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Introductie
Deel 2 van 2 - Aan de slag!

Dit document is onderdeel van een tweeluik: 
deel 1 (de Ontwikkelingsstrategie) bevat de 
visie/koers voor de transitie en transformatie 
van de binnenstad van Kampen op hoofdlijnen.  
In dit tweede deel wordt nader invulling gege-
ven aan de uitvoering van deze strategie. 

Samenvatting Ontwikkelingsstrategie

Drieledige aanpak om leegstand structureel 
tegen te gaan en te komen tot een toekomstbe-
stendiger (compact en robuust) centrum:
1. Het kernwinkelgebied zal compacter en 

gevarieerder moeten worden; we bundelen 
publieksgerichte functies primair in de 
Oudestraat bovenstrooms (tussen Plantage 
en Geerstraat).

2. Daarbuiten wordt ingezet op het stimuleren 
van alternatieven; doel is (geleidelijkerwijs) 
een hoogwaardige transformatie te maken 
naar met name wonen en werken.

3. Daarnaast zal de binnenstad als geheel zo 
aantrekkelijk mogelijk moeten zijn voor de 
recreatieve bezoekers (lokaal, regionaal en 
nationaal); kansen liggen in meer sfeer en 
beleving: gastvrij en authentiek!

In een ruimtelijk-economische visiekaart is de 
compacte binnenstadsstructuur afgebakend en 
verder ingekleurd met zes deelgebieden: 
hiermee wordt gestuurd op de krimp van het 
(winkel)programma én wordt het onderschei-
dend vermogen van (deelgebieden in) de 
binnenstad vergroot. 

Om deze visie gecoördineerd te bereiken is in 
de ontwikkelingsstrategie een vierledig ‘plan 
van aanpak’ gepresenteerd, met acties voor álle 
betrokken partijen:
•	 (Grote) projecten aanpakken;
•	 Geleidelijke transformatie stimuleren;
•	 Heldere kaders stellen;
•	 Uitvoeringsprogramma (dit stuk) opstellen.

Proces en leeswijzer uitvoeringsprogramma

De inhoud van dit uitvoeringsprogramma is 
mede tot stand gekomen dankzij de input van 
ondernemers, eigenaren en bewoners van de 
binnenstad. Tijdens enkele dialoogavonden in 
de Bovenkerk is gesproken over mogelijke 
projecten en maatregelen ter versterking van 
het functioneren van de binnenstad op de lange 
termijn: wat moet er echt anders in de toe-
komst? Welke zaken hebben, volgens de 
betrokkenen, de hoogste prioriteit?

Met de verkregen input heeft DTNP, in overleg 
met de Stuurgroep Binnenstadsmanagement 
Kampen (bestaande uit afgevaardigden van de 
gemeente, ondernemers en vastgoedeigena-
ren),	de	definitieve	projectenlijst	opgesteld.	
Deze vindt u op pagina 5 en verder. Eerst geven 
we echter drie belangrijke randvoorwaarden!
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1. Houd de basis op orde

Van visie naar concrete acties

De ruimtelijke visie uit de ontwikkelingsstrategie 
schetst een toekomstbeeld dat niet van de ene 
op de andere dag gerealiseerd zal of kán 
worden. De komende jaren zullen er vele kleine 
stapjes gezet worden in de richting van het 
einddoel. Regel matig tussentijds overleg en 
tijdige evaluatie van de doelen en de voortgang 
helpen bij het behalen van de ambities op de 
lange termijn. 

Dit uitvoeringsplan dient om de koppeling te 
maken tussen de ontwikkelingsstrategie op de 
lange termijn en de concrete acties op de korte 
termijn. Deze route wordt echter nog niet 
helemaal ingevuld, zodat er ruimte blijft om 
gaandeweg nieuwe projecten toe te voegen of 
lopende projecten bij te sturen. Het doel blijft 
daarbij hetzelfde, maar de route ernaartoe kan 
worden bijgesteld. 

Project 0: dialoog en ‘dagelijks’ onderhoud

Terwijl er gewerkt wordt aan het structureel 
verbeteren van de toekomstbestendigheid van 
de binnenstad moet ‘de winkel’ natuurlijk wel 
gewoon open blijven. Tijdens de afgelopen 
(corona)tijd is eens te meer gebleken dat er in 
de	binnenstad	van	Kampen	veel	flexibiliteit,	

inventiviteit en bereidheid tot samenwerking 
aanwezig is. Deze positieve houding, van goede 
onderlinge afstemming en praktische zaken 
direct regelen, vormt de basis van waaruit ook 
aan dit uitvoeringsplan gewerkt kan worden. 

Zaken als aankleding/onderhoud (o.a. sfeerver-
lichting en bloembakken), promotie (shop 
local!), activiteiten (geplande dan wel spontane 
acties) en toezicht/handhaving (schoon, heel en 
veilig) staan in dit document niet centraal, maar 
zijn desalniettemin cruciaal om de lokale en 
recreatieve bezoeker nu en in de toekomst een 
gastvrij onthaal te geven!

Te allen tijde: een aantrekkelijke binnenstad

Op de volgende pagina’s worden vele beleids-
kaders, acties en stimuleringsmaatregelen 
beschreven die daarnaast van belang zijn om 
tot een toekomstbestendigere binnenstad te 
komen. Deze projecten kunnen echter alleen 
slagen wanneer de partijen in Kampen ook de 
basis goed weten te houden. 

NB: ter illustratie en inspiratie zijn op enkele 
plekken in dit document referentiebeelden 
opgenomen. Hiermee laten we, aan de hand 
van een aantrekkelijk voorbeeld, zien wat het 
mogelijke	resultaat	of	effect	zou kunnen zijn van 
de voorgestelde acties en maatregelen.

Dialoogsessie in de Kamper Bovenkerk (okt. 2021)

Wat moet er gebeuren in Kampen? Wie doet wat?
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ook de peilers ‘Decor van de Stad’ (o.a. vergroe-
ning winkelstraten), ‘Vitaliteit & Levendigheid’ 
(o.a. IJsselboulevard) en ‘Organiseren & Mobi-
liseren’ (o.a. samenwerking Gildenkwartier). 

Stuurgroep BMK bewaakt hoofdlijn

De verbondenheid met de overige doelen van 
het Stadsarrangement kan leiden tot slimme 
koppelingen in projecten, mits de dwarsverban-
den continu bewaakt worden. De stuurgroep 
BMK heeft hier, samen met de binnenstadsma-
nager en de ambtelijke programmamanager 
(onderdeel van project 1), een belangrijke verbin-
dende rol als aanjager én toezichthouder. 
Hiermee wordt voorkomen dat kansen blijven 
liggen, of dat stakeholders overvraagd worden.

Communicatiestrategie: bied inspiratie, vier 

resultaten en wees trots!  

Heldere en positieve communicatie is een 
niet te onderschatten stimuleringsmiddel in 
het transformatieproces. Door grote en kleine 
successen te vieren en door met trots over 
de binnenstad te (blijven) vertellen, wordt het 
onderling vertrouwen en het geloof in een mooi 
resultaat groter en ontstaat er nieuwe energie. 
•	 Maak het voorstelbaar: een inspiratieboek 

of -folder is van grote waarde voor het 
transformatieproces. Zo’n boek laat met 
foto’s en teksten zien wat er allemaal met 
een (winkel)pand mogelijk is en welke 
inzichten/resultaten eerdere ingrepen 
hebben opgeleverd. Dit boek kan door de 
binnenstadsmanager of de coach (zie 
hierna) bij de ‘mensen in de stad’ onder de 
aandacht worden gebracht, om hen zo op 
nieuwe ideeën te brengen: “dat willen wij 
ook”. 

•	 Wissel kennis uit: daarnaast is het regelma-
tig delen van (lopende/afgeronde) transfor-
matievoorbeelden	heel	effectief	om	veel-
voorkomende kansen en risico’s in beeld te 
brengen. Tijdens binnenstadsbijeenkom-
sten (kennissessie) of via een regelmatige 
(on-/offline)	nieuwsbrief	kan	je	met	een	
‘normaal’ voorbeeld het grote onbekende 
bekend maken: “dat kunnen wij ook”.

Aanpak transitie en transformatie is afhankelijk van én heeft invloed op andere doelen Stadsarrangement

2. Bewaak de samenhang

Stadsarrangement als gezamenlijk vertrekpunt

In dit uitvoeringsprogramma worden 11 projecten 
onderscheiden (p. 5 en verder) die elk op hun 
eigen wijze zorgen voor een positieve verande-
ring in de binnenstad, zoals beschreven in de 
ontwikkelstrategie (deel 1). Deze projecten staan 
daarbij niet op zichzelf. Ieder van de projecten 
heeft een relatie met een of meerdere van de 
andere doelen uit de binnenstadsagenda: het 
Stadsarrangement. 

Deze agenda van en voor de stad, dat de binnen-
stadspartners in 2019 opstelden, bevat naast 
‘Transformatie en Transitie’ (aanpak leegstand) 
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3. Neem je verantwoordelijkheid

Dit zijn de doelen die wij willen bereiken

In Kampen is de afgelopen jaren een positieve 
tendens op gang gekomen, die maakt dat de tijd 
rijp is om leegstand structureel aan te pakken. 
Wanneer alle betrokkenen zich positief blijven 
opstellen en zich waar mogelijk actief inzetten 
voor het algemeen belang, kan grote gezamen-
lijke meerwaarde worden gerealiseerd in de 
komende jaren.

Kampen beschikt over een solide en professio-
nele binnenstadsorganisatie. Bewijs van de 
kracht van deze samenwerking is de unanieme 
vaststelling van de ontwikkelingsstrategie door 
de Kamper gemeenteraad (dec. 2021). Dankzij 
uitgebreide en zorgvuldige participatie is er een 
breed draagvlak voor de voorliggende verande-
ring. Het doel en de organisatie zijn hier helder: 
dít is ónze koers voor de komende jaren.

Samen de schouders eronder...

Daarbij is er een groot gevoel van saamhorig-
heid én actiebereidheid in Kampen. Tijdens de 
beperkende coronamaatregelen zijn er in 
Kampen in korte tijd heel veel inspirerende 
initiatieven tot stand gebracht. Zo is er tijdens 
de feestdagen niet alleen een nieuwe website in 
het leven geroepen (bezorgeninkampen.nl), 

maar zijn er ook snel afhaalkramen geplaatst én 
hebben vrijwilligers de spullen bij mensen thuis 
bezorgd. Gewoon, om elkaar te helpen in een 
moeilijke tijd. Hiermee laat men in Kampen zien 
wat ondernemers, eigenaren en gemeente 
gezamenlijk kunnen bereiken.

