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Omgaan met water in Kampen: samen de schouders eronder
Kampen heeft een lange historie met het omringende
water. De lage ligging in de IJssel-Vechtdelta, tegen
het IJsselmeer aan, maakt deze Hanzestad kwetsbaar
voor hoogwater. Op 18 september 2019 brachten circa
80 professionals uit het hele land een bezoek aan
Kampen om te zien hoe de stad omgaat met hoogwater en werkt aan klimaatrobuustheid. Speciale aandacht was er voor de jaarlijkse ‘oefensluiting’ van de
binnenstad door de vrijwillige Hoogwaterbrigade.

Het projectbezoek was een initiatief van de onder
zoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS) van het
Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en
Klimaat (NKWK). Het was het tiende projectbezoek
in deze serie; eerdere bezoeken vonden plaats in
Twentse Stedenband, Culemborg, Nijmegen, Dordrecht,
Amersfoort, Alkmaar, Renkum, Wolvega en Zoeter
woude. De verslagen van deze projectbezoeken zijn te
vinden op waterenklimaat.nl.

Jan Peter van der Sluis, wethouder van Kampen, houdt een inleiding tijdens het plenaire gedeelte. Credit: Kees Broks

De onderzoekslijn werkt altijd nauw samen met de
partijen die het project tot stand hebben gebracht.
In dit geval waren dat de Gemeente Kampen en het
Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Unieke samenwerking
Dit projectbezoek bestond uit een aantal onderdelen.
Tijdens een plenair gedeelte in de oude Stadskazerne
lieten gemeente, waterschap en de vrijwillige
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Hoogwaterbrigade zien hoe Kampen leeft mét, en strijdt
tegen, het water in en om de stad. Vervolgens verdeel
den de deelnemers zich over drie parallelle sessies.
De eerste sessie liet zien hoe cultuurhistorie kan bij
dragen aan hedendaags stadsontwerp en waterveilig
heid. De tweede groep maakte een excursie naar de
Kampereilanden. De derde sessie boog zich over een
klimaatrobuust ontwerp voor de wijk Brunnepe.
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Hoogwaterbrigade
’s Avonds waren de deelnemers getuige van een bij
zondere hoogwateroefening. De Hoogwaterbrigade
van Kampen, bestaande uit zo’n 250 vrijwilligers,
kwam bijeen voor de jaarlijkse oefensluiting van het
historische stadsdeel Kampen-Midden. Bij hoogwater
dreiging vanaf de IJssel en/of het IJsselmeer kan
deze brigade de IJsselkade over een lengte van twee
kilometer binnen een paar uur waterdicht afsluiten met
verplaatsbare elementen, zoals schotten, kleppen en
balken. De deelnemers zagen de brigade in actie en
kregen daarbij uitleg over deze mobiele waterkering en
de unieke samenwerking tussen gemeente, waterschap
en burgers.

Vrachtwagens rukken uit met de mobiele onderdelen van de waterkering tijdens de oefensluiting door
de Hoogwaterbrigade. Credit: WDOD

Een kort filmpje over het werk van de Hoogwaterbrigade. Credit: WDOD
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Stadsgezicht Kampen.

Plenaire discussie
Han Frankfort van het Deltaprogramma Ruimtelijke
adaptatie (ministerie van IenW), trekker van de onder
zoekslijn KBS, opende het plenaire gedeelte.

Betrokkenheid
Wethouder Jan Peter van der Sluis heette bezoekers
welkom in Kampen, een stad die van oudser een
haat-liefdeverhouding met water heeft. “Water heeft
onze Hanzestad veel gebracht, maar heeft ons ook
parten gespeeld”, zei hij. Tegenwoordig staat Kampen
voor een nieuwe opgave: de stad wil het water niet
alleen buiten de deur houden, maar ook kunnen vast
houden in tijden van hitte en droogte. Kampen is druk
bezig knelpunten in kaart te brengen en gesprekken op
te zetten met ondernemers en inwoners.

