rij oudere panden – op een 19e eeuws 
exemplaar na alle uit het Interbellum – zoals 
dat kenmerkend geweest moet zijn voor de 
hele haven. Hieronder bevindt zich bebouwing 
die behoorde tot scheepswerf Schepman. De 
speci eke hoekverdraaiing op de kop zoals 
die al sinds de bebouwing van de haven in de 
19e eeuw er in zat, is nog altijd aanwezig. 

7 De langgerekte strook tussen Balkstraat en 
Slagersweg is tot enkele jaren geleden altijd 
onbebouwd gebleven, omdat deze strook land 
was aangekocht door de  rma Berk als reser-
veterrein voor de fabriek. Tot uitbreiding op 
deze strook is het echter nooit gekomen en de 
strook is pas recentelijk ingevuld met een lang-
gerekte rij geschakelde woningen, zoals dat 
ook elders op het voormalige Berkterrein en 
aan de oostzijde van de Balkstraat is gebeurd. 

Bebouwing en architectuur 

1 In het gebied is weinig historische architectuur 
overgebleven, vooral door de afbraak van 
het Berkcomplex. Er zijn geen steen- of kalk-
ovens meer en ook van de scheepswerven en 
de molens resteert niets meer, afgezien van de 

Schepmanwoningen aan de Nieuwe Buitenha-
ven.  

 Langs de Veerweg aan de westkant van de 
Nieuwe Buitenhaven staat historische bebou-
wing in de vorm van individuele woon- en 
bedrijfspanden, maar deze zijn op één na in 
het Interbellum vervangen door typische ‘ja-
ren-dertig architectuur’. Aan het Slagersplein 
en de Slagersweg is nog wel historische be-
bouwing overgebleven uit het eind van de 19e 
eeuw, als particuliere volkswoningbouw ont-
wikkeld. Hier hebben o.a. ook (nakemelingen 
van) Schokkers gewoond. Langs de Slagersweg 
richting de Jachthaven zijn dat woningen onder 
een langskap met een afzonderlijk vormgege-
ven en individueel gekapte middenwoning, als 
architectonisch accent. Deze woningen hebben 
betrekkelijk diepe voortuinen, die het geheel 
een boerderij-achtig aanzien geven. De archi-
tectuur is nog betrekkelijk intact. Langs de Sla-
gersweg richting Noorderkerk staan eveneens 
door Slager ontwikkelde woningen uit dezelfde 
tijd, die echter alle een eigen dwarskap (schild-
kap) hebben. Ook deze woningen zijn nog be-
trekkelijk goed bewaard gebleven. 

2 De architectuur van de Visrokerij heeft een sterk 
19e, begin 20e-eeuws karakter en is opgetrok-
ken uit traditionele materialen (baksteen, hout). 
Dat geldt ook voor de verschillende gebouwen 
op het voormalige Gemeente Reinigingsterrein. 
Vrijwel alle gebouwen zijn afgedekt met een 
steil zadel-, schild- of marsardedak. 

3 Er zijn van het Berkcomplex drie gebouwen 
niet gesloopt: de fabrikantenvilla (directeurs-
woning), een aangebouwde fabriekshal en de 
portierswoning aan de Noordweg. De eerste 

twee hebben een 19e-, begin 20e eeuwse uit-
drukking, de laatste is een Interbellumgebouw. 
Deze historische bebouwing heeft nu een wat 
verweesde positie temidden van de sterk afwij-
kende nieuwbouw. 

4 De moderne toren en woningrijen langs het 
Gait L. Berkpad, op de locatie van de voor-
malige Berkfabrieken, zijn ontworpen in een 
modernistische architectuurtaal en zoeken geen 
aansluiting met de architectuur van de buurt. 
Dat geldt ook voor de abstracte en sterk repe-
terende woningrijen van drie lagen onder een 
plat dak langs de Berklaan, de Sirusweg, de 
Slagersweg en de Balkstraat.  

Fricties 

1 De sterk repeterende strokenbouw op het Berk-
terrein, die met de koppen naar de Noordweg 
staan schaden de ruimtelijke samenhang en 
continuïteit van deze belangrijke locatie en rou-
te in de stad. De hele stedenbouwkundige op-
zet en architectuurtaal verwijst op geen enkele 
wijze naar de belangrijke geschiedenis van de 
locatie.  Dat geldt ook, maar in mindere mate 
voor de strokenbebouwing tussen de Balkstraat 
en Slagersweg. 

