Kampen: het erfgoed b
Zicht op Kampen.
(foto: Gouwenaar)

Kampen en water zijn al eeuwen met elkaar verknoopt. Het
water bracht de stad en de Kampenaren welvaart en voorspoed. De strijd tegen het water is echter ook altijd een
belangrijk thema in de stad gebleven.
Welvaart via het water Lopend vanaf het station richting de
stadsbrug ontwaart zich al meteen het prachtige stadsgezicht
aan de rivier de IJssel, met de façades van het Kamper IJsselfront en de imposante 14e-eeuwse Koornmarktspoort. Daarbovenuit torenen Bovenkerk, Buitenkerk, Nieuwe Toren en de
vele scheepsmasten langs de kade. Wanneer je de stadsbrug
afloopt kom je bij het Stedelijk Museum Kampen, gehuisvest
in het voormalige stadhuis. Eén van de zalen van de vaste collectie is hier gewijd aan het thema water: het leven van en
met het water in de geschiedenis van Kampen. Kampen weet
letterlijk en figuurlijk haar erfgoed boven water te houden, in
oktober 2013 won de gemeente de BNG Bank Erfgoedprijs vanwege haar erfgoedbeleid. Een groot deel van de rijkdom heeft
Kampen te danken aan het Hanzeverleden en de koggeschepen, die tussen de 13e en de 15e eeuw de welvaart via het
water naar de stad brachten.

Vondst middeleeuws scheepswrak op de IJsselbodem
Bijzonder is daarom de archeologische vondst van het middeleeuwse scheepswrak op de IJsselbodem nabij de haven en
Koggewerf van Kampen, welke in 2011 aan het licht kwam tijdens verkennend bodemonderzoek van Rijkswaterstaat in het
kader van ‘Ruimte voor de Rivier’. Hierbij wordt het zomerbed
van de IJssel verlaagd en een bypass aangelegd, waarin water
kan worden geloosd bij extreem hoge waterstanden. Het wrak
van 20 bij 8 meter bleek een kogge uit het begin van de 15e
eeuw. Uniek is de zeer goede staat waarin het wrak verkeert,
namelijk grotendeels in tact en tot 3 à 4 meter hoogte
bewaard gebleven. Dit is vooral te danken aan de condities
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van het zoete water en onder 4 meter zand. Het hout is in dit
geval niet aangetast door het zoute water, zoals bij vondsten
in de voormalige Zuiderzee.

Onderwaterarcheologen van ADC ArcheoProjecten brachten het
scheepswrak vanaf een ponton in de IJssel in kaart met sonaren multibeamapparatuur. De typerende vorm, de lengtebreedteverhouding, de rechte, steile voorsteven, de overnaads
gebouwde huid en de door de huid stekende balken, duidden
op een koggeschip. Hiermee is een tastbaar bewijs gevonden
voor de rol van koggeschepen in de historie van Kampen, tot
nog toe de missing link. Bij de kogge zijn ook een punter en
rivieraak aangetroffen. Uit archeologisch onderzoek is naar
voren gekomen dat het schip waarschijnlijk doelbewust is
afgezonken om de IJssel als vaarweg in stand te houden, een
soort middeleeuws watermanagement. In de 15e eeuw verzandde de handel, letterlijk, want de IJssel slibde dicht. Bij
Kampen ontstond een rivierdelta, waarbij zandbanken in de
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rivier een probleem vormden voor de scheepvaart en dus een
bedreiging voor de economie. Deze obstakels in de IJssel
waren waarschijnlijk een poging om de onstuimige en verzandende IJssel in de gewenste richting te sturen.
Inmiddels is besloten het tot IJsselkogge gedoopte scheepswrak
boven water te halen. Het opgraven van het wrak blijkt niet
duurder dan het in de bodem laten liggen. In dat geval zouden
namelijk extra maatregelen genomen moeten worden om het
schip te beschermen met een soort stenen onderwaterdrempel,
een belemmering voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft
echter de plicht om het wrak te conserveren. Onder de
Kampenaren bestaat de grote wens om de IJsselkogge in de stad
te houden en daar te conserveren en exposeren. De gemeente
heeft verschillende (haalbaarheids)onderzoeken laten uitvoeren

