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1.1 Aanleiding en doel

De binnenstad van Kampen verandert. Naast het 
winkelen worden, om als centrum aantrekkelijk te 
blijven voor de eigen inwoners en bezoekers van 
buiten, andere bezoekredenen steeds belangrijker. 
De Nieuwe Markt heeft in deze verandering een 
sleutelpositie: hoe zorgen we dat het hier weer fijn 
verblijven is? 

De binnenstad in transitie

In Kampen werken binnenstadspartijen al enkele jaren samen 

aan het tegengaan van leegstand. Om structureel te blijven 

inspelen op het veranderende bezoekersgedrag is een plan 

ontwikkeld om het publieksgebied zo compact mogelijk te 

houden en tegelijkertijd de aantrekkingskracht en uitstraling van 

de binnenstad als geheel te versterken.

In dit plan a vervult het ‘Vijfpleinen-gebied’ een hoofdrol. Hier, in 

het hart van de binnenstad, staat ontmoeten en verblijven 

centraal. De Nieuwe Markt is hierbij aangemerkt als te ontwikke-

len sleutellocatie: het huidig gebruik (parkeren) sluit niet aan bij 

de toekomstige functie.

a De ‘Ontwikkelstrategie transitie en transformatie binnenstad Kampen’ is in 
december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bijbehorende ‘uitvoe-
ringsprogramma’ is door het college van B&W vastgesteld.
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Alle dagen van de week een aantrekkelijk plein

Vooruitlopend op het ‘uitvoeringsprogramma’ heeft de 

gemeente Kampen en Stichting Kampen Partners 

opdracht gegeven aan DTNP om, samen met de 

betrokken partijen, te komen tot een principeontwerp 

voor de Nieuwe Markt. Doel is een plein waar alle 

dagen van de week wat te beleven valt en waar de 

markt een goede, vaste plek kan krijgen. 

Meer sfeer en beleving op de markt

Een van de publieksfuncties die in de toekomst nog 

belangrijker wordt om de binnenstad relevant en 

aantrekkelijk te houden, is de warenmarkt. Zowel op 

maandag als op zaterdag zorgen de marktkooplieden 

voor sfeer en beleving in Kampen. Helaas staan het 

functioneren en de toekomst van warenmarkten in ons 

land in toenemende mate onder druk. 

Evenals in de winkelstraat lopen ook hier de bezoekers-

aantallen en de bestedingen, met name in de non-food, 

al enkele jaren terug. De markt heeft echter goede 

kansen om dit tij te keren, onder andere met een sterke 

focus op het ‘proeven en ontmoeten’ op de markt a. Ook 

in Kampen willen de marktondernemers vooruit, zodat 

a Zie Proeven en ontmoeten, De kracht van de ambulante handel, 
DTNP i.o.v. CVAH, 2018.

zij zich kunnen blijven presenteren als een wekelijks 

mini-evenement in de binnenstad. 

Perspectief nodig voor groei zaterdagmarkt 

Op de huidige locatie, de Plantage, is de speelruimte 

voor de zaterdagmarkt echter beperkt. Hier moeten de 

marktkooplieden het plein delen met de horeca-onder-

nemers. Als gevolg van coronamaatregelen is de 

warenmarkt medio 2020 tijdelijk verhuisd naar de 

Nieuwe Markt. Hierdoor konden zowel de warenmarkt 

als de terrassen ruimer worden opgezet, om tegemoet 

te komen aan de anderhalvemeterregels. 

Na circa twee jaar op de tijdelijke locatie is er geloof 

ontstaan bij de marktondernemers dat deze verande-

ring van locatie kan bijdragen aan de toekomstbesten-

digheid van de zaterdagmarkt. Om goed te kunnen 

ondernemen, zal de inrichting van de Nieuwe Markt 

hiervoor wel aangepast moeten worden.

Voor alle partijen een goede uitkomst

Het gepresenteerde ‘eindbeeld’ in hoofdstuk 3 is nog 

geen definitief ontwerp. Qua maatvoering en materiali-

satie kunnen er in de uitwerking van het principeont-

werp nog details worden verschoven of veranderen. 

Toch is dit eindbeeld opgenomen in het verslag, omdat 

het goed laat zien welke kwaliteiten er verscholen 

liggen op de Nieuwe Markt. Het plein biedt in potentie 

veel meer waarde dan het nu als parkeerlocatie heeft. 

Voor alle betrokken partijen én voor de bezoekers en 

bewoners van Kampen ligt er een unieke kans om deze 

fraaie plek weer beter te benutten.

De nieuwe Nieuwe Markt: een aantrekkelijk marktplein 

als toneel voor het stadsleven!

Leeswijzer

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan 

op de ambities, wensen en praktische knelpunten die 

van belang zijn als uitgangspunt voor de inrichting. 

Het principeontwerp (te vinden in hoofdstuk 2) doet 

uitspraken over de globale verdeling van functies over 

het plein en de belangrijkste inrichtingskeuzes. Welke 

(groei)ruimte is beschikbaar voor de warenmarkt? 

Waar plaatsen we bankjes of bomen, ter verbetering 

van de verblijfskwaliteit? En hoe gaan we om met het 

bestemmings- en fietsverkeer over het plein?  

 

In de bijlage staat het doorlopen proces beschreven.
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1.2 Ophaalronde en observatie

Om te komen tot het principeontwerp heeft 
intensief overleg plaatsgevonden met 
belanghebbenden en betrokkenen. In deze 
paragraaf vindt u een samenvatting van dit 
proces, en op hoofdlijnen de informatie die 
hierbij is opgehaald. Voor meer achtergron-
den verwijzen wij u graag naar de bijlage.

