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Kampen, 20 juli 2017 

Betreft: bypass Kampen toegenomen overstromingsrisico Ketelpolder 

Geachte dames, heren,

Mijn echtgenote en ik zijn de bewoners van de woning Melmerweg 32 te 8263 AZ Kampen. Deze 

woning is gelegen in de Ketelpolder. De dijken van deze Ketelpolder zijn (slechts) 1,5 meter 

Door de aanleg van de bypass te Kampen lopen wij een groot risico van overstroming:

ook al zou het zo zijn, zoals genoemd in de officiële berichtgeving, dat er als gevolg van de 
bypass geen extra water wordt afgevoerd, dan nog is sprake van een snellere afvoer van het 
water, ter hoogte van de Ketelpolder;
bij noordwesterwind (storm) heeft dat een waterstijging tot gevolg, die voor ons als 
bewoners zeer risicovol is;
ik merk nadrukkelijk op dat dit risico van stijgend water zich voordoet in de combinatie van 

noordwesterstorm en hoogwater.

Ik vraag u nadrukkelijk aandacht voor dit risico en verzoek u dringend om voor probleem, dat 

zich voordoet als gevolg van voornoemde aanleg bypass, met een oplossing te komen.

Wij zijn mede gekomen tot het aan u richten van een brief, vanwege krantenpublicaties over de 

noodzaak van ophogen van de Drontermeerdijk. Het waterschap Zuiderzeeland communiceert 
daarover dat er twee oorzaken zijn voor de verwachte hogere waterstand: de eerste is dat het 

huidige meer een open verbinding met het Ketelmeer krijgt en de wind door opwaaiing zorgt voor 

een stijgend waterpeil. De tweede oorzaak voor het hogere waterpeil is de nieuwe bypass, die 

veroorzaakt dat er flink wat water uit de IJssel kan bijkomen. Aldus krantenbericht de Stentor 28 juni 

2017, voor ons geldt een gelijk risicol Ik wijs u er wellicht ten overvloede op dat de Drontermeerdijk 

een beduidend hogere dijk is dan de dijk om het Ketelmeer.



ik vertrouw er op dat u oog heeft voor de belangen van uw inwoner(s) respectievelijk inge|and(en)
en verzoek u vriendelijk om mij binnen een maand na dagtekening te laten weten wat voor u het 
tíjdspad van behandeling van deze brief is. Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Hoogachtend.

Gunnink 
Melmerweg 32 
8263 AZ Kampen 

Kopie aan: Van Hoogmoed Taxatie en Adviesbureau, van Hoogmoed te Nijverdal 


