
Even kunnen uitrusten op 
een bankje tijdens een wan-
deling naar de markt of door 
de wijk: deze wens uitten 
enkele bewoners van de 
Baanbreker alweer enige 
tijd geleden. Afgelopen april 
konden twee bankjes dan 
eindelijk in gebruik worden 
genomen. Twee fleurige 
bankjes met een bijzonder 
tintje.

De coronaperiode leidde tot 
veel beperkingen in sociaal 
contact, de anderhalve meter 

afstand is daar een voorbeeld 
van. Tegelijkertijd ontstonden 
nieuwe initiatieven om op 
een andere (veelal ludieke) 
manier met de maatregelen 
om te gaan. Eén daarvan is 
‘de anderhalvemeterbank’ uit 
Amsterdam, ontworpen door 
architect Florian Eckardt. “Wij 
merkten dat veel mensen ver-
eenzaamden en dat het fijn 
voor ze was om op deze ma-
nier weer bij elkaar te kunnen 
komen.” De anderhalvemeter-
bank bestaat uit twee zitplaat-
sen die gescheiden worden 

door een bloembak van ander-
halve meter lang.
Met hulp van het Oranjefonds 
en de gemeente zijn twee 
anderhalvemeterbanken in 
de wijk geplaatst. Eén bank 
staat in de groenstrook aan de  
Burgemeester Vos de Wael-
straat, naast de Nieuwe 
Haven. De andere bank is 
geplaatst bij de Kamperpoor-
tenbrug en geeft een mooi uit-
zicht op de Zwolse gracht en 
de Peperbus. De bloembak-
ken die de anderhalve meter 
vormen, worden onderhouden 
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door Groene Poort.
Zeker nu de anderhalve me-
ter samenleving langzaam 
verdwijnt, vormen de banken 
vooral een fleurige zitplaats 
waarbij je tussen de bloemen 
van een rustmoment kan ge-
nieten.
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Wat gebeurt er?
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Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Samen met Jeroen Kuiper, Marleen Kramer, Margriet Goos en 
Michele van Reijsen mooie verhalen maken in de Kamperpoort? 
We zijn altijd op zoek naar versterking vanuit de wijk. Of wil je 
een activiteit, bedrijf, oproep of iets anders onder de aandacht 
brengen? 
Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com. 
Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief. 

Uitrusten op een fleurige anderhalve meter afstand 

Weekprogramma activiteiten 

Activiteitenprogramma

Mevrouw Schuitema en mevrouw Felix van de Baanbreker rusten even uit op de door hen aangevraagde anderhalve meter bank.

Maandag 09:00–11:00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Aanmelden niet nodig (max 28).
Woensdag 16.30-18.00 Buurtrestaurant Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
3 gangen maaltijd (warm) voor €5,- 
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 038 421 
3120
Woensdag 18.30-20.00 Meidenclub Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
Bijdrage € 1,-
Opgave: i.schakelaar@travers.nl
Woensdag 19.30-21.00 Voetbal Verzamelen Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Met de fiets naar Sportpark Marslanden

Wijkcentrum Ons Eigen Huis weer geopend!
Het is tijd voor een feestje! 
Op 7 juni is het wijkcentrum 
Ons Eigen Huis namelijk weer 
open gegaan. En dus ben je 
iedere dag weer van harte wel-
kom om even aan te waaien. 
Én een aantal activiteiten zijn 
inmiddels al weer volle bak 
aan de gang. Zowel deelne-
mers als vrijwilligers stonden 
aan de deur te rammelen toen 
het één en ander weer kon be-
ginnen.

Zo is er weer een kop koffie op 
maandag, een maaltijd ín het 
buurtrestaurant, in plaats van 
aan de deur op woensdag, zijn 
er verscheidene jeugd- en jon-
gerenactiviteiten door de gehe-
le week heen en kun je zonder 
afspraak met een vraag terecht 
bij wie er ook maar in het wijk-

centrum is. Wel onder een paar 
voorwaarden. Daarin volgen wij 
de maatregelen vanuit het RIVM. 
Op het moment van schrijven 
(juni) vul je een briefje in met 
jouw gegevens en een gezond-
heidscheck, volg je de looproute, 
heb je een mondkapje op tijdens 
het verplaatsen en houdt eenie-
der anderhalve meter afstand. 
De actuele maatregelen zijn te 
vinden bij binnenkomst.