2 De hoogbouw is geheel op de rivier gericht en 
legt geen verbinding met de geschiedenis of 
de huidige identiteit van Brunnepe, noch met de 
stedebouwkundige hoofdopzet van Brunnepe. 

3 Het doodlopen van de Riete (voormalige Brun-
neper haven) op Jachthaven De Riette, waar-
door de historische levensader van Brunnepe 
niet meer tot aan de IJssel te beleven is. 



Flexus AWC  december 2020164



165Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Brunnepe

4

4.
6 

IJ
SS

EL
O

EV
ER

S 
&

 B
ER

K
TE

R
R

EI
N

Cultuurhistorische waarden

1 De bewaard gebleven panden van het Berkter-
rein.

2 Het Visrokerijcomplex van Van Heerde, als 
laatste herinnering aan het eens zo bloeiende 
visserijverleden en de visverwerkingsindustrie 
van Brunnepe.

3 De gebouwen van de Gemeente Reiniging, als 
laatste herinnering aan de periode dat de om-
gang van de gemeente met stedelijke hygiëne 
een moderne vorm aannam  

4 De bebouwing langs de westrand van de Nieu-
we Buitenhaven, als getuigenis van de klein-
schalige stedelijke opbouw die deze kant van 
de haven altijd heeft gehad, in tegenstelling 
tot de zuidkant van de haven en de oostkant. 
Vooral de woningen van scheepswerf Schep-
man hebben een bijzondere cultuurhistorische 
betekenis, omdat zij de lange scheepsbouwge-
schiedenis van de Nieuwe Buitenhaven en om-
geving nog representeren. 

5 De contouren van de Nieuwe Buitenhaven, die 
nog hun 19e-eeuwse vormen hebben.

Aanbevelingen
1 Bescherm de individuele korrel en hoogte 

van de bebouwing van de westwand van de 
Nieuwe Buitenhaven. Bescherm tevens de 
kappen als stedenbouwkundige karakteris-
tiek en vereis deze bij nieuwbouw. Bouw bij 
vervangende nieuwbouw in de rooilijn.  

2 Bescherm de contouren van de Nieuwe Bui-
tenhaven. 

3 Bescherm de gebouwen van de Gemeente 
Reiniging en onderzoek het hergebruik van 
de panden en het terrein.

4 Bescherm de gebouwen van de Visrokerij 
en onderzoek het hergebruik van de pan-
den en het terrein. Houdt met nieuwbouw 
afstand van het complex en geef het zijn 
eigen biotoop.

5 Bescherm de bebouwing langs de noord-
rand van de Slagersweg, als een van de 
eerste particuliere woningbouwprojecten 
van Brunnepe. 

6  Speel met ruimtelijke ontwikkelingen langs 
de rivieroever subtiel in op de indirecte 
ruimtelijke verhouding die Brunnepe van 
oudsher met de IJssel heeft gehad en speel 
in op de historische ondergeschiktheid van 
Brunnepe aan de stad Kampen bij de op-
bouw van het IJsselfront.





OBJECTEN



168 Flexus AWC  december 2020

5.1  Inleiding en verantwoording 

Beeldbepalende objecten

Dit cultuurhistorisch onderzoek richt zich behalve 
op cultuurhistorische gebiedskwaliteiten ook op het 
benoemen van beeldbepalende objecten, die de 
weerslag zijn van één van de cultuurperioden die 
het gebied gevormd hebben en een bijzondere 
kwaliteit hebben. De objecten die in dit onderzoek 
zijn geselecteerd om in aanmerking te komen voor 
een status als beeldbepalend object, dan genie-
ten zij geen bescherming via de Erfgoedwet, maar 
zijn wel belangrijk genoeg om via het omgevings-
plan in bepaalde mate tegen sloop of verminking 
te worden behoed. De bescherming betreft dan 
vooral de zichtbare gevels en de kap. Het interieur 
is hiermee niet beschermd, dit in tegenstelling tot 
beschermde monumenten. 

Voor alle objecten geldt 1985 als grensjaar voor 
beoordeling. De te beoordelen objecten dienen 
vóór dat jaar volledig afgerond en in gebruik ge-
nomen te zijn. De jongere gebouwen/objecten zijn 
te recent om met de juiste distantie te kunnen wor-
den beoordeeld en gewaardeerd. 

De beoordelingscriteria

Ten behoeve van de beoordeling van beeldbepa-
lende objecten in Brunnepe is gebruik gemaakt van 
een lijst van beoordelingscriteria, die hiernaast zijn 
opgenomen. Deze criteria sluiten aan op landelijk 
gangbare beoordelingscriteria voor monumenten 
en beeldbepalende objecten.  

