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1 intern 
  
  
 Per 31 december 2019 bestaat het bestuur van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe (BEB) uit 

Berry Zandbergen (voorz.), Betsy van den Belt(penningmr.), Jan Scholten (lid), Beppie Kroes (lid), 
Jan Elhorst(lid) en Edy Prick (secr.). Jan van Hulzen, als amateur historicus goed bekend met 
Brunnepe en voorheen actief betrokken, heeft helaas door ziekte afstand genomen. Inmiddels is 
Peter Bos als adviseur aangetrokken; hij vertegenwoordigt BEB in de gemeentelijke 
Monumentenraad. 

 Om bankkosten te besparen is in 2019 de bankrekening opgeheven en wordt gebruikt van de 
diensten van de Historische Vereniging Jan van Arkel. Verder is de afspraak dat ieder de kosten die 
hij/zij maakt voor eigen rekening neemt. Bij juridische procedures, met hoge kosten, is het de 
praktijk dat degene die betaalt dit met andere bestuursleden verrekent.  

  
  
2 contactonderhoud en deelnames 
  
● BEB nam in 2020 deel aan talrijke overleggen. Door de coronaperikelen betrof het vaak 

videovergaderingen of was sprake van telefonisch vergaderen, meestal betrof het ambtelijk overleg. 
Door dubbelfuncties was vertegenwoordiging van BEB vaak te combineren met die van andere 
organisaties, waaronder de Stichting Behoud Brunneper Bongerd (3B), het Samenwerkingsverband 
Brunnepe. Lastig is dat veel openbare bijeenkomsten overdag op werkdagen plaatsvinden, wat 
deelname door de meesten van BEB-leden uitsluit. 

  
● De secr. van BEB neemt op persoonlijke titel deel in het bestuur van Stichting Behoud Brunneper 

Bongerd (3B), die zich inzet voor het herontwikkelen van de bongerd, met inbegrip met de 
accommodatie van de Bijenvereniging Kampen.  

  
● BEB neemt deel in het Samenwerkingsverband Brunnepe. Andere deelnemers zijn: de Stichting 

Behoud Brunneper Bongerd (3B), Wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk, Stichting wijkcentrum 
Reyersdam, Stichting De Groene Brunneper, Stichting Vischrookerij Van Heerde etc en het Kamper 
Schuttersgilde. Het Samenwerkingsverband is een informele organisatie, maar is desondanks door 
de gemeente Kampen aangewezen als primair contactpunt.  

 Hoewel het Samenwerkingsverband Brunnepe in 2020 niet fysiek bijeen kwam, bleef het overleg 
met andere partners in stand, wat vergemakkelijkt werd doordat de secr. van BEB tevens 
samenroeper (coördinator) van het Samenwerkingsverband was. 

  
  
3 inventarisatie 
  
● De inventarisatie van karakteristieke (erfgoedwaardige) panden, ander erfgoed en 

stedenbouwkundige elementen, die BEB ooit maakte bij een rondgang door Brunnepe, kreeg dit jaar 
voor het eerst een vervolg met het uitkomen van de 'Cultuurhistorische verkenning & waardenstelling 
Brunnepe' (zie 5). BEB gaat zich nu richten op het versterken van de bescherming die in de huidige 
situatie te wensen over laat. 

  
  
4 beschermd dorpsgezicht  en  karakteristieke panden 
  
● Op 6 november vond een videopresentatie plaats van de 'Cultuurhistorische verkenning & 

waardenstelling Brunnepe'. Naast aanwezigheid van collegeleden was BEB met 2 personen 
vertegenwoordigd. Het was de afsluiting van een traject waarin BEB als intermediair fungeerde 
tussen schrijver en 'meelezers' van de conceptversies en waar nodig informatie(materiaal) 
toeleverde.  
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 Deze Verkenning zal voor de gemeente als basis dienen voor het maken van een visie op 
Brunnepe, die moet leiden tot een projectmatige aanpak van met name de oude delen van de wijk, 
die de afgelopen jaren qua woon- en leefkwaliteit sterk hebben ingeboet. 

  
  
5 specifieke acties per pand en object 
  
● Algemeen 
 BEB hield constant de vinger aan de pols bij de herontwikkelingen van panden en omgang met 

andere erfgoedobjecten, waaronder de ontwikkeling van Greenterweg 23/25, St. Nicolaasdijk 
153/155, panden Vischrookerij en Paardenstal en het Berkmonument.  

  
● Het Berkmonument 
 Het Berkmonument, ook wel Berkmuur genoemd, bevat(te) een verhalende voorstelling  

aangebracht in graffitotechniek en ontworpen door Lex Horn (Zutphen, 1916). Het kunstwerk werd 
door het personeel van Berk aangeboden aan de directie bij het 100 jarig bestaan en op 26 juli 1951 
onthuld. Bij de afbraak van de bedrijfspanden van Berk t.b.v. woningbouw werd het verwaarloosde 
gemeentelijk monument gesloopt en opgeslagen bij Mateboer BV, alwaar de restanten verpieterden. 
Idee was dat het t.z.t. bij één van de geplande woontorens zou worden opgericht, maar door de crisis 
stokte de bouw en raakte dit in het slop. Op initiatief van SSK en BEB werd in 2019 het contact 
tussen gemeente en Mateboer hernieuwd en na onderzoek vastgesteld in hoeverre het kunstwerk 
nog restaurabel was. De vraag wat te doen met die kennis was in 2020 meermaals onderwerp van 
gesprek met betrokken partijen en op 2 september werd vastgesteld welke stappen nodig waren om 
tot afhandeling van het dossier te komen. Eind 2020 was er echter nog steeds geen duidelijkheid. 