Als succesvoorbeeld van ‘daadkracht in onderling
overleg’ noemde de wethouder de Kampereilanden,
een buitengebied waar gemeente, waterschap, boeren
bedrijven en inwoners zich gezamenlijk buigen over
opties voor waterrobuust bouwen en bestrijden van
wateroverlast. Ook noemde hij de Kampense Christina
straat, waarvan de bewoners zelf een plan maakten
voor buurtvergroening. “Het mooie is dat ook inwo
ners zich steeds meer betrokken voelen bij deze
onderwerpen.”

Creativiteit en gezamenlijkheid
Piet Zoon, waarnemend dijkgraaf van het Waterschap
Drents Overijsselse Delta (WDOD), schetste hoe water
schappen “anticiperend inspelen op toekomstige

ontwikkelingen”. Hij liet zien hoe WDOD al jarenlang
werkt aan de uitdagingen van de IJssel-Vechtdelta
in nauwe samenwerking met de gemeenten, veilig
heidsregio en provincie. “Zwolle en Kampen liggen
samen in een soort teiltje”, zei hij. “Het aanpakken van
hoogwaterveiligheidsprojecten vereist veel creativiteit.
Gezamenlijkheid speelt daarin een belangrijke rol.”
De dijkgraaf signaleerde positieve ontwikkelingen en
succesvolle hoogwaterveiligheidsprojecten. Tot slot
citeerde hij de Deltacommissaris: “Er moet sprake zijn
van een nieuw normaal. We moeten ervoor zorgen dat
het thema water bij gemeenten en waterschappen een
vast gegeven wordt in hun ruimtelijke inrichting.”
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Punten van discussie vanuit de zaal:
•

•

Een dialoog is één ding, maar hoe verwerk je de
ideeën, wensen en behoeften van burgers en
bedrijven concreet in je plannen en projecten? Die
stap vergt nog aandacht in het traject van risico
dialoog naar uitvoeringsagenda.
De dialoog levert niet alleen input op voor plannen,
maar vergroot ook het urgentiegevoel bij alle partijen
– en de acceptatie van uiteindelijke maatregelen.

KBS: kennis ophalen en delen
Kees Broks van het projectteam NKWK-KBS gaf een
aanvullend overzicht van de onderzoekslijn NKWK-KBS.
Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA),
Deltaprogramma Ruimtelijke adapatie (DPRA) en
Deltares namens de deelnemende kennisinstituten en
adviesbureaus. Broks benadrukte dat kennis ophalen
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en delen een belangrijk aspect is van de onderzoekslijn.
Dat ‘kenniswerk’ kent verschillende onderdelen:
-	 Projectentournee: een rondgang langs succesvolle
praktijkvoorbeelden, zoals op 18 september in
Kampen;
-	 Publicatie van drie kenniskranten, met daarin de
nieuwste inzichten op gebied van adaptatie aan
wateroverlast, droogte en hitte;
-	 De ontwikkeling van tools ter ondersteuning van
adaptatie, zoals:
• Klimaatschadeschatter: een tool die aangeeft welke
schade klimaatverandering kan veroorzaken op een
bepaalde plek als je geen adaptatiemaatregelen
neemt;
• Toolbox Klimaatbestendige Stad, die juist aangeeft
wat de effecten zijn als je wél wat doet, met een indi
catie van de kosten. Voordeel van deze tool is dat hij
de gecombineerde effecten laat zien op gebied van
droogte, hitte en wateroverlast. Stel, je kiest voor een