De criteria die de grondslag hebben gevormd 
voor de selectie van een object als beeldbepa-
lend zijn bij de beschrijving van het object (op 
adres) met een letter en een nummer aangeduid. 
De letter staat terug op de hoofdklassi sering van 
de cultuurhistorische waarden, bijvoorbeeld Ste-
denbouw- kundig-historische en landschappelijke 
waarden (S) of Architectuurhistorische waarden 
(A) (zie hier- naast). Het nummer refereert aan het 
nummer van de omschreven waarde zoals die in de 
lijst op de volgende pagina’s is opgesomd.  
De code S1 refereert dan aan het eerste criteri-
um van de Stedenbouwkundig-historische en land-
schappelijke waarden.

LET OP: Wanneer er een ster (*) bij een code 
van een criterium in de lijst achter een adres 
staat, betekent dat een meer dan gemiddelde of 
zelf zeer hoge score voor dat criterium. 
Een ster achter het criterium A1 (Esthetische 
kwaliteiten van het ontwerp) betekent dus dat 
het bij het betreffende object om buitengewone 
esthetische kwaliteiten gaat, die uitstijgen boven 
de architectonische ontwerpkwaliteiten van de 
omgeving of soortgelijke architectuur. ]

Een # teken achter een code betekent ‘sterk 
aangetast’.

Beoordelingscriteria voor Brunnepe

Het precieze gebruik van de hiernaast geformu-
leerde criteria is afhankelijk van de fysieke con-
text waarbinnen objecten zijn gelegen. Wanneer 
een deelgebied als geheel een hoge maatschap-
pelijk-historische, stedenbouw-historische, architec-
tuurhistorische en/of zeldzaamheidswaarde heeft,  
kan de beoordeling of een object al op minder 
zwaarwegende gronden als beeldbepalend wor-
den gewaardeerd dan wanneer hetzelfde object 
in een gebied staat dat als geheel mindere waar-
den heeft of sterk aangetast is zonder uitzicht op 
herstel van de historische waarden. 

Bepaalde buurten zijn in zijn geheel te beschou-
wen als ensembles die een beschermde status 
nodig hebben om op lange termijn de sterke sa-
menhang tussen stedenbouw, het architectuurbeeld 
en de karakteristieken van de openbare ruimte 
te borgen. De bijdrage die de individuele pan-
den hebben aan de waarden van deze ensembles 
zijn derhalve hoger ingeschat dan in de andere 
gebieden die een dergelijke samenhang niet ken-
nen. In Brunnepe is dat bijvoorbeeld het geval in 
de Eenvoudstraat-Spaarbankstraat. Hier zijn ook 
panden met op het eerste gezicht minder evidente 
historische, stedenbouwkundige of architectonische 
kwaliteiten (sterk aangetast) toch geselecteerd als 
aan te wijzen beeldbepalend object. Deze selectie 
heeft overigens niet plaatsgevonden op basis van 
vermoede bouwhistorische waarden. Een afzonde-
lijk onderzoek naar de bouwhistorische waarden 
aanvullend op de selectie voor beeldbepalende 
panden strekt tot aanbeveling. 
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555.2  Criteria ten behoeve van selectie beeldbepalende 
panden/objecten
Maatschappelijk-historische 
waarden waarden (M)

1 Herinneringswaarde 
 Het object heeft een belangrijke herinnerings- 

waarde voor de gemeenschap, vanwege een 
plaatselijk, regionaal of landelijk historisch ge-
geven, zoals bekende bewoners, beroepen, bij- 
zondere activiteiten of gebeurtenissen.

2 Historische ontwikkelingswaarde
 Het object vertegenwoordigt een plaatselijk, 

regionaal of landelijk belangrijke sociaal-eco- 
nomische, religieuze, maatschappelijke of 
bestuurlijke ontwikkeling of status quo, of het 
staat voor een traditie die de buurt, wijk, dorp, 
stad of wijdere regio identiteit heeft gegeven.

3 Ouderdomswaarde/tijdperkwaarde
 Het object heeft een bijzondere waarde omdat 

het een hoge ouderdom heeft, c.q. het vanwege 
zijn tijdsafstand tot het heden een nu (groten- 
deels) afgesloten tijdperk vertegenwoordigt - 
in maatschappelijke én ruimtelijke zin - en er 
maatschappelijk waarde aan wordt gehecht 
dit tijdvak in de fysieke omgeving zichtbaar te  
houden. 

