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VOORWOORD

Ten noordwesten van de binnenstad van Kampen, in de wijk Brunnepe, ligt aan de Bel-
tweg de voormalige gemeentewerf van Kampen die zijn oorsprong kent als terrein van 
de Gemeentereiniging. De gemeentewerf met daarop een aantal gebouwen staat kadas-
traal bekend als Gemeente Kampen Sectie I 1296 en is eigendom van de Gemeente 
Kampen (afb. 1a, afb. 1b en afb. 3). Het adres is Beltweg 30, 8262 BH.

Het team Ontwerp en Inrichting van de Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
Gemeente Kampen heeft aan Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis 
(BBA) de opdracht verleend om een bouwhistorische opname met waardestelling van 
de monumentale substantie te maken van een viertal gebouwen: een eenlaags garagege-
bouw (2 delen), een eenlaags (kantine/administratie-)gebouw, een tweelaags gebouw met 
schuifdeuren en schoorsteen en een tweebeukig gebouw met opslagzolders (afb. 2).1

Het rapport geeft een beschrijving in woord en beeld van de bestaande gebouwen 
op het voormalige terrein van de gemeentereiniging. De opname bestaat uit een korte 
bouwgeschiedenis van de gebouwen en plaatst deze in een breder cultuurhistorisch 
verband. Vervolgens worden de gebouwen en de toegepaste materialen en construc-
ties nader beschouwd en geplaatst in de constructieve ontwikkeling van vergelijkbare 
gebouwen. Bij de uitwerking van deze opname zijn archiefgegevens betrokken. De ana-
lyse resulteert in een interpretatie van de gevonden gegevens tot een waardestelling. De 
beschrijving en waardestelling van de zogeheten paardenstal is gedetailleerd uitgewerkt 
en ook vastgelegd in een waarderingstekening. De beschrijving en waardestelling van 
de overige gebouwen is uitgewerkt op hoofdlijnen (zonder waarderingstekening). Het 
in de noordwesthoek van het terrein gelegen en particulier bewoonde pand Loswalweg 
9 is wel meegenomen in de beschrijving, maar niet in de waardestelling.

De verslaglegging in dit rapport berust op een bezoek aan het complex op 7 oktober 
2010 en de daaruit volgende analyse. Het onderzoek ter plaatse bestond uit visuele 
waarnemingen van de zich in het zicht bevindende onderdelen. Het veldwerk is uitge-
voerd door dr. ing. R. Stenvert en dr. ing. Chr. J. Kolman. De verslaglegging is van de 
hand van R. Stenvert. Het archief- en documentatieonderzoek werd gedaan door Chr. 
J. Kolman. Onze dank bij de totstandkoming gaat uit naar de heer H. van der Werf, 
monumentenambtenaar van de gemeente Kampen, naar de heer J. van Hulzen voor zijn 
informatie aangaande de geschiedenis van Brunnepe en naar de medewerkers van het 
gemeentearchief Kampen.

Ronald Stenvert
Chris Kolman
Utrecht, november 2010

1 Volgens de offerte van 2� september 2010.
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GESCHIEDENIS

Ligging
Ten noordwesten van de stad Kampen ligt het voormalige vissersdorp Brunnepe. Dit dorp 
is in de middeleeuwen ontstaan als een dijkdorp aan de IJssel, maar kwam gaandeweg 
steeds verder van de huidige loop daarvan te liggen. In de nabijheid verrezen het St.-
Michaelsklooster en het St.-Jansklooster (beide na 1571 afgebroken). Een oude strang 
van de IJssel bleef in gebruik voor de vissersschepen en kreeg de naam Brunneper Haven. 
Deze haven is nog zichtbaar op de oudste kadasterkaart van 1832 en vormt de scheiding 
tussen de kadastrale sectie F, blad 01 ‘Brunnepe’ aan de oostkant en sectie I, blad 03 
‘Haatland, Vossewaard en Greente: De Greente’ aan de westkant (afb. 4).

In sectie I ligt aan de IJsseloever een aantal percelen - die samen met enkele percelen 
aan de andere zijde van de haven (en verbonden door een kleine brug) - in bezit zijn 
van Hermanus van Engelen, bakker te Kampen en zijn vrouw Johanna Hermina van 
Aalderink. Dit echtpaar is ook in bezit van perceel I 211 dat wordt aangeduid als ‘huis 
en erf’. Na het overlijden van Hermanus in 1840 wordt van de boedel een inventaris 
opgemaakt,2 waarin onder meer te lezen staat: ‘twee huisjes, erven en wheren met 
hofland genaamd de Oude Kalkoven te Brunnepe’. Het genoemde huis op perceel I 
211 is hoogstwaarschijnlijk één van beide huisjes en mogelijk zelfs de oude kalkloods 
geweest. Het was toen het enige gebouw in dat deel van die kadastrale sectie.

Het westelijk aangrenzende terrein was als hooiland in bezit van de gemeente Kam-
pen (perceel I 213). Op de topografische kaart van 1865 is een gebouw zichtbaar op 
de plaats van de huidige bebouwing (Loswalweg 9). Tevens lijkt het alsof er aan de 
noordzijde een kleine haven is gegraven. Op de topografische kaarten van 1890, 1900 
en 1926 is deze kleine haven echter niet zichtbaar, maar op die van 1933 is de haven 
weer wel aangegeven (afb. 4).

Drekbakken
In de negentiende eeuw was cholera een gevaarlijke ziekte die vooral de dichtbe-
bouwde en onhygiënische oude binnensteden trof. In die tijd werd Kampen maar liefst 
vijf keer door cholera getroffen. Berucht was de epidemie van 1866, waarbij alleen al 
in Kampen 305 mensen het leven lieten.3 Rond die tijd had men al wel een idee dat 
vervuild drinkwater een oorzaak van cholera kon zijn. In 1854 ontdekte de Londense 
arts John Snow dat cholera veroorzaakt werd door besmet water, maar hij kon nog niet 
bepalen waardoor het precies kwam. Pas in 1883 stelde Robert Koch het bestaan van 
de cholerabacterie als ziekteverspreider vast. 

In Kampen werd in 1868 dokter Douwe Lubach (1815-1902) benoemd als Genees-
kundig Inspecteur voor de provincies Overijssel en Drenthe. Hij mengde zich op nati-
onaal en locaal niveau in de discussie over hygiëne en waterhuishouding en initieerde 
proeven om het IJsselwater bij Kampen te testen om te kijken of het in gezuiverde vorm 

2 www.kampennotarieel.nl/I-556a.htm; opgesteld op 10 januari 18�0 door notaris Mr. f. Rambonnet.
3 www.regiocanons.nl/overijssel/salland/kampen/waterleiding.
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als drinkwater kon worden gebruikt. Hoewel het rivierwater bij Kampen relatief zuiver 
bleek te zijn, kwam het gebruik als drinkwater er uiteindelijk toch niet van en duurde 
het tot 1889 voor een waterleiding met water afkomstig van de Veluwerand uitkomst 
bracht.

Belangrijker in verband met het onderwerp gemeentereiniging is, dat men het ver-
moeden kreeg dat de overal in de binnenstad voorkomende beerputten bijdroegen aan 
de verspreiding van wat later de cholerabacterie bleek te zijn. Om dit probleem aan te 
pakken stelde Kampen een openbare Gezondheidscommissie in onder voorzitterschap 
van dokter Lubach.

In 1880 werd de gemeentelijke reinigingsdienst in het leven geroepen en het ton-
nenstelsel ingevoerd. Daartoe kreeg elk huishouden gratis een ‘drekbak’ ter beschik-
king. Deze werd wekelijks opgehaald (afb. 8). De beer werd verzameld op een daartoe 
ingericht terrein, waar de menselijke fecaliën tot compost werden verwerkt om deze 
vervolgens te verkopen aan de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen. Daar 
werd de compost gebruikt om de arme zandgrond vruchtbaarder te maken. Het duurde 
overigens nog tot 1928 alvorens het gemeentelijk tonnenstelsel voor alle woningen 
verplicht werd. Met name in de gebieden buiten de binnenstad, en vooral in Brunnepe, 
was nog niet elk huis op dit systeem aangesloten. Uiteindelijk werd het tonnensysteem 
na de Tweede Wereldoorlog als geheel vervangen door de gemeentelijke riolering.

Mestplaats 
Uit het archief blijkt dat de geschiedenis van de gemeentelijke reiniging al verder 
teruggaat. Begin negentiende eeuw lag er een zogeheten mestplaats bij de Noord-
weg, hoek Slagersweg, op een perceel dat bekend stond als de Hongerkamp. Door 
de komst van de Schokkers naar Kampen in 1858 (de Schokkerbuurt lag er tegen-
over) waren er plannen voor de aanleg van een kleine haven op die plek en dat zou 
de aanleiding zijn geweest om de mestplaats westwaarts te verplaatsen. De haven 
voor de Schokkers is overigens uiteindelijk in 1867 gekomen op de plaats van de 
Nieuwe Buitenhaven.4

Uit 1864 dateert een bestek betreffende ‘het verleggen van de mestplaats te Brun-
nepe’ van bij de rivier naar de plek van de latere gemeentewerf en om `achter de 
nieuw te vormen mestplaats een sloot te graven en om de hoek grond achter de tuin 
van dhr. Van Engelen uit te graven’.5 Niet helemaal duidelijk is of het hier gaat om de 
eerder genoemde verplaatsing vanaf de Hongerkamp óf dat een eerste aanleg op de 
huidige positie bij de rivier meer landinwaarts is verplaatst. Bij de verplaatsing van de 
mestplaats lijkt ook de aanleg te horen van een kleine haven (voor mest- of compost-
schepen), die later in de volksmond ‘’t Mestgat’ ging heten. In de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw is dat haventje omgevormd tot de jachthaven ‘De Riette’. 

Het is aannemelijk dat men bij de nieuwe mestplaats met haven in 1864 ook meteen 
een dienstgebouw maakte (afb. 14). Het op de topografische kaart van 1865 zichtbare 
gebouw (nu Loswalweg 9) was in gebruik als knechtenwoning met paardenstal zoals 

� Vriendelijke mededeling van dhr. J. van Hulzen.
5 N.A. Kampen, I inv.nr. 2750. Het gaat vermoedelijk om de in 1811 geboren Gerrit Abraham van Engelen, zoon 
van Hermanus.
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we hierna zullen zien. Waarschijnlijk werd de verplaatste mestplaats in eerste instantie 
gebruikt door particuliere tonnenophalers totdat de gemeente in 1880 de zaken zelf 
voortvarend ter hand ging nemen.