civieltechnische oplossing, of een groene oplossing,
welke effecten zijn dan te verwachten?
Deze bestaande tools zijn beschikbaar op de website
ruimtelijkeadaptatie.nl, onder ‘hulpmiddelen’. Daarnaast
zijn er drie nieuwe onderzoeken in ontwikkeling:
• Slim koppelen: hoe zijn klimaatadaptatiemaat
regelen organisatorisch, beleidsmatig en fysiek te
koppelen aan de grote bouwopgave, de energie
transitie en de cyclus van beheer en onderhoud?
• Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
(MKBA): wat zijn de voor- en nadelen van de
bestaande MKBA-methodologie? Toepassing in drie
klimaatadaptatie-cases;
• Monitoring lokale klimaatbestendigheid: analyse
van genomen maatregelen: is de klimaatbestendig
heid toegenomen? Welke onderzoeksuitkomsten /
beschikbare data zijn bruikbaar als indicator voor
lokale klimaatbestendigheid in de huidige situatie?
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Hoogwaterbrigade
Freddie Schutte, coördinator van de Hoogwaterbrigade
Kampen-Midden bij WDOD, vertelde over het werk
van de vrijwillige hoogwaterbrigade. “Strijden
tegen het water doen we allang niet meer”, stelde
hij. “Onze belangrijkste partij is het water zelf.
Samenwerken met het water, dat is ons streven.”
De Waterkering Kampen loopt grotendeels evenwijdig
aan de IJsselkade en is zo’n twee kilometer lang. De
oude stadsmuur vormt een groot deel van de kering,
veelal verborgen tussen en zelfs in de woningen. Op
84 plaatsen zijn er losse elementen zoals keerkleppen,
schotbalken en waterkerende deuren. In totaal zijn
er ruim 200 panden bij het project betrokken. Bij 32
daarvan loopt een deel van de waterkering dwars door
de woning heen. Ook riolen en ventilatieroosters worden
individueel afgesloten.
De hoogwaterbrigade krijgt onder meer ondersteuning
van aannemers, die bij een oefening of oproep de
mobiele onderdelen met vrachtwagens en hijskranen
op locatie brengen. Dat doen ze volgens een strak draai
boek. Taxi’s brengen de hoogwaterbrigadiers naar het
IJsselfront. In totaal bestaat de brigade uit 250 vrijwilli
gers. Schutte: “Mensen uit de omgeving die bereid zijn
zich in te zetten voor de waterveiligheid. Die jaarlijkse
oefening is altijd een feestje.”
Het waterschap is een beheerorganisatie, maar ook
een crisisorganisatie, zo benadrukte Schutte. Naast
de hoogwaterbrigadiers zijn er jaarrond 650 vrijwillige
dijkwachters actief die de kwaliteit van de dijken en de
waterstanden monitoren. “Al die vrijwilligers hebben we
echt nodig”, zei Schutte. “Zonder hen zouden we dit sys
teem niet draaiende kunnen houden.”
De hoogwaterbrigade oefent jaarlijks, “voor die ene
wedstrijd die misschien nooit komt”, aldus Schutte.
“Hoe houd je ze dan gemotiveerd? Dat is het spannings
veld waar ik altijd mee werk.” Er is onder burgers over

Boven Samenwerken aan een
klimaatadaptief wijkontwerp.
Credit: Kees Broks
Links Freddie Schutte
(WDOD) hield een presentatie
over de Hoogwaterbrigade.
Credit: Kees Broks
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het algemeen veel bereidwilligheid, zo signaleert hij,
en die neemt toe met de mate van nut, de spanning en
de saamhorigheid. Van oudsher hadden vrijwilligers
daarbij vooral altruïsme als motief. Moderne motieven
zijn onder meer carrière, normen, sociale contacten,
ontwikkeling van competenties, en bescherming van
eigen woning en gezin. “Op 3 januari 2018 hebben we
nog zandzakken gelegd tegen het hoogwater. Toen heb
ik niet één Kampenaar gehoord die niet zijn gezin wilde
beschermen. Samen de schouders eronder.”

Deelnemers tijdens de oefensluiting van de waterkering. Credit: Han Frankfort

Een kraanwagen zet wegdelen overeind ('klepkeringen') bij de Stadsbrug. Credit: WDOD
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Cultuurhistorie Bolwerk Buitenwacht:
Leren van het verleden bij klimaatadaptief ontwerp
Bolwerk Buitenwacht is het gebied rondom trein
station Kampen. De gemeente werkt hier samen met
bewoners, ondernemers en het Waterschap Drents
Overijsselse Delta aan een plan voor de herinrichting
van het gebied. De historie van het gebied vormde
daarbij een katalysator voor zowel het proces als het
vinden van gebiedsgerichte oplossingen. Er ligt een
plan voor het aanleggen van groen, parkeerplaatsen
en een fietsenstalling – maar nadrukkelijk ook voor de
aanpak van de wateroverlast.

