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beleidsplan / werkplan 2021 
 
 
  
1 intern 
1.0. Informatie vooraf 
 Artikel 2. van de statuten zegt over de doelstelling: 

a. het behoud en herstel van de architectonische en stedenbouwkundige structuur alsmede het karakter en 
het overige erfgoed van het historische Brunnepe, stadsdeel van de gemeente Kampen; 

b. het tegengaan van ontwikkelingen die in strijd zijn met de hierboven onder a. genoemde; 
c. het ondersteunen en (doen) uitvoeren van activiteiten ter verbreiding van informatie en kennis 

over de historie van Brunnepe, ter ondersteuning van het sub a en b genoemde; 
d. al hetgeen met het sub a, b en c genoemde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;. 
Artikel 3 zegt over het vermogen: 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  
1. subsidies en donaties- schenkingen, erfstellingen en legaten en - alle andere verkrijgingen en baten. 
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Artikel 12 geeft aan wat bij ontbinding met het (resterend) vermogen gebeurt: 
6.    Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het 

doel van de stichting via een andere ANBI instelling 
   
1.1. Toelichting: 
1.1.1 Bestuursinvulling 
 Hoewel velen de doelstelling van BEB onderschrijven en een mening hebben over welke actie 

vereist is om die te bereiken, is het vinden van actieve bestuurders een probleem. De afgelopen 
periode hebben we ervaren dat, afgezien van persoonlijke omstandigheden, mensen afhaken 
omdat de middelen die BEB inzet teveel een ver-van-mijn-bed-show zijn geworden. Een actieve 
erfgoedorganisatie als BEB vereist bekendheid met de cultuurhistorische situatie in de wijk, soms 
met technische, vaak met juridische aspecten en liefst ook enige bekendheid met het lokale politiek-
bestuurlijke bedrijf en netwerk. Zelfs voor heel specifieke taken, beheer financiën en website is het 
moeilijk iemand te vinden. 
Komt bij dat het voeren van juridische procedures de laatste jaren steeds duurder werd, door het 
ontmoedigingsbeleid. dat de regering in deze voert, ondanks haar streven naar burgerparticipatie.  
Mediatie is alom het toverwoord, maar dat werkt niet bij principekwesties over erfgoed en evenmin 
bij een overheid die de eigen regels met voeten treedt. 

1.1.2 Bereiken doelstelling 
 De wijze waarop BEB de doelstelling in 2021 wil bereiken is bij elk hoofdstuk hierna vermeld onder 

het kopje 'voorgenomen activiteiten 20121'. 
1.1.3 Beheer en besteding vermogen 
 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 persoonlijk met andere bestuursleden verrekent. 

  
1.2. Voorgenomen activiteiten 
1.2.1 Bestuursinvulling 
 Blijvend uitkijken naar nieuwe bestuurders die aan voornoemde kwalificatie voldoen of specifiek 

bekend zijn met financiën en beheer/onderhoud van de website. Verder wordt de zoektocht naar 
donateurs steeds urgenter.  

1.2.2 Bereiken doelstelling 
 Zie uitwerking onder 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2. en 8.2. 
1.2.3 Beheer en besteding vermogen 
 Mocht de stichting op enig moment vermogen verkrijgen uit donaties c.a. dan wordt dit in de eerste 

plaats besteed aan het voeren van juridische acties (5.2.). Een tweede bestedingsprioriteit ligt bij 
inventarisatie (3.2.) en publicatie (8.2.). 
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2 contactonderhoud en deelnames 
  
2.1. Toelichting: 

BEB onderhoudt contacten met en neemt deel aan activiteiten van verwante (erfgoed)organisaties 
die het belang van BEB ondersteunen, zowel lokaal als bovenlokaal, zowel op eigen initiatief als dat 
van derden. Doel is informatie-uitwisseling en opdoen van kennis en samenwerking op relevante 
gebieden. Ook ondersteunt BEB initiatieven van (groepen) burgers die zich voor het behoud van 
erfgoed in Brunnepe inzetten.  
Volgens BEB zou de Vereniging Erfgoedraad Kampen (VEK) uitstekend, namens alle lokale 
erfgoedorganisaties, de rol kunnen vervullen als gesprekspartner van de gemeente Kampen. 
Voorwaarde is wel dat die collega-organisaties bereid zijn tot samenwerking en zich niet steeds 
laten verleiden tot bilaterale contacten over hun eigen (deel)belangen. Helaas is de feitelijke 
werkelijkheid anders en is de VEK op dit moment niet meer actief, dit in afwachting van betere 
tijden. 