Van 26 juli t/m 15 augustus (tij-
dens de bouwvak) is Wijkcen-
trum Ons Eigen Huis gesloten. 
Tot die tijd zullen de activiteiten 
zoveel mogelijk aangehouden 
worden. Tijdens de schoolva-
kantie vindt er voor de jeugd 
zelfs nog veel meer plaats. Een 
aantal andere activiteiten staken 
dan mogelijk ook weer i.v.m. de 

schoolvakantie. Houdt het infor-
matiescherm en/of de socials in 
de gaten!
In het nieuwe seizoen gaan we 
knallend weer van start! Met een 
kleine slag om de arm starten we 
na de vakantie weer een hoop 
activiteiten! Denk aan; het buur-
trestaurant weer op de maan-

dag- en woensdagavond, dins-
dagmiddag het lunchrestaurant, 
de verschillende taalgroepen die 
weer van start gaan, meerdere 
ochtenden een koffie-ochtend 
én de allesclub op woensdag-
middag.

Tot binnenkort!

Opgave via mail of app: j.bareman@travers.nl 06-14790603
Donderdag 9.30-11.00 Koffiebingo Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Aanmelden niet nodig (max 28).

Vrijdags om de week 19.30–22.30 Voetbal Verzamelen Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis Met de fiets naar Sportpark Marslanden
Opgave via mail of app:  j.bareman@travers.nl 06-14790603
Vrijdags om de week 19.30-22.30 Soos 10+ Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
Opgave verplicht! Via app:

Wijzigingen voorbehouden. Meer of actuele informatie? Check onze so-
cials (FB & Insta): /traversmidden

Het is bijna zo ver! Zomerva-
kantie, het weer is er al weer 
een beetje naar. Komende zo-
mervakantie organiseren we 
in de eerste twee weken en in 
de laatste week verschillende 
activiteiten voor de jeugd van 
4 t/m 12 jaar. Waar kan je alle-
maal aan meedoen? 

·Sportdagen op sportpark  
Marslanden 
·Vissen  
·Workshop ‘knutselen en  
bouwen’
·Workshop tekenen
·Luchtkussendag met storm-
baan, waterspelletjes e.d. op 18 
augustus 

·Vossenjacht donderdag 19  
augustus 
·Bonte avond donderdagavond 
19 augustus
·Foto en natuurspeurtocht
·Hutcraften en outdoorcooking

Voor al deze activiteiten maken 
we een vakantieboek die ver-

spreid wordt in de eerste week 
van juli. Alle activiteiten en data 
kun je ook terugvinden op de 
Facebookpagina van Travers 
Welzijn stadsdeel Midden of op 
de Faceboekpagina van STRIK 
Kamperpoort.

Zomervakantie in de Kamperpoort
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De gemeente Zwolle heeft 
Deventer uitgedaagd en 
ook gemeenten Kampen en  
Zwartewaterland doen 
mee aan het NK Tegel-
wippen! En dus doen 
wij in de Kamperpoort 
ook mee aan dit initiatief.

Hoe snel kunnen we Zwolle 
omhoog wippen? We staan 
(maandag 7 juni) op plek 11, 
ruim boven Deventer (plek 30). 
Er is dus nog ruimte voor ver-
betering. Werk aan de winkel 
dus. Wip Zwolle mee omhoog!
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Zo doe je mee:
1.Maak een foto van de plek 
waar je gaat wippen

2. Wip tegels en vervang door 
groen
3.Maak een foto van de ge-
wipte tegels en het geplante 
groen.

4. Upload de voor- en nafoto’s
Ga naar de website NK Tegel-
wippen Meedoen En upload je 
foto’s. Geef ook het aantal ge-
wipte tegels door. 
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Doe jij ook mee met het NK Tegelwippen 2021?

Verkeersveiligheid in de Kamperpoort
Het komt wekelijks voorbij 
in allerlei gesprekken in de 
buurt: verkeersveiligheid in 
de Kamperpoort. Omdat ik 
– Lotte Hekkert - als stagiair 
opbouwwerker dit thema zo 
vaak voorbij hoorde komen, 
ben ik samen met bewoners 
onderzoek gaan doen naar 
de irritaties, problemen, 
waar het wel goed gaat en 
welke ideeën mensen heb-
ben. Dit heeft ertoe geleid 
dat wij inmiddels een groep 
enthousiaste bewoners heb-
ben die zich willen inzetten 
voor veilig verkeer in de 
Kamperpoort.

