
In 1997 besloot waterschap Groot Salland de  historische 
stadsmuur van Kampen onderdeel te maken van de twee 
kilometer lange waterkering. Waar deze  stadsmuur 
onderbroken werd door stegen, straten of poorten zijn 
waterkerende elementen aangebracht. Zo zijn in de 
 Koornmarktpoort en in het verlengde van de Botervatsteeg 
voorzieningen aanwezig voor schotbalken. In de Vloeddijk, 
in de Burgwal en in de IJsselkade aan weerszijden van de 
Stadsbrug bevinden zich klepkeringen in het wegdek. In de 
Meerminpoort, de Blauwehandpoort en de Lampetpoort 
zijn hefschuifkeringen aanwezig. Verder zijn enkele tiental-
len woningen uitgerust met waterkerende deuren. In totaal 
bevat de waterkering 84 beweegbare delen die voorafgaand 
aan hoogwater op de IJssel in stelling gebracht moeten 
worden.

De Hoogwaterbrigade is verantwoordelijk voor het 
sluiten en opbouwen van deze Kamper waterkering. 
 Ongeveer tweehonderd vrijwillige brigadiers zijn dag en 
nacht oproepbaar om bij dreigend hoogwater de handen uit 
de mouwen de steken. Stuk voor stuk stoere mannen en 
vrouwen, die van actie houden en die graag meehelpen aan 
de waterveiligheid in hun stad. Bij dreigend hoogwater met 
soms barre weersomstandigheden, sjouwen zij met schot-
ten en balken langs een kade die dreigt te overstromen. 

Ieder jaar in september wordt een grote oefening 
 gehouden voor alle vrijwilligers. Het evenement is vooral 
bedoeld de samenwerking te oefenen, het teamgevoel te 
versterken en om nieuwe brigadiers wegwijs te maken. De 
teams die ieder verantwoordelijk zijn voor een eigen stukje 
van de kering, worden gefaseerd opgeroepen.  
De laagstgelegen gedeeltes en de tijdrovende onderdelen 
zijn het eerst aan de beurt. Nadat een team zich gemeld 
heeft in het dijkmagazijn, volgt een korte instructie.   
Daarna halen de teamleden de benodigde materialen uit 
het magazijn en brengen die met auto’s en vrachtwagens 
naar de kade. Daar begint het ene team met het  stapelen 
van schotbalken in een poort, terwijl verderop een team 
een klepkering uit het wegdek omhoog draait of een 
 hefkering uit de grond hijst. Weer een ander team sluit 
waterkerende deuren in woningen of plaatst afvoerpom-
pen. Als alles volgens plan verloopt is zes uur na de eerste 
 alarmering de hele waterkering opgebouwd. De inspec-

teurs van het waterschap lopen een controlerondje om te 
kijken of alle onderdelen goed in elkaar zitten. Maar dan zit 
het werk voor de vrijwilligers er nog niet op. Na de inspec-
tie halen de vrijwilligers alle onderdelen weer uit elkaar, 
tellen alles na en ruimen het weer netjes op.

Op woensdag 16 september vond de jaarlijkse oefening 
plaats. Behalve dat het weer niet helemaal representatief 
was – het was droog en windstil - is coördinator  Freddie 
Schutte erg tevreden over het verloop. “De opkomst was 
hoog. Tachtig procent van de brigadiers meldde zich 
in het dijkmagazijn en als een goed geoliede machine 
 hebben zij de kering gesloten. Alleen bleek dat het team 
dat  verantwoordelijk is voor het bovenstroomse deel van 
de IJsselkade, onderbezet was. De andere teams pakten 
dat soepel op en boden de helpende hand. Het is mooi 
om die saamhorigheid te zien, daar draait het om bij de 
 Hoogwaterbrigade.”
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Vrijwilligers melden zich in de hal 
van het waterschap voordat zij 
afreizen naar het ‘rampgebied’

Een laatste blik op de situatiekaart; cijfers verwijzen naar de 
ploegen die een specifieke plek toebedeeld hebben gekregen

Inspectie van een tijdelijke 
waterkering, die dwars door 
tuinen gaat

Een tijdelijke loopbrug om een 
even tijdelijke waterkering te 
kunnen passeren

Boven en onder: voor de 
IJsselbrug ligt in het wegdek een 
grote wal die voor de gelegenheid 
wordt opgetrokken. Het verkeer 
wordt omgeleid
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De hoogwaterkering in het centrum van Kampen 
is heel bijzonder. Ze bestaat uit ruim tachtig 
beweegbare onderdelen. Bij dreigend hoogwater 
moeten deze schotbalken, kleppen en schuiven 
geplaatst of uitgeklapt worden. De vrijwilligers 
van de Hoogwaterbrigade staan paraat om bij 
nacht en ontij deze klus te klaren.  
Medio september was de jaarlijkse oefening.  
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