  
● De Vischrookerij 
 Op 27 februari was BEB aanwezig bij een infobijeenkomst van Mateboer over de plannen voor de 

bouw van nog 3 woontorens aan de Berklaan. Behandeling van een infonota in de raadscommissie 
RO van 22 juni dienaangaande leidde tot actief contact met raadsleden. Centraal stond de vraag 
wanneer Mateboer de grond onder de Vischrookerij aan de gemeente (terug-)verkoopt, zodat de 
Sticht. Vischrookerij Van Heerde, etc. eindelijk kan beginnen haar plannen voor een buurt-
/visserijmuseum uit te voeren. 

  
● De restanten van de sluis bij de Buitenhaven 
 Het tentoonstellen van de sluisresten die bij de bouw van de parkeergarage Buitenhaven 

tevoorschijn kwamen was in 2020 herhaaldelijk onderwerp van gesprek met de archeoloog. Toen 
bleek dat Brunnepe daarvoor geen geschikte locaties kent, wordt nu bezien of ze ingepast kunnen 
worden in de verzameling van waterstaatkundige objecten bij het historisch gemaal aan de 
Flevoweg. De eerste contacten zijn daartoe gelegd. 

  
● Greenterweg 23/25 
 Na sloop van de panden op dit adres, stond BEB op het standpunt dat de nieuwbouwwoningen ter 

plaatse zich in de rooilijn van de Greenterweg zouden moeten voegen, conform de oorspronkelijke 
situatie. Hierover vond in 2020 veelvuldig overleg plaats in het kader van de sanering van de 
Brunneper Bongerd en de realisering van de toegankelijkheid aan de achterzijde. Daarbij deelde de 
gemeente onze opvatting over de rooilijn. Desondanks diende de ontwikkelaar net voor het 
jaareinde een afwijkend plan in; werk aan de winkel in het volgende jaar dus. 

  
● St. Nicolaasdijk 153/155 
 In juni 2020 werden we geconfronteerd met een bouwplan voor het pand St. Nicolaasdijk 153/155, 

dat erop neerkwam dat het pand gesloopt, opgeschoven en als een soort coulis herbouwd zou 
worden. Het wekte flinke beroering binnen onze gelederen, want het gaat hier om het enige nog 
authentieke boerderijtje aan de St. Nicolaasdijk. Omdat er nog geen omgevingsvergunning was 
aangevraagd vroegen we op 10 augustus de monumentstatus aan. Eind 2020 liep deze procedure 
nog. 
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6 acties per bestemmingsplangebied 
  
 Met uitzondering van de omgeving Buitenhaven en de parkeergarage (plan Binnenstad), valt 

Brunnepe onder het bestemmingsplan Woonwijken Kampen. Aanpassingen daarin beperkten zich 
in 2020 tot een deelplan voor 3 woontorens aan de Berklaan en een pro forma-aanvraag voor 22 
woningen nabij de Veerweg. Hoewel BEB met spijt constateert dat door het laatste plan het enige 
nog resterende erfgoed aan de Brunneper zijde van de Nieuwe Buitenhaven, de Schepmanpanden, 
verdwijnt was dit voor BEB geen reden in actie te komen, want het kader van deze plannen ligt 
sinds 2006 verankerd in het bestemmingsplan.  

  
  
  
7 varend erfgoed 
  
 De gemeente is de in januari 2014, in het kader van de Momosessie gemaakte afspraken over de 

positie van het roerend / varend erfgoed nog steeds niet nagekomen. Kampen werkt met zijn 
haven- en kadebeleid een vaste ligplaats van varende monumenten bij verkoop tegen en verleent 
eigenaren van deze schepen geen ontheffing van liggeld. De Erfgoedraad heeft dit probleem al 
eens aangekaart, maar zijn poging gestaakt. Daarom heeft BEB eind 2020 zich er maar eens over 
gebogen en om te beginnen geïnventariseerd hoe er in andere gemeenten mee wordt omgegaan. 
Zo bleek Elburg het varend erfgoed, dat de gemeente als thuishaven heeft , is opgenomen in de lijst 
van gemeentelijke monumenten. Zo gauw de activiteiten het toelaten krijgt dit onderzoek een in 
2021 een vervolg. 

  
  
8 overige acties en initiatieven 
  

 Deze hebben zich geconcentreerd op de activiteiten van het Samenwerkingsverband Brunnepe. Die 
waren vanaf het begin van zijn ontstaan, medio 2016, met name gericht zijn op het realiseren van 
een integrale gemeentelijke visie, die aanzet moet geven tot een totaalaanpak van Brunnepe, 
waarin alle elementaire zaken die in de wijk spelen de vereiste aandacht krijgen. Het door BEB 
nagestreefde behoud van het Brunneper erfgoed is daarvan een vanzelfsprekend en integraal 
onderdeel, iets waar alle samenwerkingspartners zich nadrukkelijk aan hebben gecommitteerd. 
Inmiddels heeft de gemeente eind 2020 het maken van de visie op Brunnepe projectmatig in gang 
gezet en is BEB, via het Samenwerkingsverband, onderdeel van het participatieproces. 

  
  

9 resumé lopende dossiers in 2020 
 dossier doel 2021 
   

 lopende inventarisatie erfgoed komen tot betere bescherming erfgoed 
 'Cultuurhist. verkenn. & waardenstell. Brunnepe' idem / gemeenteraad stelt stuk als beleidsstuk vast 
 Het Berkmonument zorgen voor waardige herinnering 
 De Vischrookerij weg vrij voor buurt-/visserijmuseum 
 De restanten van de sluis bij de Buitenhaven behoud en zichtbaar tentoonstellen 
 Greenterweg 23/25 herbouw conform uitgangspunt BEB 
 St. Nicolaasdijk 153/155 restauratie 
 varend erfgoed opname in lijst gemeentelijke monumenten 
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