Misschien heb je hem voorbij 
zien komen op Facebook, de 
enquête over de verkeersvei-
ligheid in de Kamperpoort. 

Mede door jouw hulp is de en-
quête maar liefst veertig keer 
ingevuld. Iedereen ontzettend 
bedankt daarvoor. We hebben 

Doe 
je mee?

Een stoeptegel is 30×30 cm. 
Alle stenen die kleiner of gro-
ter zijn moeten worden omge-
rekend naar dit formaat.

Veel reacties op enquête over Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan
De enquête over de wensen 
voor nieuwe invulling van 
het IJsselhallenterrein die 
dit voorjaar werd gehouden 
is door veel Zwollenaren in-
gevuld. Ruim 2500 inwoners 
vulden de vragenlijst hele-
maal in. Zij gaven hiermee 
hun voorkeuren door voor 
type woningen, redenen om 
aan de Nieuwe Veemarkt te 
willen wonen en welke wen-
sen er zijn voor de inrichting 
van de openbare ruimte.

De resultaten van de enquête 
worden gebruikt om de plan-
nen voor het gebied verder 
uit te werken. Behalve de en-
quête worden ook gesprekken 
gevoerd met verschillende 
belangenverenigingen, eige-
naren van panden in de buurt 
en natuurlijk inwoners van  
Kamperpoort.

Kijk voor de uitslag van de 
enquête op www.zwolle.nl/ 
nieuweveemarkt.

Drie scenario’s voor invulling 
Nieuwe Veemarkt (afbeelding)
Voor de nieuwe invulling van 
het IJsselhallen-terrein zijn 
drie scenario’s in ontwikke-
ling. Eind april zijn deze met 
de Vrienden van de Veemarkt 
besproken.

De drie scenario’s zijn
1: Thuis in de Kamperpoort
Doorgaan op wat er al is in de 
omgeving. Hier worden wonin-
gen toegevoegd en voorzie-
ningen als een school en een 

buurtcentrum. De wijk wordt 
ontwikkeld door projectontwik-
kelaars, op gangbare wijze. 
Het groen is in dit scenario wat 
meer verspreid door de buurt, 
zodat iedere woning groen in 
de buurt heeft.

2: De Nieuwe Veemarkt
Hier worden naast woningen 
ook ruimten toegevoegd voor 
(creatieve) ondernemers, 
kleinschalige horeca en ande-
re voorzieningen. De oudste 
IJsselhal wordt deels bewaard 

weeks, als er geen veemarkt 
was, speelden wij er als kind 
vaak. Bijvoorbeeld op het ge-
deelte waar normaal gespro-
ken de varkens liepen. Daar 
stonden troggen waar we ons 
in konden verstoppen of over-
heen konden springen. Ook 
hielde we hardloopwedstrijden 
en klommen over de hekken 
heen; het terrein was eigenlijk 
een grote speeltuin voor ons.”

Cafés
“Mijn vader moest vrijdag ’s 
ochtends al heel vroeg aan 
het werk in de kraam, want de 

boeren waren dan natuurlijk al 
druk in de weer. Ze droegen 
grote geldbedragen met zich 
mee en bij de kramen werd 
dan ook goed verkocht. Daar-
naast gingen de boeren naar 
de cafés, zoals Wijnberg, Van 
Beek en Derboven, voor een 
borrel. Deze grote cafés aan 
de rand van de veemarkt had-
den doordeweeks weinig aan-
loop, en moesten het geld ver-
dienen op de vrijdag. Achter 
de cafés stonden de stalhou-
derijen, waar vaak één dag of 
twee dagen voorafgaand aan 
de veemarkt al vee naartoe 

was gebracht. De dieren kon-
den dan vrijdagochtend vroeg 
gelijk op de markt worden ge-
zet, als de boeren arriveerden. 
Deze klussen werden vaak 
uitgevoerd door mannen uit 
de Kamperpoort, volgens mij 
heeft mijn vader dit werk ook 
nog gedaan.”  