...en gewoon doen!

Nu is het zaak om deze slagvaardige samen-
werking door te trekken richting de toekomst. 
De plannen zijn gemaakt en de contacten zijn 
gelegd: alle seinen staan op groen. Met dit 
uitvoeringsprogramma wordt het startschot 
gegeven om samen aan de slag te gaan, op 
weg naar een vitale binnenstad. 

Het is tijd voor actie!

Hierbij willen we (wellicht ten overvloede) 
benadrukken dat alle binnenstadspartijen bij 
ieder van de projecten in dit uitvoeringspro-
gramma (in meer of mindere mate) een taak te 
vervullen hebben. Of het nu gaat om investeren, 
attenderen, corrigeren of inspireren: ieder heeft 
een rol te vervullen. Ondernemers, vastgoedei-
genaren, bewoners, beleidsmedewerkers en 
bestuurders dragen samen de verantwoordelijk-
heid voor het succesvol realiseren van de 
gewenste kwaliteitsslag. Dus: wacht niet af, 
maar bedenk wat je zelf kan doen!

Over vier jaar samen de balans opmaken

De 11 projecten die hierna worden beschreven 
hebben op dit moment de grootste prioriteit voor 
en de grootste impact op een positieve transitie 
en transformatie van de binnenstad. Hiermee 
kan nu worden begonnen. Gaandeweg zal 
blijken of er daarnaast nog projecten ontbreken 
of dat bepaalde doelen moeten worden bijge-
steld. Voorstel is daarom om dit uitvoeringspro-
gramma over vier jaar (najaar 2025) gezamen-
lijk te evalueren. 
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De projecten (top 11)
Van sleutellocaties naar uitvoeringsprojecten

Het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren 
bestaat uit elf projecten. De projecten komen voort 
uit de deelgebieden, zoals afgebakend in de ontwik-
kelingsstrategie. Hierdoor wordt de onderscheiden-
de kwaliteit per deelgebied, en daarmee de positie 
van de binnenstad als aantrekkelijk geheel, verder 
versterkt. 

Daarnaast is in de ontwikkelingsstrategie (in par. 4.1, 
p. 34) een eerste inventarisatie opgenomen van 
mogelijke sleutellocaties. Op de volgende pagina’s 
zijn deze locaties gekoppeld aan de uitvoeringspro-
jecten, om zo het overzicht van acties, maatregelen 
en locaties compleet te maken.

Niet alles tegelijk, keuzes soms noodzakelijk

De 11 uitvoeringsprojecten worden hierna nader 
toegelicht op volgorde van impact/prioriteit. Het 
‘belangrijkste’ project (transformatie winkelstraat 
versnellen) staat daarbij voorop, mede vanwege de 
sterke afhankelijkheden met de daaropvolgende 
projecten. Deze volgordelijkheid staat overigens los 
van de planning; het is zelfs aan te raden om juist de 
‘lage impact’-projecten snel te realiseren. Hiermee 
kan een positieve ontwikkeling in gang worden 
gezet: er verandert wat in Kampen!

Koppeling projecten-ontwikkelingsstrategie: kleur = deelgebied, nummer(s) = potentiële sleutellocatie(s)
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Transformatie winkelstraat versnellen*

•	 Tandem van transformatiecoach en 
programmamanager binnenstad aan-
stellen: kennis/kunde ontsluiten, proces-
sen stroomlijnen, barrières verlagen en 
koers bewaken (d.m.v. mandaat en 
middelen);

•	 Woonfunctie versterken: wonen boven 
winkels verder monitoren en (waar 
nodig) reguleren; inspiratieboek kwalita-
tieve woontransformatie samenstellen;

•	 Aanvullend:	financiële	(verplaatsings-/
transformatie-)impuls aanbieden: ver-
plaatsing van buiten publieksgerichtge-
bied naar binnen vereenvoudigen.

* Projecten van toepassing op alle deelgebieden, 
maar heeft de grootste impact in deelgebied 2

Kwaliteitsslag uitstraling hoofdstraat 

(Oudestraat bovenstrooms)

•	 Vergroening Oudestraat bovenstrooms: 
inrichtingsplan opstellen en uitvoeren 
t.b.v. een aantrekkelijke en gastvrije 
binnenstad	(kans:	fietsparkeervoorzie-
ning, zit- en groenelement integreren!);

•	 Gevelimpuls instellen t.b.v. een aantrek-
kelijk straatbeeld (onderdeel gereed-
schapskist transformatiecoach: bij 
verandering functie ook upgrade  
uitstraling stimuleren!).

Parkeerdruk binnenstad* 

•	 Belangrijke randvoorwaarde voor goed 
functioneren: stap voor stap gezamenlijk 
blijven werken aan goede balans tussen 
bewoners- en bezoekersparkeren en 
tussen kort- en langparkeren (doelgericht 
versus recreatief);

•	 Mobiliteitsplan opstellen (gemeente) en 
gezamenlijk de situatie blijven monitoren: 
(signaleren,	informeren,	experimenteren);

•	 Idee (gebiedsatelier): ‘treintje’ vanaf 
parkeerlocaties in hoogseizoen? 

Inrichting Nieuwe Markt aanpassen  

t.b.v. warenmarkt én verblijfskwaliteit

•	 Vaste locatie en opstelling warenmark-
ten t.b.v. toekomstbestendige ambulante 
handel en betere spreiding ruimtedruk in 
Vijfpleinengebied;

•	 Integraal pleinontwerp: verkeersfunctie 
(parkeren) terugdringen, (waar mogelijk) 
vergroenen en verblijfskwaliteit plus 
cultuurhistorische uitstraling verbeteren.

Uitstraling Gildenkwartier verbeteren

•	 Eerste agendapunt: samen de straten  
schoon, heel en veilig houden 
(handhaving + elkaar aanspreken);

•	 Lange	termijn:	uitwerking	flexibel	inrich-
tingsplan, met ruimte voor eigen inbreng 
per adres (hekjes-model!).

Beter woon-/leefklimaat (bij de Buitenkerk)

•	 Vervolg omgevingsdialoog: Wat is de  
ambitie voor onze straat? Groener? 
Aantrekkelijker voor gezinnen?

•	 Investeren in buurtvoorzieningen (o.a. 
multifunctionele (werk)ruimte, buurttuin?)

impact/prioritering middenhoog

11. 10.

x

1.
2.

6.

8.

A.

Legenda projectenlijst (zie ook kaart p. 5)
•	 Kleur kader = deelgebied in de Ontwik-

kelingsstrategie (par. 3.3)
•	 Nummer(s) = potentiële sleutellocatie(s) 

zoals opgenomen op voorlopige projec-
tenlijst Ontwikkelingsstrategie (par. 4.1)
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midden

Inrichtingsplan ‘bij de Bovenkerk’ opstellen

•	 Betere overgang in dit belangrijke entreegebied;
•	 Onderzoek knip autoroute t.b.v. rode loper kerk;
•	 Vergroening in lijn met winkelstraat en passend bij functieverandering.

Toeristisch-recreatieve route IJsselboulevard (werf-kazerne-bruine vloot)

•	 Afbouw van verkeersfunctie IJsselboulevard en/of herinrichting kade 
(groen, laagdrempelig, aantrekkelijk!) onderzoeken;

•	 Verbeterde inrichting Van Heutszplein, aandacht voor zichtbaarheid 
Stadskazerne (“je bent er bijna”);

•	 Stapstenen aanbrengen tussen Buitenhaven (Werf & Kogge) en 
binnenstad: verleiding toeristisch-recreatief combinatiebezoek.

Vergroening Geerstraat faciliteren

•	 Meedenken met bewoners/gebruikers: Wat kan waar?;
•	 Lokale samenwerking als inspiratie voor andere deelgebieden.

Informatievoorziening Vispoort/Koeplein

•	 Belangrijkste verdeelpunt bezoekers, nu onduidelijke routing en 
hiërarchie;

•	 Kans voor uitbreiding terrasfunctie Koeplein;
•	 Museum meer openen;
•	 Idee uit ateliers: markering (poort) Broederstraat?

Functioneren Botermarkt verbeteren

•	 Start constructieve omgevingsdialoog: Hoe helpen we elkaar?  
Wat zijn toekomstbestendige functies aan het plein?  
Acties	t.b.v.	fietsverkeer/-parkeren	nodig?

•	 Onderzoek verkeersstructuur (i.c.m. Nieuwe Markt): autoluw maken 
einde Boven Nieuwstraat-Botermarkt;

•	 Idee: Botermarkt als trekker van ‘vijfpleinen-agenda’: stempelkaart?

laag

Daarnaast is per project (waar nodig) aanvullende 
informatie opgenomen, ter illustratie of verduidelij-
king van de impact van de voorgestelde acties en 
maatregelen.

KOSTEN:   nihil  miljoen(en)

LOOPTIJD: 1 jaar  5 jaar

PRIORITEIT: laag  hoog

COMPLEXITEIT: laag  hoog

Leeswijzer: per project is in de titelbalk een indicatie 
gegeven van de (te verwachten) kosten, looptijd, 
prioriteit/impact	en	complexiteit	(o.a.	aantal	stakehol-
ders). Daarbij is de volgende gradatie van toepassing: 

impact/prioriteringmidden

13.

15.

14.

5.

6.

7.

9.

3.
4.
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Transformatieproces versnellen

Doel project:  stakeholders (pandeigenaren, ondernemers en andere initiatiefnemers) faciliteren in het transformatieproces van panden 
   en het waar mogelijk versnellen van het bijbehorende planproces door de inzet van kennis en stimuleringsregelingen.
Resultaat:	 	 een	aantrekkelijke	functiemix	in	dé	hoofdstraat	van	Kampen
Actoren:  stuurgroep BMK houdt regie, gemeente Kampen inspireert en faciliteert ondernemers en eigenaren

etc.) op het gebied van binnenstedelijke transformaties, is ook een goede 
manier om stakeholders te coachen in het transformatieproces. Een pro-
actieve werkwijze en goede communicatie/zichtbaarheid van deze dienst is 
belangrijk: hier is (laagdrempelig en ongedwongen) hulp beschikbaar!

