
Wie van Schipborg naar Gasteren fietst, komt ter hoogte van 
de Schipborger Strubben langs een stuifzandcomplex, ontstaan 
op de overgang van de es van Schipborg en het beekdal. Het 
hoogste zandduin wordt wel de Kymmelsberg genoemd. Tot in 
de jaren zestig had je vanaf daar een prachtig uitzicht over het 
stroomdallandschap. Op zondagen trokken onder anderen veel 

stad-Groningers erheen, op de fiets. ‘Het mooiste plekje langs 
de Drentse Aa’, noemde historisch geograaf Hans Elerie deze 
stek in 1995 in Noorderbreedte. Hij was er als jongetje zelf ook 
vaak te vinden met zijn vader, die als amateurbotanicus graag 
plantjes in het gebied determineerde. Bij de Kymmelsberg stop-
ten ze altijd, schreef Elerie, want daar stond op mooie dagen 
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een wafelijsverkoper. Meestal kreeg hij een ijsje van vijf cent, 
maar had zijn vader een goede bui, dan een van tien. 
Jaren later kwam Elerie er weer eens langs, toen op zijn brom-
mer. Hij herkende de plaats niet meteen aangezien opslag van 
eikjes en vogelkers de vroegere heideheuvel deels aan het zicht 
had onttrokken. De dagjesmensen en ijsventer behoorden inmid-

dels tot het verleden. 
Maar nu is er goed nieuws: de Kymmelsberg en omgeving wor-
den momenteel heringericht volgens een ontwerp van Bureau 
Strootman. En: sinds 1 mei van dit jaar is de ijscoman terug. Hij 
heet Richard Kampyon, woont in Assen en werkt als planoloog 
bij de Groningse gemeente Bellingwedde. Op mooie zon- of 

Richard Kampyon ziet ijsjesverkoop als ‘plattelandsontwikkelingsprojectje’ IJscoman vanaf de Kymmelsberg

1312



zaterdagen is hij bij de Kymmelsberg te vinden, en anders op 
een weitje in Taarlo naast een ooievaarsnest, eveneens in het 
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa. 
Voor de Kymmelsberg als standplaats koos Kampyon nadat 
hij het genoemde Noorderbreedte-artikel van Hans Elerie was 
tegengekomen. ‘Ik houd van plekken met verhalen’, legt hij uit. 
Maar wat bezielde deze ambtenaar en jonge vader verder om 
ijsjes te gaan scheppen? ‘Mijn ijscokar is in de eerste plaats 

bedoeld om lekker in mijn eentje op stap te zijn, wat te lezen 
en te schrijven misschien, en te genieten van wat voorbij komt’, 
vertelt hij. ‘Maar ook het gevoel een eigen onderneming te 
hebben, trok me aan. Vroeger stond ik vaak met mijn vader op 
rommelmarkten. Geld tellen aan het eind van de dag, waarbij 
het hele gezin om tafel zat, was altijd een belevenis. Ik vind het 
leuk om die traditie met mijn eigen gezinnetje voort te zetten. 
‘Verder beschouw ik mijn ijscokarretje als een plattelandsont-

wikkelingprojectje. Ik ben van plan de wagen aan te 
kleden in de huisstijl van het Nationaal landschap. Ik 
word dan onderdeel van het zogeheten Levend bezoe-
kersnetwerk, een project van de provincie Drenthe. 
Maar eerst moet ik nog de cursus “gastheer” doen.’ 
De Op-Stap-krant van het Nationaal landschap geeft 
hij nu al mee met zijn ijsjes. Stréékijsjes, want afkom-
stig van ijsboerderij De Bosaardbei in Amen. 
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