Een 10 voor ons Groene

Hart !

1. Landschap én natuur. Handhaving en/of herstel van de zo kenmerkende tweedeling
van een bijzonder landschapsontwerp (Zocher, ± 1830) en een natuurlijk gedeelte,
waarvoor de gemeente al eens een prijs ontving.
2. Planologie. Duurzaam beschermen van het zo bijzondere Stadspark in het
bestemmingsplan. Bevolking en gemeentebestuur zijn terecht trots op hun stadspark en
de waarde daarvan voor Kampen.
3. Verkeer. Concentratie van verkeer op de daarvoor bedoelde ontsluitingswegen.
Afsluiting van de Broedersingel voor snelverkeer. Door afsluiting van de Kennedylaan
tussen de Horstsingel en de (Eerste) Ebbingestraat kan de doorsnijding door het Groene
Hart verdwijnen en ontstaat hier ruimte voor een theetuin of andere kleinschalige horeca.
4. Parkeren. Concentratie van parkeren op Berghuisplein. Locatie van afgebrande sporthal
(tevens) gebruiken voor concentratie van parkeervoorzieningen.
5. Bebouwing. Geen nieuwe bebouwing in het Groene Hart. Dus geen
appartementencomplex, ook niet langs de randen van het gebied langs de Europaallee.
6. Educatie. Breder bekend maken dat in het park veel bijzondere boomsoorten zijn te
vinden. Vergroting van de waarde van het Groene Hart voor scholen.
7. Recreatie. Dit is de hoofdfunctie van het Groene Hart. Herstel of versterking van de
waarde voor recreanten. Het park is een uiterst belangrijk uitloopgebied voor de
Kampenaren. De komende jaren wordt een toename van het aantal inwoners verwacht;
daardoor zal de druk op het Groene Hart toenemen. Dat is geen probleem, mits
bebouwing in het park niet wordt uitgebreid.
8. Vergroting van de waarde voor kinderen. De kinderboerderij en de bibliotheek zijn
daarbij centrale punten. Ook voor oudere kinderen worden voorzieningen uitgebreid,
passend bij het karakter van het park.
9. Zorgvuldig beheer en onderhoud. De tweedeling landschapsontwerp – natuur vergt
een zorgvuldig beheer, met kennis van beide.
10. Water. Versterk doorstroming van watergangen conform het door de gemeente
opgestelde Waterplan. Vermijd geïsoleerde watergangen, waardoor algenbloei en
muggenoverlast tot een minimum worden beperkt.

Lees hieronder meer over de tien punten voor ons groene Hart
1. Toelichting Landschap én natuur
In het dichtbevolkte Nederland is de nabijheid van natuurlijke gebieden essentieel voor
ontspanning, gezondheid en het genieten van de natuur. Mensen laden zich op in de vrije
natuur. Steeds meer groepen in de samenleving zijn niet meer tevreden met alleen maar
een groen geschoren grasveld en zien best het verschil tussen een schraal hooiland en
een bemest grasland. Daarnaast is niet iedereen in staat of bereid grote afstanden af te
leggen naar natuurgebieden. Het planologisch beschermen en natuurlijk inrichten van
leefgebieden dicht bij huis is daarom van groot belang.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 het uitlaten van honden minimaliseren en concentreren op duidelijk aangegeven
en van niet voor honden toegankelijke gedeelten;
 Uitbreiding van het natuurgedeelte, de Stadsburgerweyden, in het
(buitengedeelte van het) zwembad.
 Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen toegestaan wanneer de hoofdfunctie
(recreatie) niet wordt aangetast.
 De voormalige volkstuinen (nu als grasland in gebruik) worden aan het
natuurgedeelte toegevoegd.
2. Toelichting Planologie
Een goede visie voor het Groene Hart, die door velen wordt gedeeld, moet afdoende zijn
voor een goede en langdurige bescherming. De praktijk leert dat het niet alleen
verstandig maar zelfs essentieel is om de bescherming ook een formele status te geven.
In de gemeente kan dat alleen via het bestemmingsplan.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 vastlegging (formalisering) van deze visie in het bestemmingsplan voor het
gehele gebied (zowel in de kaart als de bijbehorende voorschriften);
 het duurzaam open houden van de groene verbindingen tussen het Groene Hart
en het buitengebied langs de broekswegen. Ook de openheid langs de
broekswegen vastleggen in het bestemmingsplan, waardoor ze planologisch
worden beschermd tegen verrommeling.
3. Toelichting Verkeer
De recreatieve waarde van het park laat alleen in beperkte mate bestemmingsverkeer
toe. Zo houden we het Groene Hart niet alleen rustig, ook is het veiliger voor langzamer
verkeersdeelnemers, namelijk wandelaars en fietsers. Gemotoriseerd verkeer (auto’s,
brommers en scooters) wordt geconcentreerd op bestaande, grotere ontsluitingswegen,
dus de Meeuwenweg, de Europaallee en de Kennedylaan. Op die wegen worden de
kleinere wegen aangesloten, die alleen voor bestemmingsverkeer zijn bestemd.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Afsluiting van de Broedersingel voor snelverkeer;
 Aansluiting van aan de Broedersingel gelegen gebouwen (omgeving
kinderboerderij Cantecleer) op Meeuwenweg, via de Korteweg (alleen voor
vergunninghouders).
 Versmalling van de Kennedylaan tussen de Europaallee en de Horstsingel,
waardoor de snelheid van het verkeer wordt geremd en de barrièrewerking van
de weg wordt verkleind.
 Afsluiting van de Kennedylaan tussen de Horstsingel en de (Eerste)
Ebbingestraat, waardoor hier ruimte ontstaat voor een theetuin of andere
kleinschalige horeca.
 Onderzoek naar de mogelijkheden om het effect van de doorsnijding
(barrièrewerking, versnippering) van de Meeuwenweg in het Groene Hart te
verkleinen.

