Struikelen door Kampen, een mooie stadswandeling.
De wandeling langs alle Struikelstenen is ongeveer 8 km lang. U komt
alle Struikelstenen in de straten van Kampen tegen, tevens voert de
wandeling langs vele bezienswaardigheden en markante punten van de
stad. Deze route hoort bij het boekje “Struikelen door Kampen”

Een steen weent uit de muur, IJsselkade 33
Vertrekpunt van deze stadswandeling
U loopt door de steeg naast de synagoge, door de smalle Lampetsteeg, richting de Oudestraat. U slaat rechtsaf de oudestraat in, na 200 meter arriveert u bij Oudestraat 114,
hier liggen vier stenen, familie Rudelsheim
U loopt verder de Oudestraat door richting het Stedelijk museum, links voor de ingang
vind u de steen van Marinus Post.
Verdergaan in de Oudestraat waar u de Nieuwe toren passeert, even verderop linksaf de
Gasthuisstraat in. Op nr. 7 aan uw linkerhand vind u de vier stenen van de fam. Goudsmid.
U keert om, terug naar de Oudestraat, linksaf. Na 100 meter rechtsaf de Marktgang in op
nr. 4 aan uw linkerhand vind u de steen van Toon Slurink. U keert weer om naar de Oudestraat, en gaat rechtsaf verder de straat in.
Na 100 meter ziet u rechts op nr 155 de steen van Hilbert van Dijk.
U loopt door naar het van Heutszplein. Hier ligt de stadskazerne waar in 1944 de zieken
van de razzia van Rotterdam door dr. Kolff werden opgevangen. U loopt richting de IJsselkade, steekt over naar de waterkant, u vindt hier, tegenover de watersportzaak, de
steen van Abraham van Ploeg.
U gaat links, in noordelijke richting door langs de IJsselkade, gaat met de bocht mee
langs de Buitenhaven, op het kruispunt rechts, richting Noordweg. Op de kruising rechtdooor, u passeert hier het Schokker monument.
U loopt verder rechtdoor en gaat even verderop de Julianastraat in. U neemt de 2e straat
rechts, de Pannekoekendijk, en de 2e straat links, de Prins Hendrikstraat. U komt uit in
de Willem de Zwijgerstraat. Op nr. 25 vindt u de steen voor Sientje Elzas.
U slaat linksaf, aan het einde van de straat rechtsaf de Prins Bernhardstraat in en vervolgens links de Wilhelminalaan in. De Emmastraat is de 2e straat rechts, aan het einde van
de straat op nr. 2 vind u de steen voor Izak van der Horst.
U loopt verder naar de Louise de Colignysingel en gaat linksaf. Aan het einde steekt u via
het zebrapad de Oranjesingel over, en neemt links het pad langs het hertenkamp. U komt
uit bij de Flevoweg, waar u linksaf in slaat. U kunt vervolgens rechts via het plantsoen
naar de Broederpoort lopen, daar gaat u onderdoor en rechtuit de Broederweg in
Op nr 21 vind u de steen van Ruben van Boele, in het huis ernaast op nr. 19 de steen van
Roelof Jan Dam.
U loopt rechtdoor, de brug over de Burgel, rechtdoor naar de Broederstraat
richting de binnenstad over de Botermarkt en vervolgens rechtsaf richting de Plantage.
Een mooi punt om pauze te houden of dit deel van de route af te ronden.

Deel 2 van de route, vanaf de plantage.
U loopt voor de bioscoop langs rechts naast Café Eigenwijs de Hofstraat in.
Op nr. 69 vind u twee stenen voor Arie en Maurits van Gelderen. Even verderop vind u op
nr. 59 twee stenen voor het echtpaar van Gelderen. Tegenover nr. 69 gaat u de Morrensteeg door, en vervolgens linksaf de Boven Nieuwstraat in.
Op nr. 59 vind u de steen voor Heintje Vos. Let op de mezoeza die de huidige bewoners
aan de voordeurstijl bevestigd hebben.