Leerpunten:
•
•

Het vroeg en intensief erbij betrekken van bewoners
en ondernemers is cruciaal.
Historische kennis is van grote toegevoegde waarde
bij het verkrijgen van inzicht in de werking van land
schappelijke systeem, en bij het vinden van oplos
singen. Oude structuren in het landschap en oude
ideeën over het omgaan met zaken zoals overtollig
regenwater kunnen – in een modern jasje – helpen

•

om tot een efficiënte oplossing te komen die boven
dien goed past bij de identiteit van het gebied.
Als je de historie van het gebied meer onder de
aandacht brengt, ontstaat er meer begrip voor de
situatie en draagvlak voor gebiedseigen oplossingen.
Inbreng van cultuurhistorie inspireert, verrijkt, helpt
draagvlak creëren, wijst de weg naar oorzaken van
klimaateffecten en zorgt ervoor dat oplossingen de
identiteit van een gebied kunnen versterken.

Links Een maquette van het nieuwe ontwerp van
Bolwerk Buitenwacht. Credit: Gemeente Kampen

Rechts Een oude kaart van het centrum van
Kampen (bovenin beeld) en het Bolwerk
Buitenwacht (onderin beeld).
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Betrek kennis over cultuurhistorie in de case-studies
die in het kader van NKWK-KBS worden uitgevoerd.
Deel de leerervaringen.
Stimuleer het digitaal ontsluiten van de archieven
met historische, landschappelijke en watersysteem
informatie die gemeenten en waterschappen al
hebben. Deze informatie is van grote waarde. Waak
voor het verlies van informatie bij fusies.
Ga aan de slag met cultuurhistorici en archeologen
bij het maken van kaarten van de ondergrond van
stedelijk gebied. Er lopen momenteel verschil
lende initiatieven, vanuit verschillende vakgebieden
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(milieu, bodemenergie, RO-ondergrond, infrabeheer,
waterbeheer), om de ondergrond van de stad in
kaart te brengen. Dit is onder meer een reactie op
de toegenomen vraag naar deze informatie. Maak
hiervan een gezamenlijk project en maximaliseer de
opbrengst en toepassingsmogelijkheden.
Naschrift: De dag na het projectbezoek werd
bekend dat in het kader van de noodzakelijke
gemeentelijke bezuinigingen het college aan de
raad heeft voorgesteld de uitvoering van het plan
vooralsnog ‘on hold’ te zetten met uitzondering
van de maatregelen die de wateroverlast moeten
voorkomen. De gemeenteraad neemt hierover in
november 2019 een besluit.

Meer informatie:
• Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed): e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl
• Marieke van Zanten (Het Oversticht):
info@hetoversticht.nl
• Hanneke Toes (TLU landschapsarchitecten):
info@tlulandschapsarchitecten.nl
Praktische tips voor het gebruik van cultuurhisto
rische kennis en informatie in klimaatstresstesten
en de risicodialoog zijn te vinden op de website
van RCE. Het Oversticht heeft in een brochure acht
sleutels beschreven waarmee cultuurhistorie kan
worden toegepast bij klimaatadaptatie.

Links Een detail van het nieuwe ontwerp van Bolwerk Buitenwacht.
Credit: Gemeente Kampen
Onder Op deze doorsnede van het nieuwe Bolwerk Buitenwacht
zijn de hoogteverschillen goed te zien. Credit: Gemeente Kampen

Detail Bolwerk Buitenwacht 2. Credit: Gemeente Kampen. Onderschrift: Op deze doorsnede van het nieuwe Bolwerk Buitenwacht zijn de
hoogteverschillen goed te zien.
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Kampereilanden: Complexe afwegingen in overstromingsgebied
Kampereilanden is een agrarisch buitengebied ten
noorden van Kampen, grenzend aan Ketelmeer
en Zwarte Meer. Het gebied is buitendijks; boeren
bouwden hun boerderijen van oudsher op terpen.
Na de komst van de Afsluitdijk is het gebied als ‘veilig’
aangemerkt, en is er ook op maaiveld gebouwd, zonder
aanvullende maatregelen voor waterveiligheid. De
provincie heeft de Kampereilanden aangewezen als
overstromingsgebied: als het waterpeil een bepaalde
norm overstijgt, moet het gebied op tijd overstromen
om wateroverlast in Kampen en Zwolle te voorkomen.
De gemeenten Kampen en Zwartewaterland voeren nu
een pilot uit, samen met gebiedseigenaar Stadserven