4. Toelichting Parkeren
Het toestaan van parkeren op veel plaatsen levert niet alleen een rommelig beeld op, het
is ook onveilig. Parkerende automobilisten letten immers doorgaans vooral op de eigen
manoeuvres en niet zozeer op de wereld om hen heen. Vandaar dat parkeren
geconcentreerd moet worden op enkele plaatsen aan de rand van het Groene Hart.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Sluiting van het kleine parkeerterrein achter vishandel Bottenberg;
 Afsluiting van de Broedersingel voor doorgaand verkeer en parkeren;
 Verplaatsing van de parkeerplaats bij zwembad de Steur naar het Burgemeester
Berghuisplein.
 Voor mindervaliden die bijvoorbeeld per auto naar zwembad de Steur moeten
komen (het voertuig is dan herkenbaar aan gehandicaptenkaart) blijft de
bereikbaarheid van het zwembad zoals die nu is.
5. Toelichting Bebouwing
Het Groene Hart is het enige groene gebied van formaat in Kampen. Het buitengebied
wordt steeds meer bebouwd, waardoor de druk op het nog resterende groene gebied
toeneemt. De korte afstand tussen het centrum en zo’n groot groen gebied is bovendien
erg bijzonder in Nederland. Argumenten die ervoor pleiten heel zuinig te zijn op het
groene Hart en uiterst terughoudend te zijn met andere functies dan recreatie, groen en
water. Bebouwing is zo’n functie die niet verder zou mogen toenemen. Beter nog: waar
daarvoor de mogelijkheden zijn zou bebouwing uit het Groene Hart moeten worden
verwijderd, waarna de vrijkomende ruimte wordt teruggegeven aan het park.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Geen nieuwe bebouwing in het Groene Hart, dus ook geen
appartementencomplexen of landhuizen, ook niet langs de Europaallee.
 Onderzoek naar mogelijkheden om ‘tijdelijke bebouwing’ uit te plaatsen (bv.
noodschool Calvijncollege).
6. Toelichting Educatie
Veel mensen zijn onder de indruk van de rijkdom van onze natuur nadat ze die met eigen
ogen hebben gezien. Hoe bijzonder is het om een rijke variatie aan planten en dieren
binnen handbereik te hebben? Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Waarom groeien bomen en
planten waar ze groeien? Door het toegankelijk maken van de kennis van de natuur
ontstaat als vanzelf waardering voor het Groene Hart en draagvlak voor een goede
bescherming. Mensen gaan het dan immers erg vinden wanneer het Groene Hart zou
worden aangetast.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 uitzetten en markeren van een bomenwandelroute in samenwerking met
bijvoorbeeld VVV. Langs zo’n route kunnen de namen en wetenswaardigheden
van bomen en andere bijzondere beplantingen aan wandelaars worden getoond.
 inrichten van plukweiden waar plukken van bloemen ‘gewoon’ is toegestaan.
 maken van natuurspeurtochten door schoolkinderen.
 maken van lespakketten in samenwerking met scholen en bibliotheek.
7. Toelichting Recreatie
Recreatie is de hoofdfunctie van het Groene Hart. Het park is een uiterst belangrijk
uitloopgebied voor de Kampenaren. Loop er maar eens rond op een zomerse dag. En
zelfs op minder mooie dagen kom je altijd wel mensen tegen in het Groene Hart. Dat is
een stil bewijs voor de grote waarde die het gebied heeft voor velen!
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Afsluiting van de Broedersingel voor gemotoriseerd verkeer (zie verder bij
‘Verkeer’ (punt 3);
 Nadenken over kleinschalige horeca, te combineren met bestaande bebouwing;
 Theetuin op de plaats waar de Kennedylaan nu het Groene Hart doorsnijdt;
 Wanneer daaraan behoefte blijkt te bestaan inrichting van een openluchttheater.