...en programmamanager binnenstad: koers bewaken + processen stroomlijnen

De transformatiecoach jaagt buiten de gemeente de transformatie aan, de 
ambtelijk programmamanager binnenstad is juist binnen de gemeente actief. 
De gemeente is voor veel zaken en processen uit het uitvoeringsprogramma 
(mede)verantwoordelijk: het tijdig behandelen van een principeverzoek, het 
opstellen van omgevingsplanregels, het optimaliseren van de verkeerscircula-
tie en de parkeerdruk, beheer van de openbare ruimte, woonprogramma, 
toezicht en handhaving etc. Door binnen de gemeentelijke organisatie te 

Inspireren, meedenken en verbinden: aanstellen transformatiecoach...

Iedere verandering is moeilijk. Ondernemers en eigenaren die ‘iets’ willen 
in de binnenstad moeten rekening houden met veel verschillende barrières 
en risico’s. Het overwinnen hiervan kost vaak veel tijd en moeite; relocatie 
(van	de	onderneming)	of	transformatie	(van	het	vastgoed)	is	een	complexe	
opgave. Bovendien zijn dergelijke trajecten, zeker voor zelfstandige partijen, 
nieuw: ze hebben wellicht niet eerder hun pand of zaak zo ingrijpend hoeven 
transformeren. Het ontbreekt daardoor vaak aan kennis over bijvoorbeeld 
bouwvoorschriften,	bestemmingsplanregels	of	financiële	haalbaarheid.	

De transformatiecoach biedt hierin ondersteuning: dit is de ‘vraagbaak’ voor 
ondernemers en eigenaren die een verandering overwegen. De transforma-
tiecoach denkt mee, brengt opties in beeld, verschaft kennis en legt de 
nodige contacten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse bestaande en 
nieuwe instrumenten, waaronder de leegstandsmonitor en verschillende 
financiële	impulsen	(zie	overzicht	pag.	12).

De transformatiecoach hoeft overigens niet één persoon te zijn. Het inrichten 
van een samengestelde helpdesk of taskforce, met meerdere deskundigen 
(financieel	expert,	een	bouwkundige,	een	jurist,	een	expert	in	verduurzaming,	

Voorbeeld Rotterdam | In Rotterdam werken ze al met een transformatiecoach. 

Voor 9 gebieden in de gemeente is de transformatiecoach aan de slag. Ze 

helpen eigenaren die willen transformeren met kennis en kunde, en kunnen 

eigenaren koppelen aan de juiste expert, zoals een architect of aannemer. 

Het resultaat is op straat zichtbaar: de doelstelling was ca. 90 panden te 

transformeren het afgelopen jaar, het zijn er ca. 160 geworden.
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deze functie het beste kan worden ingevuld. Op pagina 11 zijn enkele 
concrete actiepunten benoemd die primair (op korte termijn) moeten worden 
opgepakt binnen de gemeente Kampen, om zo de transformatie in de 
binnenstad verder te versnellen.

Kwaliteiten benutten: woonfunctie binnenstad kwalitatief versterken

In het verleden zijn veel verdiepingsmeters in onbruik geraakt, ten gunste 
van een zo hoog mogelijk rendement van winkelmeters op de begane grond. 
Met de afnemende vraag naar winkelruimte wordt het verhuren van de 
bovenverdieping voor veel pandeigenaren opnieuw interessant. Ook voor de 
vitaliteit van de binnenstad is dit, tot op zekere hoogte, een gewenste ontwik-
keling: de binnenstad wordt weer meer een stadswijk en minder (alleen) een 
winkelcentrum. 

Belangrijke opgave voor de komende jaren is het bewaken/stimuleren van 
een kwalitatief hoogwaardige woontransformatie in de binnenstad. Dit betreft 
niet alleen de zorgwoningen-problematiek (waarvoor inmiddels de nodige 
maatregelen zijn genomen), maar ook een prettig woon-/leefmilieu in de 
binnenstad als geheel. Een te sterke ‘verkamering’ van de binnenstad leidt 
immers tot een te grote ruimtedruk. Aansluitend op de gemeentelijke woonvi-
sie (‘Bouwsteen wonen’, sept. 2021) kan, ter stimulering van de kwalitatieve 

sturen op het behalen van de gezamenlijke doelstellingen uit de ontwikke-
lingsstrategie kunnen bepaalde barrières worden weggenomen of verlaagd 
en daarmee het uitvoeringsprogramma en het transformatieproces worden 
versneld. 

De programmamanager is verantwoordelijk voor het bewaken van de sa-
menhang tussen de uitvoeringsprojecten en daarnaast voor de voortgang 
van de diverse uitvoeringsprojecten waar de gemeente verantwoordelijk voor 
is, onder andere door integraal en op strategisch niveau op verschillende 
beleidsterreinen en relevante dossiers mee te denken en waar nodig bij te 
sturen. Een nauwe samenwerking met de transformatiecoach en binnen-
stadsmanager is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Binnen de gemeentelijke organisatiestructuur zal dan ook nader bekeken 
moeten worden hoe (en met welk mandaat en met welke ondersteuning) 

Voorbeeld Assen | Sinds enkele jaren kent de gemeente Assen een programma-

manager binnenstad. Deze persoon is binnen de gemeente verantwoordelijk 

voor de doorontwikkeling van de binnenstad. De programmamanager 

coördineert en regisseert in het gemeentehuis, luistert naar de geluiden 

buiten het gemeentehuis  en werkt aan draagvlak voor (te maken) keuzes.

Transformatieproces versnellen
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KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

* Transformatiecoach: minimaal 0,5 fte à € 30.000 per jaar 
   Programmamanager (in dienst bij gemeente): n.t.b.
   Inspiratieboek: € 15.000 à € 20.000

*

woontransformatie, gestart worden met het samenstellen van een inspiratie-
boek (‘historisch wonen in de hartelijke hanzestad’). Hierna (op pagina 13) is 
ter referentie een voorbeeld uit de binnenstad van Venlo toegevoegd. Door 
een selectie van ‘goede voorbeelden’ te tonen én door ook (contact)informa-
tie bij te voegen, worden pandeigenaren gestimuleerd tot een (iets grotere) 
investering met een duidelijke meerwaarde voor het binnenstadsmilieu. 

Verdere koppelkansen liggen in het verduurzamen van de panden, het terug-
brengen van het historische gevelbeeld en het openen van dichtgeslibte 
bouwblokken	(binnenplaats	t.b.v.	fietsenstalling,	opslag	en/of	een	groene	
binnentuin). 

Daarnaast: verplaatsingsimpuls voor ondernemers (zie verder p. 12) 

Doel	van	deze	financiële	impuls	is	het	ondersteunen	van	gewenste	verhuis-
bewegingen van ondernemers/ondernemingen naar het publieksgerichte 
gebied in de Kamper binnenstad (zie kaart op p. 11; verplaatsing richting de 
gemarkeerde straatdelen wordt dus ondersteund). De bijdrage is bedoeld 
voor de kosten die de ondernemer maakt bij de verplaatsing naar het con-
centratiegebied: vaak dient een (volledig) nieuwe inventaris aangeschaft te 
worden, het nieuwe interieur dient verbouwd/aangepast te worden, en de 
verhuizing zelf kost natuurlijk ook geld (en omzet). 

Transformatieproces versnellen

Niet alle ondernemers die wel zouden willen 
verplaatsen, kunnen deze kosten opbrengen (of 
durven dat). De impuls helpt om twijfelende/
afwachtende ondernemers over de streep te 
trekken. Ook vergroot de impuls de kans dat de 
verplaatser een zachte landing maakt op de 
nieuwe locatie (en daarmee een goede eerste 
indruk bij de bezoeker). 

Optioneel: deze impuls zou verder verruimd 
kunnen worden door ook verplaatsingen binnen 
het publieksgerichte gebied te ondersteunen; 
hiervan	achten	wij	het	effect	echter	(in	eerste	
instantie) minder groot. Pas wanneer op termijn 
blijkt dat veel ondernemers binnen het concen-
tratiegebied niet meer lekker in hun pand zitten, 
zou overwogen kunnen worden om deze 
aanvullende regeling op te nemen. Daarmee 
kan de interne stoelendans op gang worden 
geholpen, wat vervolgens weer de kans op 
nieuwkomers/verplaatsers vergroot.
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Bestemmingsplan/omgevingsplan aanpassen n.a.v. ontwikkelingsstrategie

Zowel binnen als buiten het publieksgerichte gebied zullen enkele bestem-
mingsvlakken en -regels aangepast moeten worden, in lijn met de vastge-

stelde ruimtelijk-economische visie uit de Ontwikkelingsstrategie. Hierbij moet 
zorgvuldig gebalanceerd worden, zodat het bestemmings(-/omgevings)plan niet te 
ruim, maar ook niet te beperkend wordt. Op de kaart hiernaast is een nadere 
uitwerking opgenomen m.b.t. het afbakenen van de brede ‘centrumfunctie’. 

Ruimtelijk-economisch beleid (blijven) bewaken

In zowel de detailhandels- als de horecavisie zijn structurele keuzes gemaakt, ter 
bescherming van de positie van de binnenstad. Voor het toekomstbestendig  
functioneren van de binnenstad is het vervolgens uitermate belangrijk dat deze 
structuurkeuzes ook in de praktijk bewaakt worden.

Mobiliteitsplan (verkeer & parkeren) samenstellen

Bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor het functioneren van het 
centrum. In het mobiliteitsplan, dat naar verwachting in 2023 wordt herzien, dienen 
enkele structurele keuzes gemaakt te worden ten aanzien van de verkeersfunctie 
van bepaalde binnenstadsgebieden (bijv. een autoluwere Burgel of IJsselkade) en 
de (te) hoge parkeerdruk (m.n. balans bewoners/bezoekers zuidzijde). 

Overige beleidsvelden (o.a. wonen, welstand, beheer, handhaving en cultuur)

•	 Welk woonprogramma is beschikbaar? Wat is goed wonen in de binnenstad? 
•	 Welstandsregels afstemmen met binnenstadsambities: gaat er nu iets mis?
•	 Schoon heel en veilig: welke ambities/afspraken en tot waar A-niveau? 
•	 Zichtbaarheid/optreden BOA’s en politie: korte- en langetermijnacties?
•	 Toekomstperspectief Stedelijk Museum, stadskazerne/bieb, Quintus, etc.?

