
Tuinen van Kampen
een wandeling langs stadsgroen
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De plantage: is vernoemd naar de bomen, die vanaf het begin dit plein gesierd hebben. 
Tegenwoordig zijn dit platanen. Het plein is rond 1725 aangelegd. Voor de aanleg werden 
vijf grote koopmanshuizen aan de Oudestraat gesloopt. In die tijd trokken veel inwoners 
naar Amsterdam, waardoor er sprake was van leegstand van huizen. Het stadsbestuur 
greep zijn kans en creëerde in het centrum van de stad een nieuw plein voor de markt. 
Iedere zaterdag wordt op en rond de Plantage markt gehouden.

Bij Grand-café ‘De Majesteit’ slaan we rechts af, gaan bij de Broederstraat links af en 
komen zo op het volgende plein: de Botermarkt

De Botermarkt: was oorspronkelijk de begraafplaats van het Minderbroederklooster. Dit 
klooster omvatte de kerk en omliggende gebouwen aan de Buitennieuwstraat. Het terrein 
werd in 1592 geëgaliseerd en op het pleintje bouwde men een nieuw vleeshuis. Later werd 
hier de slagjesmarkt gehouden, waar boter, eieren, melk en gevogelte verkocht werden. 
Hieraan dankt het plein zijn tegenwoordige naam. Het pleintje is recent gerenoveerd.

We steken de Botermarkt diagonaal naar rechts over, passeren het Ikonenmuseum en 
vervolgen onze weg door de Buitennieuwstraat naar de Nieuwe Markt.

De Nieuwe Markt: Pleinen voor markten en kermissen waren in een middeleeuwse stad als 
Kampen bijna niet aanwezig. In 1627 besloot het stadsbestuur van de grote moestuin ten noor-
den van het Minderbroederklooster een marktplein te maken. In de Burgel, de stadsgracht 
aan het einde van het plein, kwam een aanlegsteiger voor schepen, waar de marktwaar 
makkelijk aangevoerd kon worden. Sinds 1872 wordt de Nieuwe Markt opgefleurd door een 
muziektent. Iedere maandag wordt op en rond de Nieuwe Markt de weekmarkt gehouden. 
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Startpunt: De Plantage, plein in het centrum van de stad.



We vervolgen onze weg door de Buitennieuwstraat en slaan bij de Marktsteeg linksaf. 
Halverwege deze steeg is links een doorgang naar een binnentuin: 

Het Hof van Breda. Hier is een informatiepaneel.

Vanuit de binnentuin gaan we linksaf en lopen de steeg uit, gaan de brug over en lopen 
verder door de Meeuwenweg. Bij de eerste zijstraat, de Groenestraat, slaan we linksaf. 
Halverwege de straat is het Linnenweversgilde.

Het Linnenweversgilde: Achter het poortje van het Linnenweversgilde ligt het hof van 
het Sint Annaklooster, een nonnenklooster dat in 1482 voor het eerst werd genoemd. De 
belangrijkste taak van de kloosterlingen was het verplegen van zieken en krankzinnigen. Na 
de reformatie werd het kloostercomplex toegewezen aan het Linnenweversgilde. Aangezien 
veel wevers afkomstig waren uit Wallonië, werd de kapel van het klooster, links op de hoek 
van de straat, een Waalse kerk. Veel later, in de 20e eeuw maakte de firma Siebrand, 
stokerij van likeuren, gebruik van het kloostercomplex. Na restauratie van de gebouwen is 
sinds 1977 de bibliotheek van de Theologisch Universiteit van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) in de panden gevestigd. Als de bibliotheek geopend is, kunt u even rondkijken 
in het kloosterhof. 

Vanaf het Linneweversgilde lopen we verder door de Groenestraat tot aan de hoek met de 
Broederweg.

4) 

5) 



De Krakeling: Tegenover de kapel van het Sint Annaklooster staat een pothuis met een 17e eeuwse trapgevel. De 
Griekse goden Bachus (links) en Ceres (rechts) sieren de gevel van deze vroegere bakkerij. Nu wordt het dak van 
het pothuis gebruikt als hangende tuin. 

We slaan linksaf de Broederweg in, steken de stadsgracht over en gaan rechtsaf de Burgwal op. Bij de eerste 
zijstraat, de Sint Jacobstraat, linksaf. Een kleine poort met nrs. 23-29 geeft toegang tot een groot binnenterrein 
achter de huizen:

de VanDijksBoekhuistuin. Bij de bank is een informatiepaneel. 

Vanaf de zitbank nemen we één van de doorgangen naar de Bovennieuwstraat. Hier rechtsaf tot aan de hoek van 
de Morrensteeg. Bij nr. 83 1-14 gaan we naar binnen, lopen de marmeren hal door en komen via de achterdeur op 
een besloten binnenplaats.