“Ik ben dus opgegroeid met 
de veemarkt, het is verwe-
ven met mijn jeugd. Ik kan 
mij herinneren dat ik het heel 
erg vond dat de veemarkt 
moest sluiten na de mond-
en klauwzeer-crisis in 2001. 

De veemarkt hoorde echt 
bij Zwolle. De Kamperpoort 
was er niet van afhankelijk, 
maar de markt bracht vooral 
reuring en vormde daarmee 
een onderdeel van de wijk.” 
“Dat er huizen gebouwd gaan 
worden op het voormalige vee-
marktterrein vind ik een goede 
ontwikkeling. Het zou mooi zijn 
als er verschillende soorten 
woningen worden gebouwd. 
Niet alleen maar dure koop- of 
huurwoningen, maar bijvoor-
beeld ook ruime seniorenwo-
ningen.” 

Kamperpoort wordt steeds 
groener. Niet alleen omdat 
de gemeente dat belangrijk 
vindt en bewoners daar om 
vragen, maar ook omdat be-
woners zelf de handen uit 
de mouwen steken. Zoals 
de bewonersgroep Groene 
Poort.

Speelplek Kleine Baan- 
Touwslagerij
De speelplek aan de Kleine 
Baan kan veel groener, von-
den de bewoners, maar be-
planting is best prijzig. Ze be-
dachten een slimme oplossing 
en vonden via de weggeefhoek 
van Facebook een gratis partij 
groen uit verschillende tuinen 
in Zwolle. Nu ziet de speelplek 
er een stuk groener en gezelli-

ger uit. En kleurrijker als straks 
het bloemenzaad in de perken 
en boomspiegels ontkiemt.

1,5 meter groen
De bewoners van de  
Baanbreker maken graag 
een wandeling naar het 
centrum. Maar halverwege 
zouden ze graag even op 
een bankje willen uitrusten. 
Buurtbewoonster Margriet  
vroeg subsidie aan bij het 
Oranje Fonds. Maar hoe hou 
je 1.5 meter afstand op een 
bankje? Ze vonden een bankje 
met plantenbak. Nu kan ieder-
een genieten op dit bankje op 
de hoek van de Harm Smeen-
gekade en Kamperpoorterbrug 
en voor het verzorgingshuis 
De Nieuwe Haven.

Fenixhof 
De nieuwe inrichting van de 
Fenixhof is klaar. Het hofje is 
door de gemeente Zwolle in-
gericht met speeltoestellen, 
planten en struiken. De boom 
is door bewoners gekozen. In 
een enquête waren de mees-
te stemmen voor de Japanse 
Sierkers. 

Meer groen is goed voor 
mens en dier
Groen in de stad en wijk wordt 
steeds belangrijker. Een buurt 
ziet er gezelliger uit met meer 
groen, waardoor je je prettiger 
voelt. Groen en grond voor-
komt wateroverlast bij hevige 
regenbuien doordat het regen-
water makkelijker wegstroomt 
in de grond dan via tegels. 
Bomen en struiken geven ver-

koeling op hete zomerdagen. 
Planten en bloemen trekken 
vogels en insecten aan. Bijen 
zijn nodig voor de bestuiving 
van planten waardoor bij-
voorbeeld appels aan bomen 
groeien. 

Doe mee met meer groen
Wil je in jouw straat ook meer 
groen, sluit je dan aan bij de 
Groene Poort. Je kunt con-
tact opnemen met Adrienne  
Heemstra telefoon 06 2756 69 
77. Ideeën voor een groene 
buurt kun je opdoen op Mijn-
Wijk, de website voor bewo-
nersinitiatieven. Plaats je idee 
voor jouw buurt op MijnWijk 
en je krijgt automatisch con-
tact met wijkbeheerder Jurrien  
Stroomberg.
www.zwolle.nl/mijnwijk

Samen maken we Kamperpoort groen(er)
doormiddel van de resultaten 
een praatplaat gemaakt en zijn 
van plan om binnenkort samen 
met de gemeente in gesprek te 
gaan over dit thema.