Werkgroep en klankbordgroep

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de 

binnenstadsondernemers, de zaterdagmarkt, 

Stadsgehoorzaal, Moods en Roots en de gemeente 

(o.a. landschapsarchitect en verkeerskundige). Dankzij 

deze brede vertegenwoordiging is het gelukt een 

zorgvuldige belangenafweging te maken, waarbij de 

meerwaarde van het plein voor de Kamper binnenstad 

als geheel altijd voorop stond. Met de werkgroep is via 

verschillende ontwerpscenario’s toegewerkt naar één 

breed gedragen eindbeeld. 

Naast de bijeenkomsten met de werkgroep is het 

ontwerp voor de Nieuwe Markt ook op een tweetal 

momenten besproken met een klankbordgroep, 

bestaande uit direct omwonenden, die hiervoor per 

brief zijn uitgenodigd. Zij konden zowel aan het begin 

van het ontwerpproces als na het opstellen van het 

concept-ontwerp hun mening geven en hun voorkeur 

uitspreken. De lokale kennis en het historische per-

spectief van deze bewoners bleken zeer waardevol.

Observatie en ambtelijke expertise

Op meerdere momenten is de huidige Nieuwe Markt 

geobserveerd. Hoe wordt het plein gebruikt op 

marktdagen en op dagen dat de markt er niet staat? 

Waar ontstaan onveilige situaties? Welke kwaliteiten en 

potenties van deze plek, willen we in het ontwerp 

benutten?

Voor het verkrijgen van een integraal en multidiscipli-

nair beeld is aan het begin van het proces een breed 

ambtelijk overleg geweest. Conflicterende ruimte-

claims, zoals klimaatbestendigheid en de evenemen-

tenfunctie, werden hier kenbaar gemaakt, en vakinhou-

delijke kennis over bijvoorbeeld de bodem en 

afwatering werd gedeeld. 

Projectwebsite en peiling referentiebeelden

Gedurende het hele proces is de bestaande project-

website voor de binnenstad van Kampen benut. Op 

deze website verschenen updates van de stand van 

Een heet en stenig plein met dominante parkeerfunctie

Smalle stoep met veel obstakels voor de voetganger
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Meest gekozen referentiebeeld uit peiling op de website 
Foto: Dick Vogelzang

Monumentale gevels aan alle pleinzijden bieden kwaliteit

Gevaarlijke bocht voor fietsers achter de Broederkerk

zaken in het ontwerpproces en werd de mogelijkheid 

geboden hierop te reageren.

De projectwebsite is ook ingezet voor een fotopeiling 

met referentiebeelden voor de Nieuwe Markt. Uit 40 

beelden konden respondenten drie foto’s selecteren 

die zij het beste vonden passen bij het wensbeeld voor 

het toekomstige plein. De peiling heeft circa 100 

volledige reacties opgeleverd. Uit de peiling kwam een 

voorkeur voor meer groen, een goede plek voor de 

warenmarkt, gezelligheid en minder auto’s naar voren. 

Wensbeeld

Passend bij het ontwikkelkader voor de binnenstad en 

op basis van de verschillende gesprekken, de observa-

ties en de fotopeiling komen we tot het volgende 

wensbeeld voor de Nieuwe Markt:

“Een levendige entree voor de 
binnenstad van Kampen. Een prettig 
verblijfsplein, op iedere dag van de week, 
met de warenmarkt als terugkerend 
feestje. Een toegankelijke plek voor 
iedereen, waar spontane ontmoeting 
gestimuleerd wordt.”

Kansen om de Burgel beter te benutten
Foto: Jaap Bruins Slot
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1.3 Uitgangspunten

Uit de ophaalronde en observaties volgen 
een aantal uitgangspunten voor het princi-
peontwerp dat in hoofdstuk twee stapsge-
wijs wordt opgebouwd. 

De parkeerfunctie verdwijnt van het plein 

Met het wegnemen van de parkeerplekken ontstaat 

ruimte voor het toevoegen van verblijfkwaliteit en 

levendige activiteiten, passend bij de beoogde entree-

functie. Scenario’s met gedeeltelijk behoud van 

parkeren zijn onwenselijk, omdat deze zorgen voor veel 

zoekverkeer en ten koste gaan van de verblijfsfunctie. 

Afgesproken is dat de parkeerplaatsen die verdwijnen 

elders gecompenseerd zullen worden. 

Haalbaarheid en betaalbaarheid

Er is op relatief korte termijn duidelijkheid gewenst 

over het ontwerp voor de Nieuwe Markt. Zo ontstaat er 

snel zekerheid voor bijvoorbeeld de zaterdagmarkt, 

waarna zij op het nieuwe plein de door hun gewenste 

marktindeling kunnen uitrollen. Het pleinontwerp dient 

dan ook op deze korte termijn haalbaar en betaalbaar 

te zijn. Daarom kiezen we er bijvoorbeeld voor de 

muziekkoepel niet te verplaatsen, zoals door een deel 

van de klankbordgroep werd geopperd. Het verzetten 

van dit net gerenoveerde monument naar een andere 

plek op het plein is ingrijpend en gaat naar verwachting 

gepaard met (te) hoge kosten. 