en de waterschappen: ze inventariseren welke maatregelen nodig zijn om de waterveiligheid te vergroten,
het landschappelijk karakter te bewaren en de zelfredzaamheid van het gebied te vergroten. Getoetste maatregelen zijn onder meer vloedzolders, uitbreiding van
terpen, plaatsing van kades en aanleg van grachten.

•

Leerpunten:
•

Het watersysteem in dit gebied is complex. Het
water komt van alle kanten en uit verschillende
systemen. Dat is moeilijk uit te leggen aan boeren
en andere bewoners.

•

Door de recente dijkverzwaring zijn delen van de
Kampereilanden nu beter beschermd dan voorheen,
en de veiligheidsnorm is strakker gesteld dan je zou
verwachten op basis van de functie van het gebied
en de dichtheid aan bewoning en bedrijven. Toch
is het overstromingsbeleid voor de bewoners en
boeren nog moeilijk te accepteren. Communicatie is
heel belangrijk.
Boeren vrezen langdurige inundatie, vooral het
vastlopen van aan- en afvoerlogistiek. Ze werken
veel kapitaalintensiever dan vroeger, en daarmee
is ook de schade groter als het land onderstroomt.
De elektriciteitsbeheerder houdt geen rekening met

Links kaart Kampereiland
Rechts De Balgstuw bij
Ramspol is een opblaas
bare waterkering die kan
worden gesloten bij hoog
water. Credit: Gerben Koers
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hoogwater: die plaatst zijn voorzieningen nog altijd
op maaiveld, omdat het – op korte termijn – duurder
is om ze verhoogd te plaatsen.
Gemeente, waterschap en Stadserven werken
samen aan bewustwording onder burgers en
bedrijven. Maar er is nog onduidelijkheid over de
vraag wie voor de kosten opdraait als het gebied
onderstroomt.
Er speelt een vergelijkbare situatie in de Lob van
Gennep (bij de Maas in Limburg). In dit agrarische
noodretentiegebied hebben de bewoners het gevoel
dat ze worden opgeofferd voor de stad. Ook op de
Kampereilanden leeft het beeld van onveiligheid. De
discussie gaat over het verschil tussen beleefde en
technisch-inhoudelijke waterveiligheid, en water
veiligheid op individueel niveau en op groepsniveau.
Waternet (Amsterdam) beschikt al over inzichten
in hoe om te gaan met vitale en kwetsbare functies
in een overstromingsgebied. Waternet gebruikt
een kansenkaart gevolgbeperking overstromingen
en waterrisicoprofielen die speciaal zijn gemaakt
voor dit doeleinde. Dit zou mogelijk ook interessant
kunnen zijn voor de Kampereilanden.
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Kennisvragen:
•

•

•

•

•

Hoe kunnen we zo goed mogelijk de afweging
maken tussen het streven naar klimaatbesten
digheid/waterrobuustheid en de bestaande
functies in een gebied?
Financiering/instituties: wat gaan we doen en
wie is verantwoordelijk voor maatregelen (in de
ruimtelijke ordening maar ook klimaatrobuust
bouwen)? Of is het een gedeelde verantwoor
delijkheid – en hoe die dan te verdelen tussen
publieke en private partijen? Hoe financieren we
dit vervolgens?
De kans op overstroming in dit gebied is 1/500
per jaar als gevolg van degelijke kering. Wat is
dan een verantwoorde, aanvullende investe
ring in waterveiligheid, moet er nog wel meer
gebeuren en hoe ver ga je als overheden?
Communicatie/dialoog: hoe kunnen we mensen
meenemen in de complexiteit van het water
beheer, met name bij een systeem zoals bij de
Kampereilanden?
Water op het land: als het dan onderloopt, wat
betekent langdurige inundatie (meer dan twee
weken) voor de boeren en voor vitale/kwets
bare functies in het gebied, maar ook voor de
waterkwaliteit? Hoe kunnen we nu al nadenken
over mogelijke handelingsperspectieven/
scenario’s?

