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Ontwerpfestival ‘Ontwerp je terp!’  is een initiatief van gemeente Kampen, BPD en 
BEMOG. Het is uitgevoerd door het team van ISMaatwerk uit Amsterdam.

Op vrijdag 13 oktober denken ruim 50 mensen mee over een nieuwe 
woonbuurt in Het Onderdijks. Het is een gezellige inloop, versterkt door 
de circa 20 kinderen die in en uit lopen en trots hun tekeningen van de 
nieuwe buurt laten zien. 

Een groot deel van de aanwezigen wonen nu ook in de wijk en denken 
na over verhuizen naar De Terpen. Andere aanwezigen vinden Het 
Onderdijks een aantrekkelijke wijk in Kampen en geven aan dat wanneer 
er ruimte is voor hun woonwensen zij graag naar de wijk verhuizen. 

Het ontwerpfestival biedt toekomstige bewoners de kans om samen deze 
bijzondere woonbuurt te ontwerpen. In vijf uur en dertien workshops 
wisselen de bewoners met elkaar ideeën en wensen uit voor hun nieuwe 
woonomgeving. Van al deze ingrediënten heeft het ontwerpteam van 
ISMaatwerk een voorstel voor een stedenbouwkundigplan gemaakt. In 
deze folder vindt u ons voorstel. 

Dat er verschillende bewoners met verschillende woonwensen aanwezig 
waren is duidelijk terug te zien in het plan. De vijf verschillende terpen 
hebben ieder een eigen karakter. De beleving van het landschap en de 
ruimtelijkheid zorgen voor samenhang in het gebied. 

Op drie van de terpen staan grote en kleine(re) woningen naast elkaar. 
De bewoners delen het mooie uitzicht over onder andere de boomgaard, 
de natuurlijke zwemvijver en de landelijke omgeving. Parkeren doet men 
hier niet in de achtertuin. Op veel plekken staan auto’s verdekt opgesteld 
achter een haag of riet. 

Uiteraard is De Terpen een duurzame en toekomstbestendige buurt, 
waar de woningen klimaatneutraal zijn. We doen zelfs een extra tandje 
bij op alle terpen en op één terp in het bijzonder. 

Binnen Het Onderdijks wordt De Terpen een uniek stukje land waar jong 
en oud heel prettig samenwonen.  

Hoe nu verder? 
Wilt u blijven meedenken over de verdere ontwikkeling van De Terpen? 
ISMaatwerk organiseert samen met de gemeente een volgende 
workshop waarin besproken wordt hoe we gezamenlijk verder 
gaan. Geef u nu op door te mailen naar Heidi Nieuwenhuis-Bremer: 
H.Nieuwenhuis-Bremer@kampen.nl 
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• Gevarieerde terpen  
Meerdere terpen met een mix van grote en kleine(re) 
woningen. Een unieke buurt in Het Onderdijks!

• Van modern naar landelijk 
We willen hoge kwaliteit: “net niet is fout!”  
Bebouwing laten aansluiten bij de plek en het karakter. 
Schuurtypologie als passend element.

• Kampen gaat voor duurzaam 
We gaan voor een duurzame wijk met een extra tandje bij.

• Keuzevrijheid 
Behoefte aan vergaande zeggenschap over het ontwerp van 
de eigen woning óf vrije kavels.

Top punten Ontwerpfestival
• Speelse ontsluiting terpen  

Alleen bestemmingsverkeer, kronkelende straten, 
minimaliseer verharding.

• Parkeren uit het zicht 
Niet in de achtertuin! Terpen, riet en ander groen inzetten 
voor slimme parkeeroplossingen.

• Appels en peren 
Boomgaard en losse fruitbomen benadrukken het landelijke 
karakter.

• Landschap is leidend 
Maximale beleving en gebruik van het landschap. Maak een 
overgang van de woonwijk naar het landelijk gebied. Behoud 
ruimte en lucht in het ontwerp!

• Respect voor boerderij 
De boerderij wordt gewaardeerd als landschappelijk element.

• Noaberschap in het groen 
Jong en oud woont met elkaar. Er is een vloeiende en 
geleidelijke overgang tussen privé tuinen en openbaar  
groen / erf.