Logistiek en bestemmingsverkeer

Aan de zuidzijde van het plein bevindt zich het laad-

dock van de Stadsgehoorzaal, dat benut wordt voor het 

uitladen van materieel voor optredens. Dit gebeurt met 

name op zaterdagen. De ruimte voor dit laaddock dient 

in het pleinontwerp dan ook vrij van (permanente) 

obstakels te blijven. Bestemmingsverkeer vanuit de 

Buiten Nieuwstraat en fietsers moeten op niet-markt-

dagen het plein kunnen oversteken. Voor hen zal dan 

ook op het plein een rijbaan in oost-westelijke richting 

bedacht worden. Op marktdagen is het van belang dat 

er een rijstrook vrij blijft voor calamiteitenwagens.

Een goede plek voor de warenmarkt

De zaterdagmarkt is medio 2020 (tijdelijk) verplaatst 

naar deze locatie. De marktkooplieden hebben een 

aantal wensen die zij graag ingewilligd zien voor een 

definitieve verhuizing. Op het plein dient een voldoende 

grote oppervlakte verhard te blijven voor het plaatsen 

van de kramen. Op deze verharding is vanuit de 

warenmarkt een indeling gewenst met wisselwerking 

tussen de kramen. Hierbij hoeven kramen niet rug 

tegen rug te staan, maar is ruimte voor een ‘markt-

straat’ (zie principe-doorsnedes onderaan). Uitgangs-

punt is dat het ontwerp voor de Nieuwe Markt ervoor 

zorgt dat de zaterdagmarkt op het plein een toekomst-

bestendige opstelling kan ontplooien. Aanname is dat 

ook de maandagmarkt met de hiervoor voorziene 

ruimte uit de voeten kan. Ook randvoorwaarden zoals 

een goede stroomvoorziening en opstalruimte voor de 

verkoopwagens moeten op orde zijn. 

Kleinschalige evenementen blijven mogelijk

Doordat het plein ingericht wordt als marktplein, blijft 

er voldoende speelruimte vrij voor het organiseren van 

kleinschalige evenementen (bijv. rondom Koningsdag). 

Het zo veel mogelijk vrijhouden van het plein voor een 

grootschalig evenement is niet het streven, aangezien 

dit ten koste gaat van de verblijfskwaliteit en aantrek-

kelijkheid van het plein in de rest van het jaar.

Niet ‘rug tegen rug’, maar ruimte voor een markstraat



Het principeontwerp
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2.1 Concept: toneel van het stadsleven

De kooplieden die hun waren aanprijzen, een 
opa die zijn kleinkind trakteert op een ijsje 
en de pizzabezorgers op weg naar weer een 
volgende klant. Doordeweeks is er reuring 
van scholieren op de fiets, maar op zondag 
juist rust tijdens de kerkgang. Op de Nieuwe 
Markt trekt het stadsleven als een toneel-
voorstelling aan je voorbij! 

De hele dag wat te doen en wat te zien

In theaterzalen, zoals die van de stadsgehoorzaal, 

staan de artiesten op het podium maar korte tijd in de 

spotlights. De Nieuwe Markt wordt echter de hele dag 

door gebruikt. Het ‘decor’ (de pleininrichting) moet dus 

tegelijkertijd robuust en flexibel zijn, om alle gebruikers 

goed te kunnen herbergen. ‘s Ochtends staan vissers 

langs de Burgel, ‘s middags zitten bewoners voor hun 

huis en in de avond stroomt het theaterpubliek de stad 

in: hier is de hele dag wat te zien of te doen. 

Telkens weer een uniek schouwspel

Binnen het theater van de gehele Kamper binnenstad 

vervult de Nieuwe Markt een unieke rol. Waar de 

Plantage een terrassenplein is en het Koeplein een 

levendig kruispunt van publieksroutes, vormt de 

Nieuwe Markt juist de monumentale entree tot de stad. 

Een openbare ontmoetingsplek waar alle ruimte is om 

op het gemak, en zonder dat je een drankje hóeft te 

kopen, even wat langer te verblijven. De pleininrichting 

moet daaraan dienend zijn; het plein, de gebouwen en 

het leven in de stad is van zichzelf al mooi genoeg. In 

het principeontwerp staat het toneel van het stadsle-

ven centraal.

In de volgende paragrafen wordt het principeontwerp 

daarom opgebouwd aan de hand van de volgende 

stappen: 

• Het podium: afbakening van de pleinvloer;

• De techniek: verkeer en logistiek;

• Het script: activiteiten in kern en schil;

• De decorstukken: beschutting en comfort;

• De acteurs: warenmarkt en overige pleingebruikers.
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2.2 Afbakening pleinvloer - het podium

Met een vlakke, eenduidige pleinvloer van 
gevel tot gevel komen de monumentale 
pleinwanden nog meer in hun kracht te 
staan. Het doortrekken van de pleinvloer tot 
aan de waterkant zorgt ervoor dat de auto-
mobilist vanaf de Burgwal afremt voor het 
plein en merkt dat hij er te gast is.

Monumentaal plein in balans houden

In het ontwerpproces zijn twee varianten voor de 

afbakening van ‘het podium’ onderzocht. Het eerste 

idee was om de Stadsgehoorzaal letterlijk een podium 

te geven in de pleinruimte. Hoewel het idee van een 

‘pleinpodium’ als verlengstuk van de Stadsgehoorzaal 

logisch klinkt, biedt deze indeling te weinig flexibiliteit 

(o.a. in marktopstelling) en brengt dit accent het gehele 

ensemble in disbalans.

Gekozen is daarom voor het tweede idee, van een meer 

eenvoudig symmetrisch ontwerp. Hierbij worden alle 

panden gelijkwaardig uitgelicht en wordt de blik meer 

richting de Nieuwe Toren gestuurd. De symmetrie 

wordt versterkt door de achthoekige vorm van de 

muziekkoepel als stempel aan de oostzijde van het 

plein te kopiëren in een zitgelegenheid.

