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ISMaatwerk

INLEIDING
De Terpen is het voorlaatste plandeel van Het
Onderdijks.
De gemeente Kampen heeft ISMaatwerk uit
Amsterdam gevraagd om voor de Terpen een reëel
stedenbouwkundig plan voor ca 98 woningen te maken.
Het plan moest in korte tijd tot stand worden gebracht
en breed worden gedragen. De gemeenteraad vond
het belangrijk dat belangstellende burgers/potentiële
bewoners en betrokkenen participeerden in het
planproces.
ISMaatwerk heeft een kortlopend totaalproces
uitgevoerd waarin stedenbouw en communicatie
volledig geïntegreerd zijn, Community Planning.
In dit document vindt u een verslag van het proces wat
heeft geleid tot het stedenbouwkundig schetsontwerp
wat op 17 oktober is gepresenteerd.
.
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methode
IS Maatwerk hanteert een interactieve werkwijze
die communicatie, participatie en het maken van
ruimtelijke plannen integreert. De methode is
oorspronkelijk ontwikkeld door de Londense architect
/ stedenbouwer John Thompson en met veel succes
toegepast in verschillende Europese landen. In het
Nederlands noemden we de methode aanvankelijk De
Bouwplaats. We vinden echter dat het voordeel van
een Nederlandse naam niet opweegt tegen de (sterke)
betekenis van de naam Community Planning. Daarom
gebruiken we tegenwoordig liever de Engelse naam
tót het moment dat we een vergelijkbare Nederlandse
naam hebben gevonden.

Integrale plannen

De methode Community Planning levert uitsluitend
integrale plannen op. Praat met mensen over wonen en
zij vertellen over alle facetten van hun leven. Dat levert
plannen op waarin niet alleen fysieke bouwplannen
maar ook samenlevingsopbouw centraal staat. In die
plannen, die door toepassing van Community Planning
gemaakt zijn, zijn de fysieke pijlers, de sociale pijlers en
(zo nodig) de economische pijlers even belangrijk.

worden bij het uitvoeren van de opdracht. Dat is
belangrijk omdat de leden van het team hun opdracht
en de daarvoor geldende randvoorwaarden ook telkens
communiceren in gesprekken en workshops met
deelnemers aan het proces van Community Planning.
Tijdens de startdag is er ook een tekenworkshop en een
workshop Communicatie. Laatstgenoemde workshop
levert een lijst op met sleutelpersonen en organisaties
die absoluut in het proces betrokken moeten worden.
Vervolgens legt het team contacten met deze groepen
en personen met als doel om de aanpak toe te lichten
en hen te enthousiasmeren voor deelname aan het
Ontwerpfestival. Tegelijkertijd verzamelt het team
informatie over standpunten, ideeën en opvattingen. Dat
gebeurt tijdens gesprekken, meestal gecombineerd met
het –letterlijk- in kaart brengen van alle informatie. Aan
het einde van alle gesprekken vraagt de gespreksleider
met wie of welke groep beslist nog contact moet
worden gelegd. Zo ontstaat een olievlekwerking die
erop gericht is dat zoveel mogelijk mensen weten
van het Ontwerpfestival. Alle verzamelde informatie
wordt ook ingebracht tijdens het Ontwerpfestival en de
ontwerpfase.

Door kennis van alle partijen samen te brengen in
een Ontwerpfestival ontstaat niet alleen een dialoog
tussen mensen met verschillende achtergronden
en verschillende belangen. Er ontstaan ook nieuwe
allianties omdat mensen andere mensen ontmoeten
met dezelfde ideeën, interesses en belangen. Dat leidt
vaak al op korte termijn tot allerlei activiteiten voor een
straat, buurt, wijk of regio terwijl de planvorming en
uitvoering doorgaat of nog moet beginnen.

Ook is er altijd een bijeenkomst voor zogenaamde
lokale ambassadeurs. Dat zijn organisaties,
verenigingen, en personen die een achterban of
netwerk hebben binnen de (lokale) gemeenschap.
De gemeentegids helpt deze genodigden in kaart te
brengen. Het team informeert hen over het festival en
vraagt hen ook om binnen hun sociale kring, achterban
of netwerk het Ontwerpfestival bekend te maken door
de folder te verspreiden. Desgewenst levert het team
teksten op maat voor clubbladen en websites.