Opstallen 
Uit 1880 dateert een bestek voor het bouwen van `de knechtswoning met de Directie-
kamer en het vergroten van den paardenstal op de mestplaats der Gemeente-Reiniging 
in de buurtschap Brunnepe’,6 ondertekend door de Kamper stadsarchitect Willem Koch 
(Valburg 1829-1922 Kampen). Het zou moeten bestaan uit ‘een gang met portaal, een 
woon- en slaapkamer, een Directie-kamer; alles met de noodige bedsteden, kasten, 
schoorsteenen, enz.; een trap naar den zolder en over het geheele gebouw een gewone 
Hollandsche Kap en deze afdekken met dakpannen’. Het nieuwe bouwdeel is volgens 
bestek 8,75 meter lang en 8,10 meter breed. Deze afmetingen komen nagenoeg overeen 
met de aanbouw onder schilddak naast het gebouw uit 1864 (afb. 15). Daarnaast diende 
volgens bestek het inwendige van de oude knechtenwoning te worden weggebroken en 
ingericht tot paardenstal en een bestaande paardenkrib te worden gesloopt. Het gebouw 
uit 1864, dat eerst diende als knechtenwoning, werd dus verbouwd en mogelijk nog 
verder naar het oosten uitgebreid. De verbouwing van 1880 werd uitgevoerd voor fl. 
2700 door aannemer J. van Nispen uit Kampen.

Het jaar daarop volgden nog enige aanpassingen van het terrein, zoals de aanleg 
van een overdekte gierput en de aanleg van bestrating, zowel op het terrein als van de 
openbare weg naar de mestplaats. Uit deze werkzaamheden wordt duidelijk dat door 
paarden getrokken mestkarren de tonnen ophaalden en deze naar de mestplaats brach-
ten. Daar aangekomen werd vermoedelijk de gier van de menselijke beer gescheiden. 
Het vaste deel werd verschraald met plantaardig afval en te composteren gelegd. Na 
enkele maanden inwerking van bacteriën was deze massa omgevormd tot compost 
om als mest in de landbouw te gebruiken. Dit was een in die tijd, maar ook al eerder, 
gangbare praktijk. Verkoop van de compost leverde bovendien een batig saldo op voor 
de gemeentekas.

Stalgebouw
De groei van de activiteiten op de mestplaats leidde in 1882 tot de oprichting van een 
nieuwe paardenstal met wagenloods. Volgens het bestek 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 gebroken kap: 
en boven de wagenloods een gewone Hollandsche kap te maken, beide te dekken met 
dakpannen’. 7

De paardenstal met tuigkamer werd 15,70 meter lang en 9,00 meter breed. Aanslui-
tend aan de zuidoostzijde verrees een wagenloods van 24,30 bij 6,06 meter staande op 
twintig gemetselde poeren. Die wagenloods is inmiddels weer verdwenen. De paarden-
stal zelf kreeg een indeling met in de lengte een middengang (2,12 meter breed) met 

6 N.A. Kampen, I inv.nr. 27�5. Bestek nr. 12.
7 N.A. Kampen, I inv. nr. 27�5, bestek nr. 9.
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ter weerszijden in totaal twaalf poeren met een fundament tot 0,90 meter beneden peil. 
Dit bood aan beide zijden van de gang ruimte aan elk zeven paarden. De bovenkant van 
de bovenliggende (zolder)balklaag kwam op 3,80 meter boven peil te liggen en de nok 
van het gebouw op 9,75 meter.

De buitenmuren werden op 0,90 meter beneden peil gefundeerd met een aanleg-
breedte van 4 stenen (0,88 meter), om na enkele versnijdingen boven het maaiveld uit 
te komen tot een muur van één steen dikte van 0,22 meter. De gehele begane grond 
diende belegd te worden ‘met beste, harde, vlakke straatklinkers op kant in zand, met 
de noodige hellingen en met de aantewijzen goten voor afleiding van de Ier [=gier]’. 
Voor het opgaande werk bepaalde de stadsarchitect dat ‘al de buitenmuren, zonder 
eenige uitzonderingen, van beste, harde, miskleurig hardgrauwe steenen in slappe bas-
terdtras’8 dienden te zijn en in ‘goed zuiver kruisverband’, daarna te voegen met een 
platte voeg.

Er is sprake van één buitendeurkozijn, vier lichtkozijnen en één kozijn alsmede twee 
dakvensterkozijnen. Het hout voor de kozijnen diende gemaakt te worden van ‘Coper-
wijksch greenen’.9 De kozijnen dienden gedicht te worden met `glasruiten van best 
Fransch halfwit vensterglas eerste kwaliteit’. De twaalf lantierpalen (scheidingspalen 
tussen de paardenboxen) en de zolderbalken dienden van ‘Coperwijksch vurenhout’ te 
zijn, geschaafd en van kleine vellingkanten voorzien. De lantierpalen van 3,40 meter 
moesten aan de bovenzijde met pen en gat bevestigd worden aan ‘krachtbalken’ in de 
lengterichting van het gebouw, ter ondersteuning van de zolderbalklaag. In de zol-
derbalken dienden ravelingen aangebracht te worden, met daarin ’14 stuks aan goede 
kruisgehengen draaiende en van ringen voorziene luikjes, boven de zinken kokers der 
paardenruiven’. Aan de lantierpalen kwamen horizontaal twaalf stuks lantierbomen 
van rond geschaafd Noords jufferhout en twaalf stuks grenenhouten slagplanken. De 
kapconstructie kreeg zeven kapgebinten. Boven openingen in de balklaag dienden twee 
luchtkokers gemaakt te worden tot buiten in het dak. De gebroken kap moest met de 
beste blauwe Utrechtse dakpannen (eerste soort) gedekt worden.

Ten behoeve van de paardenboxen waren veertien gesmede ijzeren paardenruiven 
voor het hooi nodig. Er werden vijf gietijzeren paardenkribben besteld, ter aanvul-
ling op de negen kribben die men al had. Daaruit kan opgemaakt worden dat in de 
genoemde - en nu vervangen - paardenstal uit 1880 negen paarden gestald waren. In de 
tuigkamer werden de haverkisten geplaatst. Tevens moesten voor onder de staanders in 
de paardenstal en de wagenloods 32 gietijzeren schoenen geleverd worden, ‘van onder 
0,30 en van boven 0,15 meter in het vierkant, hoog 13 centimeter en met een ijzerdikte 
van gemiddeld 12 millimeter.’ Langs de gevels kwam een plint van `Patent-Portland 
cement specie ter hoogte van 0,50 meter en ter dikte van 1,5 centimeter’.

In het bestek, gedateerd 3 februari 1882, staat dat het gebouw uiterlijk op 27 juni 
1882 geheel opgeleverd moest zijn. Er zijn helaas geen aantekeningen aangetroffen wie 
de bouw heeft aangenomen.

8 Idem. Slappe bastard, die zou bestaan uit 7 delen kalk, 1 deel tras en 3 delen zand.
9 Bedoeld wordt naaldhout uit Koperwijk (Kopervik), een plaats ten noorden van Stavanger in Noorwegen.
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Latere gebouwen
Na de bouw van de nieuwe paardenstal volgde nog een stroom aan grotere en kleinere 
verbouwingen en aanpassingen van het complex, waaronder in 1884 de verplaatsing 
van een compostloods met knechtenwoning.

Uit 1898 stamt een rekening van fl. 902,- voor het maken van een paardenstal voor 
vijf paarden.10 Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de nog bestaande zuidelijke aanbouw 
bij de paardenstal uit 1882. Deze aanbouw werd in 1910 onder leiding van stadsar-
chitect A.J. Reijers (in functie 1908-1932) verbouwd, waarbij het muurwerk van 3,80 
naar 5,80 meter werd verhoogd om op de zolder een (aanvullende) hooibergplaats te 
kunnen maken (afb. 5). In dit plan werd er ook een verbinding gemaakt met de kap van 
de grote paardenstal, terwijl in het verhoogde muurwerk aan de zuidzijde een hooiluik 
kwam.11

Op een zeker moment, naar schatting rond 1915, is de tuigkamer uit de grote paar-
denstal verwijderd ten behoeve van nog drie gewone en één dubbele paardenstal. Ter 
compensatie heeft men vermoedelijk aan de oostzijde van de stal een deel van de 
wagenloods tot tuigkamer verbouwd. Dat deel zal door een tussenmuur van de rest zijn 
afgezonderd en toen zijn voorzien van een deur en twee ramen aan de voorzijde en een 
venster aan de achterzijde, alsmede een toegang tot de stal (voor zover die er niet al 
eerder was aangebracht).

Uit de begroting voor de gemeentereiniging van 1906 blijkt dat er meer geld voor 
onderhoud moest worden gereserveerd in verband met de uitbreiding van het aantal 
loodsen op het terrein. In 1910 werd geld gereserveerd voor een hooiberg en het jaar 
daarop voor vernieuwing van een deel van de bestrating. Daarbij wordt ook gesproken 
over een `kuiperij’ op het terrein. Uit 1920 dateert een reservering voor de vernieuwing 
van de vloer in het `schaftlokaal’.12

Motorisering
Uit 1920 dateert de eerste vermelding van een reservering van geld voor de aanschaf 
van twee vuilniswagens en in 1921 kwam daar een derde vuilniswagen bij.13 Dit zijn de 
eerste tekenen van de omschakeling van paardentractie naar gemotoriseerde tractie. Het 
zal ook de reden zijn voor de bouw van het nog bestaande bouwdeel met vier garages op 
het terrein. Van deze garages is de bouwdatum niet teruggevonden, maar ze zullen waar-
schijnlijk dateren uit het midden van de jaren twintig. Ze staan in ieder geval nog niet 
afgebeeld op een plattegrond van het terrein uit circa 1920 (afb. 6), waar wel een andere 
loods ten zuiden van de stal met wagenschuur zichtbaar is. Op deze tekening is ook goed 
de haven van de gemeentereiniging te zien. Uit 1928 dateert nog een schetsplan van een 
overdekte mestplaats die - indien ook echt gebouwd - inmiddels weer is verdwenen.14 

Datzelfde geldt voor een aantal loodsen, de kuiperij en een oven voor het verbranden van 
afval, die alle zijn verdwenen bij de herinrichting van het terrein na 1945.