Eerste idee: pleinvloer als podium Stadsgehoorzaal

Keuze: monumentaal ensemble met pleinvloer in symmetrie

N
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Overzicht vijfpleinengebied en detaillering pleinranden 
(Beelden: Google streetview)

Welkom in de binnenstad!

De Nieuwe Markt is onderdeel van het Vijfpleinen-

gebied uit de ontwikkelstrategie voor de Kamper 

binnenstad. In dit gebied staat ontmoeten en verblijven 

centraal. Op de Nieuwe Markt willen we iets creëren 

dat nog niet op de andere vier pleinen te vinden is. De 

Nieuwe Markt heet de binnenstadsbezoeker op een 

levendige manier welkom, het vormt de entree voor de 

rest van het gebied. 

De pleinvloer biedt het podium voor deze levendige 

stadsentree, en in de afbakening van de pleinvloer is 

deze entreefunctie geaccentueerd. Het doorlopen van 

de pleinvloer aan de westzijde tot aan de waterkant 

nodigt de binnenstadsbezoeker uit plaats te nemen ‘‘op 

het podium” van het stadsleven. Aan de oostzijde stapt 

men gevoelsmatig juist weer van dit podium af, door de 

afzoming van de pleinvloer ter hoogte van de Buiten 

Nieuwstraat. Een natuurstenen band markeert de 

overgang naar de andere attracties in de binnenstad, 

zoals de Torenstraat, Botermarkt en Gasthuisstraat.  

Een dergelijke markering is op verschillende plekken in 

het centrum reeds toegepast.

N
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2.3 Verkeer en logistiek - de techniek

De Nieuwe Markt wordt een verkeersluw plein, 
waar ontmoeten en verblijven centraal staat. Het 
wegnemen van de parkeerfunctie zorgt voor 
minder (zoekende) verkeersbewegingen. Wel 
zullen het bestemmingsverkeer vanuit de Buiten 
Nieuwstraat en de fietsers van en naar de bin-
nenstad het plein nog op een veilige manier over 
moeten kunnen. 

Aan de noordzijde van het plein wordt daarom een rijbaan 

voorzien voor fietsers en automobilisten, op gepaste afstand 

van de woningen. Gevaarlijke situaties met fietsers vanuit de 

Gasthuisstraat worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen. 

Voor automobilisten is dit een eenrichtingsroute richting het 

westen.  

De rijbaan aan de noordzijde wordt subtiel gemarkeerd in de 

vlakke pleinvloer, bijvoorbeeld met een ander type klinker of 

een andere oriëntatie van dezelfde klinker. Tussen de 

zitplekken centraal op het plein en de publieksfuncties aan 

de zuidzijde komt zo geen verkeer.

 

De bevoorradingsruimte ten westen van het laaddock van de 

stadsgehoorzaal blijft vrij van permanente obstakels. 

Bevoorrading van andere nabijgelegen publieke functies kan 

via alternatieve routes verlopen, maar de exacte invulling zal 

Rijbaan aan de noordzijde van het plein

Markering rijbaan met ander type klinker >
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Huidige fietsknooppuntenroute (IJsseldelta)

Rijbaan aan de noordzijde van het plein Huidige fietsroute

Mogelijk toekomstige fietsroute  
op niet-marktdagen

Fietsroute binnenstad optimaliseren?

Langs de Nieuwe Markt loopt een veelgebruikte fietsroute door de binnenstad van 

Kampen. In de huidige situatie rijden fietsers vanaf de Broederpoort rechtdoor, 

achter de Broederkerk langs, wat leidt tot gevaarlijke situaties op de hoek van de 

Botermarkt. Overwogen kan worden om deze fietsroute op niet-marktdagen over de 

Nieuwe Markt te leiden, zodat de krappe (binnen)bocht achter de Broederkerk wordt 

vermeden. Fietsers zouden dan bij de Burgwal al gestimuleerd moeten worden om 

linksaf te slaan. Of het wenselijk (en haalbaar) is om deze oost-westroute voor 

fietsers te verleggen vergt nader onderzoek wat in samenhang met de opgaves 

rondom de Botermarkt en Vispoort moet worden bezien. Het pleinontwerp voor de 

Nieuwe Markt voorziet in ieder geval in de mogelijkheid dit te doen. Op marktdagen 

blijft het overigens noodzakelijk een alternatieve route open te houden voor fietsers, 

aangezien de oost-westverbinding via de Nieuwe Markt niet beschikbaar is tijdens de 

markt (en andere evenementen). Hoe deze alternatieve fietsroute op marktdagen 

vormgegeven kan worden vraagt eveneens om een nadere gebiedsbrede uitwerking.

binnenstadsbreed bekeken moeten worden (logistieke routes, venstertijden, locatie 

opstelruimte laden/lossen etc.). 

Op marktdagen kan verkeer de Nieuwe Markt niet doorkruisen. De huidige route voor 

bestemmingsverkeer vanuit de Buiten Nieuwstraat op marktdagen, achter de 

Broederkerk langs, is zowel qua verkeersveiligheid als voor de verblijfskwaliteit op de 

Botermarkt niet optimaal. Mogelijk alternatief is het bestemmingsverkeer aan het einde 

van de Buiten Nieuwstraat te laten keren; het gaat immers om een klein aantal vervoers-

bewegingen. Via de Botervatsteeg komt men vervolgens weer bij Kalverhekkenbos. Een 

dergelijke alternatieve oplossing vergt echter nader onderzoek.