Voorstel aangescherpte functionele afbakening t.b.v. OmgevingsplanPrimaire acties gemeente (regie: programmamanager binnenstad)
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Ter versnelling van het transformatieproces worden verschillende financi-

ele impulsen voorgesteld. Elk van de instrumenten heeft zijn eigen doel. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de verschillende soorten subsidies 

die DTNP voorstelt, met daarbij tevens een richtbedrag als voorstel. 

Verplaatsingssubsidie | Hoogte vergoeding: 50% van de kosten tot maximaal 

€ 15.000

•	 Bedoeld voor ondernemers die langer dan 2 jaar buiten het publieksge-
richte gebied gevestigd zijn en die hun onderneming willen verplaatsen 
naar het publieksgerichte gebied in de binnenstad. 

•	 Ondernemers komen alleen in aanmerking voor de subsidie als zij 
stoppen met hun onderneming op de achterblijvende locatie én zij daar 
geen nieuwe onderneming beginnen.

Gevelsubsidie | Hoogte vergoeding: 50% van de kosten tot max. € 1.500 per 

strekkende meter gevel.

•	 Bedoeld voor eigenaren van panden in het publieksgerichte gebied van 
de binnenstad die de gevel aan de voorzijde van hun pand willen opknap-
pen. 

•	 Eigenaren komen alleen in aanmerking voor de subsidie indien de 
transformatie leidt tot een verbetering van het aanzicht en de ruimtelijke 
kwaliteit van het vastgoedobject zelf en van het gebied waarin het ligt, en 
deze past binnen de kaders uit de Ontwikkelingsstrategie Transitie en 
Transformatie binnenstad. 

•	 Regulier	onderhoud	valt	explicitiet	buiten	de	subsidiabele	kosten.	

Overzicht voorstel financiële impulsen (subsidiepakket)

Transformatiesubsidie | Hoogte vergoeding: 50% van de kosten tot maximaal 

€ 30.000

•	 Bedoeld voor eigenaren van winkel- en horecapanden buiten het pu-
blieksgerichte gebied die hun pand willen herontwikkelen naar een 
andere functie. 

•	 Eigenaren komen alleen in aanmerking voor de subsidie indien de 
transformatie leidt tot een verbetering van het aanzicht en de ruimtelijke 
kwaliteit van het vastgoedobject zelf en van het gebied waarin het ligt, en 
deze past binnen de kaders uit de Ontwikkelingsstrategie Transitie en 
Transformatie binnenstad. 

•	 Regulier	onderhoud	valt	explicitiet	buiten	de	subsidiabele	kosten.	

Plansubsidie | Hoogte vergoeding: 70% van de kosten tot maximaal € 1.000 

voor een gevelsubsidie en tot maximaal € 2.500 voor overige subsidies

•	 Ook het ontwikkelen van een plan voor transformatie, verplaatsing en/
of gevelverbetering kost geld. Deze kosten zijn relatief laag ten opzichte 
van de ingreep zelf, maar het zijn wel kosten die in de weg kunnen staan 
om überhaupt aan een grotere ingreep te denken. Door hiervoor een 
subsidie te verlenen kan de eerste drempel worden weggehaald. 
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Inspiratieboek woontransformatie*

De uitgave ‘Wonen en werken in erf-

goud’ van de gemeente Venlo bevat een 

viertal voorbeelden van transformatie 

van leegstaand vastgoed in de binnen-

stad tot een aantrekkelijke historische 

woon-/werkruimte. 

De gemeente Venlo stimuleert zo vast-

goedeigenaren om leegstaande histori-

sche panden geschikt te maken voor 

wonen en werken. Achterin het boekje is 

bovendien contactinformatie opgenomen.

* Bron: gemeente Venlo
Investeren in een vitaal Venlo

Joep Selen, bouwkundige en restaurator

Oog hebben voor de schoonheid waar anderen misschien aan voorbij 
gaan. En mogelijkheden zien waar ieder ander het liefst zou gaan slo-
pen. Het zijn twee onmisbare eigenschappen bij het restaureren van 
monumentale panden. Joep Selen beschikt over allebei: als restaura-
tie-architect was hij betrokken bij een groot aantal restauratie-pro-
jecten, waaronder een groot deel van de ‘Erfgoudpanden’ in deze 
brochure.  

Andere projecten waar hij bij betrokken was zijn onder andere de 
Arenborg, Huize De Koel in ’t Ven en zijn eigen woning Huize Soomers. 
Joep werkt al meer dan 25 jaar in de restauratiewereld, waarvan de 
laatste tien jaar in Venlo. In die jaren ontwikkelde hij steeds meer 
een eigen kijk op restaureren: “Wat mij aanspreekt”, vertelt hij, “is 
dat je een oud pand, waar iedereen aan voorbijgaat en waarvan nie-
mand meer de schoonheid ziet, in oude staat kunt terugbrengen. Een 
monument dat ieder ander zou slopen, tóch weer voor bewoning ge-
schikt maken, dat interesseert mij mateloos.”

Meestal gaat Selen volgens een vast stramien te werk: “Ik bekijk de 
geschiedenis van het monument en probeer in het pand bewonings-
sporen te vinden, samen met de bouwhistoricus. Dus gaan we op zoek 
naar de oorspronkelijke bouw en de verbouwingen en aanpassingen in 
het verleden. Die bouwgeschiedenis proberen we tijdens de restau-
ratie ook zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Ik laat het oude gebouw 
verder zoveel mogelijk in zijn waarde, breng er geen poespas in aan.” 

Natuurlijk vraagt het opnieuw geschikt maken van een monumentaal 
pand wel degelijk om aanpassingen. Selen: “Daarbij gebruik ik wel 
zoveel mogelijk originele materialen en benut ik authentieke details. 
Uiteraard doe ik daarbij ook concessies: je wilt zo’n pand immers 
bruikbaar maken voor zeker tweehonderd jaar.” 

Tijdens het restaureren van de panden aan de Markt in Venlo, ging 
Selen beseffen hoeveel mogelijkheden de binnenstad van Venlo nog 
meer biedt. “Er staan nog tientallen soortgelijke oorspronkelijk mid-
deleeuwse panden te verkrotten. In elk geval aan de bovenkant, want 

onder zitten de winkels van de grote ketens. De etages erboven staan 
leeg. Ontzettend jammer, je kunt daar prachtige appartementen en 
lofts van maken.”

Daarmee boek je volgens Selen dubbele winst: “Je koestert en be-
houdt je middeleeuws erfgoed én je verrijkt Venlo met aantrekkelijke 
woningen op bijzondere plekken, midden in de stad.”

“Van leegstaande bovenetages kun je 
prachtige appartementen maken”

1918

Parade 26

1. .
2. 

De Venlose binnenstad is een schatkamer met prachtige historische 
panden. In de loop van de tijd zijn deze weggemoffeld achter 
voorzetwandjes en verlaagde plafonds. Haal je die weg, dan komt er 
werkelijk iets fantastisch tevoorschijn. 

Eigenaar Paul Cuypers van het eeuwenoude pand Parade 26 heeft dat 
na jarenlange leegstand gedaan. In de zijgevel trof bouwhistoricus Birgit 
Dukers een middeleeuwse vakwerkconstructie aan, die verwijst naar de 
oudste fase van het handelshuis. Ze onderwierp het hout aan een nadere 
studie: dat jaarringenonderzoek wees uit dat het pand dateert van kort na 
1385. Vermoedelijk is dit het oudste stukje vakwerk in Limburg. 

De perfecte mix van modern en middeleeuws

22

Wonen in een
middeleeuwse schatkamer

23

Parade 26

Toepassing in Kampen: in het inspiratieboek kan op een inspirerende 
manier voor enkele panden in de binnenstad van Kampen een schetsma-
tige impressie worden uitgewerkt: hoe zouden deze panden eruit kunnen 

komen te zien, met de juiste investeringen? Welke kansen ontstaan er bijvoor-
beeld door een functieverandering op de begane grond? Of door splitsing, 
danwel samenvoeging, van panden? En hoe zou de bovenverdieping beter 
benut kunnen worden? 

Deze en andere vragen worden aan de hand van een tiental beeldbepalende 
panden in de binnenstad uitgewerkt. Hierbij worden voorbeelden van gevelver-
betering,	planontwerpen	en	indicatieve	(financiële)	haalbaarheidcases	getoond,	
die pandeigenaren kunnen verleiden in hun pand te gaan investeren. Aanvullend 
worden enkele ‘best practices’ getoond van al gerealiseerde succesvolle trans-
formaties door pandeigenaren.
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Kwaliteitsslag uitstraling hoofdstraat (Oudestraat bovenstrooms)

Doel project:  realiseren van een gastvrije en comfortabele inrichting van de 
   openbare ruimte, samen met ondernemers in de hoofdstraat
Resultaat:  een aantrekkelijke, groene, laagdrempelige en verzorgde hoofdstraat
Actoren:  gemeente Kampen, eigenaren, ondernemers en bewoners

Inrichtingsplan (voor vergroening) Oudestraat bovenstrooms realiseren

De Oudestraat oogt, zeker in het kerngebied tussen Geerstraat en Plantage, zeer stenig en 
enigszins gedateerd. Het aantal bankjes en laag (planten) en hoog groen (bomen) is mini-
maal, terwijl groen wel een belangrijke bijdrage levert aan een aantrekkelijke verblijfsomge-
ving. Rustpunten om even te zitten en een groenere, schaduwrijkere omgeving worden door 
winkelend publiek én bewoners gewaardeerd. 

Met	het	pilotproject	‘fietsparkeren	in	de	binnenstad’	is	een	begin	gemaakt	met	het	gastvrijer	
inrichten van de Oudestraat. Ook is er reeds een studie uitgevoerd naar mogelijke manieren 
om de hoofd(winkel)straat te vergroenen; een gewenste actie vanuit zowel klimaatadaptatie 
(tegengaan hittestress) als bezoekgemak (aantrekkelijk straatbeeld).

In overleg met ondernemers en bewoners in de Oudestraat zal nader bekeken moeten 
worden	op	welke	locaties	groen,	zitgelegenheden,	verlichting	en/of	fietsenrekken	(nietjes),	
al dan niet gecombineerd in één object, het beste geplaatst kunnen worden voor een zo 
gastvrij mogelijke binnenstad. Belangrijk hierbij is te denken en werken vanuit de kwaliteits-
structuur in de hele straat, zodat eenheid in de straat blijft bestaan en de straat ‘leesbaar’ 
is.