Architectuurhistorische waarden (A)

1 Esthetische kwaliteiten 
  Het object is van belang wegens de algemene 

esthetische kwaliteiten van het ontwerp en/of 
de kwaliteiten van de architectonische afwerk-
ing (materiaalgebruik, detaillering, kleurge-
bruik en/of ornamentiek)

2 Bouwstijl
 Het object representeert een bepaalde archi-

tectuurstijl of een traditionele bouwwijze die 
van belang is voor het leesbaar houden van 
de geschiedenis of historische identiteit van de 
omgeving. 

3 Gebouwtypologie
 Het object is van belang als goed voorbeeld 

van een typologische ontwikkeling van archi-
tectuurhistorische betekenis. 

4 Bouwhistorie/bouwtechniek
Het object is van belang vanwege zijn bouwhis-
torische waarden (waaronder de geschiedenis 
van de bouwtechniek) 

5 Ontwerper
Het object is van belang voor het oeuvre van 
een bouwmeester, ingenieur, architect, inter-
ieur-, tuin- of stedenbouwkundig ontwerper, 
dan wel een beeldend kunstenaar;

6 Interieur
Het object is van belang vanwege de architec-
tuurhistorische kwaliteiten van het interieur of 
bepaalde onderdelen daarvan, of vanwege 
de bijzondere samenhang tussen exterieur en 
interieur;

7 (Toegepaste) kunstwerken
Het object is van belang vanwege de (toege-
paste) en/of  toegevoegde kunstwerken uit een 
bepaalde periode.
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Stedenbouwkundig-historische & 
landschappelijke waarden (S)

1 Prestedelijkestructuren-
     landschappelijke waarden

 Het object is een restant van of representeert 
op bijzondere wijze de geomorfologische ge-

 schiedenis, de prestedelijke ontwikkeling van 
de locatie of bijzondere historisch-landschap-
pelijke waarden, door middel van de verkavel-
ingsvorm, gebouwtypologie, stedenbouwkun-
dige grondvormen of anderzins. 

2 Deel van constituerende laag 
 Het object behoort tot een historisch sterk be- 

palende stedenbouwkundige ontwikkelingsfase 
van het onderzochte gebied, die als fase tot op 
de huidige dag zichtbaar en bepalend is ge- 
bleven voor alle latere invullingen en (steden)
bouwkundige veranderingen (=’constitueren-
de laag’). Het object stamt uit deze tijdlaag 
of fase, óf is later toegevoegd, voegt zich ge-
heel in de stedenbouwkundige patronen van 
de constituerende laag en beschikt ook over 
bovengemiddelde of hoge architectonische 
kwaliteiten. 

3 Deel van ontworpen omgeving/concept 
 Het object is van belang als één van de bouw- 

stenen van een groter ontwerp of concept. Dit 
grotere ontwerp is te groot en/of te divers om 
als ‘ensemble’ te worden opgevat, maar het 
geheel is herkenbaar als één helder concept 
en is cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, 
stedenbouwkundig of landschappelijke van 
bovengemiddeld belang voor de ontwikkel-
ingsgeschiedenis en/of fysieke identiteit van 

de gemeente. Het object beschikt daarbij over 
bovengemiddelde of hoge ontwerpkwaliteiten. 

4 Deel van gegroeid geheel
 Het object is van belang omdat het deel uit-

maakt van een in een geleidelijk ontwikkelings- 
proces gegroeid stedenbouwkundig geheel, 
niet gebaseerd op een onderliggend totaalont-
werp. Dit gegroeide geheel heeft een wezenlijk 
onderdeel uitgemaakt van de geschiedenis van 
de gemeente of het onderzochte deelgebied, 
is als historisch gegroeide omgeving als zodan-
ig nog goed herkenbaar en heeft ruimtelijke 
samenhang. Het object voegt zich in de his-
torisch-stedenbouwkundige kernkarakteristiek-
en die behoren bij dit geleidelijke groeiproces 
en beschikt daarbij over bovengemiddelde of 
hoge ontwerpkwaliteiten, of representeert ar-
chitectonisch het tijdperk waarin het gegroeide 
geheel tot ontwikkeling is gekomen.  

5 Deel van een stedenbouwkundig-architecto-
nisch ensemble

 Het object is van belang omdat het deel uit-
maakt van een stedenbouwkundig en architec-
tonisch ensemble. Dat is een ontworpen con gu- 
ratie van gebouwen, waarbij stedenbouw/ 
architectuur/openbare ruimte in sterke samen-
hang met elkaar ontworpen zijn, de verschillen-
de gebouwen een gelijke of sterk gelijkende 
architectuur hebben en het complex van ste- 
denbouw/architectuur/openbare ruimte een 
bovengemiddelde of hoge ontwerpkwaliteit 
heeft en/of een bijzondere maatschappelijk- 
historische waarde vertegenwoordigt. 