10 N.A. Kampen, II.6, Gemeentereiniging, inv. nr. �.
11 N.A. Kampen, Bouwtekeningen Beltweg 28, 1910-��w.
12 N.A. Kampen, II.6 Gemeentereiniging, inv. nr. 3
13 N.A. Kampen, II.6 Gemeentereiniging, inv. nr. 3
1� N.A. Kampen, bouwtekeningen Beltweg 28, 391w/2



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS             | VOORMALIGE GEMEENTEWERf, KAMPEN

12

Na de Tweede Wereldoorlog verviel het tonnenstelsel en daarmee de functie van 
het terrein aan de Beltweg als opslagplaats voor mest. Het bleef wel in gebruik bij de 
plantsoenen- en reinigingsdienst. Daartoe was kort na de oorlog ten westen van het stal-
gebouw een kantoortje gebouwd. Al in 1950 volgde een uitbreiding tot dienstgebouw 
met wasruimte en schaftlokaal (afb. 7).

Kort daarop, in 1951, volgt een plan tot het bouwen van een ‘Montage-werkplaats 
t.b.v. het Gemeentelijk Wagenpark’ (afb. 10).15 De bijbehorende situatietekening doet 
vermoeden dat het aangrenzende bouwdeel met twee garages (naast het oudere bouw-
deel met vier garages) kort daarvoor is gebouwd, mogelijk op hetzelfde moment als 
het kantoortje. De montagewerkplaats werd enige jaren later aan de zuidwestzijde uit-
gebreid met twee ruimten en een aansluitende C.V.-ruimte met schoorsteen. Tussen de 
werkplaats en de dubbele garage maakte men een kolenhok (afb. 50). 

Kort voor 1966 wordt de wagenloods uit 1882 afgebroken op het tot tuigkamer omge-
bouwde deel na. Op de plaats van de verdwenen loods kwam in 1966 een nieuwe drie-
dubbele garage tot stand voor een zestal vrachtwagens van de gemeentereiniging. Op de 
bijbehorende tekening staat al aangegeven dat de haven tot jachthaven was bestemd en 
dat aan een mogelijke uitbreiding van de garages werd gedacht ter plaatse van het stalge-
bouw uit 1882. Daar is het niet van gekomen, omdat die uitbreiding in 1978 werd gevon-
den aan de oostzijde van de montagewerkplaats, opnieuw ten behoeve van zes wagens. 
De twee als laatste gebouwde garages zijn inmiddels weer verdwenen, waardoor op het 
terrein de montagewerkplaats met aanbouwen en dubbele garage, de vierdubbele garage, 
het dienstgebouw, de ‘boerderij’ en het stalgebouw resteren (afb. 3).

Stalbouw
Volgens het Handboek der Schoone Bouwkunst van J.J. Penn uit 1840 liggen stal-
len ‘gewoonlijk van de woonhuizen afgezonderd, en moeten in een eenvoudigen stijl 
gebouwd worden’.16 Hij vervolgt: ‘Bij ’t aanleggen van een stal, heeft men op de acht 
volgende punten te letten:
 1. De staanplaats der paarden en hunne verschillende afscheidingen
 2. De grootte der stallen
 3. De vloeren
 4. De ruiven en kribben
 5. De luchtzuivering
 6. De ligging
 7. Het plafond (zoldering)
 8. De fourage-, knechtskamer enz.’
Ten aanzien van de staanplaatsen spreekt hij over een scheiding tussen de paarden door 
`lantierbomen’ en bevestiging aan ‘lantierzuilen’ die diep in de grond bevestigd moes-
ten worden (Penn kende nog geen gietijzeren schoenen). Wel suggereert hij: ‘Meer 
stevigheid zal er verlangd worden, wanneer men de lantierzuil tot onder het plafond laat 
doorgaan, en ze in een raam bevestigt, dat, wanneer de breedte der staanplaatsen in de 

15 N.A. Kampen, bouwtekeningen Beltweg 28, 391w/3
16 Penn 18�0, p. 2�6.
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lengte van het gebouw loopt, tevens tot moederbalk zou kunnen dienen. De meerdere 
kosten zouden door meer stevigheid ruimschoots vergoed worden’.17 Van de schotten 
zegt hij: ‘Wanneer de plaats het eenigzins gedoogt, zoo doet men beter, de paarden door 
een hout-beschot, of zoogenaamd kas-staanplaats van elkander te scheiden (..) Op die 
standbeschotten wordt nu de op gewone wijze bewerkte lantierboom gelegd’.

Over de grootte valt te lezen: ‘De breedte van de staanplaatsen kan voor een klein 
werkpaard, en bij afscheiding der staanplaatsen door middel van lantierboomen, op 
1,65 tot 1,75 Ned. El genomen worden; voor groote, met dezelfde afscheiding, op 1,80 
tot 1,90 Ned. El.’18 ‘Achter de paarden moet, bij ééne rij staanplaatsen, eene gang van 2 
tot 2,25 Ned. El., en bij twee rijen staanplaatsen eene van 2,75 tot 3,40 Ned. El breedte 
voorhanden zijn, om hierdoor de paarden gemakkelijk in hunnen stand te kunnen bren-
gen, en om, zonder gevaar, achter staande paarden heen te kunnen gaan’. 

Over de kribben en ruiven zegt Penn: ‘De bovenkant van de krib ligt gewoonlijk 1 
tot 1,40 Ned. El. boven de vloer der staanplaatsen (..) te laag mag men ze echter nooit 
zetten, daar zich de paarden zich anders gewennen, den kop te laten hangen. De ruif 
wordt 45 duim boven de krib geplaatst’.19 ‘Zeer goed zijn de van ijzer gegoten kribben, 
wanneer men de eerste uitgave daarvoor niet ontziet’.

Aangaande de luchtzuivering is Penn minder te spreken over de in het bestek 
genoemde luchtkokers: ‘Men heeft ook eene opening met zoogenaamde dampbuizen in 
’t plafond voorgeslagen, bij wijze van schoorsteenen, die tot boven de nok uitkomen. 
Deze buizen hebben echter geenszins aan de verwachtingen voldaan, wanneer men 
er niet nog andere inrigtingen mede verbonden had, daar slechts de hevigste togt de 
nadeelige dampen door deze buizen kan afleiden’.20 

Over de ligging stelt Penn dat ‘zoowel de ingangen, als de vensters der hoofd-façade 
moeten, wanneer zulks mogelijk is, naar ’t Noorden of Oosten liggen’ en vervolgt ‘De 
deuren hebben meestal twee vleugels, en zijn dan 1,50 tot 1,75 Ned. El. breed en 2.60 
Ned. El hoog, opdat men het grootste paard, opgetoomd, gemakkelijk in- en uit de stal 
zou kunnen leiden’.21

Hij besluit zijn uitgebreide beschouwing met ‘Voor een paard, dat zwaar werk moet 
verrigten, rekent men, dat het ’s weeks aan haver 30 à 40 Ned. ponden, aan hooi 30 à 
35 Ned. ponden, en aan leg- en gesneden stroo ongeveer 50 Ned. ponden nodig heeft, 
waarvan het paard 40 tot leg- en de rest tot gesneden stroo behoeft’. 

Het handboek van Penn heeft geen afbeeldingen, maar in een Duits boek uit 1897 
staat veel van hetzelfde te lezen,22 maar nu met plaatjes, waaronder een plattegrond 
voor een stal voor twaalf paarden (afb. 11), evenals een voorbeeld van een afscheiding 
tussen de paarden door middel van een lantierboom (afb. 12).23 Ook is er een doorsnede 
over een stal afgebeeld met krib en ruif en de lantierpaal verbonden met de plafond-
balken (afb. 13).24 

17 Penn 18�0, p. 2�7.
18 Penn 18�0, p. 2�8. Een Nederlandse El is de toenmalige benaming voor een meter.
19 Penn 18�0, p. 251. Met een duim werd toen een centimeter bedoeld.
20 Penn 18�0, p. 253.
21 Penn 18�0, p. 255.
22 Baukunde des Architekten 1897, p. 523.
23 Idem, p. 526.
2� Idem, p. 556.
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Uit het beschrevene mag duidelijk zijn dat architect Koch zich goed heeft geïnfor-
meerd alvorens hij zich in 1882 met het ontwerp van het Kamper stalgebouw bezig 
ging houden.

Vergelijking
De meeste bewaard gebleven stalgebouwen staan bij kastelen en landhuizen. Vaak 
gaat het dan om een stalgedeelte met tuigkamer en bergplaats voor koetsen, ook vaak 
remise genoemd. Zo heeft kasteel Maarsbergen nog een stalgebouw voor vijf paarden.25 

Grote historische gebouwen als het Markiezenhof te Bergen op Zoom en het Klooster 
te Thorn hebben stalgebouwen uit respectievelijk de zeventiende en achttiende eeuw. 
Ook tot rijksmonument aangewezen zijn de zogeheten zwitserij (stalgebouw met het 
voorkomen van een Zwitsers chalet) van huis Duin en Daal te Bloemendaal (1834), de 
stalgebouwen bij huis Ockenburg te Loosduinen (1851) en huis Clingendael te Was-
senaar (circa 1900), het stalgebouw aan de Kalverstraat 11 in Steenwijk (1904)26 en de 
renstal van huis Woestduin te Vogelenzang (1905). Tot de grote voorbeelden behoren 
de Koninklijke Stallen in Den Haag, de stallen bij Paleis Soestdijk en Paleis Het Loo, 
maar ook het ruim opgezette stalgebouw bij huis Brakkenstein te Nijmegen uit 1916.

Dunner gezaaid zijn de voorbeelden van niet aan kastelen en landhuizen gerelateerde 
paardenstallen. In Ulrum is de paardentramremise van de lijn Winsum-Ulrum bewaard 
gebleven als opslaggebouw (bij Marktstraat 2, circa 1910).27 Misschien het best met 
het stalgebouw in Kampen te vergelijken zijn de tramremises die A.L. van Gendt in 
Amsterdam ontwierp voor de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij. De in 1876-
1877 gebouwde paardenremise Overtoom 373-373a bestaat nog steeds en heeft een 
nieuwe functie gekregen.28 Van Gendt ontwierp ook de paardentramremise Koningin-
neweg 29-31 uit dezelfde tijd. Dit gebouw met stallen, smederij en bovenwoning werd 
in 1933 verbouwd tot sectiepost van de stadsreiniging.

Hoewel er oorspronkelijk veel meer stalgebouwen met een stedelijke of openbare 
functie moeten zijn geweest, resteren er daar in tegenstelling tot stallen bij rijkere 
woonhuizen, nog maar weinig van. Dit maakt het stalgebouw te Kampen des te meer 
bijzonder.