Referentie: menukaart vergroening Arnhem >
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Gevelimpuls instellen t.b.v. een aantrekkelijk straatbeeld (zie ook p. 12)

Ook het gevelbeeld langs de Oudestraat kan een kwaliteitsimpuls gebruiken. 
Een aantrekkelijk en hoogwaardig gevelbeeld, met respect voor de historie, 
leidt niet alleen tot een prettigere verblijfsomgeving, maar ook tot meer kans 
op nieuwe huurders. Het opknappen van een gevel kost veel geld en heeft 
niet altijd de hoogste prioriteit bij eigenaren, terwijl (pro-actief) investeren in 
de	uitstraling	van	het	pand	wel	een	grote	meerwaarde	heeft.	Een	financiële	
impuls kan net het zetje zijn om wel de gevel te moderniseren (verduurzamen) 
en/of deze in oude glorie te herstellen (“op de grond zetten”). 

NB1 Bij deze impuls staat een algehele kwaliteitsverbetering, die ‘normaal 
gesproken’ niet (vanzelf) tot stand zou komen, voorop. Regulier onderhoud 
(schilderwerk e.d.) valt dus in de basis buiten de steunmaatregel;
NB2	Idealiter	wordt	deze	impuls	gekoppeld	aan	specifiek	(vernieuwd)	bouw-
kundig/welstandsbeleid. Op deze manier worden niet alleen de doelen uit de 
transformatiestrategie, maar ook de ambities uit bijvoorbeeld een beeldkwali-
teitsplan (‘puienbeleid’), uitstallingenbeleid, erfgoednota of verduurzamingsvi-
sie behaald. Bovendien worden de proceskosten en doorlooptijd voor aanvra-
gers en uitvoerende instanties verkleind: het is duidelijker wát voor 
kwali teits     slag op een bepaalde locatie gewenst is. Hiermee wordt het succes 
(impact/efficiëntie)	van	deze	impuls	nog	groter.

Kwaliteitsslag uitstraling hoofdstraat (bovenstrooms)

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

*  Inrichtingsplan: € 10.000 à € 20.000
Groen-/zitelementen (sterk afhankelijk van o.a.
omvang en kwaliteit):  € 600 à € 10.000 (of meer)

*

OPTIONEEL - Kwaliteitsimpuls voor monumenten 
Omwille van monumentenbeheer, behoud en verbetering van de sfeer en 
beleving van de binnenstad én de transitie en transformatie van de binnen-
stad	achten	wij	ook	een	aanvullende	financiële	impuls	die	gekoppeld	is	aan	
monumentale panden in de binnenstad nuttig. 

Voor een zo groot mogelijke impact/reikwijdte voor wat betreft de transforma-
tieopgave adviseren wij om deze impuls te koppelen aan een van de overige 
stimuleringsmaatregelen (zie overzicht p. 12). Uiteraard heeft deze kwaliteits-
impuls ook in andere gevallen	een	positief	effect	op	de	(economische)	toe-
komstbestendigheid van de binnenstad, maar is de impact op de transforma-
tieopgave minder groot.  

NB: de impuls kan ook ‘andersom’ worden benaderd; binnen een algemene 
steunmaatregel voor monumentale gebouwen wordt een uitzonderingspositie 
(bonus-impuls!) aangebracht voor binnenstedelijke transformatie-objecten.
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Parkeerdruk binnenstad aanpakken

Doel project:  bereikbaarheid en bezoekgemak binnenstad verbeteren
   (cruciale randvoorwaarde voor bezoeker en bewoner!)
Resultaat:  goede spreiding (lang)parkeerders over binnenstad
Actoren:  gemeente Kampen om tafel met stakeholders (o.a. bewoners)

Op pagina 11 (‘primaire acties gemeente Kampen’) is reeds aandacht 
besteed aan de gemeentelijke inzet voor een betere bereikbaarheid van 
de binnenstad. Het opstellen van een samenhangend mobiliteitsplan, op 
basis van structurele keuzes, is primair een gemeentelijke taak. 
Desondanks hebben ook de overige binnenstadspartijen een belangrijke 
functie om (samen) te komen tot een zo goed mogelijke bereikbaarheid/
gastvrijheid van de binnenstad:
•	 Signaleer: in de historische binnenstad van Kampen zal altijd maat-

werk nodig blijven om de verkeers-/parkeersituatie te optimaliseren. 
Juist de binnenstadsgebruikers weten waar de schoen knelt: blijf dit 
aankaarten bij elkaar;

•	 Informeer: hoe beter de gastheren en gastvrouwen van de binnenstad 
hun bezoekers informeren over de bereikbaarheid, hoe beter de 
bezoekersstromen zich kunnen verdelen. Ook andere modaliteiten 
(met	name	(deel)fiets,	maar	ook	boot,	bus	en	trein)	verdienen	daarbij	
de	komende	jaren	extra	aandacht.	

•	 Experimenteer: “Kunnen we als binnenstadspartijen een gezamenlijke 
pendeldienst (treintje) aanbieden die in het hoogseizoen vanaf belang-
rijke bronpunten (parkeer-/recreatielocaties) de binnenstad aandoet?” 
“Kunnen we onze logistieke bewegingen bundelen?” Kunnen we...?

Parkeren in Kampen kan (én moet) altijd beter

De binnenstad van Kampen heeft door haar historische karakter een chro-
nisch gebrek aan parkeergelegenheid voor alle binnenstadsgebruikers. Op 
verschillende momenten in de week is er sprake van veel zoekverkeer, 
waarbij zowel bewoners als bezoekers op zoek zijn naar een vrije (en goede) 
parkeerplaats. 

De transitie van de binnenstad gaat de komende jaren gepaard met een 
veranderende parkeervraag in en om de binnenstad. Zo zijn recreatieve 
bezoekers eerder bereid om verder van hun bestemming te parkeren dan 
doelgerichte bezoekers(/consumenten). Toch biedt deze verschuiving niet dé 
oplossing voor het parkeervraagstuk in de binnenstad van Kampen. 

Situatie stap voor stap verder optimaliseren; investeringen blijven nodig

Er zijn de afgelopen jaren al veel resultaten geboekt in de optimalisatie van 
de verkeerssituatie in en om de binnenstad. Voorbeelden zijn onder meer de 
oplevering van de parkeergarage Buitenhaven en de aanpassing van de 
parkeernormen en het vergunningstelsel (zonering) in de binnenstad. Toch 
zijn er ook wat ‘dossiers’ blijven liggen, die wel van belang zijn voor de 
binnenstad (bijv. Bolwerk Buitenwacht). 

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

* Primair inzet van programmamanager binnenstad

*
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Uitstraling Gildenkwartier verbeteren

Doel project: positieve ontwikkeling Gildenkwartier stimuleren; saamhorigheid en samenwerking
  (wederzijds vertrouwen) uitbouwen en authenticiteit bewaken
Resultaat:	 een	eigenwijs	stukje	stad	met	een	brede	functiemix	en	aantrekkelijke	uitstraling
Actoren: ondernemers, eigenaren en bewoners aan zet, gemeente Kampen treedt op waar nodig

Ambitie: een verbindend ontvangstkwartier

Het Gildenkwartier is door haar ligging voor veel mensen die de Kamper 
binnenstad bezoeken het ontvangstkwartier. Vanaf de parkeergarage en de 
passantenhaven aan de noordkant en vanaf de IJsselkade en Stadsbrug 
aan de (zuid)oostkant trekken bezoekers via het Gildenkwartier de stad in. 
Hetzelfde geldt voor de culturele trekkers van Kampen: het Gildenkwartier 
vormt de verbinding tussen Koggewerf, Buitenkerk en Stadskazerne ener-
zijds, en Stedelijk Museum, Nieuwe toren, Ikonenmuseum, Stadsgehoorzaal 
en de warenmarkt anderzijds.

Aandachtspunten zijn de ‘verstilde plekken’ overdag, als gevolg van (mono-
functionele) nachthoreca, en slecht onderhouden of leegstaande panden 
met weinig kwaliteit en continuïteit in gebruik. Toch ligt in het ‘scherpe 
randje’, het diverse aanbod en gebruik (overdag én ’s nachts), ook juist de 
kracht van het Gildenkwartier.

De toekomst van het Gildenkwartier tekent zich in het huidige aanbod al 
aardig af. Het is gevarieerd en sluit aan op het ‘nieuwe centrumbezoek’, 
waarin	ambacht,	kunst	en	cultuur,	exclusieve	producten	en	beleving	een	
grotere rol spelen. Bij zowel ondernemers als eigenaren staan samenwer-
king, kwaliteit en een positieve sfeer hoog in het vaandel.

Acties Gildenkwartier (op korte termijn):

•	 Houd het samen heel en schoon (bestrating en meubilair)
•	 Creëer meer natuurlijk (duurzaam) groen 
•	 Houd toezicht en handhaaf op o.a. stankoverlast van horeca 
•	 Zorg voor aantrekkelijke etalages en verzorgde panden
•	 Stimuleer en help startende ondernemers met een lokale buddy
•	 Faciliteer saamhorigheid en samenwerking (wederzijds vertrouwen)
•	 Focus op positieve ontwikkelingen, waardeer hen die bijdragen en 

draag de visie (Hartelijke Hanzestad) uit in woorden en daden 
(consequent en objectief)

•	 Breid samenwerking/kruisbestuiving met omliggende deelgebieden 
en publiekstrekkers uit (m.n. Stadskazerne, Stedelijk Museum)

Streefbeeld Gildenkwartier (op lange termijn):

Hergebruik	openbare	ruimte	volgens	flexibel	
inrichtingsplan met ruimte voor eigen inbreng/
invulling van de gevelstrook per adres*. Een 
succesvol voorbeeld hiervan zijn de Sittardse 
hekjes op de Steenweg in Sittard, waardoor een 
nieuwe, semi-private zone is gecreëerd.