Als groep hebben we een leuk 
clubje bij elkaar, maar hoe meer 
mensen, hoe meer verhalen. 
Mocht jij het fijn vinden om over 
dit onderwerp mee te praten, of 
heb je iets wat je op dit gebied 
kwijt wilt. Dan kun je mij – Lotte 
Hekkert - altijd een mail sturen  
(l.hekkert@travers.nl) of een 
appje sturen (06-30182662).

Wie weet tot ziens!
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Nu de zomer eraan komt, 
neemt het aantal klachten 
over hondenpoep in de wijk 
toe. Kinderen ervaren bij-
voorbeeld hondenpoepover-
last tijdens het buitenspelen. 
Hondeneigenaren vergeten 
regelmatig de drollen van 
hun viervoeter op te ruimen 
of laten deze bewust liggen. 
Hoog tijd voor actie, zo vond 
buurtbewoonster Dianne 
Urban. “Op het moment dat 
de sneeuw aan het smelten 
was ging ik met de kinde-
ren naar het schoolplein. Op 
de Lijnbaan stapte ik in een 
hondendrol, vervolgens viel 
de jongste van twee in de 
poep en reed de oudste van 
zes met z’n skelter door een 
derde drol. Daarna gingen 
we de hoek om en daar lag 
er nog één. Toen was voor 
mij de maat vol.”

Samen met Travers Welzijn en 
een aantal actieve buurtbewo-
ners is Dianne een actie ge-
start om het probleem van hon-
denpoep in de Kamperpoort  
onder de aandacht te brengen 
en om hondeneigenaren be-
wuster te maken van het feit 
dat zij zelf verantwoordelijk 
zijn voor het opruimen van de 
uitwerpselen van de hond.
Donderdag 13 mei ging de 
actie van start: gewapend 
met spuitbussen biologisch 
afbreekbare krijtverf trokken 
buurtbewoners de wijk in om 
elke hondendrol die ze tegen-
kwamen van een wit kleurtje 
te voorzien. Op deze manier 
werd voorbijgangers duidelijk 

Actie ‘Kamperpoort hondenpoepvrij’

Nadat we vorig jaar noodge-
dwongen ‘Woningsdag’ vier-
den, was het dit jaar weer de 
hoogste tijd voor een (voor-
zichtig) Koningsdagfeestje. 
Ook de Kamperpoort was in 
oranje sferen.

Voor de kinderen organiseer-
den Strik en Travers Welzijn de 
Kamperpoort Koningsspelen:  
een speurtocht met  
Oudhollandse spelletjes zoals 
spijkerpoepen en stoelendans. 
Het weer deed deze dag goed 
mee met een fijn zonnetje, wat 
zorgde voor een mooi aantal 
deelnemers die fanatiek de 
verschillende spelonderdelen 
afwerkten. De spellen konden 
in groepjes op verschillende 
locaties in de Kamperpoort 
worden gespeeld. Daarbij 
moesten de kinderen op zoek 
naar letters die verspreid door 
de wijk hingen. Deze letters 
vormden vervolgens na enig 

puzzelen een woord. De op-
lossing ‘gouden koets’ werd 
door de meeste deelnemers 
snel gevonden.

Bewoners van het Zorghuis 
Theodora Vos de Wael en 
de Nieuwe Haven werden op 
deze zonnige dag getrakteerd 
op de swingende klanken van 
livemuziek door een gelegen-
heidstrio gevormd door Pieter  
Althuis, Rutger Hoorn en Anna 
Hoekstra. Zij lieten de men-
sen, onder andere in de bin-
nentuin van de Nieuwe Haven, 
genieten van Golden Oldies. 
Onder het genot van een ad-
vocaatje en een bitterbal en 
op uiteenlopende muziek, van 
Elvis tot aan Louis Neefs, gin-
gen de handen regelmatig op 
elkaar en werden er zelfs en-
kele dansjes gewaagd. Het 
was duidelijk: we zijn het fees-
ten in de Kamperpoort nog niet 
verleerd.

Koningsdag in de Kamperpoort: feest voor jong en oud

Oproep aan hondeneigenaren
Tot slot: een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de 
hondeneigenaren zelf. Zij worden dan ook opgeroepen om hun 
hond alleen de behoefte te laten doen op de daarvoor aange-
geven plaatsen of de uitwerpselen door middel van een hon-
denpoepzakje op te ruimen. Op deze manier houden we de wijk 
voor iedereen leefbaar.