 

  
2.2. Voorgenomen activiteiten in 2021 
● Bijwonen van bijeenkomsten gericht op studie en 'netwerken', gesprekken en overleggen waar de 

mening van BEB bevraagd wordt en/of waar BEB invloed kan uitoefenen op het lokaal beleid.  
BEB gaat in op actuele uitnodigingen van gemeente, lokale collega-organisaties en andere erfgoed-
relevante bijeenkomsten. Uiteraard bij alles rekening houdend met de geldende corona-
maatregelen en -restricties. 

● Hoewel de Vereniging Erfgoedraad Kampen momenteel in de pauzestand verkeert, blijft BEB 
vooralsnog lid, in afwachting van betere tijden.  

● Ondersteunen van de Stichting Behoud Brunneper Bongerd (sticht3B).  
● Actief onderhouden van relaties met organisaties in de wijk die handhaven van het Brunneper 

erfgoed direct of indirect ondersteunen, in casu deelname in het Samenwerkingsverband Brunnepe 
waarin meerdere wijk gebonden organisaties  

  
  
  
3 inventarisatie erfgoed 
3.1. Toelichting: 

Tijdens onze wandeling door Brunnepe in voorjaar 2012 werd een globale inventarisatie gemaakt 
van het onroerend erfgoed in de wijk, waaronder waardevolle panden en gevelwanden.  
Grondiger inventarisatie van het onroerend erfgoed in de vorm van specifiekere beschrijving van 
kenmerken en historie bleef vooralsnog een wens. De Cultuur Historische Verkenning en 
Waardenstelling Brunnepe die eind 2020 werd gepresenteerd vult dit hiaat waar het gaat om de 
Brunneper historie. Een lijst van erfgoedwaardige panden en objecten heeft dat echter vooralsnog 
niet opgeleverd. Ook op detailniveau, zoals familiegeschiedenis, de komst van de Schokkers, 
bouwhistorie van panden, specifieke economische ontwikkelingen, etc. moeten nog vele vragen 
worden ingevuld. 

  
3.2. Voorgenomen activiteiten in 2021 
 Waar mogelijk zet BEB zich ervoor in om bij monumentwaardige panden, bijv. bij aanvragen tot 

aanwijzing als monument nader onderzoek plaatsvinden naar de bouwhistorie in de volle breedte 
(initiatiefnemer, gebruiksdoel, bouwer, financiering, etc.). 

  
  
  
4 beschermd dorpsgezicht  en  karakteristieke panden 
  
4.1. Toelichting: 

Omdat herhaaldelijk blijkt dat de aanduiding 'karakteristiek' in het vigerend bestemmingsplan voor 
panden tot onvoldoende bescherming leidt, heeft BEB bij een bedreigd historisch boerderijtje       
(St. Nicolaasdijk 153/155) de (gemeentelijke) monumentstatus aangevraagd, om vroegtijdige sloop 
te voorkomen. Hoewel de zaak nog loopt, lijkt deze aanpak resultaat af te werpen. Voordeel is dat in 
het voorgeschreven traject de gemeente, in aanvulling op de door BEB aangereikte argumentatie, 
een waardenonderzoek laat doen alvorens de Monumentenraad om advies te vragen. 
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Daarnaast zijn er meer panden die de kwalificatie 'karakteristiek' verdienen dan nu het geval is, 
sommige daarvan zouden zelfs de status gemeentelijk monument verdienen. Zie bijlage 1 voor een 
handreiking. 
De in bijlage 2 genoemde straten/ straatwanden dienen behouden en beschermd te worden. Het 
instrument van 'beschermd dorpsgezicht' biedt daartoe de mogelijkheid.  

  
4.2. Voorgenomen activiteiten in 2021 
● Vorig jaar zag de Cultuur Historische Verkenning en Waardenstelling Brunnepe het licht, gemaakt in 

opdracht van de gemeente. De gemeente gaat die nu gebruiken als kader om in 2021 tot een visie 
op Brunnepe te komen, die uiteindelijk moet leiden tot een grootscheepse opknapbeurt en 
rehabilitatie van de wijk. Daarbinnen is ook aandacht voor het erfgoed in de wijk wat BEB een 
aanknopingspunt geeft om aanwijzing van het 'beschermd dorpsgezicht' en van meer 
'karakteristieke' panden te agenderen. Dat laatste kan binnen het huidig bestemmingsplan, omdat 
de komst van het omgevingsplan te lang gaat duren, want keer op keer wordt verdaagd. 