Mogelijk toekomstige 
locatie om bestem-
mingsverkeer vanuit 
Buiten Nieuwstraat te 
laten keren.



2280.0721 Principeontwerp Nieuwe Markt Kampen_2607 - 03 augustus 2022  14 van 29

De verschillende beoogde activiteiten krij-
gen op het plein een passende plek. We 
maken daarvoor onderscheid tussen activi-
teiten ‘in de kern’ en ‘in de schil’ van het 
plein.

Onderscheid kern en schil

Zowel de werkgroep als de klankbordgroep sprak een 

voorkeur uit voor levendige activiteiten, kleinschalige 

evenementen en spelen centraal (in de kern) op het 

plein. Aan de randen (in de schil) kan men de centrale 

levendigheid rustig aanschouwen. Deze hoofdindeling 

vormt een belangrijke basis voor het principeontwerp. 

Om deze hoofdindeling vorm te geven is de kern van 

het plein afgebakend door de lijnen parallel aan de 

gevels te houden en ingekaderd door de stempel van 

de muziekkoepel te kopiëren aan de oostzijde van het 

plein. In de schil komt voor de gevels een brede stoep, 

zodat (in tegenstelling tot de huidige situatie) comfor-

tabele looproutes ontstaan en er plek is voor een 

bankje voor de voordeur. 

Verschillende activiteiten in kern en schil

2.4 Activiteiten op het plein - het script
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Spelen in de kern van het plein

Bijpraten met de buren op de brede stoep

Wél een gevelterras, ... 

... maar geen terrassenplein

De kern

Midden op het plein zijn fonteintjes een attractie voor 

spelende kinderen, faciliteren bankjes een spontaan 

gesprek en eens in de zoveel tijd kan men genieten van 

een kleinschalig evenement in de muziekkoepel. Hier 

staat het toneel van het stadsleven in de spotlights.

De schil

De schil van het plein biedt juist luwte, rust en beschut-

ting. Hier lees je rustig een boek, praat je bij met de 

buren of geniet je in stilte van de festiviteiten die zich 

afspelen in het midden. Aan de noordzijde krijgen 

bewoners een ‘voortuin in de publieke ruimte’, aan de 

zuidzijde krijgen publieksfuncties de kans leven in de 

nu nog gesloten plint te brengen.

Interactie

Ondernemers aan de zuidzijde krijgen de ruimte een 

uitgiftepunt uit te baten of een gevelterras neer te 

zetten. Hiermee wordt levendigheid het plein opgetrok-

ken, en ontstaat interactie tussen kern en schil. De 

Nieuwe Markt wordt nadrukkelijk geen terrassenplein, 

die zijn er elders in de binnenstad al genoeg.
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2.5 Beschutting en comfort - de decorstukken

In een goede verblijfsruimte bieden inrich-
tingselementen zowel beschutting als 
comfort. Het inpassen van deze elementen 
vergt op een multifunctioneel plein als de 
Nieuwe Markt de nodige precisie.

Strategische inpassing verblijfsplekken

Het plein moet enerzijds voldoende obstakelvrije 

ruimte verschaffen voor de warenmarkt, maar ander-

zijds ook comfortabele gelegenheden bieden om te 

verblijven. Daarom is strategisch gekozen voor twee 

groene verblijfsplekken op het plein: aan de westzijde, 

in en rondom de muziekkoepel, en aan de oostzijde van 

de pleinvloer.

De muziekkoepel als rustpunt

Aan de westzijde is ruimte voor een picknick of om, 

wellicht in de koepel zelf, te genieten van een verse kop 

koffie van de Stadsgehoorzaal. Vanuit hier is er mooi 

zicht op de levendigheid op het plein of op de Burgel. 

Ouders kunnen hun kinderen, die aan het spelen zijn in 

de waterpartijen, in het oog houden. De ‘stempel’ van 

de muziekkoepel komt in het ontwerp ook aan de 

oostzijde van het plein terug, waardoor de symmetrie 

en monumentaliteit van de ruimte wordt benadrukt. 

Vergroening, zitelementen en/of ruimte voor spel krijgen een plek
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Picknick vanuit de horeca-uitgiftepunten?

Ruimte voor spel

Beschutting en comfort

Nuttig én aangenaam: fietsenstalling met zitrand

Ook hier biedt een statige boom beschutting, en zorgt 

kwalitatief zitmeubilair voor het nodige comfort. 

Verlichtingsplan maakt beleving compleet

Een pergola of een reeks van (eenvoudig te demonteren) 

lichtmasten kan het geheel nog meer aankleden en het 

lijnenspel tussen beide ‘stempels’ versterken. Hoewel de 

markt- en evenementenfunctie van het plein vraagt om 

zo min mogelijk permanente obstakels, moet het plein de 

rest van de tijd wel aantrekkelijk en, zeker in de avond-

uren, veilig zijn. De verlichting van het geheel, inclusief de 

aanlichting van de pleinwanden, vormt dan ook nog een 

belangrijk punt van uitwerking in het definitieve ontwerp. 

De waterkant

Dit geldt tevens voor de waterkant van de Burgwal; het 

principeontwerp geeft wel de richting op hoofdlijnen, 

maar laat ook ruimte voor nadere detaillering van deze 

zijde van het plein. Door de pleinvloer door te trekken tot 

aan de waterkant wordt verblijven aan de Burgel (wande-

len, zitten, zonnen, vissen, etc.) prettiger. Daarnaast is 

het van belang dat hier de nodige ruimte gereserveerd 

wordt voor fietsenstalling. Ook hier zal dus in de uitwer-

king het nuttige (ruimte voor de fiets) en het aangename 

(prettige zitbank) slim gecombineerd moeten worden.