Voorbereiding

Het communiceren van en het werven voor het
Ontwerpfestival gebeurt zoveel mogelijk via persoonlijke
contacten. Ter ondersteuning is er een folder die dient
als uitnodiging, programma en affiche.Ook via lokale en
regionale pers wordt het team en het Ontwerpfestival
onder de aandacht gebracht.

Tijdens een startdag informeren de teamleden
namens de opdrachtgever(s) de leden van het
onafhankelijke team (met communicatie specialisten,
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en een
socioloog/stadsgeograaf) van IS Maatwerk over de
voorwaarden waarmee rekening gehouden moet

Ontwerpfestival

Na de voorbereidingsfase vindt gedurende een
of twee dagen het Ontwerpfestival plaats. Het
Ontwerpfestival is een combinatie van discussie- en
(vooral) tekenworkshops. Deelname aan het festival
is gemakkelijk en leuk. Deelnemers kunnen komen
en gaan wanneer ze willen en kiezen uit verschillende
workshopthema’s om aan deel te nemen. In de
regel is er ook een kinderhoek waar kinderen, onder
begeleiding, kunnen tekenen en knutselen.

Plan/Visie

Vervolgens verwerkt een multidisciplinair team alle
verzamelde informatie in vier dagen tot een plan of
visie. Dat plan of die visie wordt binnen een week ná
het festival in gevisualiseerde vorm gepresenteerd
aan alle belangstellenden. In de periode tussen
het Ontwerpfestival en de planpresentatie toetst de
opdrachtgever of het te presenteren plan voldoet aan
de gestelde randvoorwaarden inclusief de financiële
randvoorwaarden. Daardoor ontstaat de zekerheid dat
het gepresenteerde plan haalbaar en uitvoerbaar (te
maken) is.
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randvoorwaarden
Op 13 juli 2017 zijn wij gestart met een
bijeenkomst met de gemeente, BPD
en BEMOG om alle randvoorwaarden
helder te krijgen en -daarmee- het
speelveld en spelregels van participatie
in te kaderen.
11

12

Naar aanleiding van deze bijeenkomst
en verschillende andere overleggen
en (gemeentelijke)beleidsdocumenten
is de deze randvoorwaarden kaart
gemaakt.

1

Bestemmingsplan, uit te werken plangebied

2

Te handhaven “boerderij” (paarden) met
perceel

3

Archeologie 2 (bron bestemmingsplan “Het
Onderdijks”)

4

20 m

5

5

Deze kaart is geaccordeerd door de
opdrachtgever en gecommuniceerd met
de deelnemers aan het ontwerpfestival.
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B

Water(peilen) A :-0,30 NAP B:-0,70 NAP

8

Oorspronkelijk maaiveld 0 NAP??
Noordwestelijk deel plangebied opgehoogd?
Terpen; Hof/Noaberschap/duurzaam/
sociaal maatschappelijk
Mogelijke ontsluiting

10

Langzaam verkeer naar
Kampen/supermarkt/station

11

Hart van de wijk. School/park
400 m² detail en 40 m² horeca

12

Onsluiting auto

13

Oorspronkelijke sloten

14

Langzaamverkeer naar ijsselbypass

15

Milieu/geluidshinderzone

KAMPEN,
“het Onderdijks”,
plangebied “de Terpen”

RANDVOORWAARDEN

100 m

Verkeer en Parkeren
Parkeren; conform gemeentelijke parkeernormen.
Auto-ontsluiting via Lange Akker.
Terpen hebben twee toegangen i.v.m. toegankelijkheid hulpdiensten.

A

De Chalmotweg: geen auto ontsluiting voor
de Terpen; alleen langzaam- en
bestemmingsverkeer

9

15

Oude IJsselarm, agrarische bestemming

7

4
9

Leidingen (gas) (bron bestemmingsplan “Het
Onderdijks”) met vluchtrichting

Grondexploitatie en Programma
- Plangebied “de Terpen” ca. 5 ha.
- Ca. 98 grondgebonden woningen.
- Programma; gemixt goedkoop, middelduur, duur.
- Ca. 24.000 m² uitgeefbaar.
- 2 bruggen voorzien.
- Hondenuitlaatplek.
- Ontwikkeling “de Terpen”; Gemeente + BPD en Bemog.
- Grondgebruik ca. 50% uitgeefbaar, ca. 25% ontsluiting, ca. 25% water/groen.