* Zie ook beelden in het ‘wat als...’-kader op p. 18 van de Ontwikkelingsstrategie)

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

* Indicatie kosten: 
- sierwerkhekje 1 x 1 m., incl. plaatsen: € 150
- groenelement:  € 600 à € 1.500

*

* Primair inzet van programmamanager binnenstad
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Inrichting Nieuwe Markt aanpassen t.b.v. meer verblijfskwaliteit en vitale warenmarkten

Doel project:  recreatieve aantrekkingskracht binnenstad verbeteren door opwaardering van de verblijfskwaliteit en multifunctionaliteit van 
   de Nieuwe Markt, rekening houdend met een toekomstbestendige positionering (opstelling/programmering) warenmarkten
Resultaat:  een ontspannen stadsplein met een goede balans in pleinfuncties (groen, historie, markt, parkeren, cultuur, rust, water, etc.)
Actoren:  gemeente Kampen aan zet, stad (warenmarkt, ondernemers, eigenaren, bewoners) denkt mee

Context: tot op heden geen eenduidigheid in visies en plannen

Het afbouwen van de parkeerfunctie van de Nieuwe Markt is een ambitie 
waar al jaren over gesproken wordt in Kampen. In de Gebiedsvisie Kampen 
Binnenstad uit 2012 werd het als volgt geschetst: “de Nieuwe Markt (een 
voormalige kloostertuin) kan veel aan charme en uitstraling winnen door 
toevoeging van bomen en groen; het verleden kan daarbij als inspiratiebron 
dienen”. In het Verkeerscirculatieplan (2017-2030) is toch, vanuit behoud van 
bezoekgemak, besloten de circa 60 parkeerplekken hier te behouden. 
Recentelijk is er echter, door toegenomen bewustzijn op thema’s als duur-
zaamheid en klimaatadaptatie, nieuwe aandacht ontstaan voor het (middels 
kleinschalige ingrepen) vergroenen van de Kamper binnenstad.

Ambitie: van parkeerplein naar verbindend stadsplein

De Nieuwe Markt is een belangrijke ruimtelijke schakel in de ontwikkelings-
strategie. Om de transitie en transformatie van de binnenstad te bevorderen 
zal de stad zich in de toekomst meer als recreatieve locatie moeten presen-
teren. In het ‘Vijfpleinen-gebied’ staat daarom ontmoeten en genieten 
voorop. Met de verschuiving van ‘doelgericht winkelen’ naar ‘recreatief 
verblijven’ verschuift (op termijn) ook de parkeervraag in de binnenstad; er is 
in de toekomst minder behoefte aan functionele parkeerplaatsen, ten gunste 
van aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsplekken.  

Actie: ontwerpend onderzoek naar ruimtelijk programma van eisen...

Herinrichting van de Nieuwe Markt is een integraal vraagstuk waarbij veel 
verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen (zie ook 
kader ‘wat als’ op p. 20 van de Ontwikkelingsstrategie). Tegelijkertijd ligt hier 
een dubbele kans om de recreatieve functie van de binnenstad te verster-
ken: meer verblijfskwaliteit én een goed functionerende warenmarkt (als 
wekelijks feestje in de binnenstad). Door middel van een uitgebreide omge-
vingsdialoog en ontwerpend onderzoek, waarbij schetsenderwijs met de 
betrokkenen verschillende (on)mogelijkheden worden verkend, kan worden 
toegewerkt naar een ruimtelijk programma van eisen: dit willen we in de 
toekomst met de Nieuwe Markt!

...en toekomstbestendige opstelling/programmering warenmarkten

Daarbij is het belangrijk oog te houden voor de toekomst(bestendigheid) van 
de warenmarkten in Kampen. In het landelijke adviesrapport voor de ambu-
lante handel ‘Proeven en Ontmoeten’ (opgesteld door DTNP in opdracht van 
de CVAH) zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een goede positione-
ring van de warenmarkt in het lokale verzorgingsgebied. De ruimtelijke 
inpassing is een van de succesfactoren die een rol spelen bij een vitale 
markt.
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Markt: online concurrentie en toenemende ruimtedruk dwingen tot keuzes

De ambulante handel (warenmarkt en standplaatsen) in Nederland verkeert 
in	zwaar	weer.	Door	concurrerend	online	en	offline	aanbod	loopt	het	markt-
bezoek al jaren terug. Tegelijkertijd is het horecabezoek, de festivalcultuur 
en het eten en drinken buitenshuis in het land de afgelopen jaren populairder 
geworden. Steeds meer consumenten zijn op zoek naar ‘sfeer’ en ‘beleving’ 
in de vrijetijdsbesteding; dit biedt kansen voor de warenmarkt!

Ambitie: een wekelijks feestje in de binnenstad

De warenmarkten horen bij de binnenstad. Deze wekelijkse mini-evenemen-
ten zijn een verrijking voor het centrum; het versterkt de recreatieve functie 
van de binnenstad. Bovendien vormt het verrassende/specialistische aanbod 
op de markt een mooie aanvulling op het reguliere aanbod in de binnenstad. 

Andersom	profiteren	ook	de	marktondernemers	van	het	reeds	aanwezige	
winkel- en horecapubliek in het centrum. De gezamenlijke ambitie is om te 
komen tot een optimale marktopstelling en invulling, waarbij zowel de markt- 
als binnenstadsondernemers zich zo goed mogelijk kunnen presenteren aan 
de binnenstadbezoeker. Het gezamenlijk belang staat daarbij voorop: de 
binnenstad als geheel zo aantrekkelijk mogelijk maken!

Referentiebeeld 1: impressie Marktplein, Ede    (bron: Hosper)

Referentiebeeld 2: impressie Koopmansplein, Assen   (bron: OKRA)

Inrichting Nieuwe Markt aanpassen

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

* Grove inschatting o.b.v. € 200 à € 300/m² plein:  
   minimaal € 500.000 à € 750.000 voor herinrichting,      
   plus € 50.000 planvormings- en proceskosten

*
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Woon-/leefklimaat Oudestraat (bij de Buitenkerk) verbeteren

Doel project:  alternatieve (niet-publieks)functies stimuleren door buurtbewoners/eigenaren
   de regie terug te geven op weg naar een aantrekkelijk woon-/werkmilieu
Resultaat:  een sfeervol stedelijk woonerf met gemengd gebruik 
Actoren:  lokale partijen aan zet, gemeente faciliteert

Prettig wonen en werken in een sfeervol historisch decor

Het noordelijke deel van de Oudestraat, tussen Stadskazerne en 
Buitenhaven, maakt op de lange termijn geen deel meer uit van de publieks-
gerichte (ruimtelijk-economische) hoofdstructuur van de binnenstad. Hier 
liggen kansen om de Oudestraat verder door te ontwikkelen tot een aantrek-
kelijk stedelijk woonerf. Hier kent men de buren!

Belangrijkste eerste stap in dit project is het opstarten van een integrale 
omgevingsdialoog met de bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en 
overige gebruikers van dit stukje binnenstad: Wat is op straatniveau de 
gezamenlijke ambitie? Hoe krijgen we meer groen in de straat? Is er meer 
speelruimte te maken voor de kinderen? Is er behoefte aan meer (sociale/
culturele) buurtvoorzieningen? 

NB Hoewel vanuit het algehele binnenstadsbelang het primaire doel van de 
ontwikkelingsstrategie is om hier de publieke functies verder af te bouwen, 
betekent dit niet dat er iemand (gedwongen) weg moet. De transitie en 
transformatie van de binnenstad is immers een langlopend proces dat 
geleidelijk (en voortdurend) plaatsvindt.

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

* Kosten voor dit project betreffen in eerste 
instantie kosten voor de transformatiecoach  
(p. 6/7), de ambtelijk programmamanager 
binnenstad (p. 6/7) en de plan-, verplaatsings- en 
transformatiesubsidie (p. 12). Op langere termijn 
volgen mogelijk kosten voor herinrichting van de 
straat.

*

Referentiebeeld: de sociaal-maatschappelijke ontmoetingsruimte ‘t Stadhuys 

bevindt zich midden in de binnenstad van Coevorden (foto: DTNP)
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 Vergroening Geerstraat

Doel project: voorbeeld stellen, ervaringen opdoen (samen staan we
  sterk) en karakteristieken (dorpse eigenheid) versterken 
Resultaat: een gastvrije, groene en laagdrempelige aanloopstraat
Actoren: lokale stakeholders aan zet, gemeente biedt kaders

Functie en beleving Botermarkt verbeteren

Doel project: vanuit gezamenlijk belang de pleininrichting verbeteren en  
	 	 samen	het	toekomstig	profiel	definiëren	en	invullen
Resultaat: een knus plein en een goede onderlinge verstandhouding
Actoren: lokale partijen om tafel, gemeente als gespreksleider

Vanzelfsprekende lokale samenwerking sleutel tot succes

Eigenlijk zijn er voor de Geerstraat nauwelijks actiepunten te benoemen in 
het kader van de ‘transitie en transformatie’ van de binnenstad. Uiteraard 
zijn er wel diverse verbeterpunten, onder meer op het gebied van handha-
ving (scooters), parkeren (plek voor laden/lossen) en verkeersveiligheid 
(oversteekpunten), maar in de basis functioneert de straat goed en is er 
sprake van grote tevredenheid onder ondernemers. Dit is een aantrekke-
lijke	aanloopstraat	met	een	brede	functiemix!

De vanzelfsprekende samenwerking hier is een voorbeeld voor andere 
deelgebieden in Kampen. We kiezen er daarom voor om juist in de 
Geerstraat de komende jaren te focussen op het verder vergroenen van 
het straatbeeld. Vanuit deze ambitie kunnen enerzijds de voorliggende 
verbeterpunten getackeld worden, terwijl het project anderzijds als show-
case kan dienen voor andere locaties in Kampen. 

Samen werken aan nieuw inrichtingsplan voor knus stadsplein

De Botermarkt heeft in de toekomst, als een van de vijf pleinen in het 
recreatieve hart van de stad, een grote verantwoordelijkheid: “waar alle 
bezoekdoelen bij elkaar komen en waar genieten en ontmoeten centraal 
staan. Het ontspannen en historisch aantrekkelijke decor is zelfs geschikt 
voor atelier of kantoor aan huis”. Op zich voldoet de Botermarkt al vrij 
aardig	aan	dit	profiel:	het	pleintje	kent	enkele	beeldbepalende	gebouwen	
(decor) en er is een diversiteit aan (culturele) functies (bezoekdoel). Toch is 
er, ook hier, nog ruimte voor verbetering van de binnenstadsbeleving en de 
samenhang met de overige pleinen en de Broeder-straat. Middels een 
constructieve omgevingsdialoog kan worden gewerkt aan een nieuw hoofd-
stuk:
•	 Inrichtingsplan maken: beginnend met een ruimtelijk programma van 

eisen: Wat zijn gewenste, toekomstbestendige functies aan het plein? 
Hoe	is	fietsverkeer/-parkeren	inpasbaar?	Hoe	stellen	we	het	terras	op?