25 Conijn, Nicolaas, ‘De stallen van Kasteel Maarsbergen: Van algemeen gebruik tot cultuurgoed’, in: Kleijn, 
H.C.M. e.a. (red.), Interieurs belicht, Zwolle/Zeist 2001, p. 128-131.
26 BBA, Kalverstraat 11, Steenwijk; Bouwhistorisch en kleurhistorische verkenning, Utrecht 2006.
27 Monumenten in Nederland: Groningen, p. 212.
28 Keuning, David & Lydia Lansink, A.L. van Gendt (1835-1901), J.G. van Gendt (1866-1925), A.D.N. van Gendt 
(1870-1932): Architecten in zaken, Rotterdam 1999, p. 65.
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BESCHRIJVING EN ANALYSE

Situering
De voormalige gemeentewerf van Kampen, die zijn oorsprong kent als gemeenter
einiging(sdienst), is gelegen aan de Beltweg en de Loswalweg (afb. 1a, afb. 1b en 
afb. 2). In de noordpunt van het terrein staat het bewoonde pand Loswalweg 9, dat 
in 1864 begon als knechtenwoning en in 1880 werd verbouwd en uitgebreid met 
een nieuwe knechtenwoning annex directiekamer. Dit particulier bewoonde gebouw 
is in het onderzoek buiten beschouwing gebleven. Centraal op het terrein ligt het 
stalgebouw uit 1882 met de stalaanbouw uit 1898 en het tot tuigkamer verbouwde 
deel van de wagenloods. Aan de westzijde (bij de Loswalweg) staat het kantoor dat 
in 1950 tot dienstgebouw werd uitgebreid. In de zuidpunt van het terrein staan de 
vierdubbele garage uit circa 1925 en daarnaast de dubbele garage met aansluitend 
de montagewerkplaats uit 1951. Eerst wordt het stalgebouw met annexen behandeld, 
daarna volgen kort de overige gebouwen. 

Stalgebouw

Exterieur algemeen
Het stalgebouw is een langwerpig gebouw met een begane grond en een zolderverdie-
ping. De gebroken kap is overwegend gedekt met blauwe gesmoorde pannen, afgewis-
seld met rode pannen (afb. 23). In het rapport wordt ervan uitgegaan dat dit gebouw 
oost-west gericht staat. Op het westelijk nokeinde is een windwijzer geplaatst in de 
vorm van een stappend paard.

Aan de zuidzijde werd in 1898 een uitbreiding gemaakt ten behoeve van vijf paar-
den. In 1910 volgde ophoging van dit bouwdeel. Toen inwendig uit de paardenstal 
de tuigkamer verdween ten behoeve van de uitbreiding van het aantal paardenboxen, 
heeft men een deel van de aan de oostzijde gelegen wagenloods uit 1882 tot nieuwe 
tuigkamer omgebouwd. Kort voor 1966 werd de rest van de wagenloods gesloopt en 
heeft men de tuigkamer voorzien van een plat dak. Naderhand is op de noordoosthoek 
nog een schuurtje met wagendeur aangebouwd. Dit schuurtje van golfplaten is niet van 
binnen bezocht. 

Gevels

Oostgevel 
De oostgevel (afb. 23) bestaat uit het hoger opgaande deel van het stalgebouw uit 1882 
met gebroken kap (rechts) en in de topgevel de aftekening van het dak van de voor-
malige wagenloods. Kort voor 1966 werd de wagenloods grotendeels gesloopt en toen 
is ook de deur tussen beide kappen dichtgezet en heeft de nieuwe tuigkamer een plat 
dak gekregen. Vermoedelijk dateert uit die tijd ook de gepleisterde oostgevel van de 
nieuwe tuigkamer. 

In de oostgevel van de stalaanbouw (links) is goed de verhoging uit 1910 zichtbaar. 
De dakbeëindiging met windveren en makelaar kan stilistisch ook goed nog uit 1910 



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS             | VOORMALIGE GEMEENTEWERf, KAMPEN

16

dateren. Oorspronkelijk had de stalaanbouw in de oostgevel eenzelfde soort deur als nu 
nog in de westgevel zit. Deze deur is echter tussen 1920 en 1930 vervangen door een 
grote openslaande garagedeur. De aanheling waar de oorspronkelijke deur zat is bij een 
kleine verspringing van het metselwerk aan de bovenzijde nog zichtbaar.

Zuidgevel
De zuidgevel van het stalgebouw wordt voor het grootste deel afgedekt door de sta-
laanbouw (afb. 23). De deur rechts van de aanbouw is toegevoegd toen rond 1915 de 
tuigkamer inwendig werd verwijderd. Het venster van de tuigkamer aan de zuidzijde 
zal in 1898 zijn dichtgemetseld bij het optrekken van de zuidelijke stalaanbouw. De 
oostgevel van die aanbouw sluit op het venster aan. De rollaag van het venster is nog 
zichtbaar. De zuidgevel van de tuigkamer, met een door vensters geflankeerde deur, zal 
gezien het halfsteens verband - en daarmee de aanwezigheid van een spouwmuur - niet 
van 1915 dateren, maar is eerder naoorlogs. Hoe die gevel er voordien heeft uitgezien, 
is onduidelijk.

De zuidgevel van de stalaanbouw bestaat uit een steensdikke bakstenen gevel in 
kruisverband met een geschilderde plint (afb. 24). Op de begane grond bevinden zich 
vier dichtgezette vensters met een vensterbank in de vorm van een schuin geplaatste 
baksteenrollaag. Hoger is duidelijk de aftekening zichtbaar van de ophoging uit 1910. 
Toen is ook de schoorsteen aangebracht en het luik (ontbreekt) ten behoeve van de 
hooiaanvoer op zolder. 

Beide daken hebben een bakgoot op houten klossen.

Westgevel
De westgevel van het stalgebouw is uitgevoerd als steensdikke baksteenmuur in kruis-
verband. De volgens bestek gebruikte hardgrauwe baksteen is vrij rood van kleur. 
Van de in het bestek genoemde plint van portlandcement resteren nog delen. De gevel 
heeft later een zwart geschilderde plint gekregen. Centraal in de gevel zit een dubbele 
deur ten behoeve van de toegang voor de paarden. Boven de deur en terzijde daarvan 
bevinden zich drie bovenlichten (afb. 25). Deze zijn later dichtgezet. Boven de deur 
met bovenlicht vormt een kozijn met dubbel houten luik de toegang tot de hooizolder. 
In de top is een oeil-de-boeuf aangebracht, dat na de oorlog is dichtgezet. Toen zijn 
ook de gevelranden van een nieuwe rollaag voorzien. Het metselwerk tussen deur en 
hooiluik is op enig moment vernieuwd. De bedoeling van de kleine opening met luik 
links naast de toegangsdeur is onduidelijk. Mogelijk heeft deze te maken met de afvoer 
van paardenmest. 

In de westgevel van de stalaanbouw is de verhoging van 1910 goed te zien. Op 
de begane grond bevindt zich nog de oorspronkelijke toegangsdeur, met daarnaast 
een (dichtgezet) venster. In de hoek tussen stalgebouw en aanbouw bevond zich een 
bescheiden aanbouwtje dat gebruikt werd voor het vergassen van zwerfhonden. Die 
aanbouw is inmiddels verdwenen, maar een aftekening daarvan resteert (afb. 26).

Noordgevel
De noordgevel van het stalgebouw is nagenoeg geheel blind, op een getralied venster 
aan de linkerzijde na (afb. 27). Dat venster gaf oorspronkelijk licht aan de oude tuigka-
mer. De gevel is evenals de voorgevel uitgevoerd in een roodkleurige grauwe baksteen 
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en heeft een zwart geschilderde plint. Ook zijn duidelijk de ankers zichtbaar van de 
vloerbalken van de zolderbalklaag. In het dakvlak zijn geen sporen zichtbaar van de 
twee luchtkokers die volgens het bestek van de begane grond tot boven het dakvlak 
doorgevoerd zouden moeten worden. Aan de linkerzijde bevindt zicht nog een later 
toegevoegde aanbouw bekleed met golfplaten. 

De goot is een bakgoot op houten klossen.

Interieur 

Begane grond
Het stalgebouw heeft een lange middengang met aan weerszijden paardenboxen (afb. 37). 
Het onderste gedeelte van de standvinken - in het bestek als lantierpalen aangeduid - is zwart 
geschilderd en dat geldt ook voor het onderste deel van de wanden. Mede door de dichtge-
zette vensters aan de westzijde resulteert dit in een donkere ruimte. De lantierpalen zijn 
aan de bovenzijde met pen en gat bevestigd aan ‘krachtbalken’ in de lengterichting van 
het gebouw (afb. 45) en staan aan de onderzijde op een gietijzeren schoen, zoals in het 
bestek is voorgeschreven (afb. 42). De ‘krachtbalken’ ondersteunen de zolderbalklaag, 
die momenteel door hardboardplaten aan het zicht wordt onttrokken. In die balklaag 
zitten ravelingen voor zinken kokers ter bevoorrading van de paardenruiven met hooi 
van de zolder. Die kokers zijn verdwenen, maar momenteel is op één plaats nog een 
raveling zichtbaar (afb. 44). De hoeven van de paarden berokkenden in de loop der tijd 
flink wat schade aan de onderkant van de lantierpalen (afb. 41). Sommige zijn daarom 
vervangen. Aangezien de palen waren gepend, werden de nieuwe palen uitgevoerd in 
twee delen verbonden door een halfhoutse verbinding en versterkt door een metalen 
band (afb. 46). Aan de lantierpalen bevinden zich nog allerlei metalen onderdelen, 
die als hangers (plankhouders?) of als haakplaat konden dienen ten behoeve van de 
omgang met de paarden.

De gehele begane grond is nog steeds bestraat, volgens het bestek met ‘harde, vlakke 
straatklinkers op kant in zand, met de noodige hellingen en met de aantewijzen goten’ 
(afb. 43). Aan de lange wanden bevinden zich de gietijzeren paardenkribben voor voed-
sel en drinkwater en daarboven de ruiven voor het hooi. Onder de kribben is het metsel-
werk door het schrapen van de hoeven beschadigd. Daar bevindt zich ook telkens een 
ijzeren beugel om het paard aan vast te maken. Die ruiven zijn alle verdwenen, maar de 
aftekening is nog duidelijk zichtbaar (afb. 40). Ook is de sparing zichtbaar voor de hou-
ten schotten die bij de kribben tussen de paardenboxen stonden. Tussen deze schotten 
en de lantierpalen was volgens bestek een ronde horizontale lantierboom aangebracht. 
Alle schotten en bomen zijn later verdwenen. De meest zuidwestelijke krib is op enig 
moment uitgebroken.