6 Eenheid met openbare ruimte/groenontwerp/
landschap

 Het object maakt deel uit van een openbare 
ruimte, een landschap of een groenonwerp en 
vormt hier -  al dan niet met enkele andere ge- 
bouwen - een belangrijk accent in en verleent 
identiteit aan de openbare ruimte, het land-
schap of het groenontwerp. De ruimte waar het 
deel van uitmaakt is cultuurhistorisch waardevol 
en het object heeft een bovengemiddelde of 
hoge ontwerpkwaliteit of is bijzonder karak-
teristiek voor de openbare ruimte/landschap/
groenontwerp.

7 Objectmatig ensemble (object en terrein)
 Het object is van belang omdat het tesamen 

met direct bij het hoofdgebouw horende en het 
hoofdgebouw dienende objecten en elementen 
op het eigen terrein (bijgebouwen, bruggen, 
lanen, tuin- of groenontwerp etc.) een steden-
bouwkundig en architectonisch ensemble vormt 
van een bovengemiddelde of hoge kwaliteit. 

 Ook wanneer een object met één/enkele an-
dere objecten een ensemble vormt is het een 
objectmatig ensemble.    

8 Stedenbouwkundig accent/stedenbouwkun-
dig moment

 Het object heeft een bijzondere stedenbouw- 
kundige waarde voor het stedelijk weefsel 
waar het deel van uitmaakt, omdat het als ac-
cent is ontworpen of als accent is gaan func-
tioneren, zoals twee gespiegelde panden aan 
weerszijde van een straathoek of een ge- bouw 
op een zichtlijn. Wanneer een object -al dan 
niet tesamen met een of enkele andere gebou-
wen een bijzonder stedenbouwkundig moment 
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vormt, heeft het object eveneens een bijzonde-
re stedenbouwkundig-historische waarde. 

 Het object heeft daarbij bovengemiddelde of 
hoge ontwerpkwaliteiten of representeert het 
tijdperk waarin het gebied tot ontwikkeling is 
gekomen. 

9 Silhouet
 Het object is vormend voor het silhouet of 

het aanzien van het onderzochte deelgebied 
of (een deel van) de gemeente, is van een 
bovengemiddelde of hoge stedenbouwkun-
dige en architectonische kwaliteit en/of verte-
genwoordigt een maatschappelijk-historische 
waarde. 

De cultuurhistorische waarden van een object 
volgens de voorgaande criteria worden ver-
hoogd wanneer deze aan één of meerdere van 
de criteria voldoet die vallen onder de catego-
rieën Gaafheid/Herkenbaarheid en Zeldzaam-
heid. 

Indien een object niet aan de criteria onder Gaaf-
heid voldoet als gevolg van sterke aantasting, 
vermindert dat de cultuurhistorische waarde. 
Indien herstel van de verminking betrekkelijk 
eenvoudig haalbaar is (bijvoorbeeld bij platte 
kunststof kozijnen) telt de aantasting in de to- 
taalwaardering minder zwaar mee. 

Gaafheid/Herkenbaarheid (G)

1 Hoofdvorm en gevelontwerp
  De waarde van het object wordt verhoogd  

vanwege de (relatieve) gaafheid van de 
hoofd-vorm en het gevelontwerp van het object 
(massa-opbouw, daklandschap, gevelcomposi-
tie)

2 Ensemble object en terrein
 De waarde van het object wordt verhoogd  

vanwege de (relatieve) compleetheid en gaaf-
heid van het hoofdgebouw en de hoofdge-
bouw dienende objecten en elementen van het 
terrein (bijgebouwen, bruggen, lanen, tuin- of 
groenontwerp etc.)

3 Architectonische afwerking 
 De waarde van het object wordt verhoogd  

vanwege de (relatieve) architectonische gaaf-
heid van de detaillering van exterieur en/of 
interieur;

4 Omgeving
 De waarde van het object wordt verhoogd  

vanwege de (relatieve) structurele en/of vi-
suele gaafheid van de stedelijke, dorpse of 
landschappelijke omgeving;

Zeldzaamheid (Z) 

1  Het object is van belang vanwege maat- 
schappelijk-historische, architectuurhistorische, 
stedenbouwkundig-historische, typologische of 
functionele zeldzaamheid, eventueel verbond-
en met een bijzondere ouderdom.
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