Kaart met alle schakels van de waterkering.
(kaart: Waterschap Groot Salland)
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De Waterzaal in het Stedelijk Museum Kampen
(foto: Vulkers Fotografie)

naar de toeristische betekenis, beheerslasten en voorkeurslocaties met de juiste condities voor het exposeren van de
IJsselkogge in Kampen. Mocht dit niet lukken, dan zal het wrak
voor 2 jaar naar Lelystad worden verscheept voor conservering.
Daar bevindt zich namelijk de afdeling Scheepsarcheologie van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 2014 zal hier meer
duidelijkheid over komen. Tot die tijd is in ieder geval de Kamper
Kogge te bewonderen, een reconstructie van een 14e-eeuwse
kogge die tussen 1994 en 1998 is nagebouwd in het kader van
een werk-leerproject voor werkloze jongeren. Tijdens het vaarseizoen is het zelfs mogelijk een tochtje te maken met een
heuse sprookspreker, ofwel verhalenverteller!

De keerzijde van het water. De waterkering van de binnenstad De keerzijde van het water, de steeds dreigende
overstromingen, dwongen Kampen en het Waterschap Groot
Salland tot maatregelen. Kampen beschikt daarom over een
ingenieus waterkerend stelsel. De nieuwe waterkering van
bijna 2 km bestaat voor 1,5 km uit de oude stadsmuur en
werd aangelegd tussen 2001 en 2003. De middeleeuwse stadsmuur die Kampen ooit beschermde tegen indringers is daarmee terug in het straatbeeld, alleen nu om de stad en de achterliggende polder te beschermen tegen overstromingen. Op
plaatsen waar steegjes, straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de waterkering uit 84 beweegbare delen die bij
hoge waterstanden kunnen worden afgesloten, zoals keerkleppen in het wegdek en losse schotbalken. Het waterschap is
ervoor verantwoordelijk dat de waterkering daadwerkelijk
wordt gesloten wanneer de omstandigheden daarom vragen.
Dit wordt uitgevoerd door de Hoogwaterbrigade, een groep
van ruim 200 vrijwilligers die alle schakels in steegjes, huizen,
tuinen en kelders sluiten.
De waterkering van Kampen bestaat uit een deel bovenstrooms,
dat loopt van de Bovenhaven naar de stadsbrug, en een deel

benedenstrooms, vanaf de stadsbrug tot aan de Nieuwe
Buitenhaven. In het bovenstroomse deel is de waterkering grotendeels onzichtbaar, deze bevindt zich namelijk in de achtertuinen van de huizen langs de kade en maakt onderdeel uit van
gevels en tuinmuren (vaak de stadsmuur, die op alle plekken is
verbeterd en hersteld). Sommige panden zijn eveneens voorzien
van waterkerende ramen, deuren en verhoogde drempels. In
straten en steegjes zijn muurtjes zichtbaar waar schotbalken op
kunnen worden bevestigd, evenals palen en sleuven waar hefschuifkeringen omhoog komen. Benedenstrooms is de waterkering beter zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij de muurtjes langs de
IJssekade, op het Van Heutszplein en de kademuren bij de Oude
Buitenhaven, verwijzend naar de vroegere verdedigingsfunctie
en rondelen. De waterkering werd eveneens aangegrepen om
de infrastructuur te verbeteren, het rijksbeschermde stadsgezicht te verfraaien en de stad en kades aantrekkelijker te
maken voor recreatie en toerisme. 

Verschillende schakels
van de waterkering,
van links naar rechts:
Oefening Hoog
waterbrigade aan de
IJsselkade in 2011.
(foto: Waterschap
Groot Salland)
De overige foto’s laten
de losse elementen
van de waterkering
zien; hefschuifkerin
gen en keerkleppen
in het wegdek. Op de
foto geheel rechts is
de Meerminnenpoort
te zien, met zowel de
hefschuifkering als
de oude stadsmuur.
(foto’s: Henk Hoog
eveen)

Verder lezen:
www.tekampen.nl
www.archeologie.nl
www.wgs.nl

Werkzaamheden in de IJssel voor de IJsselkogge, met op de achtergrond de Kamper
Kogge. (foto: ADC Maritiem)
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