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Een hanze of hanza (=‘groep’, ‘schare’ of ‘gevolg’ als van het Oudhoogduits Hansa) was een
samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking
probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden. Vanaf de twaalfde eeuw ontstonden
rond de Noordzee en de Oostzee samenwerkingsverbanden, ‘Hanze’ genaamd.
De Duitse Hanze is veruit de belangrijkste en bekendste, deze bestond op haar hoogtepunt uit een
kleine 200 steden in een gebied dat zich uitstrekte van Londen tot Novgorod.
Het kompas was voor de zeevarende kooplieden het belangrijkste instrument om te navigeren.
De benaming van dit instrument is vrijwel identiek in de landen waar de Hanze gevestigd waren;
Engeland, Nederland, Duitsland, Scandinavië, de Baltische staten en Rusland.
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Een visie op de Kloof, het nieuwe waterfront van Kampen

Paul de Kort

KOM PASS

Reevediep

Onderdijks

ACHTERGROND
Naar aanleiding van de aanleg van de Hanzelijn en het nieuwe station Kampen Zuid is de aansluiting van de
N50 naar Kampen opnieuw ingericht. In het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ zal ten zuiden van Kampen het
Reevediep als hoogwatergeul de IJssel gaan verbinden met het Drontermeer.
Westelijk van de N50 ligt de Zwartendijk, een cultuurhistorisch waardevolle dijk met karakteristieke
terpbebouwing. Als gevolg van de aanleg van het Reevediep en het dorp Reeve zal de Zwartendijk
transformeren in een interessant open stadslandbouwgebied met bijpassende functies, zoals zorgboerderij,
theeschenkerij, pure en duurzame producten, etc.
Direct langs de N50 wordt een congrescentrum ontwikkeld en in de hoek van het Reevediep met de N50
komt een informatiecentrum t.b.v. de integrale gebiedsontwikkeling. Ten oosten van de Hanzelijn ligt het
woongebied Onderdijks en het nieuwe stationsgebied. Door de komst van het Reevediep krijgt Kampen een
nieuwe voorkant en door de N50 en de Hanzelijn ontstaat hier een nieuwe entree.
Bij binnenkomst van Kampen kijk je vanuit de trein en de auto op het Reevediep, het dorp De Reeve, het
station en de wijk Onderdijks.
Bij de reconstructie van de N50, N764 en Hanzelijn is een cluster ontstaan van restruimtes, door de
gemeente aangeduid als ‘scherven’ in ‘de Kloof’. Kampen wil de ruimtelijke kwaliteit van deze nieuwe poort
naar Kampen verbeteren en heeft drie ontwerpers gevraagd hierop een visie te formuleren. De gemeente
wordt daarbij ondersteund door de provincie Overijssel (Actieprogramma Cultuur en Ruimte).
De Jong Luchtfotografie
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PLAATSBEPALEN
Na de herinrichting van de aansluitingen N50, N764 en Hanzelijn zijn enkele restruimtes
verweesd en onbereikbaar ingesloten in dit verkeersweefsel. Op het niveau van de stad
en het landschap presenteert de Kloof zich nu niet als belangrijke entree naar de stad.
Wij willen deze restruimtes samenbrengen onder één noemer en de beste manier
om dat te bereiken is door water te introduceren als samenbindend element. Het
verkeersweefsel slaat de Kloof in dat geval niet langer in scherven uiteen, maar vormt
een samenhangend vlechtwerk over één doorlopende watervlakte. Hiermee kantelen we
deze situatie in één keer naar een monumentaliteit die zich wél kan meten met de schaal
van de stad en het landschap. De Kloof transformeert in een representatieve entree van
de stad Kampen, een nieuw waterfront met het station als markant oriëntatiepunt.
Ingesloten tussen de waterrijke gebieden van de Kloof, De Reeve en het Reevediep
presenteert de Zwartendijk zich nu heel herkenbaar als groene rug in een blauwe
omgeving.
Vanuit de Hanzestad voeren de schepen via de IJsselmonding en Zuiderzee de Noordzee
en Oostzee op. Plaatsbepaling deed men door middel van het kompas en ingenieuze
zeekaarten met windrozen en oriëntatielijnen. De nieuwe entree is vandaag de plek van
waaruit we de wijde wereld intrekken. Dit nieuwe waterfront willen wij door middel van
de eeuwenoude methode van plaatsbepaling verbinden met het historische waterfront
langs de IJsselkade in het historische centrum van Kampen.

DRIE WINDROZEN
In de nieuwe entree van kampen komen drie verschillende verkeersbewegingen samen. We willen voor
elk van deze drie een windroos introduceren; een voor de treinreiziger, een voor de automobilist en
een voor de recreant. De oriëntatielijnen die we vanuit de drie windrozen over het gebied trekken
worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt door middel van een verscheidenheid in vegetatie. Op deze
manier kan zowel ruimtelijk als in de tijd (seizoenen) een intrigerend en fascinerend lijnenspel ontstaan.

De windroos bij het station drijft als een lijntekening
op het water. De kristallijne compositie van
watervlakken veroorzaakt in samenspel met de wind
een fascinerend schouwspel van waterrimpelingen.
Het is een variabel beeld dat de treinreiziger steeds
opnieuw kan verrassen.
De oriëntatielijnen bij deze windroos worden
gemarkeerd door ijle paarsblauwe kattestaarten.

DE TREINREIZIGER

De windroos in de aansluiting ligt als een mysterieuze
ruïne middenin de waterpartij. Het is een watervanger
van robuust beton. In het hart ervan wordt regenwater
verzameld, dat daalt of stijgt al naar gelang het veel
of juist weinig regent. Bij overvloedige regen kan hij
zelfs overstromen. De waterstanden tekenen zich als
grafische lijnen af op het beton. Gemiddeld tekent de
waterlijn een ster op het beton, na lange droogtes
ontstaat er een mysterieus gat in de waterpartij.
De oriëntatielijnen bestaan hier uit lange strakke
radialen van gele lis.

DE AUTOMOBILIST

De windroos bij het informatiepaviljoen is een drijvende
vlonder in een lelievijver. Tevens is het een informatiedrager.
Deze windroos is via een vlonderpad verbonden met het
informatiepaviljoen en het Reevediep. Het verschil tussen
binnen- en buitendijks en hoog - en laag water is hier straks
voor de bezoeker één op één beleefbaar.
Exact in noordelijk richting ten opzichte van deze windroos
bevindt zich het bolwerk op de hoek IJsselkade-Buitenkade
in het historische centrum van Kampen. Wij stellen daarom
daar een vierde windroos voor, een tafel als verblijfsplek
met verwijzingen naar de belangrijkste Hanzesteden.
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