Waterhuishouding en riolering.
- Waterberging is reeds aangelegd.
- Drooglegging is ca. 1 m.
- DWA; Vuilwaterriool.
- HWA/Regenwater bovengronds afvoeren met wadi’s.
- Wadi’s (zand en gras, geen technisch profiel).
- Onderhoudspad waterschap langs waterloop, 5 m; flauw talud/mag privaat.
- Meer water mag.
- Ondergrondse afvalinzameling.
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ontwerpfestival
Op vrijdag 13 oktober 2017 zijn er een 13 tal workshops op het festival geweest.
Ruim 50 belangstellenden discussieerden en tekenden mee. Voorafgaand aan
het ontwerpfestival heeft het team van IS Maatwerk contact gezocht met tal van
organisaties in Kampen en is er op de OBS Villa Nova met een combinatie groep
vier/vijf/zes ook een workshop georganiseerd.
Op de pagina’s hierna volgt een impressie van alle workshops tijdens het festival.
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workshops
problemen, dromen, oplossingen

problemen

Dichtheid:
•
Te weinig ruimte
•
Grond is in handen van projectontwikkelaar(s)
•
Hydrologie:
•
Grondwater
Programma:
•
Uitdaging. Ruimte voor particulier.
•
Wensen ontwikkelden partij
Buren:
•
Uitzicht
•
Overlast
Verkeer:
•
Uitvalswegen
“Geen probleem”

Dromen

Ruimtelijke kwaliteit:
•
Rust, ruimte & groen
•
Geen bebouwing
•
Zicht op zonsopgang – zonsondergang
•
Verbinding landelijk en wonen
•
Open karakter
•
aansluiting op huidige landschap – betaalbaar
Duurzaam:
•
Klimaatneutrale huizen
•
Groene daken
 Collectiviteit:
•
Mogelijkheid tot gezamenlijke tuin/ moestuin
Verkeer:
•
Goede uitval
•
Geen auto vóór op straat
Programma:
•
Combinatie van wonen en werken
•
Een wijkcentrum waar activiteiten zijn voor alle
leeftijdsgroepen georganiseerd door wijkbewoners
•
Flexibele woningen splitsen of samenvoegen ivm
gezinssamenstelling
•
Huur en koop combineren
•
Gezamenlijke woning voor eten/ feesten/
“workshop”/ loges/ koken

Dromen

Architectuur:
•
Lichte speelse bebouwing
Communicatie:
•
Overleg
Programma:
•
Eerste doelgroep bepalen
•
Geen rijtjes huis
Sociaal/ participatie:
•
“Noaberschap”
•
Huidige bewoners Chalmotweg goed behandelen.
Hun zorgen zijn onze zorgen
Ruimtelijke kwaliteit:
•
Ruimte. Overgang wonen landelijk rondom de
boerderijen. Landelijk houden
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workshops
landelijk (Boers)

Individueel Groepswonen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaatneutraal
Gezamenlijk project (collectief)
Zelfvoorzienend
Wonen in dijk
Slapen in terp; woon+slaap/ badkamer bg, 1e
verdieping
Natuurlijke zwemvijver
Flexibele woning
Aparte dakvormen
Geen hoogbouw
Tussen terpen: groene veilige ruimtes, half open,
16+ontmoeting
Parkeren in terp

•
•
•
•
•
•

Veiligheid/ loslopende honden
Ontoegankelijk maken eigen perceel
Functies tegen het perceel aan, onverwacht
geluid, ook geen voetbal of loslopende honden
Auto niet in de achtertuin
Terpwoning -> Terp gerelateerd: schuur meer
diversiteit
Geen appartementen
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workshops
Boerenerven van nu

Wandeling wat een mooi landschap

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wonen rond of op een terp
Variatie, speelsheid  verschillende type woningen
bij elkaar
Grote kapvormen
Bij afwijken typologie, groene gevel en daken die
op gaan in het landschap
Doorlopend openbaar groen: wadi’s, boomgaard,
rietkragen
parkeren voor de terp, halfverharding
rondweggetje op de terp voor bereikbaarheid 
camping
Parkeren onder groen uit het zicht
Verbinding met het groene hart, groene hart door
laten lopen in De terpen
Geen schuttingen
Per erf ontsluiten
Ruimtelijk gevoel, lucht in de wijk!