Foto: Johannes Odé

Beeld: Google Streetview

Foto: Gillende Keukenmeiden, Zwolle

Foto: Korenmarkt, Nijmegen
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2.6 Warenmarkt en overig pleingebruik - de artiesten

Het toneel is niks zonder artiesten. Op zaterdag 
en maandag verzorgt de warenmarkt het weke-
lijks terugkerende feestje op de Nieuwe Markt. 
Het is een publiekstrekker waar de hele binnen-
stad van profiteert.

De warenmarkt krijgt op het plein daarom de ruimte voor een 

goede opstelling. Op het verharde gedeelte van het plein kan 

de warenmarkt haar kramen naar eigen invulling kwijt, zolang 

er een route voor hulpdiensten open blijft. In de schaduw kan 

worden genoten van het net gescoorde broodje haring, de 

zitelementen verleiden de marktbezoeker ertoe langer te 

blijven.

De randvoorwaarden voor de warenmarkt zijn goed geregeld. 

Zo komt er een goede stroomvoorziening en kunnen er haken 

in de vloer worden aangebracht om overkappingen mee vast 

te zetten. Bevoorradingswagens kunnen in overleg voor de 

stadsgehoorzaal of op het Meeuwenplein worden gestald, 

waardoor het huidige rommelige beeld wordt bestreden. De 

markt wordt afgezet met hekken, die na afloop weer netjes 

uit het zicht worden gehaald. 

Zodra de marktkooplieden het plein weer netjes hebben 

verlaten, gaan de spuitertjes weer aan. Zo is er op iedere dag 

van de week een levendig podium.

Principe-ontwerp met mogelijke marktopstelling; de warenmarkt bepaalt binnen de beschikbare ruimte zelf de ideale opstelling

In goed overleg beleving marktplein versterken: op zaterdag en 
maandag dient de Nieuwe Markt als marktterrein. De gemeente 
Kampen legt (bij uitwerking van het principeontwerp) de exacte 
afmeting van het marktterrein vast. Daarbinnen bepaalt de waren-
markt zelf haar opstelling. De marktkooplieden kunnen daarbij in 
goed overleg besluiten in hoeverre ze met hun marktopstelling 
enige ruimte vrijhouden voor uitstallingen, (gevel)terras of horeca-
uitgiftepunt(en) van de aan het plein grenzende ondernemingen. 



Eindbeeld en vervolg
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De Nieuwe Markt: toneel van het stadsleven

Het hierboven opgebouwde principeontwerp 
maakt de belangrijkste indelingskeuzes voor 
het plein, met als doel het wensbeeld werke-
lijkheid te laten worden: de Nieuwe Markt 
als levendige entree van de binnenstad, waar 
het op iedere dag van de week prettig 
vertoeven is. Hier speelt zich het toneel van 
het stadsleven af. 

Praktische uitwerking

Het principeontwerp biedt duidelijke kaders waarbin-

nen de verschillende activiteiten op het plein zich 

kunnen ontplooien. De belangrijkste ontwerpkeuzes 

zijn met dit traject gemaakt. In een definitief inrich-

tingsplan zal de detaillering nog moeten worden 

uitgewerkt: kiezen we voor gras of voor hoger groen? 

Welke klinkers passen bij de Nieuwe Markt? Kan er een 

vlonder in de Burgel komen? 

Locatie en oriëntatie dwarsdoorsnedes

Lengte-doorsnede van het principe-ontwerp
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Bij het maken van de praktische uitwerking is het 

van belang ook de maandagmarkt mee te nemen, 

zodat ook deze ondernemers goed met het 

nieuwe plein uit de voeten kunnen.

Weggenomen parkeerplekken compenseren

Een van de hoofdkeuzes die in dit principeont-

werp gemaakt worden, is het verwijderen van de 

parkeerplaatsen van de Nieuwe Markt.

Afgesproken is dat de weggenomen parkeerplaat-

sen elders gecompenseerd zullen worden. Deze 

afspraak zal binnen afzienbare tijd een concrete 

uitwerking moeten krijgen in het gemeentelijk 

beleid. 

Vervolg

Het principeontwerp wordt, na goedkeuring door 

het College van B&W, nader uitgewerkt tot een 

definitief ontwerp. Na vaststelling door de 

gemeenteraad van Kampen en het beschikbaar 

stellen van het benodigde budget, kan de herin-

richting van start gaan. 

Invulling met hoger groen (Hengelo)

Invulling met lager groen en zitmeubels (Kalkar)

Breedte-doorsnede van het principe-ontwerp
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In de vorm van een digitale klankbordgroep 
is twee keer met direct omwonenden ge-
sproken over de Nieuwe Markt.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Op 16 maart, aan het begin van het ontwerpproces, 

gaven omwonenden in een interactieve digitale sessie 

via Miro hun mening over het huidige en het te ontwer-

pen plein. De klankbordgroep ziet de historische, 

monumentale gevelwanden rondom het plein als 

belangrijkste kwaliteit. Ook de gerenoveerde muziek-

koepel valt in de smaak, al zou deze wel beter en vaker 

benut kunnen worden. Bovendien staat de koepel met 

evenementen ‘aan de verkeerde kant’ van het plein, 

omdat het publiek op het plein in de avonduren tegen 

de zon in moet kijken. Is verplaatsen een idee? 

Daarnaast droeg de klankbordgroep o.a. de volgende 

punten aan over het huidige plein:

• De parkeerfunctie is nu te dominant. De stenigheid 

en geparkeerde auto’s houden veel warmte vast, 

en met name in de zomer is de hitte duidelijk 

voelbaar. Ook is het plein door de parkeerfunctie 

nu niet prettig om te verblijven.