Rond 1915 werd de tuigkamer opgeofferd voor een uitbreiding met drie gewone en 
een dubbele paardenbox (afb. 39). De laatste was mogelijk bedoeld voor zieke paarden. 
Aan de oostzijde bleef een smalle strook over die toegang gaf tot een buitendeur, maar 
waar ook de ladder naar de zolderverdieping staat (afb. 38).

Zolderverdieping
De kap was opgebouwd met zeven kapgebinten ten behoeve van een gebroken Hol-
landse kap. De dragende constructie bestond derhalve uit 14 kapstijlen (lang 2,50 m), 



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS             | VOORMALIGE GEMEENTEWERf, KAMPEN

18

14 korbelen (lang 3,00 m), 7 kapbalken (lang 7,80m) en 14 blokkeels (lang 0,80 m) 
alle zwaar 10 x 15 centimeter. Overige onderdelen waren de muurplaten, de gordingen 
en nokgording, en de daksporen en haanhouten. Oorspronkelijk ging het hier om een 
onbeschoten kap, gedekt met beste blauwe Utrechtse dakpannen (eerste soort). Interes-
sant is dat het bij deze kap nog om een zogeheten Hollands spant gaat en niet om het 
verbeterde Hollandse spant, waarbij jukbenen en jukdekbalken samen met twee schuin 
geplaatste kapspruiten van muurplaat tot nok tot één spant gemaakt worden. Vooral 
voor grotere kappen werd dit als een steviger constructie gezien. Maar deze constructie 
was in 1882 blijkbaar nog niet gangbaar.

Op een zeker moment, vermoedelijk bij een verbouwing na de oorlog is de kap 
ingrijpend veranderd. Toen is ook de huidige zoldervloer aangelegd en het dak 
beschoten met asbestplaten. Om een betere werkhoogte te verkrijgen zijn de oor-
spronkelijke jukdekbalken verwijderd (afb. 28). Bij de westelijke drie spanten heeft 
men de jukbenen gehandhaafd, maar is de jukdekbalk doorgezaagd (afb. 31). Tegen 
dit resterende deel is aan beide zijden een schuine kapspruit aangebracht die het 
haanhout onder de bovenste gordingen draagt. De vier oostelijke spanten zijn geheel 
verwijderd (afb. 29). Van het vrijgekomen hout zijn korte standvinken gemaakt om 
de gordingen op de dakknik te ondersteunen en lange standvinken om de haanhou-
ten onder de bovenste gordingen op te vangen (afb. 30). In de lengterichting zijn 
verder geen aparte windverbanden aangebracht. De met hergebruikt hout gemaakte 
standvinken tonen sporen van de oude gelipte verbindingen (afb. 32) en van de oor-
spronkelijke pen- en gatverbindingen (afb. 33). Op het houtwerk zijn nog eenvoudige 
gehakte merken zichtbaar van de oorspronkelijke constructie.

Stalaanbouw

Algemeen
De staluitbreiding uit 1898 is een eenlaags aanbouw ten behoeve van het onder-
brengen van vijf paarden. Dit koud tegen het oude stalgebouw geplaatste bouwdeel 
werd in 1910 verhoogd. De gevels zijn beschreven bij de gevels van het stalgebouw 
(zie hierboven).

Interieur

Begane grond 
Inwendig resteren er van de inrichting geen sporen, hetgeen de vraag opwerpt of 
het plan wel volledig is uitgevoerd of dat men de ruimte uiteindelijk voor een ander 
doel heeft gebruikt. In de noordoosthoek is nog de aftekening van een dichtgezette 
opening zichtbaar. Deze opening is mogelijk bij de bouw van de aanbouw - of kort 
daarna - ingebroken, maar bij het opheffen van de tuigkamer in het stalgebouw weer 
dichtgezet. Rechts daarnaast resteert ook een heel klein deel van het dichtgezette ven-
ster van de tuigkamer (afb. 48). De zuidelijke buitengevel van het stalgebouw laat de 
rest hiervan zien.

De wanden zijn deels wit en zwart geschilderd, deels dun gepleisterd. Het kozijn van 
de dubbele toegangsdeur is blauw geschilderd, mogelijk om vliegen buiten te houden 
(afb. 49). De zuidwand heeft vier brede vensteropeningen met valramen. De eveneens 
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blauw geschilderde zijwanden van de valramen zijn nog aanwezig. In de zuidwesthoek 
bevindt zich een uitmetseling van een schoorsteen voor een kachelpijp, die als gemet-
seld schoorsteenkanaal in de kap verder gaat.

Na de oorlog zijn, vermoedelijk wegens statische problemen, drie stalen I-balken 
ingebracht. Op de balken is A.Th.KI 28 NP ingewalst. Het eerste deel betreft de naam 
van een verder onbekende fabrikant, het tweede staat voor Normaalprofiel 28 cm hoog. 
De balken zijn deels in de muren ingelaten en worden ondersteund door uitmetselingen. 
Ze zijn met doorstekende ankers aan de buitenmuren verbonden. Het kozijn van de deu-
ren aan de oostzijde is met twee horizontale ankers met het naastgelegen metselwerk 
verbonden (afb. 49).

Verdieping
De verdieping van de stalaanbouw dateert van de verhoging uit 1910. In de beide kop-
gevels is inwendig de aftekening van de oorspronkelijke dakvoet nog goed zichtbaar 
(afb. 34). De verhoging staat koud tegen het stalgebouw aan. In de zuidwesthoek is 
het schoorsteenkanaal zichtbaar ten behoeve van de kachel op de begane grond. In de 
noordwand van de stalaanbouw bevindt zich een kozijn met dubbel luik. Het betreft een 
hooiluik van de hooizolder van het stalgebouw uit 1882. Dit luik raakte in 1898 buiten 
gebruik als gevolg van het toevoegen van de stalaanbouw, maar door de verhoging van 
die aanbouw kreeg het in 1910 een nieuwe functie als interne verbinding tussen de twee 
zolders (afb. 35).

De stalaanbouw heeft een onbeschoten kap met panlatten, die rusten op eenvoudige 
sporenparen met haanhouten en lange, schuin geplaatste windverbanden. Bij de haan-
houten en in de nok zitten gordingen in de langsrichting. Bij de kapvoet zijn in de muur 
een zestal trekbalken aangebracht (afb. 36).

Nieuwe tuigkamer
In een deel van de in 1882 opgetrokken wagenloods grenzend aan het stalgebouw werd 
hoogstwaarschijnlijk rond 1915 een nieuwe tuigkamer ingericht. Die ruimte werd van 
de rest van de wagenloods afgescheiden en kreeg aan de noordzijde een venster (afb. 
47). Ook werd de toegang tot het stalgebouw afgesloten door een geel geschilderde 
strokendeur. Aan de buitenwand van het stalgebouw is de plint van cementpleister nog 
zichtbaar. De rest van de wand is witgeschilderd met een zwartgeschilderde plint. De 
noord- en oostwand zijn gepleisterd. De zuidwand met buitendeur geflankeerd door 
twee ramen is vernieuwd, waarschijnlijk rond 1950. De enkelvoudige (zolder)balklaag 
werd vernieuwd toen de rest van de wagenloods kort voor 1966 werd gesloopt.

Vierdubbele garage
Ten behoeve van het gemotoriseerde wagenpark werden rond 1925 vier geschakelde 
garages onder plat dak gebouwd (afb. 16). Het rechthoekige eenlaagse gebouw is op 
traditionele wijze gebouwd met muren van baksteen (vormbaksteen van waalformaat), 
gemetseld als steensdikke muur in kruisverband met iets terugliggende voeg. Het 
gebouw wordt gedekt door een enkelvoudige balklaag met dakvloer en platdak met 
bitumineuze bedekking, afgesloten door een boeiboord. De noordgevel heeft vier (nu 
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dichtgezette) dubbele lichtvensters. Deze vensters zitten ook aan de andere zijgevel; de 
achtergevel heeft geen openingen. Aan de voorzijde bevinden zich vier garagedeuren, 
waarvan de openingen aan de bovenzijde gedekt zijn door lateien van gewapend beton. 
Deze liggen op in muurdammen en penanten. De middenpenant is drie en een halve 
baksteen breed, de beide andere slechts twee. De muurdammen zijn twee en halve steen 
breed. De garagedeuren zijn van hout en bestaan uit vijf horizontale stroken van vier 
panelen die naar boven toe weggeschoven kunnen worden. Het laat zich aanzien dat 
het hierbij nog om de oorspronkelijke deuren gaat. Het interieur van de vierdubbele 
garage is niet bezocht.

Dubbele garage
De dubbele garage ten westen van de montagewerkplaats werd kort voor 1951 gebouwd 
op een vergelijkbare wijze als de vierdubbele garage, met baksteenmuren en een plat 
dak (afb. 17). Het halfsteens metselverband duidt erop dat er met een spouwmuur is 
gewerkt. De afdekking van de deuropeningen wordt gevormd door een smallere beton-
latei (vermoedelijk een voorgespannen latei, zoals een Staltonlatei). De garagedeuren 
zijn driedelig verticaal geleed, en schuiven vermoedelijk naar één zijde weg. Het interi-
eur van de dubbele garage is niet bezocht.

Tussen de dubbele garage en de montagewerkplaats is in later tijd (circa 1955) 
een kolenhok gebouwd ten behoeve van de achtergelegen C.V.-ruimte (afb. 50). Het 
kolenhok staat koud tegen de muren van beide genoemde gebouwen aan en heeft een 
lager voorste deel met klep om de zakken steenkolen in te kunnen storten en een hoger 
achterdeel tegen de C.V.-ruimte waar de kolen in de stookinstallatie konden worden 
geschept. Het kolenhok zal eind jaren zestig buiten gebruik zijn geraakt bij de over-
schakeling op aardgas.