  
● Daarnaast zal BEB zich hard maken voor actualisering van de regelgeving waar die nu 

onvoldoende mogelijkheden biedt om 'karakteristieke' panden en ander erfgoed te beschermen. Te 
denken valt aan Erfgoedverordening, Welstandsnota en Erfgoednota; alle zijn ze door de tijd 
achterhaald, zodat aanpassing sowieso nodig is.  

  
● Een andere actie die BEB zich tenslotte voorneemt is om, in navolging van St. Nicolaasdijk 153/155, 

ook andere bedreigde panden consequent de (gemeentelijke) monumentstatus aan te vragen. 
  
  
  
5 specifieke acties per pand en/of object 
  
5.1. Toelichting: 

Aanwijzing van 'Beschermd dorpsgezicht' en meer 'karakteristieke' panden zijn aspecten van het 
beleidskader. In de praktijk van alledag komt het er op neer alert te zijn bij ongewenste 
bouwplannen c.q. sloop en anderszins wanneer erfgoed in gevaar is.  
Roerend erfgoed is een heel andere zaak. Het is meestal in handen van particulieren, deels betreft 
het varend erfgoed (zie verder bij 7), deels allerlei (kleinere) gebruiksvoorwerpen, gereedschap e.d.  
BEB probeert in ieder geval tegen te gaan dat dit erfgoed teloor gaat en beter nog, niet uit Kampen 
verdwijnt. Probleem is dat er weinig zicht is op wat er is, waar en van wie. 

  
5.2. Voorgenomen activiteiten in 2021 
● Door ongewenste ontwikkelingen en situaties blijvend onder de aandacht te brengen van de 

gemeente, college, raad en medewerkers en voortdurend te pleiten voor de noodzaak van de 
noodzaak het beleidskader te versterken en preventieve maatregelen te nemen. 

  
● Op basis van voorinformatie tijdig actie ondernemen door indienen aanvraag monumentenstatus. 
  
● Bij aanvragen van omgevingsvergunningen: actief volgen van gemeentelijke publicaties en in 

reactie daarop acteren. Dat kan door het overleg aan te gaan met bijvoorbeeld de aanvragers, maar 
ook (in tweede instantie) door het in gang zetten van een juridisch traject (indienen zienswijzen / 
bezwaarschriften, etc. ).   

  
● Bij signalen over roerend erfgoed zal BEB direct handelen en contact opnemen met de bezitter om 

na te gaan of actie nodig is. In dat geval ziet BEB een bemiddelende rol voor zichzelf weggelegd, 
waarbij haar erfgoednetwerk kan worden ingeschakeld. 

  
● Waar nodig is het raadzaam om samen met derden op te trekken (Stichting Stadsherstel Kampen, 

Cuypersgenootschap, Heemschut, Historische vereniging Jan van Arkel). 
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6 acties gericht op het bestemmingsplan 
  
6.1. Toelichting: 

Naast alertheid bij specifieke panden en objecten vragen bestemmingsplanwijzigingen aandacht 
waar het gaat om de erfgoedgevolgen. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen rond de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en het daaruit voortvloeiende beleid 
en aanpassing van lokale regels. 

  
6.2. Voorgenomen activiteiten in 2021 
 De consequenties van het voorgaande zijn dat BEB publicaties aangaande 

bestemmingsplanwijzigingen nauwlettend in de gaten houdt en daarnaast de discussie volgt rond 
Omgevingsvisie en -plan volgt en waar mogelijk er aan bijdraagt. 

  
  
  
7 varend erfgoed 
7.1. Toelichting: 

Onder varend erfgoed verstaat BEB een vaartuig, aanwezig in de gemeente Kampen dat in een 
landelijk register als 'varend monument' is geregistreerd. In Kampen gaat het zowel om individuele 
vaartuigen als de botters, visserijschepen die samen een soortement ensemble vormen en als 
zodanig nauw verbonden zijn met de visserijhistorie van de stad. Ze hebben er niet alleen ligplaats 
gekozen, maar horen er thuis. Dat BEB er zich met name om bekommert heeft te maken met het 
feit dat de visserij nauw verbonden is met de wijk Brunnepe en nauw gerelateerd is aan de 
Schokker bevolking die in de 19e eeuw zijn heil in die wijk zocht. 
 