Mocht u ook overlast ervaren van hondenpoep dan zijn er ver-
schillende manieren om actie te ondernemen. Naast dat u deze 
overlast kan melden bij de gemeente, zijn er nog een aantal 
andere tips te vinden op de website van de gemeente Zwolle: 
www.zwolle.nl/hondenpoepvrij

Blik op de Kamperpoort 

Het is ruim dertien jaar geleden 
dat ik als geboren en getogen 

Utrechtse verhuisde naar de 
Kamperpoort. De wijk voelde 
voor mij als stadse van meet 
af aan vertrouwd. Vanuit mijn 
woning hoefde ik alleen maar 
de bocht om te gaan om in 
het bruisende gedeelte van de 
stad, het centrum, te komen. In 
al die jaren heb ik de wijk een 
ware metamorfose zien on-
dergaan. Gelukkig is het oude 
hart nooit uit de Kamperpoort 
verdwenen ook al is er in de 
plaats van de Vogelbuurt, de 
oude brandweerkazerne en 
De Fenix veel nieuwbouw ge-
komen. Voor mij is het buurt-
museum aan de Hoogstraat 
hét boegbeeld van dat oude 
hart. Behalve dat het museum 

in een práchtig pand gevestigd 
is, is er ook veel te bezichtigen 
én te vinden over de rijke his-
torie van de Kamperpoort. Een 
aanrader dus voor iedereen 
die geïnteresseerd is in onze 
buurt. Ik wandel er bijna iedere 
dag langs en ben dan trots dat 
‘wij’ een eigen buurtmuseum 
hebben.

Ook ben ik trots op de gevel-
tuintjes die bewoners met on-
dersteuning van het Oranje-
Fonds in diverse straten aan 
konden leggen. Ook in mijn 
straat hebben we diverse tuin-
tjes aangelegd. De straat kleur-
de en fleurde er enorm van op. 
De imposante kastanjeboom 

op de hoek van de straat heeft 
inmiddels zijn bloesem verlo-
ren en is een fijne plek voor 
vogels om hun nest in te bou-
wen. In de vroege ochtend kun 
je ze vrolijk horen kwetteren en 
vooral de merel zingt zijn mooi-
ste lied. Het is te hopen dat 
de vele katten in de buurt ze 
niet te pakken kunnen krijgen. 
Helaas en verdrietig genoeg 
bracht mijn kater van zeven-
tien jaar oud, als cadeautje, er 
ooit eentje mee naar huis. Je 
vraagt je dan wel af hoe een 
kat een vogel vangt, maar dat 
het in het instinct zit van zo’n 
boef is een feit.

Iedere editie neemt Michèle 
van Reijsen ons mee in het wel 
en wee van de Kamperpoort. 
Wat valt op of juist niet? Een 
korte kroniek over onze wijk.

gemaakt op welke plekken 
hondendrollen liggen. Daar-
naast werden de gearceerde 
hondendrollen geregistreerd 
op een kaartje van de wijk, zo-
dat een overzicht kon worden 
gemaakt van locaties waar de 
overlast het grootst is. Op ba-
sis daarvan kunnen mogelijk 
verdere maatregelen worden 
genomen, bijvoorbeeld door 
het plaatsen van extra afval-
bakken voor hondenpoep en 
het beschikbaar stellen van 
hondenpoepzakjes.

Maar hiermee is de actie nog 
niet ten einde. Kinderen uit de 
wijk hebben verbodsborden te-
gen hondenpoep geschilderd. 
Deze worden binnenkort door 
de gemeente op verschillende 
locaties in de wijk geplaatst. 
Ook zullen er nog regelmatig 
hondendrollen worden gear-
ceerd en zal het probleem door 
middel van spandoeken onder 
de aandacht worden gebracht.

Dianne hoopt dat door deze 
actie mensen gaan beseffen 
hoe vies het is om de poep te 
laten liggen. “Het is niet alleen 
vervelend om er in te stappen 
of doorheen te rijden. Het ziet 
er ook niet uit, poep op de 
stoep. Ik hoop dat de honde-
neigenaren de poep op gaan 
ruimen. Ik zie nog regelmatig 
de witte krijtvlekken van de 
actie. Hopelijk worden mensen 
hierdoor meer bewust van de 
hoeveelheid poep die overal 
ligt. En denken zij in het ver-
volg: ‘een zakje mee en hup-
pakee!’”