Meer informatie:
• Stan Vergeer, gemeente Kampen:
s.vergeer@kampen.nl
• Bert Bijkerk, WDOD: bertbijkerk@wdodelta.nl

Boven De deelnemers

Onder In de Museumboerderij

bezochten Museumboerderij

Erf ’29 kregen de deelnemers

Erf ’29, gelegen op een hoge

uitleg over het complexe

terp op de Kampereilanden.

watersysteem van de Kamper

Credit: Gerben Koers

eilanden. Credit: Gerben Koers
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Brunnepe: Klimaatadaptief ontwerp voor een vooroorlogse wijk
De wijk Brunnepe heeft voornamelijk vooroorlogse
bebouwing, met deels sociale huurwoningen en deels
koopwoningen. De wijk heeft een hoge dichtheid,
smalle straatprofielen en weinig groen. Er zijn zowel
hitte-eilanden als locaties met kans op wateroverlast.
De wijk ligt vlakbij de IJssel. Tussen de IJssel en de
wijk is nu nog een groenzone, die in de toekomst
bebouwd zal worden. Centraal in de wijk ligt een
groene plek in de vorm van een Bongerd, een boomgaard. Er is een begin gemaakt met het klimaat
bestendiger inrichten en vergroenen van enkele smalle
straten. De stoepen zijn gehandhaafd en er is een holle
weg aangelegd die water kan bergen om wateroverlast
in de woningen te voorkomen. Voor zover de ruimte dit
toeliet, zijn er enkele bomen in de straat geplaatst.

De voorgestelde groenstructuur voor de wijk Brunnepe.
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Leerpunten
•

•

•

Doorgaan met de reeds gekozen aanpak; aanleggen
van holle wegen, stoepen en bomen. De aanwezige
groenperkjes met opsluitbanden verlagen en ope
ningen maken, zodat deze ook als waterberging
kunnen dienen. Onderzoeken of ondergrondse
waterberging onder de staatprofielen mogelijk is.
De parkeergarage vormt een hitte-eiland. Op het par
keerdek is plaats voor zonnecollectoren. Die leveren
energie op en houden de onderstaande auto’s koel.
De gevels van de parkeergarage kunnen begroeid
worden.
De groenstrook langs de IJssel maximaal voor 50
procent bebouwen, open uitzicht en verkoelings

•
•
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mogelijkheden (wind) behouden. Groen versterken
door minibosjes; die zorgen ook voor verkoeling.
De Bongerd behouden en kwalitatief versterken.
Het pleintje inrichten met meer grote bomen en de
auto’s onder de bomen parkeren. Meer groen rea
liseren en verlaagd aanleggen zodat dit als water
berging kan dienen.

•
•

voor dergelijke compacte wijken met smalle straat
profielen en weinig groen?
Welke ervaringen zijn elders opgedaan met het
betrekken van burgers? Wat werkt waar en wat niet?
Hoe pakken we de combinatie van klimaatadaptatie
en energietransitie aan in de beperkte ruimte van
ondergrond en straten?

Kennisvragen
•

De wijk Brunnepe heeft smalle straten en weinig groen. Credit: Kees Broks

Welke goed geëvalueerde best practices-voor
beelden zijn er van oplossingen (waterpasserende
verharding, ondergrondse waterberging, oplossingen
voor bomen als er weinig ondergrondse ruimte is…)

Meer informatie:
• Linda Zaaijer, Gemeente Kampen:
l.zaaijer@kampen.nl

Deelnemers buigen zich over ontwerpuitdagingen in de wijk Brunnepe. Credit: Kees Broks
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Hoogwaterbrigade: De jaarlijkse oefensluiting van de Kampense waterkering
In de avond liepen de bezoekers in kleine groepjes
langs de IJsselkade, onder leiding van een tiental
experts van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,
om de jaarlijkse oefensluiting van de waterkering door
de vrijwillige Hoogwaterbrigade van dichtbij mee te
maken. De hele waterkering werd door de vrijwilligers
over een lengte van twee kilometer in drie uur tijd helemaal opgebouwd en weer afgebroken.