Sorghvliet van de toekomst
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het mooie landschap, glooiingen, water, arm van
de IJssel, natuurlijke uitstraling
Zoveel mogelijk landschappelijke elementen
gebruiken
Water openbaar houden
Landschap beleefbaar houden, karakter moet
behouden blijven
Landschapselementen (ook boerderij!) moeten tot
hun recht komen
Bebouwing aansluiten bij de plek en bij het
karakter, de rest van Onderdijks vinex, zou overal
kunnen liggen, hier meer aansluiten bij karakter/
landschap
Hinderzone boerderij is mooi daar kan gebruik van
gemaakt worden voor groen (gemeenschappelijk)
Reuring liefst supermarkt, maar als dat niet kan
dan ontmoetingspunt of werken aan huis niet
alleen woningen
Een of meer nieuwe terpen! Zuidelijke terp als
voorbeeld
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workshops
Duurzaam onafhankelijk

Waar blijft de auto!

•
•
•
•
•
•
•

Stapje extra tandje bij!
Meergeneratie woningen buurt/community
Jong en oud helpt elkaar gemêleerd/veiligheid
Herbruikbare bouwmaterialen
Spelen met tuinen/zon oriëntatie op de zon
Kampen gaat voor duurzaam! Het moet kunnen in
Kampen!
Mooie uitloop aan zuidrand

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onder de terp?
Buiten terp?
Onder tuin, op terp?
Verschillend: Iedere terp eigen
bebouwingstypologie
Verschillend: Iedere terp verschillend in grootte
Grondwater: dus de grond in kost veel is
problematisch
Wadi’s
Fietsroute
Bomen
Natuurlijk spelen
Zichtlijnen door het plan heen
Boerderij is een landmark
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workshops
Vrijstaande kavels

“Je wilt gewoon in een mooi gebouw wonen met mooi uitzicht”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam bouwen, wonen
Eigen ontwerp, kavel
Water in gebied
Mix diverse woningen
Zichtlijnen
Meerdere terpen
Meer natuur
Vrijstaande kavels, gezamenlijk ontwikkelen, in
één uitstraling, moderne schuurwoningen,
Gezamenlijk parkeren in kapschuur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mooi uitzicht
Gebouw in het landschap laten op gaan
Gevoel van ruimte en landschap
Deel eigen tuin, deel visueel toe-eigenen van
openbaar of gezamenlijk groen
Van landelijk naar modern, maar niet kubistisch
(materialisering)
Schuurtypologie en schuur sfeer
Auto voor de deur maar wel uit het zicht
Schuur kan één grote woning zijn of een rij van
vier woningen
Zelfde architectuurstijl voor alle woningtypes
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workshops
Wonen is een product op maat, Maatwerk! Afgestemd op de plek

“Mooie kavel met een 2-onder-1-kap”

•
•
•
•
•
•

Liever geen huur, naast tweekappers
Parkeren niet in achtertuin: 1 bij de woning en 1
mag verder weg
Zeggenschap over huis en plattegrond (PO en
2kappers)
Ruimte om het huis, niet perse eigen groen,
gezamenlijk en openbaar groen wordt erg
gewaardeerd
Wel een privé tuin
Mooi beeld om met hagen en riet te werken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewoners parkeren in kapschuur
Bezoekers parkeren in kleine clusters achter
groen, haag 1 m hoog
Kapschuur is op de terp
Bezoekers parkeren buiten terp op half
verharding, informeel achter groen of rietkraag
Duurzaamheid is gelijk aan leefbaarheid
Gevelopeningen afstemmen op de plek
Levensloopbestendig
Afstemmen op plek
Volwassen bomen
Rietkragen als erfafscheiding
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workshops
Cultuurhistorisch groen verbinden appels en peren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuurhistorie is heel belangrijk
Boomgaard met volwaardige bomen
Wadi’s verbreden
Wilgenbosje behouden, maar belemmering
beperken
Langzaam verkeerroute langs de oude IJsseltak,
buiten plangebied
Boomgaard collectief, centrale terp
Hoogstam fruitbomen (Bongerd als referentie)
Sedum daken
Hout-schuurwoningen