Montagewerkplaats
De montagewerkplaats is een gebouw uit 1951 van drie traveeën breed onder een flauw 
hellend zadeldak gedekt met golfplaat. De deels gepleisterde voorgevel (afb. 17) heeft 
rechts een smallere travee met een venster en een bovenlicht met afgeschuinde hoeken. 
De twee linker traveeën hebben een vergelijkbaar, maar wat breder, bovenlicht en daar-
onder een dubbele garagedeur waarvan de delen horizontaal verschoven kunnen wor-
den. Het muurwerk bestaat uit spouwmuren in halfsteens verband. Het muurwerk van 
de blinde oostgevel wordt versterkt door hoekpenanten en twee doorgaande penanten in 
het lopende werk. Aan de achterzijde bevinden zich drie grote vensters met roeden. De 
vensterstrook met deur van de westgevel werd verbouwd bij de uitbreiding rond 1955 
toen twee kamers werden toegevoegd onder flauw hellend zadeldak en een C.V. ruimte 
met schoorsteen en kolenhok (afb. 18).29

Het interieur van de montagewerkplaats is niet bezocht. Op grond van aangeleverde 
foto’s (afb. 19) kan geconstateerd worden dat ook het inwendige bestaat uit ongepleis-
terde baksteen in halfsteens verband. Het dakbeschot rust op gordingen, die opliggen 

29 NA Kampen, Bouwtekeningen Beltweg 28, 391w/3. Op de bouwtekeningen zijn de windrichtingen voor de 
voor- en achtergevel verwisseld. De voorgevel is niet de zuid-, maar de noordgevel.
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op twee vakwerkspanten. Deze spanten zijn samengesteld uit geklonken stalen onder-
delen. In de periode kort na de oorlog kwamen nog regelmatig geklonken spanten voor, 
om in de loop der jaren vijftig door gelaste spanten te worden verdrongen. Tegen het 
muurwerk van voor- en achtergevel is een stalen raamwerk aangebracht ten behoeve 
van de kraanbaan voor het hijsen van onderdelen.

Dienstgebouw
Het dienstgebouw is een langgerekt eenlaags gebouw onder flauw hellend zadeldak 
met rode dakpannen (afb. 20). Het gebouw bestaat uit een kort voor 1950 gebouwd 
kantoor (zuidzijde) en een in 1950 aangebouwd deel met waslokaal, schaftlokaal, 
kleed- en gereedschappenlokaal en een bergplaats. De spouwmuren zijn opgetrokken 
in halfsteens verband. Bij de zuidelijke hemelwaterafvoer ligt de scheiding tussen het 
iets oudere kantoorgedeelte en de uitbreiding uit 1950. In beide kopgevels zit een klein 
venster voor licht naar de lage kapruimte. De noordelijke kopgevel is verder blind, de 
zuidelijke heeft drie vensters. In de lange westwand zijn de vensters en de ingangsdeur 
tot het kantoor dichtgezet met plaatmateriaal. Aan de oostkant (de binnenplaatskant) 
bevinden zich drie deuren, resp. naar de bergplaats, het kleed- en gereedschappenlokaal 
en het waslokaal.

Inwendig was alleen het waslokaal met de zuidelijk aangrenzende ruimten toeganke-
lijk. In het waslokaal met gepleisterde wanden en betegelde lambrisering is de afdruk 
van de op tekening aangegeven ronde granito wasbak nog zichtbaar (afb. 21). In de 
zuidwand van het waslokaal geeft een deur toegang tot een ruimte met twee wc’s en 
een later ingebouwde doucheruimte (afb. 22). De deur is een oorspronkelijke buiten-
deur van vóór de uitbreiding. De naastgelegen deur (westzijde) geeft toegang tot het 
portaal van het kantoor, waar de ingangsdeur (westzijde) en de deur met zijlicht naar 
het kantoor zelf zich bevinden (afb. 21).
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WAARDESTELLING

Op basis van de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken wordt hieronder een weging 
gemaakt ten behoeve van de vaststelling van de monumentwaarden. Als uitgangspunt wor-
den de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009) aangehouden. Deze zijn vastgesteld 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst.

In de Richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen een contextuele en een inter-
ne waardestelling. In het eerste geval wordt een weging gemaakt van waarden van het 
bouwwerk ten opzichte van soortgelijke gebouwen op landelijk, regionaal of plaatselijk 
niveau in de vorm van een cultuurhistorische waardering.

Bij de interne waardestelling worden de verschillende onderdelen van één bouwwerk 
(context, bouwmassa, exterieur, constructie, interieur en afwerking) gewogen. Doel is 
het bepalen van het relatieve belang van de monumentale waarden van onderdelen van 
het bouwwerk, voorafgaande aan een verbouwing of restauratie waarbij men voor de 
keus staat deze onderdelen te behouden, te vervangen of te verwijderen.

Deze laatstgenoemde waardestelling geschiedt zowel in tekst als in een afbeelding 
met drie kleuren. Deze tekening valt slechts te gebruiken in combinatie met de tekst 
van de monumentwaarden.

De waarderingsplattegrond van het stalgebouw (paardenstal) is een principeplattegrond, 
gebaseerd op kadastrale gegevens, een bouwtekening uit 1910 en een schetsopmeting 
van het veldwerk. Alleen van de begane grond is een waarderingsplattegrond getekend. 
De waardering van de zolders en kapconstructies is in de tekst opgenomen. 

De waardestelling maakt gebruik van een indeling in drie categorieën: 

- blauw: categorie 1: hoge monumentwaarden; deze zijn van cruciaal belang voor 
de structuur en/of de betekenis van het object of gebied.

- groen: categorie 2: positieve monumentwaarden;deze zijn van belang voor de 
structuur en/of de betekenis van het object of gebied.

- geel: categorie 3: indifferente monumentwaarden; deze zijn van relatief wei-
nig belang voor de structuur en/of betekenis van het object of gebied.

De verschillende tinten blauw, groen en geel geven geen nader onderscheid aan, maar 
zijn uitsluitend toegepast ter verheldering van de afbeelding.

- X (kruis): geeft de waarde van de constructie en plafondafwerking aan. 
- 0 (ovaal): geeft de waarde van de vloerafwerking aan.

Belangrijke details, die extra uitgelicht moeten worden, zijn voorzien van een cijfer in 
cirkel met de betreffende waarderingskleur. Deze zogeheten ‘feature-nummers’ zijn in 
een legenda benoemd.
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Cultuurhistorische waardering (contextuele waardestelling)

Inleiding
Een contextuele waardering van het stalgebouw (paardenstal) en de overige gebouwen 
van het complex is tot op heden nog niet gemaakt. De gebouwen hebben daardoor op 
dit moment geen monumentale status en derhalve geen redengevende beschrijving. Dat 
neemt niet weg dat met name het stalgebouw een aantal belangrijke waarden vertegen-
woordigt. Deze worden hieronder uitgebreid beschreven. Daarna volgt in hoofdlijnen een 
waardering van de overige gebouwen die behoren tot de midden twintigste-eeuwse her-
inrichting van de gemeentewerf. Het tot woonhuis verbouwde gebouw op de noordwest-
punt van het terrein is voor de waardering als zodanig buiten beschouwing gebleven.

Het stalgebouw (paardenstal)

Algemene historische waarden
Het stalgebouw werd in 1882 gebouwd in opdracht van de Gemeente Kampen op de 
gemeentelijk `mestplaats’ in de buurtschap Brunnepe naar plannen van stadsarchitect 
W. Koch. Het gebouw diende als stalling voor paarden die de gemeentelijke mestkarren 
trokken. Deze karren vervoerden tonnen met menselijke beer afkomstig uit woonhui-
zen in de gemeente. De tot compost bewerkte mest werd ten behoeve van de landbouw 
naar onder meer Veenhuizen verkocht. 

Als zodanig vertegenwoordigt het gebouw een bijzondere historische waarde als res-
tant van een verdwenen manier van stedelijke sanitatie.

Ensemblewaarden
Het stalgebouw werd vanwege de stank van de naastgelegen mestvaalt op enige afstand 
van de stad gebouwd achter een (iets) ouder gebouw. Na de afschaffing van het ton-
nensysteem heeft men het terrein omgevormd ten behoeve van het (gemotoriseerde) 
wagenpark van de gemeentereiniging. De eerst westelijk gerichte oriëntatie van het 
stalgebouw en de zuidelijke aanbouw keerde toen met nieuwe toegangen naar de open 
ruimte aan de zuidoostzijde, waar aan de randen garages en een werkplaats verrezen. 

Het gebouw heeft bijzondere waarde in zijn relatie met de andere gebouwen, zowel in de 
fase van de paardentractie als in de fase van de motortractie van de gemeentereiniging.

Architectuur- en bouwhistorische waarden
Het stalgebouw is typologisch gezien een zeldzaam overblijfsel van een gebouw ten 
dienste van een speciale stedelijke functie. Anders dan paardenstallen bij landhuizen, 
zijn dergelijke stallen, met uitzondering van een tweetal paardenstallen ten behoeve van 
een paardentram (Amsterdam en Ulrum), in Nederland niet bewaard gebleven. Het feit 
dat de gemeentearchitect W. Koch het ontwerp heeft getekend, geeft het gebouw een 
extra waarde. De materialen en constructies van het gebouw zijn niet bijzonder voor 
hun tijd, de overgebleven inrichting in de stal vertegenwoordigt echter wel een bijzon-
dere architectonische waarde.

De andere gebouwen
De overige gebouwen op het terrein (dienstgebouw, garages, montagewerkplaats) 
horen bij de midden twintigste-eeuwse herinrichting van het terrein. Cultuurhistorisch 
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bezien is de waarde van die herinrichting wat minder belangrijk, daar in Nederland op 
meer plaatsen gemeentelijke gebouwen met vergelijkbare functie zijn behouden. Het 
ensemble van de herinrichting is echter wel redelijk goed behouden en heeft daarom 
waarde voor het aflezen van de tweede (gemotoriseerde) fase van de gemeentereiniging 
en de ontwikkeling van het complex van de gemeentewerf zelf. Een hogere waardering 
geldt overigens wel voor de montagewerkplaats met stookruimte.

Monumentwaarden (interne waardestelling)

Inleiding
De interne waardering van de gebouwen is vooral nader uitgewerkt voor het stalgebouw 
met aanbouwen. Daarna volgt in hoofdlijnen de waardering van de overige gebouwen 
die de midden twintigste-eeuwse herinrichting van de gemeentewerf vertegenwoordi-
gen. Het tot woonhuis verbouwde gebouw op de noordwestpunt van het terrein is als 
zodanig voor de waardering buiten beschouwing gebleven.