•	 Onderzoek verkeersstructuur in samenhang met Nieuwe Markt en 
Burgel: autovrij (einde Boven Nieuwstraat-Botermarkt) haalbaar?

•	 Aanjagen van pleinoverstijgende acties: Vijfpleinen-stempelkaart?
 

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

* Exclusief aanvullende kosten herinrichting. Gezamenlijk opstellen van een ruimtelijk ‘programma van eisen’ kan via 
centrummanager of via derde (ontwerper/procesbegeleider). In laatste geval meerkosten: € 7.500 à € 10.000

*  Indicatieve kosten sierwerkhekje 1x1 
meter, inclusief plaatsen: € 150 
Groenelement: € 600 à € 1.500

*

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

*
Twee eerder getoonde referenties 

zijn ook hier van toepassing: menu-

kaart vergroening (Arnhem, zie p. 14) 

en gevelhekjes (Sittard, zie p. 17) PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:
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Inrichtingsplan ‘bij de Bovenkerk’

Doel project: inrichting beter afstemmen op (verandering van) omliggende   
  (semi)publieksfuncties en entreefunctie versterken
Resultaat: uitnodigende verbinding Bovenkerk-Oudestraat
Actoren: gemeente neemt regie, samen met eigenaren en ontwikkelaars

Van ‘einde winkelgebied’ naar ‘begin binnenstadsbeleving’!

Op het kleine stukje Oudestraat tussen de Geerstraat en de Bovenkerk staat 
veel te gebeuren de komende jaren. Onder andere het (aangekondigde) 
vertrek van C&A, de (langverwachte) herontwikkeling van de gebouwen van 
de Theologische Universiteit en de overdracht van zeggingsschap (en daar-
mee de ruimte voor een nieuwe programmering) van de Bovenkerk staan 
symbool voor de functieverandering die de Kamper binnenstad doormaakt. 

Belangrijkste opgave voor de komende jaren ligt hier in het verbeteren  
van de toegankelijkheid en de (eenheid in de) ruimtelijke kwaliteit van de 
openbare ruimte. Met name voor toeristen, maar ook voor lokale bezoekers is 
dit een belangrijke entree (en/of bestemming); het huidige gebruik en de 
uitstraling van de openbare ruimte sluiten daar echter niet op aan. 

Samen met de aangrenzende partijen zal er gesproken moeten gaan worden 
over een nieuw inrichtingsplan, passend bij de nieuwe functie. Enkele ideeën:
•	 Meer (duurzaam) groen op straat, in lijn met de rest van de Oudestraat;
•	 Onderzoek of de passage Koornmarkt-Muntplein via de noordzijde van de 

kerk autovrij gemaakt kan worden: pas dán kan echt de rode loper uit!
•	 Voeg	een	blikvanger	(met	‘wow-effect’)	toe!	Verleid	de	recreatieve	bezoe-

ker richting Bovenkerk, Koornmarktspoort en IJsselkade te lopen.

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

* Opstellen plan: ca. € 25.000 à € 35.000 
   (kosten excl. herinrichting)

*

Idee gebiedsatelier:

“Maak de entree tot de 
Bovenkerk autovrij!” 
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Impulsaanpak Winkelgebieden
Rijkssubsidie voor transformatie/herstructurering van (delen van) binnensteden

Van Inrichtingplan naar Integrale gebiedsontwikkeling ‘bij de Bovenkerk’ ?

Kans: van inrichtingsplan naar integrale gebiedsontwikkeling!

De Rijksoverheid werkt aan een Impulsaanpak Winkelgebieden. Onderdeel 
van de aanpak is een subsidieregeling voor de transformatie/herstructurering 
van (delen van) centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten. 
De subsidieregeling is gericht op het dichten van de onrendabele top van 
gebiedsontwikkelingen die leiden tot een vitaal en toekomstbestendig binnen-
stedelijk gebied met een positieve uitstraling naar de rest van het winkelge-
bied.	Het	betreft	specifiek	gebiedsgerichte	transformaties/herstructureringen	
die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van ten minste één 
gemeente en twee private investeerders. 

Het voorgaande project (Inrichtingsplan ‘bij de Bovenkerk’) heeft alles in zich 
om opgewerkt te worden tot een projectaanvraag (Integrale gebiedsontwikke-
ling ‘bij de Bovenkerk’) voor deze subsidie:
•	 Bij een gebiedsgerichte benadering (Oudestraat vanaf Geerstraat tot en 

met de Bovenkerk e.o.) is sprake van een duidelijk afgebakend en sa-
menhangend deelgebied dat onderdeel is van de binnenstad;

•	 Binnen dit deelgebied zijn (naar verwachting) ten minste vier partijen te 
onderscheiden die een gezamenlijk belang hebben om tot een integrale 
gebiedsontwikkeling te komen*. Mogelijk zijn daarnaast ook andere 

* Te weten: gemeente Kampen, stichting Bovenkerk en eigenaren van de Theologische 
Universiteit en het pand van C&A. 

eigenaren in dit gebied geïnteresseerd mee te werken in een gezamen-
lijke gebiedsontwikkeling; 

•	 Met het ‘openen’ van de Bovenkerk (bijvoorbeeld met een architecto-
nisch statement, zoals voorgesteld in de ontwikkelingsstrategie), een 
nieuwe (deels publieke) invulling voor het theologische-universiteitsge-
bouw en een eventuele herontwikkeling van het C&A-pand zijn ten 
minste drie potentiële vastgoedtransformaties aanwezig die van (directe 
en indirecte) betekenis zijn voor de hele binnenstad, zeker wanneer dit 
gepaard gaat met (her)inrichting van de openbare ruimte;

•	 De rijkssubsidie is bedoeld om een onrendabele top van minimaal één 
miljoen	euro	te	dichten	(tot	max.	20%	van	de	realisatiekosten).	Hiermee	
biedt de impulsaanpak een unieke kans om het 
gebied echt te veranderen (‘groots en gastvrij’). 
Dit zou normaal gesproken niet mogelijk zijn 
(vanwege de te hoge kosten in relatie tot 
de opbrengsten), maar is wel van grote 
toegevoegde waarde voor de binnen-
stad van Kampen én voor Kampen als 
geheel. 

Referentie: Kruisherenhotel, Maastricht >
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Informatievoorziening en gebruik Vispoort-Koeplein optimaliseren

Doel project: recreatieve aantrekkingskracht binnenstad verbeteren door opwaardering van de entree
  én een betere presentatie van de cultuurhistorische kwaliteiten
Resultaat: twee representatieve stadspleinen als herkenbaar ruimtelijk ensemble; waar routes vertrekken en samenkomen in een aantrekkelijk decor 
Actoren: gemeente Kampen aan zet, museum, horeca-ondernemers en overige binnenstadspartijen denken mee

Koeplein: belangrijke schakel in ruimtelijke verhaal binnenstad

Of je het nu als plein, straat of kruispunt beschouwt, het Oude Raadhuis-
plein (Koeplein in de volksmond) heeft een belangrijke verbindende functie 
in het hart van de binnenstad. Vanaf hier kun je letterlijk alle kanten op. In 
het boek van belevingen dat de binnenstad (in potentie) is, vormt dit plein 
de inhoudsopgave.

Ook hier is de ontwikkeling van een nieuw inrichtingsplan, samen met alle 
aangrenzende stakeholders (o.a. Stichting Steentjes Koeplein Kampen), 
vroeg of laat een belangrijke vervolgstap. De eerste prioriteit (vanuit de 
ontwikkelingsstrategie Transitie en Transformatie Binnenstad Kampen) gaat 
echter uit naar andere delen van de binnenstad. Wel zou er hier begonnen 
kunnen worden met het uitschrijven van een ideëenoproep, om zo te komen 
tot een goede en creatieve manier om het verhaal van de stad (beter) te 
laten zien. Daarvoor alvast enkele ideeën en suggesties:
•	 Een stadsmaquette als oriëntatiepunt
•	 Nieuwe Toren als uitzichtspunt
•	 Gevelprojecties/lichtroute voor meer beleving
•	 Route naar overige stadspleinen markeren
•	 Museum meer openen richting stadszijde
•	 etc.

Unieplein-Vispoort: van complex knooppunt tot ontvangsthal

Of	je	nu	per	trein,	fiets	of	auto	aankomt	in	Kampen,	grote	kans	dat	je	dit	
knooppunt passeert bij het bezoek aan de binnenstad. Alle kwaliteiten van 
Kampen liggen hier voor het oprapen: historisch decor, nautische atmosfeer 
en gastvrije voorzieningen. De kwaliteit van deze entree hangt echter samen 
met de tot op heden niet gerealiseerde ambities aan de stationszijde van de 
Stadsbrug en de belangrijke verkeersfunctie van Stadsbrug en IJsselkade. 

Om de transitie en transformatie van de binnenstad te bevorderen, is de 
Vispoort aangemerkt als een van de vijf beeldbepalende pleinen in het hart 
van de stad: “de Vispoort is de ontvangsthal: hier worden bezoekers welkom 
geheten!”. Deze ambitie impliceert het verder terugdringen van de verkeers-
ruimte en het vergroten van de verblijfsruimte; idealiter lopen bezoekers hier 
ongehinderd vanaf de brug de stad in en, andersom, vanaf het plein de kade 
op. Ook op straatniveau zijn nog een aantal kwaliteitsslagen te maken:

•	 Monitoren wachttijden (en inregelen) verkeersregelinstallatie
•	 Informatievoorziening/handhaving	fietsparkeren
•	 Kleinschalige vergroening (tegels lichten)
•	 Speelse/kunstzinnnige elementen toevoegen (link museum!)
•	 etc.