 Het is van belang de huidige historische Kamper bottervloot in zijn geheel voor de eigen stad te 
behouden. Dat kan o.a. door de eigenaren waar mogelijk te faciliteren met gegarandeerde 
ligplaatsen en tegemoetkoming in de havengelden. Behoud van de historische vrachtschepen die in 
Kampen ligplaats hebben gekozen is eveneens aandachtspunt, ook al zijn ze niet/minder met 
Kamper verbonden; gebeurt dat niet dan worden deze schepen en hun eigenaren vogelvrij. 
Opname van de lokaal aanwezige historische schepen in de lijst van gemeentelijke monumenten is 
ook een doelstelling om zo de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dit erfgoed te borgen. 

  
7.2. BEB zet zich in voor aanpassing van de Haven en kaderegeling om gegarandeerde ligplaatsen en 

tegemoetkoming in de havengelden mogelijk te maken en voor opname van alle als varend 
monument geregistreerd erfgoed in de lijst van gemeentelijke monumenten. 

  
8 overige acties en initiatieven 
  
8.1. Toelichting: 

Hiermee wordt alle activiteiten en initiatieven bedoeld die bijdragen aan de promotie van het 
Brunneper erfgoed, het verspreiden en publiceren van informatie en het bekend maken van de 
stichtingsactiviteiten in het bijzonder.  

  
8.2. Voorgenomen activiteiten 

 BEB laat van zich horen bij elke gelegenheid die zich voordoet. BEB zet zich in voor publicatie van 
de Cultuur Historische Verkenning en Waardenstelling Brunnepe, die vorig jaar het licht zag. 

  
  
  
bijlagen 
 
Dit beleids- / werkplan kent 2 bijlagen 
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bijlage 1 
 
panden die de kwalificatie 'karakteristiek' verdienen 
   
a Vischrookerij Van Heerde en Reumer 

(rookhokken, woningen, haringinleggerij) 
 

 bouwjaar  
 historische waarde industrieel erfgoed en onderdeel van economische 

(visserij)geschiedenis van Brunnepe 
 monumentwaarde nader in te vullen 
 bijzonderheid het enige tastbare onroerend goed dat herinnert aan 

visserijgeschiedenis van Kampen, in het bijzonder van 
Brunnepe * met restant [panden 'Berkfabriek' het enige 
industrieel monument in Brunnepe 

 opmerking zie rapport BBA van maart 2007. 
 rangorde zeer hoog > wegens dreigende sloop 
 *  uit:  ‘zuilen’ vd economische geschiedenis v Kampen: agrarische bedrijvigheid, visserij, 

sigarenindustrie, overige bedrijvigheid (pannen, koffie. 
   
b Sint Nicolaasdijk 153/155, boerderij  
 bouwjaar eind 19e eeuw 
 historische waarde nader te onderzoeken 
 monumentwaarde  gewelven,  

 ontstaan nabij ‘gat’ ter plaatse van de dijk 
overige originele onderdelen? 

 bijzonderheid oudste nog in (min of meer?) originele staat zijnde 
boerderij aan de St. nicolaasdijk 

 opmerking nader onderzoek vereist 
 rangorde hoog > door overlijden v één van de eigenaren is kans 

dat pand en bijbehorende grond in handen van een 
projectontwikkelaar komt vergroot 

   
c Beltweg 27 t.e.m. 30, paardenstal e.o.  
 bouwjaar 1882 
 historische waarde restant van een verdwenen gemeentelijke bijdrage aan 

de gezondheidszorg  
 monumentwaarde goed voorbeeld van specifiek daartoe ontworpen 

binnenstedelijke paardenstal 
 bijzonderheid staat in historische omgeving die deels herkenbaar 

intact is 
 opmerking zie rapport BBA, nov. 2010 
 rangorde hoog > wegens dreigend verval 
   
   
d Dorpstraat 2, voormalig dorpsschooltje  
 bouwjaar eind 19e eeuw 
 historische waarde schoolgebouwtje van dorpse Brunnepe in 19e ? eeuw 
 monumentwaarde voor schooltje herkenbare bouwvorm (o.a. hoge 

raampartijen) voorgevel aangetast (wellicht alleen 
wand voor geplaatst) 
originele gootsteunen (gietijzeren goten verdwenen) 