Eenheid in verscheidenheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto niet in de achtertuin
Tuinen naar buiten gericht
Meerdere terpen
Vesting / compact bouwen
Praktische bruikbare m2 (kapvorm)
Net niet is fout!
Oude details op andere manier verwerken
Variatie
Hout is onderhoud
Variatie in vloerpeil
Samenhang bebouwing
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Top punten Ontwerpfestival
De resultaten van het festival en de randvoorwaarden voor de locatie resulteren in de onderstaandse hoofdpunten die voor het ontwerp leidend zijn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.
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.
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Wie waren de deelnemers van het ontwerpfestival?
Ongeveer 50 volwassenen deden mee aan het
ontwerpfestival. Wat opvalt is dat 80% van deze
personen aangeeft (misschien) interesse te hebben
om te gaan wonen in “De Terpen”. We kunnen
dus stellen dat het merendeel van de deelnemers
potentiele bewoners zijn voor dit nieuwe deel van “Het
Onderdijks”. Een groot deel van deze groep wordt
gevormd door doorstromende gezinnen. Veel van deze
gezinnen wonen op dit moment al in “Het Onderdijks”
en zouden op termijn graag willen doorstromen. Tijdens
het ontwerpfestival waren naast gezinnen ook een
aantal starters aanwezig en een paar aanwezigen die
aangeven dat de kinderen het huis uit zijn en ze op
termijn willen verhuizen naar een levensloopbestendige
woning. Wat verder opvalt is dat er meerdere personen
aanwezig zijn met bijzondere woonwensen: zij zijn echt
op zoek naar en unieke woning op een unieke plek!

Op basis van observaties uit het ontwerpfestival en een
aantal ingevulde enquêtes heeft het ontwerpteam een
indicatief beeld kunnen vormen van het type bewoners.
Wat voor leefstijl hebben de potentiele bewoners van
De Terpen en welk woonmilieu of welke woonsfeer
passen hierbij? Dit indicatieve beeld is weergeven in de
schema’s op deze pagina.
Als ondergrond is hier gebruik gemaakt van het BSRmodel. Dit model gaat uit dat mensen meer individueel
of meer groepsgericht zijn en meer introvert of
extravert. Dit hangt samen met wat zij belangrijk vinden
in hun woonomgeving.
In de enquête is gevraagd wat men belangrijk vindt in
de woonomgeving. Met stip op één: “Ruimte” dit wordt
door vrijwel iedereen genoemd. Ook “Sociaal contact”,
“Kwaliteit” en “Privacy” worden veelvuldig gekozen.
Tijdens het ontwerpfestival en uit de enquête blijkt dat
we te maken hebben met een gedifferentieerde groep
bewoners met uiteenlopende woonwensen. De één
spreekt een dorpse sfeer meer aan, terwijl een ander
een eigen terp met veel privacy aantrekkelijk vindt.
Dit heeft meegespeeld in de keuze om meerdere
“terpen” te ontwikkelen die allen een eigen woonmilieu
en woonsfeer hebben en daardoor goed aansluiten op
de gedifferentieerde woonwensen van de deelnemers
aan het festival.
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Het woord aan de ontwerpers
Na het onwerpfestival is het ontwerpteam meteen aan
de slag gegaan met de resultaten van de workshops.
In het gebouw van Impact Kampen is van zaterdag
14 oktober tot en met dinsdag 17 oktober het
stedenbouwkundig ontwerp tot stand gekomen.
Op dinsdagavond 17 oktober heeft het team
van ISMaatwerk het resultaat aan het publiek
gepresenteerd, zijnde hun vertaling van de resultaten
uit het ontwerpvoorstel.
Tussentijds zijn de ontwerpstappen een aantal keren
besproken met de gemeente Kampen, BEMOG en
BPD.
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Het woord aan de ontwerpers
Wij hebben stedenbouwkundig en landschappelijk
verkenningen gedaan naar de bodemkundige
en landschappelijke opbouw en verschillen in
de locatie. Zo is de zone langs de Chalmotweg
droger en landschappelijk anders dan het
noordelijk deel van de locatie waar het natter is.
Wij hebben ook het aantal terpen verkend, de
aard van de terpen en de mogelijke ligging.

de eerste studies

de eerste conclusies

Landschap is leidend

Onderzoek naar de landschappelijke mal
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kampen toen en nu
De identiteit van de plek bepaalt in belangrijke
mate welke ontwikkelingen op deze locatie
verantwoord zijn.