Het stalgebouw (paardenstal)

Context
Stedenbouwkundig gezien is de centrale ligging van het stalgebouw op het terrein van 
de gemeentewerf waardevol. Bij de herinrichting van het terrein verschoof de oriëntatie 
van het gebouw met nieuwe toegangen naar het ten zuidoosten gelegen open terrein, 
waaraan nieuwe gebouwen - vooral garages - kwamen te liggen. Aan de westzijde van 
het terrein verrees een dienstgebouw voor de plantsoen- en reinigingsdienst. Ook na de 
herinrichting bleef het stalgebouw de blikvanger van het complex. Vanuit de steden-
bouwkundige context heeft het hierdoor een hoge monumentwaarde.

Bouwmassa en exterieur
De bouwmassa van het stalgebouw en de in 1898 toegevoegde zuidelijke aanbouw is 
voor het overgrote deel nog gaaf aanwezig. Dat geldt zowel voor de bouwmassa als 
voor het exterieur (inclusief vensters en deuren). De huidige staat van het complex is 
echter onderkomen en haveloos.

Zichtbaar is dat het gebouw aan de eisen van de tijd is aangepast. Dat geldt vooral 
voor de hooiluiken en de garagedeur van de zuidelijke aanbouw. Het stalgebouw en 
de zuidelijke aanbouw hebben een hoge monumentale waarde. De oostelijke aanbouw, 
een verbouwd restant van de aangrenzende wagenloods uit 1882, toont vooral de aan-
passingen bij de herinrichting van het complex en heeft een positieve monumentale 
waarde. De aanbouw van golfplaten aan de noordoostelijke zijde is van indifferente 
waarde. De sporen van de vergassingsinstallatie voor zwerfhonden in de zuidwesthoek 
van het gebouw zijn vooral van historisch belang.

Constructies, interieur en afwerking
De constructie van het stalgebouw vertegenwoordigt een hoge monumentale waarde 
vanwege de specifieke opzet als paardenstal. Dit geldt met name voor de bakstenen 
vloer met afvoeren, de houten staanders voor de paardenboxen en de zolderbalklaag 
met ravelingen voor het doorvoeren van hooi. De vloerdelen van de zoldervloer zijn 
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evenwel vernieuwd bij een latere renovatie. Daarbij is tevens de oorspronkelijke kap-
constructie grotendeels verloren gegaan, al zijn onderdelen van de oude jukconstructie 
wel hergebruikt. 

Het interieur ontleent een hoge monumentale waarde aan de goede afleesbaarheid 
van het gebruik als stal, met name door de troggen met ijzeren beugels, de afdrukken 
van voerkorven en de ijzeren profielen voor de scheidingswanden van de boxen. Het 
aantal paardenboxen is bij een verbouwing uitgebreid ten koste van een tuigkamer. Van 
belang zijn verder de slijtagesporen, ontstaan door het gedurende vele jaren stallen van 
paarden, en de details die te maken hebben met het functioneren van de stal (haken, 
afscheidingen).

De behouden kapconstructie van de zuidelijke aanbouw vertegenwoordigt een hoge 
monumentale waarde. De zolderbalklaag is bij een verbouwing gewijzigd en voorzien 
van stalen onderslagbalken. Het interieur vertoont, buiten de sporen van een dichtge-
zette doorgang naar de stal, geen bijzondere kenmerken. De constructie en het interi-
eur van de oostelijke aanbouw vertegenwoordigen een positieve monumentale waarde 
vanuit de herontwikkeling van het gebouw.

De andere gebouwen
De waardering van de overige gebouwen van het complex dient mede te worden bezien 
vanuit het perspectief van de herontwikkeling van de gemeentewerf.

Het blok van vier garages ten zuiden van het stalgebouw dateert uit circa 1925 en 
vertegenwoordigt een positieve monumentale waarde wat betreft hoofdvorm en details 
(metselwerk en garagedeuren).

De montagewerkplaats werd in 1951 gebouwd en vormt één geheel met de rond 1955 
toegevoegde stookruimte met schoorsteen en kolenhok, dat weer is verbonden met 
twee verdere garages. Als zodanig vertegenwoordigt de werkplaats met stookruimte 
een hoge monumentale waarde. De constructie van de werkplaats met geklonken vak-
werkspanten is kenmerkend voor de bouwtijd en van hoge monumentale waarde.

Het kolenhok heeft inmiddels een hoge zeldzaamheidswaarde. 
De twee aangrenzende garages zijn kort voor 1951 gebouwd en vertegenwoordigen 

een positieve monumentale waarde wat betreft hoofdvorm en details (metselwerk en 
garagedeuren).

Het dienstgebouw ten behoeve van de plantsoen- en reinigingsdienst is een uitbrei-
ding uit 1950 van een vermoedelijk kort daarvoor gebouwd kantoor. De vormgeving 
en detaillering van het gebouw is karakteristiek voor de wederopbouwperiode en ver-
tegenwoordigt een positieve monumentale waarde.
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GESCHEMATISEERDE WAARDERINGSpLATTEGROND 
VAN HET STALGEBOUW 

De waarderingsplattegrond van het stalgebouw (paardenstal) is een principeplattegrond, 
gebaseerd op kadastrale gegevens, een bouwtekening uit 1910 en een schetsopmeting van het 
veldwerk.

De plattegrond dient gelezen te worden in combinatie met de tekst van de interne waar-
destelling van het stalgebouw. De waardering van de balklagen is gebaseerd op de zichtbare 
onderdelen. 

Begane grond
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AANBEVELINGEN

Stalgebouw

Wind- en waterdicht
Het stalgebouw (met annexen) ziet er onderkomen en haveloos uit. Toch is het van 
zodanig bouwhistorisch en cultuurhistorisch belang dat het verdient opgeknapt te 
worden. Allereerst wordt aanbevolen om het gebouw met enkele noodreparaties weer 
wind- en waterdicht te maken.

Herbestemming 
Hoewel het gebouw niet in het meest toeristische deel van Kampen ligt, moet overwo-
gen worden om een nieuwe functie te vinden, mogelijk in samenhang met de jachtha-
ven of de ontwikkeling van de IJsseloever in dit gebied.

Behoud interieur
Behoud van het bijzondere karakter van het stalinterieur is bij herbestemming de grote 
uitdaging.

Andere gebouwen

Herbestemming
Het verdient aanbeveling om voor de gebouwen van de herinrichtingfase van de 
gemeentewerf te zoeken naar een passende herbestemming.

Met relatief kleine ingrepen kunnen de garages (opnieuw) een stalling voor auto’s 
worden. Voor het dienstgebouw van de plantsoen- en reinigingsdienst is mogelijk een 
kleinschalige bestemming te vinden, waarbij ook de mogelijkheid van inrichting tot 
woonhuis niet ondenkbaar is. 

Wellicht het lastigst, maar vanuit bouwhistorisch en cultuurhistorisch belang het 
meest dringend, is herbestemming van de montagewerkplaats met aangrenzende stook-
ruimte, schoorsteen en kolenhok. Mogelijk kan hier de nabijheid van de jachthaven en 
het industrieterrein bijdragen aan het vinden van een passende oplossing.



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS             | VOORMALIGE GEMEENTEWERf, KAMPEN

28

SAMENVATTING

De gemeentelijke mestplaats van Kampen werd in 1864 ingericht op een terrein naast 
de monding van de Brunneper haven in de IJssel. Daar kwam een nieuwe insteek-
haven en bouwde men een knechtenwoning. In 1880 nam de gemeente Kampen de 
Gemeentereiniging over van particuliere mestvoerders. De oude knechtenwoning 
werd verbouwd tot stal en ernaast verrees een nieuwe knechtenwoning met direc-
tiekamer. Ten behoeve van het groeiende aantal paarden, nodig om de karren met 
tonnen (drekbakken) te vervoeren, ontwierp stadsarchitect W. Koch in 1882 een 
zelfstandig stalgebouw voor veertien paarden met tuigkamer en een aangrenzende 
wagenloods. In 1898 verrees aan de zuidzijde een stalaanbouw ten behoeve van vijf 
paarden. Dit eenlaagse gebouw werd in 1910 onder leiding van stadsarchitect A.J. 
Reijers verhoogd voor extra hooiberging. Rond 1915 offerde men de tuigkamer in het 
stalgebouw op ten behoeve van een verdere uitbreiding van het aantal paardenboxen 
en kwam er in de wagenloods een nieuwe tuigkamer.

Vanaf 1920 volgde de omschakeling naar gemotoriseerd vervoer. Daarvoor verrees 
op het terrein in de jaren twintig een vierdubbele garage en ook de stalaanbouw kreeg 
aan de zuidwestzijde een wagendeur. Het centrum van activiteit verschoof daarmee 
naar het zuidelijke deel van het terrein. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de paar-
dentractie geheel en niet veel later ook het tonnensysteem. Het terrein kwam in gebruik 
bij de plantsoenen- en reinigingsdienst, waartoe in 1950 een langgerekt dienstgebouw 
(in twee elkaar kort opvolgende bouwfasen) en in 1951 een montagewerkplaats met 
daarnaast een net iets oudere dubbele garage ontstonden. De tussenliggende C.V.-
ruimte met schoorsteen en kolenhok kwam rond 1955 tot stand.

Kort voor 1966 werd de wagenloods gesloopt op de nieuwe tuigkamer na. Latere 
nieuwbouw en andere opstallen zijn sindsdien verdwenen. Wat resteert zijn een 
knechtenwoning met directiekamer (1864 en 1880), een stalgebouw (1882) met sta-
laanbouw (1898, verhoogd 1910), een vierdubbele garage (circa 1925), een dubbele 
garage (circa 1950), een montagewerkplaats met annexen (1951 en circa 1955) en 
een dienstgebouw (1950). 