Column

kamperpoort juli 21.indd   6-7 1-7-2021   12:16:23



6 3

De aanstaande sloop van de IJsselhallen betekent een einde 
van een tijdperk. Op die plek werden van vroeger uit al vee-
markten georganiseerd, de allereerste zelfs in 1308. Begin jaren 
zeventig, 1972, werd de eerste hal gebouwd. In de decennia 
die daarop volgden groeide de IJsselhallen uit tot het markante 
complex wat het nu is. Tot 2001 werd er bijvoorbeeld iedere vrij-
dag een veemarkt georganiseerd.

De Kamperpoort is in die jaren onlosmakelijk verbonden ge-
raakt met de IJsselhallen. Bewoners die er gingen werken, of 
er een kijkje kwamen nemen bij een van de vele beurzen en 
evenementen. De redactie van de nieuwsbrief Kamperpoort is 
op zoek naar dit soort mooie herinneringen aan deze tijd. Welke 
herinnering heb jij aan de IJsselhallen en zou je er met ons over 
willen praten? We gaan er in de komende edities regelmatig op 
terugkomen, dus we horen graag van je. Ook als je bijvoorbeeld 
foto’s hebt van vroeger zijn we zeker geïnteresseerd. Je kunt 
ons bereiken via redactiekamperpoort@gmail.com.

Wat is jouw herinnering aan de IJsselhallen?

De komende jaren gaat het 
voor de Kamperpoort zo 
kenmerkende IJsselhallen-
terrein op de schop. Op deze 
plek liggen veel herinnerin-
gen. In de komende edities 
van de nieuwsbrief willen wij 
graag een aantal van deze 
herinneringen van betrokke-
nen delen. 

‘De veemarkt is verweven met 
mijn jeugd’ 
Willy Jonkman-Kleine (77) is 
opgegroeid in de Kamperpoort.  
Ze woont er inmiddels niet 
meer, maar kan veel vertellen 
over haar jeugd in de wijk. De 
veemarkt maakt ook deel uit 
van die herinneringen.

“Tot mijn twaalfde jaar woonde 
ik aan de Hoogstraat, op num-
mer 10. Dit pand was eigen-
dom van de familie Steffens. 
Mijn ouders huurden de bene-
denverdieping. In het voorste 
deel hadden wij een groen-
tewinkel. Daarachter was het 
woongedeelte: mijn vader en 
moeder hadden daar een op-
klapbed, vervolgens was er 
een klein gangetje met een 
keukentje en in het achterste 
kamertje sliepen wij als kind. 
Dit was niet heel comforta-

Verhalen van de Veemarkt

bel; in de winter liep het water 
langs de muren.” 
“De familie Steffens had een 
klompenhandel en woonde op 
de bovenverdieping. Zij kregen 
ruwe klompen aangeleverd en 
deze moesten vervolgens nog 
geschilderd worden. Als wij 
als kinderen al in bed lagen, 
gingen mijn vader en moeder 
vaak ’s avonds nog even naar 
boven om te helpen met het 
schilderen.”  

Groente- en fruitkraam
“Mijn vader stond op vrijda-
gen met een groente- en 
fruitkraam aan de rand van 
de veemarkt. We hebben 
het dan over de periode 
rond 1950. De IJsselhallen  
waren er toen nog niet. De 
veemarkt was omringd door 
hekken, met ervoor een brede 
stoep waar een rij marktkra-
men stond. Hier konden de 
boeren niet alleen groente en 
fruit, maar bijvoorbeeld ook 
snoep halen. Mijn vader ver-

kocht hier ook de klompen van 
Steffens. Deze stonden op een 
soort stellage naast de kraam. 
Het was er altijd druk met boe-
ren die klompen aan het pas-
sen waren.” 