Thuis op je terp

Nu

Kampen groeit niet uit tot enorme grootte, maar
blijft een provinciestad langs de IJssel.
De ontsluiting op de omgeving via provinciale
wegen en de spoorlijn.

Kenmerkend is het natuurlijk reliëf in het
landschap. De eerste bewoning was op
rivierduinen en oeverwallen langs de IJssel.

Kampen als poort naar de polder: van stad aan de
rand tot centrale ligging. Verdere versteviging van
de bebouwing langs IJssel. Randweg, bebouwing
van de IJssel af (kaart 1974).

Kampen was een handelsstad en Hanzestad met
stadsmuur en poorten, broekswegen tussen stad
en achterland, dijken en bebouwing op terpen.

N50 is nu duidelijke de nieuwe rand (kaart 2005).

Start Onderdijks. Bouwen in nattere delen (kaart

2015).

Ruimte voor de rivier (huidige situatie)

29

ISMaatwerk

Schatkaart
Inspiratie uit het ontstaan van het landschap voor de ontwikkeling van het gebied

Thuis op je terp
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terpen

In Nederland zijn veel terpen, vooral in het
noorden van ons land.

Nadat het land was ingedijkt werden terpen weer
gedeeltelijk afgegraven, de grond was vruchtbaar
en werd gebruikt om arme gronden te verrijken
voor agrarisch gebruik.

In het kader van ruimte voor de rivier zijn nieuwe
terpen gemaakt. Ook hier gaat het weer om de
droge voeten.

Om belastingtechnische redenen werden terpen
ook afgegraven, zeker toen niet meer per m2 maar
per m3 belasting moest worden betaald.

Terpen zijn er in veel verschillende hoogten en
met variatie in steilheid van de taluds.

Terpen werden gemaakt om huis en haard, vee en
mensen te beschermen tegen hoog water.

Terpen ontstonden vaak klein, voor één huis
of boerderij. Geleidelijk breidde de terp uit en
vergroeiden terpen ook tot terpdorpen.

Thuis op je terp

Door te varieren met de hoogte en de taludlijn
kunnen ook in de Terpen interessante ensembles
ontstaan.
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het plan krijgt vorm
Modellen
Na de eerste schetsverkenningen tekenen zich
een aantal kernpunten af:
•

•

•
•
•
•

De landschappelijke mal is bepalend voor
de ligging, omvang en het aantal terpen. Dit
is ook duidelijk als wens uit het festival naar
voor gekomen.
De landschappelijke mal zorgt voor het
gewenste unieke karakter van het plangebied
en is ook het schakelstuk tussen de wijk en
het buitengebied.
De gebieden tussen de terpen geven lucht,
ruimte, groen met zichtlijnen en ruimte om te
spelen en te slenteren.
Verschillende terp ensembles aan de
noordzijde van het plangebied met
herkenbare terpen.
Langs de Chamotweg past juist een boerderij
ensemble.
Achter de bestaande boerderij past een erf
situatie. Dit deel is hoger en droger.

Thuis op je terp
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het plan krijgt vorm
Landschappelijke mal
Het landschap rond de Terpen het gebied in.
De landschappelijke mal vormt de groene
basis van de buurt, waarbinnen ruimte open
gelaten is voor bebouwing.

Thuis op je terp
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het plan krijgt vorm
De “stedelijke mal” reageert en maakt gebruik
van de kwaliteiten die de landschappelijke mal
aanreikt.
Zichtlijnen op het groen, veel speel en
gebruiksruimte naast de eigen tuin die daardoor
wat bescheidener kan zijn.
De hoogte van de terpen geeft ook een mooi
zicht op en contact met de lager gelegen groene
ruimten tussen de terpen.
De hogere, zanderige en drogere delen langs
de Chalmotweg zijn aanleiding om hier meer
erfensembles te maken en een woonboomgaard.

Thuis op je terp
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Visie, de TOP punten
Het groene casco.