Even verderop rechtsaf de Burgwalstraat in en vervolgens linksaf de Burgwal op. Op nr 45
vind u de steen van Ezechiël van Gelderen. Tussen de automatische deuren rechts vind u
zijn plaquette.
Als u weer buiten komt linksaf verder de Burgwal over, verderop rechts over de brug de
Cellesbroeksweg in. U gaat onder de poort door rechtdoor het plantsoen in over het brugje, u kruist de Horstsingel en bevind u op de Cellesbroeksweg. Even verderop links het
brugje over richting het Stadhuis van Kampen. Links voor de hoofdingang ziet u de steen
voor Hendrik Bos. Hier geplaatst vanwege het raadslidmaatschap van Bos.
Houd voor de hoofdingang links aan, u loopt langs het kunstwerk en gaat over de brug
richting Kennedylaan. U gaat linksaf de Kennedylaan op en op de kruising gaat u eerst een
visje eten, of gaat rechtsaf de Horstsingel op. Bij de volgende kruising houd u rechts aan,
en gaat de Bovensingel op. U loopt de singel af tot de kruising waar u rechtsaf de Hendrik
van Viandenstraat in gaat. Meteen aan het begin, rechts op nr. 72 vind u de vier stenen
voor de fam. Vos, lees het verhaal van Jopie.
U loopt verder, op de mini rotonde rechtsaf naar de Jan van Arkelstraat, de 2e links
Noordzijstraat en dan meteen weer de 1e rechts, u bent nu in de Bavinckstraat. Op nr. 19
de twee steentjes voor moeder en dochter Goudsmid.
U gaat bijna tegenover de Okmastraat in, houd rechts aan daar op de hoek bij nr. 28 vind u
het steenje voor Sophia Boektje. U loopt door in de Okmastraat, houd bij de L. Huismanstraat links aan en gaat vervolgens rechts de Apeldoornsestraat in.
Op nr. 18 aan de overkant van de straat ziet u de steentjes van de fam. Goudsmid. Ga verder door de Apeldoornsestraat, richting de Engelenbergschool, gaat rechtsaf de Engelenbergstraat in en komt uit bij de IJsseldijk. U gaat naar links en met de bocht mee de
Bovenhavenstraat in. .

Aan het einde van deze straat direct na de bocht komt u in de la
Sablonierekade. Meteen op de hoek bij nr. 5 vindt u de steen voor Jo
Leo Snoep. U gaat verder langs de kade, aan de overkant in het plantsoen het oorlogsmonument van Kampen. Even verderop gaat u links
de Vloeddijk op, direct rechts over het de brug van het Oorgat. U kunt
eventueel even doorlopen de Prinsenstraat in. Hier bevind zich het
monument voor Kampenaren die vanwege het weigeren mee te werken met de bezetter werden gefusilleerd.
Terug naar de Burgwal om vervolgens rechtsaf de Venestraat in te gaan
de Venestraat op nr 14 vind u de steentjes voor de fam. Goudsmid. U
loopt verder richting de Bovenkerk. U gaat linksaf langs de kerk, linksaf
de Schoolstraat in, naar rechts, de Boven Nieuwstraat en vervolgens
komt u in de Geerstraat waar u even linksaf de drie steentjes voor de
fam. Hefter aantreft.
U loopt vervolgens terug naar de Oudestraat, richting de houten steunen aan het einde van de Geerstraat. Linksaf gaat u de Oudestraat in
waar u tegenover de Etos de zeven stenen vindt van de familie(s)
Boektje. Dit zijn de laatste stenen op de route. U kunt rechtdoor verder de Oudestraat in waar u, voordat u huiswaarts gaat nog even kan
bijkomen in een van de horecabedrijven die u hier tegenkomt.

Wilt u ook de Struikelstenen in IJsselmuiden nog zien, dan gaat u richting Stadsbrug, steekt over en gaat achter het Station langs de Burg.
Van Engelenweg in. Bij het busstation rechts aanhouden en de Trekvaart in. Over de brug de Tuinstraat in, daar meteen naar rechts komt
u in de Lijnbaanstraat. Op nr 4 ziet u de steentjes voor vader en zoon
van Oostenbrugge en Klara Lakmaaker. U gaat terug de Tuinstraat in,
naar rechts en vervolgens linksaf de Burg. Van Engelenweg in. Rechtuit
komt u weer terug bij het station, waar deze wandeling dan uiteindelijk
helemaal voltooid is.