De Dom van Keulen: was een gerenommeerd hotel in de binnenstad. Vanaf dit hotel vertrok de diligence naar 
Zwolle, Deventer en Amsterdam. In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de Dom van Keulen gebruikt door het Van 
Dijks Boekhuis. Nu zijn er appartementen in gevestigd en gebruiken de bewoners de binnenplaats gezamenlijk.
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We keren terug naar de Bovennieuwstraat, steken de Morrensteeg over en staan stil bij het enige pand in de 
straat met een voortuin.

Huis Morre: Vermoedelijk is dit het huis van de familie Morre, een redersgeslacht met uitstekende connecties 
met het Deense hof. Bovennieuwstraat 72 is een voormalig stadspaleis en beschikte vroeger over een torentje 
aan de achterzijde. Achter het huis lag een grote tuin, die grensde aan het hof met stadspaleis van de familie 
Rambonnet aan de Burgwal. Nu staat daar de Burgwalkerk. 

We lopen verder door de Bovennieuwstraat. Voorbij Bovennieuwstraat 68 gaan we een poortje met hek door. We 
lopen nu achter de tuinen van de huizen aan de Bovennieuwstraat langs.

Rhijnvisgang: Op de plaats van de nieuwbouw (rechts) stond vroeger bierbrouwerij ‘De drie Rhijnvissen’. In 
de 17e eeuw werd op de zolder van de voormalige brouwerij een katholieke schuilkerk gevestigd. De kerk was 
gewijd aan Sint Nicolaas, de beschermheilige van de zeevaarders. Nu herinnert alleen de Rhijnvisgang nog aan 
dit heimelijke verleden. 



De Rhijnvisgang brengt ons weer terug in de Bovennieuwstraat, hier gaan we rechtsaf.
Op de hoek van de Bovennieuwstraat slaan we rechtsaf de Burgwalstraat in. Aan het einde van de straat kijken we 
naar het Jugendstilpand aan de overzijde van de gracht.

Vloeddijk 63: Kampen is een Jugendstil-stad. Na eeuwenlange malaise ontstond in de loop van de 19e eeuw een 
nieuwe economische bloeiperiode. Aan de overzijde ziet u een stijlzuiver Jugendstil-pand uit 1902 . De beide tegel-
tableaus aan dit huis zijn vervaardigd door N.V. Eerste Nederlandsche Keramische Kunstinrichting (1901 – 1903) aan 
de Spoorkade in Kampen. Op het rechter tegeltableau is een tabaksplantage afgebeeld.

We slaan linksaf en lopen langs de Burgwal. Bij het bord Patiënteningang gaan we naar links.
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Tuin Myosotis: Al rond 1300 is op 
deze plek sprake van een gasthuis, 
later het Sint Geertruidengasthuis 
genoemd. Door de eeuwen heen 
heeft deze tuin deel uitgemaakt van 
de bebouwing. De huidige bebou-
wing draagt de naam Myosotis, 
dit is de latijnse naam voor het 
Vergeet-mij-nietje. Na sloop van 
het huidige complex en nieuwbouw 
zal hier in de toekomst opnieuw 
een binnentuin worden ingericht. 

We lopen verder langs de Burgwal, 
slaan linksaf de Geerstraat 
in. Bij de eerste zijstraat, de 
Bovennieuwstraat, rechtsaf. Aan 
het einde van de Bovennieuwstraat, 
bij ns. 6, gaan we de poort door 
naar: 

De Espagnoltuin. Hier staat een 
informatiepaneel. 



14) 

Aan het einde van de Bovennieuwstraat lopen we rechtdoor het 
Muntplein over. Bij het bordje Muntsteeg linksaf. We steken de 
Venestraat over en gaan tegenover de Sint Nicolaas- of Bovenkerk 
rechtsaf naar het Samuel Goudsmithof.

Samuel Goudsmithof: achter de speelplaats staat een oude tuin-
muur van de weme, de pastorie van de Bovenkerk. Deze muur op 
het zuiden is een perfecte plek voor een druif. Het aantal plaatsen 
in de stad waar men wijngaarden verzorgde was opvallend hoog. 
Waarschijnlijk dienden de druiven als aanvulling op de gangbare 
fruitsoorten. De inhoud van de 17e eeuwse beerput in het huidige 
Samuel Goudsmithof bleek duizenden druivenpitjes te bevatten. 
Op het hof staan nu enkele leilinden.

We lopen langs de speelplaats, voorbij de tuinmuur, de officiers-
mess van de Koornmarktkazerne (gluren mag) en komen op de 
Prinsenstraat. Hier gaan we rechtsaf en aan het einde van de 
straat, voor de brug, weer links. Via het Oorgat bereiken we de 
IJsselkade. We steken de IJsselkade rechtover en nemen het pad 
langs het water. 
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15) DelaSablonière-plantsoen: In dit oudste deel van Kampen heeft de aanslibbing 
van de IJssel het sterkst plaatsgevonden. Toen na de Verlichting het wandelen of 
promeneren in zwang kwam, werd aan de IJssel een plantsoen ingericht. In 1885 
werd het plantsoen vernoemd naar mr. S.H. de la Sablonière, van 1866 tot 1885 
burgemeester van Kampen. Samen met de parken op de bolwerken ontstond een 
lint van wandelpaden in het groen rond de stad. 