Boerenerf

De landschappelijke mal reikt een bijzondere
kwaliteit aan, die stad en land verbindt. De woon- en
terpensembles maken gebruik van deze groene
landschappelijke kwaliteit.

Boerderij ensemble langs de Chalmotweg. Een
ensemble gericht op samen wonen en werken,
jong en oud, duurzaam, een plek voor een
bewonersinitiatiefgroep.

Dorpse terp

Boomgaard

Dit is de grootste Terp en draagt daarmee bij aan de
diversiteit in terpen en de hoogten ervan.

Vanuit respect voor de bestaande boerderij past hier
een boomgaard, die hoort bij een 7tal woningen. Wat is
er mooier dan het hebben van een eigen boomgaard!

De verkaveling is speels. De woningen verschillen in
peilhoogte en hebben zichtcontact met de omringende
groene ruimte.

Bij uitstek geschikt voor die bewoners in het Onderdijks
die iets anders willen.

Eigen terp

IJsselterp

Dit is een klein eigenwijs terpje verbonden met de
dorpse terp. Het bevindt zich midden in het plangebied
met groen en zicht rondom. Een plek voor een bijzonder
woongebouw of meer.

Een terp met vrij uitzicht op de oude IJsselarm.
Reden om aan de oostzijde nog wat hoger te
leggen, luxe verandawoningen met overdekte plug-in
parkeervoorziening.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
De beplanting
In de groene ruimte is
ruimte voor fruitbomen,
bloemenweiden, een
schapenlandje, fiets- en
voetpaden, een plek om
te spelen op gemaaide
grasveldjes.
Tussen de bestaande
boerderij en het Boerenerf
is ruimte voor moestuinen
en bessenstruiken, beheerd
door de bewoners van
Boerenerf.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Water
Rondom het plangebied is
water, een oude sloot door
het gebied wordt gebruikt
voor de afwatering van het
gebied, er is riet, en er kan
gespeeld worden.
Het idee van een
natuurlijke zwemvijver
heeft een mogelijke
plek gekregen, als
bewoners dit oppakken
als “natuurzwembad
vereniging” dan kan hier
iets unieks ontstaan! De
ruimte is er voor.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Spelen
Waar veel groene ruimte
is kan gespeeld worden, in
een natuurlijke omgeving,
hier mag je ook wel
eens vies worden, het
natuurbeleven.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Terpen
Terpen liggen hoger, en
bieden uitzicht op de
omgeving.
Verschil in hoogte draagt bij
aan de woonvariatie.
De terpen zijn geen strak
vormgegeven ophogingen,
maar hebben verschillende
hellingen.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Dorpse terp

Een terp met een
dorps karakter, speels,
kleinschalig met een
menselijke maat.
Diversiteit in woningtypen,
voor jong en oud, gezin en
alleenstaand.
Ook de architectuur kent
verschillen, maar wel
met een eigen dorpse
samenhang.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Dorpse terp
SPEELS-DORPS
•
•
•
•
•
•

Speelse gebouwmassa’s
Verschillende korrelgroottes
Afwisseling geschakeld, tweekappers en vrijstaand
Afwisseling dakvormen
Gebruik bakstenen in aardetinten
Kozijnhout is contrasterend en
helder van kleur

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Eigen terp

Een unieke woonplek
of woon-werkplek of
samenwonen?
Een plek voor een bijzonder
gebouwensemble.
Het aantal eenheden
is afhankelijk van de
bewoners.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Eigen terp

UNIEK-TALUD- KAP
•
•
•
•

Speciale plek!
Ruime vrijstaande woning of
twee-kapper
De woning kan deels in het talud
van de terp worden gerealiseerd
Sterke kapvorm van riet of
pannen

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Boerenerf

Een prachtige kans voor
mensen die er samen
iets bijzonders van
willen maken, met volop
mogelijkheden om de
handen uit de mouwen te
steken.
Beheer van de groene
ruimte, en/of het
natuurzwembad?
Een ensemble
met schuurachtige
woonelementen, met
mogelijkheden voor
verschillende woonvormen.
Ook een plek waar het qua
duurzaamheid een stap
verder gaat en waar de
bewonersparticipatie groot
is. De uitdaging!