 bijzonderheid het enige resterende openbaar gebouwtje van 
Brunnepe en enige nog resterend schoolgebouwtje uit 
19e eeuw in Kampen  

 opmerking nader onderzoek vereist 
 rangorde middel > zolang geen verkoopplannen bij eigenaar 
 
e Noordweg 41, Noorderkerk  
 bouwjaar begin 20e eeuw 
 historische waarde nader te onderzoeken 
 monumentwaarde treffend voorbeeld van sobere kerkbouw in dorp nabij 
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stad met vele kerken 
 bijzonderheid enige kerkgebouw in het oude deel van Brunnepe en 

tezamen met voormalige schoolgebouwen het enige 
bewaard gebleven historisch gebouw met openbare  

 opmerking nader onderzoek vereist 
 rangorde inmiddels gerenoveerd en in gebruik t.b.v. wonen en 

fysiotherapie 
   
   
f Schokkerstraat 27 en Noordweg 88  > 

Schokkerhuisje en huis van Legebeke 
 

 bouwjaar  
 historische waarde symbool voor de immigranten uit Schokland die hier 

ooit neerstreken, de t.b.v. hen door Legebeke 
gebouwde schokkerhuisjes/schokkerbuurt 

 monumentwaarde beperkt? > nader te onderzoeken 
 bijzonderheid markeert ingang van oorspronkelijk straatje  
 opmerking  
 rangorde middel > zolang nog in gebruik 
   
   
   
g Veerweg 38, woning annex werkruimte 

voormalige werf Schepman  
 

 bouwjaar  
 historische waarde industrieel erfgoed industrieel erfgoed en onderdeel 

van economische (scheepvaart)geschiedenis van 
Brunnepe  

 monumentwaarde nader te onderzoeken 
 bijzonderheid enige tastbare onroerend goed dat herinnert aan de 

vele werven aan de IJssel 
 opmerking nader onderzoek vereist 
 rangorde hoog > bedreigd door Berkterrein-ontwikkelingen 
   
   
h Noordweg 92/94, voormalige Openbare 

school en Boumanschool 
nader in te vullen 

 bouwjaar  
 historische waarde  
 monumentwaarde  
 bijzonderheid  
 opmerking  
 rangorde  
   
i Noordweg 87, voormalige Wilhelminaschool nader in te vullen 
 bouwjaar  
 historische waarde  
 monumentwaarde  
 bijzonderheid  
 opmerking  
 rangorde  
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bijlage 2 

 
overzicht straat-/gevelwanden   

   
A Beltweg kent nog enkele karakteristieke panden,  

 aandachtspanden nrs. 5, 7 en 20(?) vallen op: begin 20e eeuw, in redelijk 
oorspronkelijke staat, met name de voorgevels, 
bouwmassa, kapvorm-/richting  

 opmerkingen het zijn de enige nog resterende oorspronkelijke panden 
aan deze weg 

   
B Greenterweg  

 aandachtspanden nrs. 13, 6, 8 en 10 vallen op: begin 20e eeuw, in redelijk 
oorspronkelijke staat, met name de voorgevels, 
bouwmassa, kapvorm-/richting 

 opmerkingen bouwmassa en kapvorm-/richting nrs. xx tem xx en xx 
tem xx oorspronkelijk 

   
C St. Nicolaasdijk  

 aandachtspanden nrs. 47, 53, 59, 50 en het woningrijtje 52 tem 58, nrs. 70, 
72, 92 en 103 hebben zijn nog in meer of mindere mate 
oorspronkelijk qua gevel, bouwmassa, kapvorm-/richting; 
nrs. 153/155 zie onder 2. 

 opmerkingen verloop en karakter dijk en dijklichaam en naastgelegen 
laagtes bewaren 

   
D Slagersweg  karakteristiek straatbeeld  

 aandachtspanden nrs. 2 en 16: voorgevels in te behouden staat, 
bouwmassa, kaprichting typerend voor oorspronkelijke 
boerderijachtige bouw 

  verder nrs. (oneven) xx tem xx  + hoekpand nr. ??  (in 
bocht) op dijklichaam 

 opmerkingen verloop en karakter dijk en dijklichaam en naastgelegen 
laagtes bewaren 

   
E Veerweg  

 aandachtspanden nr. 38 zie bijlage 1 onder 'g ' 
 opmerkingen verloop en karakter weg bewaren 
   

F Noordweg enkele opvallende en karakteristieke panden  
 aandachtspanden  
 opmerkingen  

   
  
 