Leerpunten:
•

•

•

De Hoogwaterbrigade is operationeel sinds 2002. De
brigade heeft – naast de jaarlijkse oefensluitingen –
slechts één keer hoeven uitrukken, voor een preven
tieve, gedeeltelijke sluiting van de waterkering.
De brigade werkt met verwachte waterstanden, op
basis van het peil van de Rijn bij Lobith en de wind
verwachting op het IJsselmeer.
Aannemers brengen het materieel naar de juiste plek
langs de IJsselkade, volgens een strak draaiboek.
Taxi’s brengen de vrijwilligers naar de juiste plek. De
vrijwilligers zijn ingedeeld in vaste teams, elk met
een eigen taak en met een teamleider. De teams

•

werken volgens een strak draaiboek met platte
gronden en checklists. Alles gebeurt met de hand,
om materiaalfalen te voorkomen. Toezichthouders
fietsen langs het traject en houden contact met
elkaar via portofoons.
Het materiaal staat genummerd en in de juiste volg
orde op de aanhangers. Het meeste materieel staat
binnen een uur op zijn plek. In principe zijn honderd
vrijwilligers voldoende om de kering te sluiten. Naast
de grote elementen (hefschuiven die in de grond
zijn verzonken, roldeuren, klepkeringen, schotbalken,
waterkerende deuren) zijn er op maat gemaakte

De waterkering loopt grofweg
parallel aan de IJsselkade.
De oude stadsmuur maakt
deel uit van de waterkering.
Hier en daar loopt die dwars
door woonhuizen heen.
Credit: WDOD

Een video over de hoogwaterbrigade in Kampen
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schotjes voor alle huisdeuren langs de kade, en
vloedplanken voor ventilatieroosters en riolen.
Delen van de oude stadsmuur maken deel uit van
de waterkering, ook binnenshuis in woningen. Daar
worden waterkerende deuren door vrijwilligers
gesloten – desnoods onder politiebegeleiding, als de
bewoners niet thuis zijn.

Kennisvragen:
•

•

Wat zijn succesfactoren in de samenwerking
tussen gemeente, waterschap, burgers en bedrijven
als het gaat om zo’n grootschalige, geoliede
vrijwilligersoperatie?
In hoeverre is deze aanpak ook elders te gebruiken,
bij dreiging van hoogwater maar ook bij hevige
regenval? Hoe kunnen we mogelijke plekken identifi
ceren waar deze aanpak toepasbaar zou zijn?

Meer informatie:
• Freddie Schutte, coördinator Hoogwaterbrigade,
WDOD: freddieschutte@wdodelta.nl

Boven Vrijwilligers bestuderen de
plattegrond van de waterkering langs
de IJssel. Credit: WDOD
Links Voordat ze uitrukken, komen de
vrijwilligers bijeen voor instructies in
een dijkmagazijn bij de gemeentewerf.
Credit: Joke van Wensem

Onder midden Het materieel staat
altijd klaar op aanhangers in de loods
op de gemeentewerf. Credit: WDOD

Rechtsonder Vrijwilligers plaatsen
vloedplanken voor de deuren van
de woningen langs de IJsselkade.
Credit: WDOD

Colofon
De projectentournee is een initiatief van de onderzoeks
lijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennisen Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Het
projectbezoek aan Kampen kwam tot stand in samen
werking met de gemeente Kampen en het Waterschap
Drents Overijsselse Delta.
September 2019
Eerdere projectbezoeken vonden plaats in Twentse
Stedenband, Culemborg, Nijmegen, Dordrecht,
Amersfoort, Alkmaar, Renkum, Wolvega en
Zoeterwoude. De verslagen van deze projectbezoeken zijn te vinden op www.waterenklimaat.nl
Productie
Helder en Duidelijk:
Nienke Beintema (tekst)
Sybren Vlasblom (vormgeving)
Opdrachtgever
NKWK-Klimaatbestendige Stad

Ook de oude stadspoort wordt gesloten met schotten. Credit: WDOD