Het stalgebouw vertegenwoordigt het grootste monumentale belang, omdat deze niet 
alleen als zodanig is ontworpen, maar ook in het interieur nog een goed beeld geeft 
van een negentiende-eeuwse paardenstal. Afgezien van paardenstallen bij landhuizen 
en twee voorbeelden van paardenstallen ten behoeve van de paardentram, is een derge-
lijk stedelijk stalgebouw zeer bijzonder. Aan het gebouw is de groeiende behoefte aan 
stallingruimte voor paarden nog goed afleesbaar door de stalaanbouw en de annexatie 
van de oorspronkelijke tuigkamer. Na het verlaten van de paardentractie werd de sta-
laanbouw tot garage omgebouwd, maar het stalgebouw zelf bleef dit lot opmerkelijk 
genoeg bespaard, waardoor het als een zeldzaam voorbeeld van een paardenstal ten 
behoeve van de stedelijke functie van de gemeentereiniging bewaard is gebleven.
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Baksteen en hout
Lantierpalen, stalinterieur, bakstenen vloer
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AFBEELDINGEN
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Afb. 1a  Uittreksel huidige kadastrale 
kaart van de gemeentewerf in Kampen 
(bij Beltweg 30/Loswalweg 9), sectie I 
perceel 1296. De kaart is noordge-
richt. (Herkomst: www.kadaster.nl)

Afb. 1b  Omgevingskaart van de 
gemeentewerf, Beltweg 30, 8262 BH 
in Kampen, sectie I, perceel 1296. 
Het perceel bevindt zich centraal op 
de kaart. De kaart is noordgericht. 
(Herkomst: www.kadaster.nl)
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Afb. 2  Bewerkt uittreksel van de kadastrale kaart van de gemeentewerf te Kampen in 2010. De kaart is noord-
gericht. (Herkomst: www.kadaster.nl; ondergrond 2010, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apel-
doorn)
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Afb. 3  Luchtfoto van het terrein van de gemeentewerf. (Herkomst: www.googlemaps.nl)

Afb. 4  Kadastrale minuut van 1832. 
Bewerkte versie uit 2007. Het terrein 
van de latere gemeentewerf bevindt zich 
rechtsboven in de hoek. (Herkomst: Stich-
ting Kadastrale Atlas Overijssel 1832)
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Afb. 5  Plan tot verhoging (aan 
de rechterzijde) van de stal voor 
vijf paarden ten behoeve van een 
hooizolder uit 1910. (Herkomst: 
Gemeentearchief Kampen, N.A. 
Kampen)
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Afb. 6  Plattegrond van het terrein van de Gemeentereiniging in 1920. Zichtbaar zijn de voormalige knechten-
woning met directiekamer (Loswalweg 9) en het stalgebouw met zuidelijke aanbouw en langgerekte oostelijke 
uitbouw als wagenloods. (Herkomst: Gemeente Kampen) 
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Afb. 8  Door paard getrokken kar voor het ophalen van de tonnen uit circa 1920. (Herkomst: Gemeente-
archief Kampen)

Afb. 9  Wagentje van de gemeentereinigingsdienst uit de vroege jaren zestig van de twintigste eeuw. 
(Herkomst: Gemeentearchief Kampen)
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Afb. 11  Plattegrond van een stal voor stedelijke doeleinden ten behoeve van twaalf paarden. Illustratie uit Bau-
kunde des Architekten 1897, p. 523. (Herkomst: Collectie R. Stenvert Utrecht)

Afb. 12  Scheiding tussen de paardenstallen met lantierpalen en -bomen. Illustratie uit Baukunde des Architekten 
1897, p. 526. (Herkomst: Collectie R. Stenvert Utrecht)
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Afb. 13  Paardenstal met voertrog en ruif. Illustratie uit Baukunde des Architekten 1897, p. 556. (Herkomst: Col-
lectie R. Stenvert Utrecht)
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Afb. 14  Het pand Loswalweg 9 met links het bouwdeel uit 1864 en rechts de aanbouw uit 1880, gezien 
vanuit het noordoosten. Achter het linkervenster van de aanbouw was oorspronkelijk de directiekamer van 
de gemeentereiniging.

Afb. 15  Rechts het pand Loswalweg 9 uit 1864 - op een later tijdstip verlengd en met moderne duivenhokken 
in de kap - en links de aanbouw uit 1880, gezien vanaf de binnenplaats van het gemeentewerfterrein.
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Afb. 16  Vierdubbele garage uit circa 1925, gezien vanuit het noorden.

Afb. 17  De montagewerkplaats (links) met aansluitend de dubbele garage en een deel van de vierdubbele garage.
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Afb. 18  Montagewerkplaats, gezien vanuit het 
westen, met op de voorgrond de deur naar de 
C.V.-ruimte en daarnaast de schoorsteen. Boven 
het schuine dak van de aanbouw is nog net de 
dichtgezette vensterstrook zichtbaar met daarin 
de oorspronkelijke toegangsdeur met bovenlicht.

Afb. 19  Interieur van de montagewerkplaats, gezien naar het oosten met zicht op het dakbeschot en een vakwerk-
spant. Tevens is het stalen raamwerk zichtbaar voor de kraanbaan. (Herkomst: Gemeente Kampen) 
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Afb. 20  Dienstgebouw voor de Plantsoen- en reinigingsdienst met het oudste deel aan de linkerzijde en rechts 
daarvan de uitbreiding uit 1950. De scheiding ligt bij de linker hemelwaterafvoer.
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Afb. 21  Interieur dienstgebouw. Waslokaal gezien 
naar het westen met op de vloer de afdruk van de 
ronde granito wasbak en links de toegang tot het 
portaal van het kantoor.

Afb. 22  Interieur dienstgebouw, ruimte van het 
waslokaal. Links een deur die leidt naar een por-
taaltje (waarnaast waarschijnlijk een doucheruimte 
was gelegen), rechts de oorspronkelijke buitendeur 
van het kantoor, die leidt naar een doucheruimte en 
toiletten. (zie afb. 7)
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Afb. 23  Oostgevel van het stalgebouw met het hoge bouwdeel onder gebroken kap uit 1882, aan de zuidzijde 
(links) de staluitbreiding uit 1898, verhoogd in 1910 en op de voorgrond de nieuwe tuigkamer, ooit onderdeel van 
de gesloopte wagenloods uit 1882, waarvan de aftekening van de kap nog zichtbaar is.
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Afb. 24  Zuidgevel van de stalaanbouw met 
het begane gronddeel uit 1898 en een opho-
ging uit 1910. De muurankers zijn van een 
latere, vermoedelijk naoorlogse, versterking 
door middel van stalen balken.

Afb. 25  Westgevel van het stalgebouw met 
de dubbele deur als toegang voor de paarden, 
daarboven een hooiluik en daar weer boven 
een dichtgezet oeil-de-boeuf. Rechts de west-
gevel van de stalaanbouw met toegangsdeur.
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Afb. 26  Hoek tussen het stalgebouw en de sta-
laanbouw aan de westzijde. Hier bevond zich een 
aanbouw die gebruikt werd voor het vergassen van 
zwerfhonden. Die aanbouw is inmiddels verdwenen, 
maar een aftekening daarvan resteert.

Afb. 27  De noordgevel van het stalgebouw is nagenoeg blind. Het getraliede venster (links) gaf oorspronkelijk 
licht in de tuigkamer.
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Afb. 28  Kap van het stalgebouw, naar het westen, met zicht op het hooiluik en het dichtgezette oeil-de-boeuf. 

Afb. 29  Kap van het stalgebouw, naar het oosten, met trapgat en de dichtgezette doorgang naar de kap boven 
de wagenstalling.
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Afb. 30  Detail van de kap boven het stalgebouw 
naar het noordoosten. De kapspanten zijn hier tot 
staanders omgebouwd en dragen de gordingen van 
de kap.

Afb. 31  Detail van een kapspant in het westelijke 
deel van de kap boven het stalgebouw. De jukdek-
balk is hier doorgezaagd en tegen het jukbeen is 
een spruit geplaatst.
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Afb. 32  Detail van één van de standvinken die een 
gording van de gebroken kap van het stalgebouw 
draagt. Bouwsporen tonen dat het gaat om een herge-
bruikt onderdeel van een gewoon (Hollands) spant.

Afb. 33  Detail van de pen van een jukbeen van een 
spant in het stalgebouw.
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Afb. 34  Kap van de stalaanbouw, naar het westen, met de sporen van de ophoging uit 1910 en links de toen 
toegevoegde schoorsteen. 
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Afb. 35  Detail van de kap van de stalaanbouw en 
het hooiluik van het stalgebouw uit 1882, dat in 1898 
zijn functie verloor en na de ophoging in 1910 weer 
als doorvoer werd gebruikt.

Afb. 36  Detail van de kap van het stalaanbouw, naar het noorden, met zicht op de onbeschoten kap. 
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Afb. 37  Interieur van het stalgebouw, naar het wes-
ten, met de gang geflankeerd door twee rijen staan-
ders (lantierpalen) die gepend zitten in de onderslag-
balken (‘krachtbalken’) van de balklaag.

Afb. 38  Interieur van het stalgebouw met de ladder 
naar de zolder en daarachter de deur die rond 1915 
werd gemaakt toen de tuigkamer werd opgeheven. 
Links de later gemaakte deur naar de nieuwe tuig-
kamer.
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Afb. 39  Interieur van het stalgebouw, naar het noordoosten, met zicht op het venster dat oorspronkelijk 
licht gaf aan de tuigkamer. Tevens is daar de enige dubbele paardenbox te zien.
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Afb. 40  Interieur van het stalgebouw met detail 
van de troggen en daartussen de aftekening van het 
scheidingsschot en de aftekening van de ruif.

Afb. 41  Lantierpaal aan de gangzijde met aan de 
onderzijde duidelijke beschadigingen door paarden-
hoeven.
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Afb. 42  Eén van de gietijzeren schoenen onder de lantierpalen, opgenomen in de bestrating. Onder elk van deze 
schoenen hoort een bakstenen poer te zitten. 

Afb. 43  Deel van de nog oorspronkelijke bestrating naar het zuidwesten.
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Afb. 44  Detail van de raveling ten behoeve van de zinken kokers die van de hooi-
zolder naar de ruiven liepen.
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Afb. 45  Lantierpaal met pen en gat verbonden in de ‘krachtbalken’, die de zolderbalklaag ondersteunen. Ook is 
hier goed de liplas in de lengterichting zichtbaar.

Afb. 46  Lantierpaal met een liplas versterkt door 
metalen strips. Bij vervanging van een beschadigde 
paal moest die in twee stukken geplaatst worden en 
vervolgens gekoppeld. 
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Afb. 47  Nieuwe tuigkamer met zicht op de later ingebroken deur naar het stalgebouw.
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Afb. 48  Interieur van de stalaanbouw naar het oosten met rechts de dichtgezette vensters. De zware stalen 
balken zijn vermoedelijk na de oorlog ter versterking ingebracht. In de noordoosthoek is nog de aftekening 
van een dichtgezette opening zichtbaar (A). Daarnaast (rechts) resteert een deel van het dichtgezette ven-
ster van de tuigkamer (B). Vergelijk afb. 23.

Afb. 49  Detail van het anker dat het kozijn van de garagedeur in de stalaanbouw verbindt met het muur-
werk dat daar door aanhelingen verzwakt is.
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Afb. 50 Het kolenhok tussen de dubbele garage en de montagewerkplaats.
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