Bijlage 1: Klankbordgroep

Wat zijn voor jou de sterkte en zwakke punten van de huidige Nieuwe Markt?

STERKTES EN ZWAKTES

gevaarlijke 
verkeerssituatie 
Nieuwe Markt 

Burgwal.

Een logische locatie zoeken 
voor fietsparkeren en 

rekening houden met een 
prettige 

(fiets)omleidingsroute als 
de zaterdag markt 

aanwezig is

Muziektent 
wordt te 
weinig 

gebruikt

Verplaats horeca, 
pizzeria, e.a.

veel te veel 
parkeerplaatsen.

Op zondag veel 
foutparkeerders 
van kerkgangers 

waar niet op 
gecontroleerd 

wordt.

zaterdagmarkt 
mag veel 

gevarierder

Anders invullen.
Elders WC voor alle

gezindten

De Nieuwe Markt 
zou een warm 

welkom moeten 
zijn voor de 

stads/winkelgebie
dentree.

muziektent 
meer gebruiken, 

verplaatsen 
naar andere 

kant i.v.m. zon

Denk na over andere
locatie van de

Muziektent

Auto's 
weg van 
het plein

Nieuwe Markt 
heeft veel 

gebruiksfuncties 
die ook 

conflicteren

Burgelpromenade

Burgwal 
auto vrij

hier is het 
erg warm 
als de zon 

schijnt

de schoonheid 
van de 

Rijksmonumenten 
mag meer 
benadrukt 
worden.

wc 
weg

De Burgwal tussen 
de Broederweg en 

Meeuwenbrug moet 
betrokken worden 

bij de Nieuwe Markt 
plannen.

WC naar 
kalverhekken

Plein mag 
veel 

levendiger

middenterrein 
onverhard. liefst 

met bankjes 
bomen  om te 

vertoeven
Burgel 

bevaarbaar 
voor kleine 

bootjes

ijsjes  of 
pizza 

kunnen eten 
op de markt

vloeddijk 
tussen beiden 
bruggen geen 
parkeervakken

afspreken met 
vrienden. 

ontmoeten en 
afspreken op 

de markt

kleine 
culturele 

activiteiten 
met foodtruck

Meer groen 
op het hele 

plein
de Markt is een 

klankkast. 
Bomen zouden 

het geluid 
kunnen dempen

boven de 
Markt 

bomen is 
heel sfeervol

kamermuziek 
in de 

muziektent. 
klapstoeltjes 

concert

Meer aandacht 
voor kunst in 
de openbare 

ruimte

  een Watergoot in 
het midden van de 
Nieuwe Markt, die 

tevens als 
waterberging 

fungeert. Water 
koelt.

gebruik de 
Nieuwe Markt als 

startpunt voor 
rondwandelingen.

geen 
horicaplein 

wel een 
ijscokar

Export Miro-board: Sterke en zwakke punten huidige Nieuwe Markt
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• Het plein is nu vaak rommelig. Op marktdagen 

komt dit door de geparkeerde busjes, de hekken en 

de borden. Deze hekken worden na afloop van de 

markt ook niet uit het zicht gehaald. Op niet-markt-

dagen staan er vaak fietsen op de stoep en zorgen 

scootertjes voor overlast. 

• De stoepen zijn erg smal. Wanneer er ook nog 

fietsen staan als obstakel kan hier eigenlijk niet 

worden gelopen. 

• Bij grootschalige evenementen is de Nieuwe Markt 

een klankkast, omwonenden ervaren dan veel 

geluidsoverlast. 

Voor het nieuwe pleinontwerp gaf de klankbordgroep 

aan dat de kade kan worden ingezet als prettige plek 

om te verblijven, maar ook als prettige looproute. Het 

realiseren van een ‘Burgelpromenade’ werd aangedra-

gen als idee, in combinatie met het terugbrengen van 

het ‘stadsbosje’ bij Kalverhekkenbos. 

Met de klankbordgroep zijn ook verschillende hoofd-

indelingen voor het pleinontwerp besproken (zie 

schetsen rechts). De voorkeur van de klankbordgroep 

was om te komen tot een autovrij verblijfsplein, met 

activiteiten in het midden van het plein en rustige, luwe 

ruimten aan de zijkanten. 

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Bij de tweede bijeenkomst met de klankbordgroep is 

het concept-principeontwerp gepresenteerd en 

besproken. De klankbordgroepleden toonden zich over-

wegend positief over het ontwerp en kwamen met een 

aantal aanvullingen/suggesties voor de uitwerking 

ervan:

• Houd rekening met de invalideparkeerplaatsen. 

Deze worden nu in het ontwerp aan de westzijde 

van het plein weggenomen, en het is belangrijk dat 

de invalideplekken terugkomen dicht bij het plein.

• Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de in het 

ontwerp voorziene rijbaan aan de noordzijde van 

het plein en de woningen aan die kant. 

• Let er op dat de Nieuwe Markt geen terrassenplein 

wordt. Terrassen zijn er al genoeg elders in de 

stad.

• In de Burgel zou een ‘tuin in het water’ kunnen 

ontstaan, met mooie waterlelies. Ook zouden er 

vanuit de Burgel trappetjes voor dieren gemaakt 

moeten worden, zodat bijvoorbeeld kuikentjes hun 

weg naar de kade kunnen vinden. 

