
 

Persbericht        Kampen, 8 maart 2018 

 

Gemeente Kampen en BPD tekenen samenwerkingsovereenkomst 

gebiedsontwikkeling Reeve 

Op donderdag 8 maart 2018 hebben Gerrit Jan Veldhoen, wethouder van de gemeente Kampen en 

Frans Holleman, regiodirecteur BPD Noord-Oost & Midden de samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend voor de gebiedsontwikkeling in het project Reeve in Kampen.  

Op 25 januari jl. heeft de gemeenteraad van Kampen het bestemmingsplan Reeve vastgesteld en 
ingestemd met de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst met BPD. Door het ondertekenen van 
de samenwerkingsovereenkomst gaan de gemeente Kampen en BPD een samenwerking aan voor 
realisatie van de gebiedsontwikkeling Reeve. 
 
De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend op de klimaatdijk met de laarzen in de modder. 
De klimaatdijk is een belangrijk onderdeel van het toekomstige Reeve. Deze klimaatdijk is uniek in 
Nederland en heeft een zodanige opbouw, hoogte en breedte dat hier woningen op gebouwd kunnen 
worden, ook anticipeert de klimaatdijk op een toekomstige stijging van het waterpeil. 
 
Gerrit Jan Veldhoen vindt dat, met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Kampen en BPD, een heel prettig proces afgerond wordt. `Met deze samenwerking geven 
wij door middel van een integrale gebiedsontwikkeling vorm aan de realisatie van een nieuw 
woongebied. En daarmee voegen wij een prachtige parel toe aan de ruimtelijke kwaliteit van 
Kampen`, aldus de wethouder.    
 
Frans Holleman, regiodirecteur BPD Noord-Oost & Midden: “Dit is een prachtig voorbeeld waar groen, rood 
en blauw bij elkaar komen. Een mooie samenwerking van publieke en private partijen. 
Waar krijg je nou de kans om een nieuw dorp te maken. Geweldig, dit is de basis van ons vak! 
 
Vervolg 
Op de website morgeninreeve.nl kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom Reeve. Ook worden er in de komende periode diverse 
participatieavonden voor toekomstige bewoners van Reeve georganiseerd om mee te kunnen denken over 
thema`s rondom Reeve. 
 
De start van de verkoop van de woningen is gepland in de eerste helft van 2019. Een en ander is 
afhankelijk van de beroepenprocedure die nu loopt.  

 
Nieuw dorp in het IJssellandschap 
Ten zuidwesten van Kampen ontstaat, door de aanleg van het Reevediep, ruimte voor een nieuw 
woongebied. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterlandschappen zorgt 
voor een plus ten opzichte van andere woongebieden. In Reeve komen 600 woningen. Reeve ligt relatief 
dichtbij Kampen en Zwolle en centraal ten opzichte van ontsluitingswegen.  

 
 
 
 



Plan IJsseldelta-Zuid 
Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met 
hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de 
IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn 
aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te 
introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep ontstaat hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van 
woningbouw.  
 

 
 
Wethouder Gerrit Jan Veldhoen en regiodirecteur BPD Frans Holleman ondertekenen de 
samenwerkingsovereenkomst op de klimaatdijk. 

 

 