“In die tijd zat ik op school 12, la-
ter bekend als de Elbertschool.  
Op vrijdagmiddag liep ik dan 
vanuit school naar mijn vader 
toe en bleef dan op de markt. 
Ik kende de veemarkt dus 
vooral van de vrijdag bij mijn 
vaders kraam. En doorde-

en krijgt een nieuwe invulling. 
Het groen is in dit scenario een 
groot centraal gelegen park. 
Hierdoor ligt niet elke woning 
aan het groen, maar is er wel 
een grotere groene ruimte 
waar een divers gebruik mo-
gelijk is.

3: Maak je eigen stad
In dit scenario wordt de buurt 
ontwikkeld door de mensen 
die er gaan wonen en werken. 
Het gaat om zelf/samen je om-

geving te maken. Er is ruimte 
voor experiment en coöpera-
tief ondernemen. Het groen 
is hier een stelsel van wadi’s* 
en parkstroken. Dit vormt een 
raamwerk waarin eilanden 
liggen die ontwikkeld kunnen 
worden door de ver-schillende 
(groepen) nieuwe bewoners.

Vervolg
Na de presentatie volgde een 
mooi en zinvol gesprek over 
de sterke en minder sterke 

punten van elk scenario. Een 
soortgelijke bespreking van de 
scenario’s wordt ook met het 
college van burgemeester en 
wethouders en de gemeente-
raad gehouden. Het is niet de 
bedoeling dat er nu al een keu-
ze wordt gemaakt, maar meer 
dat de goede kanten van elk 
scenario duidelijk worden. Ook 
worden de scenario’s iets ver-
der uitgewerkt om te bekijken 
of ze ook haalbaar zijn.

Vrienden van de Veemarkt
Vrienden van de Veemarkt is 
een groep van geïnteresseer-
de omwonenden die hebben 
aangegeven mee te willen 
denken over de plannen. De 
verslagen van de besprekin-
gen zijn allemaal te vinden 
op www.zwolle.nl/nieuwevee-
markt.

·Een wadi is een groene grep-
pel die regenwater opvangt en 
afvoert.

Hoogstraat waar Willy Jonkman-Kleine is opgegroeid

Willy Jonkman-Kleine, samen met haar echtgenoot Willem Jonkman.

Kinderhoekje
Buitenspeeldag
Op woensdag 9 juni is er hard gewerkt in de  
Kamperpoort. Zo is het insectenhotel gepimpt.  
Samen met de kinderen is het peuterpleintje opgefleurd 
met een hinkelbaan, krijtmuurtje en mooie schilderingen.  
Verder zijn er boompalen geplaatst bij de fruitbomen in 
de wijk en zijn er heel veel moestuintjes (AH) gezaaid 
en zonnebloemen. 
Dit wordt een groene en fleurige zomer in de wijk.

Boekentip!
Ken jij het boek al “We hebben er een geitje bij”? 
Op de kinderboerderij is een nieuwe bewoner geboren. 
Voor Mik het babygeitje heeft gevonden moet hij langs 
alle andere kinderboerderijdieren, die elk hun eigen 
manier laten weten hoe blij ze zijn met het nieuwge-
boren geitje. 
Wil je dieren eens in het echt zien? Breng dan 
met papa of mama eens een bezoekje aan de 
kinderboerderij in het Weezenlandenpark. Ook 
daar zijn geitjes geboren en een jong wit ezeltje.  
Veel lees- en kijkplezier!

De afgelopen maanden zijn 
er weer verschillende kis-
ten in de wijk gekomen. De 
schatkisten zijn nu in de vol-
gende straten: Reigerstraat 
en Grote Baan. Deze schat-
kisten gaat langs allerlei 
straten in de Kamperpoort,  
van deur tot deur. Op een kaart 
vul je jouw ideeën voor de wijk 
in! Wat wil je graag zien in de 
straat/Kamperpoort en waarbij 
wil je misschien zelfs een keer 
helpen?

Schatkist van de Kamperpoort

Momenteel zijn we allerlei tot nu toe opgehaalde ideeën aan het 
inventariseren. Het kan dus zijn dat we in een van de komende 
weken bij jou langskomen om de ingevulde kaart te bespreken.
Ben je geïnteresseerd om schatkistkapitein te worden en de kist 
bij jou de straat in te laten gaan? Of heb je hier een andere vraag 
over, dan kun je contact opnemen met Ayesha Leito. Via mail: 
a.leito@travers.nl of bellen/appen: 06-16118066.
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