We steken de rijweg weer over en lopen verder langs de IJsselkade naar de 
Koornmarktspoort. We gaan de poort door.

De Koornmarkt: rond de Sint Nicolaas- of Bovenkerk is meer dan 800 jaar geleden 
de stad Kampen ontstaan. Dit is het oudste en hoogste deel van de stad met 
de Koornmarkt als enige plein. Hier verkochten boeren uit de omgeving hun 
waren. Midden op het plein stond de kaak, waar misdadigers te kijk werden 
gesteld. Tegenwoordig is het een stil plein, waar links Trompetbomen en rechts 
Kastanjebomen staan. 

We slaan rechtsaf de Voorstraat in en stoppen bij de oude stadsmuur, voorbij nrs. 
11/13.
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17) Stadsmuur: Kampen werd rondom beschermd door 
een stadsmuur met poorten. Behalve de vijand hield 
deze muur het hoge water van de IJssel uit de stad. 
Deze laatste functie heeft de middeleeuwse stadsmuur 
nog steeds. De handgevormde bakstenen en kalkrijke 
mortelspecie zijn een goede voedingsbodem voor som-
mige planten. Dit stuk stadsmuur is de meest noor-
delijke groeiplaats van de Muurbloem (Cheiranthus 
cheiri). Oorspronkelijk komt de plant uit het gebied rond 
het oostelijke deel van de Middellandse zee. 
 

We gaan de Meerminnensteeg in, naast de smederij in 
Voorstraat 16. Hier is:

de Smidse, een kleine binnentuin achter de huizen aan 
de Voorstraat. In de tuin is een informatiepaneel.



20) 

19) Sigarenfabriek Lehmkuhl. Via de deur in de schutting rechts komen we op het binnen-
terrein van voormalige sigarenfabriek Lehmkuhl. Schuttingdeur weer goed sluiten.
 

De doorgang rechts brengt ons weer in de Voorstraat. We gaan linksaf, langs de siga-
renfabriek tot aan de Blauwehandsteeg. Via de Blauwehandpoort, rechts, komen we op 
de IJsselkade. 

IJsselkade: Kampen geniet landelijke bekendheid vanwege het fraaie stadsfront. Toch 
is dit stadsfront in de eeuwenlange geschiedenis van de stad een recente ontwikkeling. 
In opdracht van het stadsbestuur ontwikkelde de toenmalige stadsarchitect Nicolaas 
Plomp rond 1830 een totaal plan voor de bebouwing van de IJsselkade. Geïnspireerd 
door het Klassicisme werd gekozen voor witte huizen van twee verdiepingen met zwarte 
dakpannen en voortuinen. Langs de kade werden lindebomen geplant. Dit stadsfront is 
grotendeels behouden gebleven.

We steken de rijweg over, gaan linksaf en lopen langs de IJssel tot aan de Lampetpoort. 
Onderweg valt er het nodige aan de huizen te bekijken:



IJsselkade nrs. 18/19/20: 
Hier bouwde architect Broekema zijn woonhuis (nr. 19) en twee buurpanden. De tegel-
tableaus met Kogeldistels en Kamperfoelie aan de gevel van nr. 20 zijn afkomstig van 
plateelfabriek Rozenburg. 

IJsselkade 29:
Veel tuinen aan de IJsselkade zijn verloren gegaan, maar in de verkleinde voortuin van 
nr. 29 staat nog een theehuisje. 

IJsselkade 33:
Ook de nieuwe Synagoge (1847), nr. 33, is ontworpen door Nicolaas Plomp en past in zijn 
totaalplan voor de IJsselkade.

Langs de zijkant van de Synagoge lopen we door de Lampetpoort naar de Voorstraat. Deze 
steken we rechtover en gaan de Zeepziedershof in. Bij de doorgang gaan we rechtsaf. 



22) 

21) Het Zeepziedershof: Dit pleintje omzoomd door woningen is ontstaan na sloop van sigaren-
fabriek Van der Sluis. De naam Zeepziedershof verwijst naar een oud ambacht op deze plek: 
de zeepziederijen. In een zeepziederij werd door koken zeep bereid. Tussen Oudestraat en 
Voorstraat en dichtbij de rivier ontstond het oudste industriegebied van Kampen. 
 

We steken het Zeepziedershof over en gaan bij de Zeepziedersteeg weer rechtsaf naar de 
Voorstraat. Bij de Voorstraat linksaf tot aan de Koldenhovensteeg. Hier opnieuw links, de 
Koldenhovensteeg in.

De Koldenhovensteeg: de steeg en het hoekhuis zijn vernoemd naar een vroegere eigenaar 
van Voorstraat 98, Lambert Jurriaans Koldenoven. De bewoners maken van hun dakterassen 
hangende tuinen, waarvan iedere passant meegeniet. 

Via de Koldenhovensteeg komen we op de Oudestraat. Hier rechtsaf en na vijftig meter bent 
u terug op de Plantage.
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