8. Toelichting Vergroting van de waarde voor kinderen
Met het leren waarderen van natuur en landschap kan je het beste beginnen bij kinderen
in de basisschoolleeftijd. Jong geleerd oud gedaan geldt zeker waar het de natuur betreft!
Maak kinderen spelenderwijs vertrouwd met het Groene Hart en ze zullen het ook later
weten te waarderen.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Samen met kinderen in diverse leeftijdgroepen nadenken over de wijze waarop
we de waarde van het Groene Hart voor die groepen (verder) kunnen vergroten.
 Inrichting van een waterspeeltuin op de bestaande rommelige parkeerplaats
achter vishandel Bottenberg om kinderen spelenderwijs in contact te brengen
met water.
 Zie ook bij educatie (punt 6)
9. Toelichting Zorgvuldig beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud door en/of onder verantwoordelijkheid van de gemeente in
samenspraak met bewoners, gebruikers en belangengroepen, die gevraagd worden
eventuele knelpunten te signaleren in beheer, onderhoud of bescherming van het Groene
Hart.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Bij beheer en onderhoud wordt gericht rekening gehouden met bijzondere
planten- en diersoorten, zoals vleermuizen en in kolonies broedende vogels.
 Natuurvriendelijke oevers vergroten, ook buiten het natuurgedeelte.
 Oprichting van een ‘Groene Hart beraad’, waarin voor het Groene Hart
belangrijke ontwikkelingen en knelpunten worden besproken en waarin richting
wordt gegeven aan beheer en onderhoud of het oplossen van knelpunten
(inclusief de financiering daarvan).
10. Toelichting Water
De vijvers in het Groene Hart zijn recent (winter 2004/2005) uitgebaggerd en van een
nieuwe (hardhouten) beschoeiing voorzien. Ook zijn zogenaamde overstorten van het
rioleringsstelsel gesaneerd, waardoor de kans op nieuwe verontreinigingen kleiner is
geworden. Door het baggeren zal de opwarming tijdens warme zomerperioden minder
snel verlopen. Ook is het water door het verwijderen van de voedselrijke sliblaag minder
voedselrijk geworden. Beide factoren maken dat de kans op het optreden van
muggenoverlast, algenbloei (stank) en botulisme veel kleiner zijn geworden. Door het
verminderen van de geïsoleerde ligging van de vijvers (versterking van de doorstroming)
is een verdere verbetering mogelijk.
Voor het Groene Hart betekent dit:
 Verbetering van de doorstroming van het watersysteem (ook buiten het Groene
Hart) conform het Gemeentelijke Waterplan;
 Uitbreiding van natuurvriendelijk ingerichte oevers;
 Beschoeiingen zonodig alleen toepassen nabij bruggetjes/ duikers, nooit van
tropisch hardhout fabriceren;
 Vergroten van de mogelijkheden voor kinderen om met water te spelen: water
kan beter als speelplaats dan als bedreiging worden gepresenteerd; ze ook bij
punt 8;