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

*  Aanpak Unieplein: nog niet te bepalen, sterk  
     afhankelijk van ambitieniveau. Ideëenprijs- 
     vraag Koeplein: € 1.500

*
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Toeristisch-recreatieve route IJsselboulevard (werf-kazerne-bruine vloot) ontwikkelen

Doel project:  de toeristisch-recreatieve bezoekers (nog meer dan nu) inpakken: een aantrekkelijke looproute 
   en uitstekende informatievoorziening van werf tot kazerne en van stadsbrug tot Buitenkerk
Resultaat:  de hartelijke hanzestad aan het water geeft haar visitekaartje af!
Actoren:  stakeholders leveren input, gemeente Kampen maakt keuzes voor investeringen

Daarnaast: ieder seizoen samen een beetje beter

De corona-opstelling met kade-terrassen is een teken dat er, in afwachting 
van een structurele verandering, wel mogelijkheden zijn om te komen tot een 
ander	(experimenteel)	gebruik	van	de	IJsselkade.	Wanneer	de	betrokken	
centrumpartijen de krachten bundelen, is er (stap voor stap) veel te winnen. 

Als startpunt voor dit project stelt DTNP voor om een jaarlijkse ‘kade-schouw’ 
te organiseren, waarbij de aangrenzende partijen (o.a. stadskazerne, Buiten-
haven, bruine vloot, horeca en bewoners) samen bekijken wat zij dat jaar 
willen en kunnen verbeteren. Op deze manier wordt er niet onnodig gewacht 
totdat er een beslissing is gevallen op de grote dossiers*, maar wordt er met 
positieve energie gefocust op dat wat wel kan!

* Naast verkeer en parkeren bijvoorbeeld ook de eventuele komst van de Kogge.

Dromen van een gastvrije IJsselboulevard: onbenut potentieel in Kampen!

Belangrijk knelpunt in de toeristisch-recreatieve positionering van Kampen 
als ‘hartelijke Hanzestad aan het water’ is de inrichting van de IJsselkade. 
Met soms twee- en dan weer eenrichtingsverkeer overheerst hier nog altijd 
de verkeersfunctie. Ter plaatse van het (corona)terras worden de auto’s, 
bussen	en	taxi’s	gewaarschuwd:	pas	op	voor	overstekende	obers!	

Ook op en om het Van Heutszplein liggen (al jaren) ambities om te komen 
tot meer verblijfskwaliteit, een betere zichtbaarheid van de Stadskazerne, 
een	aantrekkelijkere	(groenere)	uitstraling	en/of	een	efficiëntere	indeling	
van het parkeerterrein. Met de structuurwijziging uit de ontwikkelingsstrate-
gie (ten noorden van de kazerne afbouw publieksfuncties), wordt de entree-
functie van het plein nog belangrijker. Bovendien liggen hier (meer alle-
daagse)	knelpunten	rondom	fietsen	en	fietsers.

Primair is het daarom van belang dat de structurele upgrade van de (ver-
keerssituatie op de) IJsselkade en (de parkeerfunctie van) het Van Heutsz-
plein weer op de gemeentelijke agenda komt te staan; pas wanneer in het 
mobiliteitsplan een integrale afweging is gemaakt over de (on)mogelijkhe-
den kan gestart worden met (het denken over) een mogelijke herinrichting.

* Kosten voor dit project betreffen in eerste instantie 
kosten voor stedenbouwkundig, verkeerskundig en/of 
toeristisch-recreatief advies (ca. € 10.000 à € 25.000), 
plus inzet programmamanager binnenstad (gesprekken 
sleutelinformanten). Op langere termijn volgen kosten 
voor herinrichting van de straat.

*KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

Voorbeeld: werkgroep Veghel-Centrum (o.a.)

In het Brabantse Veghel wordt jaarlijks, onder 

leiding van de centrummanager, een ‘rondje 

centrum’ gelopen. Acties van het vorige jaar 

worden bekeken en nieuwe punten genoteerd.





Doel project: het natuurlijke transformatieproces (=marktwerking) langs de    
  Oudestraat versnellen door stakeholders te faciliteren (barrières weg te  
  nemen) en ondersteunen (kennis leveren) in het veranderproces
Resultaat:		 een	aantrekkelijke	functiemix	in	dé	hoofdstraat	van	Kampen
Actoren: gemeente Kampen inspireert en faciliteert ondernemers en eigenaren

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Transformatiecoach: 0,5 fte à € 30.000 

per jaar 

• Programmamanager binnenstad (in 

dienst bij gemeente): n.t.b.

• Inspiratieboek: € 15.000 à € 20.000

Transformatieproces versnellen

BIJLAGE: overzicht projecten
Voor het overzicht staan de hiervoor beschreven projecten hierna achter 
elkaar opgesomd, inclusief de (voorlopige) inschatting van kosten, looptijd, 
risico’s	en	complexiteit.
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Doel project: realiseren van een gastvrije en comfortabele inrichting van de 
  openbare ruimte, samen met ondernemers in de hoofdstraat
Resultaat: een aantrekkelijke, groene, laagdrempelige en verzorgde hoofdstraat
Actoren: Gemeente Kampen, eigenaren, ondernemers en bewoners

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Inrichtingsplan: € 10.000 à € 20.000

• Groen-/zitelementen (afhankelijk van 

omvang en kwaliteit): € 600 à € 10.000 

(of zelfs nog hoger)

Kwaliteitsslag uitstraling hoofdstraat (Oudestraat bovenstrooms)



Doel project: recreatieve aantrekkingskracht binnenstad verbeteren door opwaardering  
  van de verblijfskwaliteit en multifunctionaliteit van de Nieuwe Markt,   
  rekening houdend met een toekomstbestendige positionering (opstelling  
  en programmering) warenmarkten
Resultaat: een ontspannen stadsplein met een goede balans in pleinfuncties
Actoren: gemeente Kampen aan zet, stad denkt mee

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Grove inschatting herinrichting (o.b.v.  

€ 200 à € 300 /m² plein): min. € 500.000 à 

€ 750.000

• Planvormings-/proceskosten: 

ca. € 50.000

Inrichting Nieuwe Markt aanpassen t.b.v. meer verblijfskwaliteit en vitale warenmarkten

Doel project: positieve ontwikkeling Gildenkwartier stimuleren; saamhorigheid en   
  samenwerking (wederzijds vertrouwen) uitbouwen en authenticiteit   
  bewaken
Resultaat:	 eigenwijs	stukje	stad	met	brede	functiemix	en	aantrekkelijke	uitstraling
Actoren: ondernemers, eigenaren en bewoners aan zet, gemeente Kampen 
  treedt op waar nodig

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Sierwerkhekje 1x1 meter, incl. plaatsen:  

€ 150

• Groenelement: € 600 à € 1.500

Uitstraling Gildenkwartier verbeteren
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Doel project: bereikbaarheid en bezoekgemak binnenstad verbeteren
  (cruciale randvoorwaarde voor bezoeker en bewoner)

Resultaat: goede spreiding (lang)parkeerders over binnenstad
Actoren: gemeente Kampen

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Primair inzet van programmamanager 

binnenstad

Parkeerdruk (zuidzijde) binnenstad aanpakken



Doel project: alternatieve (niet-publieks)functies stimuleren door buurtbewoners
  eigenaren de regie terug te geven op weg naar een aantrekkelijk woon- 
  werkmilieu 
Resultaat: een sfeervol stedelijk woonerf met gemengd gebruik 
Actoren: lokale partijen aan zet, gemeente faciliteert

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Primair inzet van programmamanager 

binnenstad

Doel project: inrichting beter afstemmen op (verandering van) omliggende   
  (semi)publieksfuncties en entreefunctie versterken
Resultaat: uitnodigende verbinding Bovenkerk-Oudestraat
Actoren: gemeente, stichting Bovenkerk, eigenaren en ontwikkelaars

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Opstellen plan: € 25.000 à € 35.000 

(kosten excl. herinrichting)

Inrichtingsplan ‘bij de Bovenkerk’

Woon-/leefklimaat Oudestraat (bij de Buitenkerk) verbeteren

Doel project: behoud ‘dorpse’ eigenheid, samenwerking tussen lokale   
  stakeholders volhouden
Resultaat: een gastvrije, groene en laagdrempelige aanloopstraat
Actoren: lokale stakeholders aan zet, gemeente denkt mee

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Sierwerkhekje 1x1 meter, incl. plaatsen:  

€ 150

• Groenelement: € 600 à € 1.500

Vergroening Geerstraat
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Doel project: vanuit gezamenlijk belang de pleininrichting verbeteren en samen 
	 	 het	toekomstig	profiel	definiëren	en	invullen
Resultaat: een knus plein en een goede onderlinge verstandhouding
Actoren: lokale partijen om tafel, gemeente als gespreksleider

Doel project: de toeristisch-recreatieve bezoekers (nog meer dan nu) inpakken: een  
  aantrekkelijke looproute en uitstekende informatievoorziening van werf  
  tot kazerne en van stadsbrug tot Buitenkerk
Resultaat: de hartelijke hanzestad aan het water geeft haar visitekaartje af!
Actoren: stakeholders leveren input, gemeente Kampen maakt keuzes

Doel project: recreatieve aantrekkingskracht binnenstad verbeteren door opwaardering  
  entree én een betere presentatie van de cultuurhistorische kwaliteiten
Resultaat: twee representatieve stadspleinen als herkenbaar ruimtelijk ensemble;  
  waar routes vertrekken en samenkomen in een aantrekkelijk decor 
Actoren: gemeente Kampen aan zet, museum, horeca en anderen denken mee

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

KOSTEN:  

LOOPTIJD:

PRIORITEIT:

COMPLEXITEIT:

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Gezamenlijk opstellen van ruimtelijk 

‘programma van eisen’ kan via binnen-

stadsmanager of via derde. In laatste 

geval meerkosten: € 7.500 à € 10.000

• Exclusief eventuele kosten herinrichting.

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Planvormings-/onderzoekskosten, 

variërend van € 10.000 tot € 25.000

• Inzet programmamanager binnenstad 

(gesprekken sleutelinformanten)

• Later mogelijk kosten voor herinrichting.

NADERE SPECIFICERING KOSTEN:  

• Aanpak Vispoort: nog niet te bepalen, 

afhankelijk van niveau ingrepen

• Ideëenprijsvraag Koeplein: € 1.500

Informatievoorziening en gebruik Vispoort-Koeplein optimaliseren

Functie en beleving Botermarkt verbeteren

Toeristisch-recreatieve route IJsselboulevard (werf-kazerne-bruine vloot) ontwikkelen
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