Klankbordgroep ziet activiteiten liefst centraal op het plein
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Bijlage 2: Werkgroep

Op meerdere momenten in het proces is 
overleg geweest met de werkgroep. Deze 
werkgroep bestond uit direct belanghebben-
den bij het nieuwe pleinontwerp, te weten 
vertegenwoordigers van de binnenstads-
ondernemers, de zaterdagmarkt, de Stads-
gehoorzaal, Moods en Roots en de gemeente 
(o.a. landschapsarchitect en verkeers-
kundige, marktmeester, bestuursadviseur 
economie).

Op zoek naar het collectieve belang

Aan het begin van het proces zijn door de verschillende 

werkgroepleden hun wensen op tafel gelegd. Hoewel 

deze af en toe bleken te schuren (bijvoorbeeld de wens 

voor terras en de wens voor een vrij marktplein), is 

samen besloten vanuit een ‘blanco canvas’ positief 

vooruit te kijken. Er werd gezocht naar het gezamen-

lijke belang, om te komen tot een pleinontwerp met de 

meeste meerwaarde voor de binnenstad van Kampen. 

Een-op-een-gesprekken pleingebruikers

Vervolgens zijn met de afzonderlijke werkgroepleden 

een-op-een-gesprekken gevoerd om ieders wensen 

verder duidelijk te krijgen. De stadsgehoorzaal gaf 

hierbij aan dat de ruimte voor het laaddock (dat 

recentelijk vernieuwd is) aan de zuidzijde van het plein 

vrijgehouden moet blijven van obstakels. Hier worden 

met vrachtwagens de decorstukken afgeleverd voor de 

voorstellingen. Dit betekent dat in het pleinontwerp ook 

rekening gehouden moet worden met de draaicirkel 

van deze vrachtwagens. De zaterdagmarkt maakte 

kenbaar graag een zo vlak mogelijke pleinvloer te zien, 

vrij van obstakels. Ook deelden zij de omvang van de 

huidige kramen, de beoogde uitbreidingen, de ideale 

marktopstelling en de benodigde randvoorwaarden 

(o.a. stroomvoorziening). Moods en roots zou graag de 

ruimte krijgen voor een terras op het plein. De verte-

genwoordigers van binnenstadsondernemers zien de 

meerwaarde van een autoluw verblijfsplein voor de 

binnenstad, maar stellen als voorwaarde dat eventueel 

weggenomen parkeerplaatsen op reële loopafstand 

gecompenseerd wordt. 

Varianten pleinontwerp

Met de werkgroep zijn een twaalftal hoofdvarianten 

van het pleinontwerp besproken. Deze varianten 

verschilden qua indeling van de beoogde activiteiten 

op het plein (levendigheid in het midden of juist aan de 

zijkanten) en in het aantal parkeerplaatsen dat behou-

den zou blijven. Al snel werd duidelijk dat de varianten 

met ‘een beetje parkeren’ niet wenselijk zijn, omdat 

deze zouden leiden tot onnodig veel zoekverkeer en 

het plein daardoor alsnog geen echt verblijfsplein kan 

worden. De werkgroep werd het snel eens over een 

voorkeursvariant zonder parkeren, met levendigheid 

midden op het plein. Deze voorkeur kwam daarmee 

overeen met die van de klankbordgroep.

Concept principeontwerp

De gekozen voorkeursvariant is vervolgens door DTNP 

uitgewerkt tot een concept-principeontwerp, dat 

wederom aan de werkgroep is voorgelegd. De werk-

groep was blij met het principeontwerp en kwam met 

gedetailleerde opmerkingen over inrichtingselementen  

(bijvoorbeeld ruimte houden tussen bankje en markt-

kraam). DTNP kreeg de suggestie mee het ontwerp 

meer in te kleden in een breder thema; dit is ‘het toneel 

van het stadsleven’ geworden.
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Bijlage 3: Peiling referentiebeelden

Via de projectwebsite (binnenstadkampen.
dtnp.nl) is een peiling gehouden waarbij 
belangstellenden konden kiezen uit diverse 
referentiebeelden als wensbeeld voor de 
toekomstige Nieuwe Markt. 

De te kiezen beelden varieerden van picknick-park, tot 

speelplein, tot parkeerterrein. In totaal werd de peiling 

circa 100 keer volledig ingevuld.

Uit de peiling kwam een voorkeur voor vergroening van 

het plein, een vaste plek voor de warenmarkt, spelen en 

festiviteiten naar voren.

Op deze en de volgende pagina worden de tien meest 

gekozen referentiebeelden getoond. Daarna volgen 

enkele quotes uit de toelichtingen die respondenten bij 

hun selectie hebben gegeven.

De meest gekozen foto. 

Foto: Dick Vogelzang

Foto: Johannes Odé
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Foto: Johannes Odé

Beeld: gemeente Arnhem
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“Ruimte en gezelligheid tussen 
monumentale panden, een plek 
voor festiviteiten, maar ook een 
ontmoetingsplek, een plek om rustig 
te zitten en te genieten van het mooie 
Kampen.”

“Het is een prima plein voor de markt! 
Het zou nog leuker aangekleed kunnen 
worden met bomen en bankjes. Horeca is 
er al genoeg op de Plantage , Botermarkt , 
IJsselkade en Oudestraat.”

“Samenkomen en samen genieten van 
beleven en aanbod van cultuur en ook 
gewoon de markt. Daar waar interactie is, 
het leeft!!”

“Familieplein. Spelen voor jong en 
oud. Beperkte horeca. Open karakter. 
Anders dan de andere pleinen”

“Ik vind dat de Nieuwe Markt moet 
blijven zoals deze is. Parkeerplekken zijn 
noodzakelijk en af en toe een feestje.”
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