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Boerenerf

SCHUURWONING-SEDUMDUURZAAM
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitstraling van moderne schuren
De richting van de kap is gelijk
aan kap boerderij
Kappen met duidelijke
overstekken
Parkeren en berging waar
mogelijk onder overstekken
Duurzaamheid is belangrijk
Duurzaamheid is bepalend bij
gevel en dak materialisatie
Natuurlijke materialen
Groen/sedum daken

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Boomgaard

Een verscholen parel:
wonen in/aan de
boomgaard die voor alle
bewoners een mooie
jaarlijkse fruitoogst
oplevert.
Maar ook een boomgaard
waar kinderen samen
kunnen spelen, een tentje
kunnen bouwen.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Boomgaard

NATUURLIJK-EIGENTIJDS-RUIMTE
•
•
•
•

Ruim wonen tussen het groen
Eigentijdse aansprekende
architectuur
Qua vorm en typologie passend
in het landelijk gebied
Gevelmateriaal heeft een
natuurlijke –houten- uitstraling

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
IJssel terp

Een kleine terp, waar
iedereen elkaar kent, met
verschillende aantrekkelijke
woonkanten, het zicht op
de oude IJsselarm met de
woonkamer op niveau.
Maar ook met een
landmark woongebouw
in de zichtlijn van Lange
Akker, met een robuust
terras met uitzicht, en
een woning in meerdere
bouwlagen.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
IJssel terp

UITZICHT-ALLURE-BUITEN
•
•
•
•

Wonen met uitzicht op de
groenzone langs de oude IJsselarm
De woningen openen zich naar
buiten
Grote gevelopeningen zorgen
voor uniek zicht
Parkeren voor de deur onder de
woningen

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Parkeren

Bij de dorpse terp komt een parkeer veldje
omringt met riet, vooral voor bezoek.
Daardoor blijven de terpen rustig en het
domein van vooral de bewoners en is de
auto te gast. De openbare ruimte is vooral
shared space. Op de terpen, het boerenerf
en in de boomgaard wordt het parkeren
op verschillende manieren vorm gegeven,
maar altijd kleinschalig. Wellicht is hier ook
ruimte voor overkapte parkeerplekken met
zonnepanelen.

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Duurzaam-Tandje bij

De festival bezoekers en toekomstige
bewoners vinden dat er op dit vlak wel
een tandje bij kan. Daarmee kunnen
de Terpen een bijzonder stuk van het
Onderdijks worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimaat/energieneutraal
Tandje bij voor de Terpen
Tandje +++ in het Boerenerf!
Van het gas, nul op de meter
Isolatie en kierdicht
Zonnepanelen en warmtepomp
Circulair materiaalgebruik
Zuinig met verharding,
waterdoorlatend
Oppervlakkig regenwaterafvoer
Eetbaar groen

Thuis op je terp
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nader uitgewerkt
Duurzaam-Tandje bij

Voor het boerenerf lijken
bewoners geïnteresseerd
om hier er echt een schep
er bovenop te doen. Niet
alleen technisch duurzaam
maar ook als woonvorm en
baas in eigen huis en tuin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie producent
Collectief gebruik en
beheer
Deeleconomie
Meergeneratie erf
Circulair bouwen
Van het riool?
Voedselproductie
Natuurlijke
zwemvijver

Thuis op je terp
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facetten

Diversiteit in woningen en ook in
woonomgeving. Dat maakt de Terpen
tot een gevarieerd woongebied. Duur
is niet altijd vrijstaand, maar kan ook
een bijzondere ligging betekenen of
een groot en speciaal huis in een rij,
bijvoorbeeld de veranda woningen aan
de oude IJsselarm.
Geef vorm aan de woonwensen!

Thuis op je terp

ISMaatwerk

facetten

Ruimte voor de voetganger en fietser,
de auto is te gast.
Centraal in de wijk een omheind stukje
land aan het water om met de honden
te dollen, met een bankje voor mensen
die daar naar willen kijken.
De fietsroutes verbinden de wijk
en het buitengebied. Een aantal
fietspaden zijn ook geschikt voor
calamiteitendiensten.

Thuis op je terp
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facetten

Thuis op je terp
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facetten

Thuis op je terp
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facetten

Thuis op je terp
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facetten

•

....

Thuis op je terp

ISMaatwerk

Tijdens de presentatie op 17 oktober
konden de bezoekers geheel vrijblijvend een
vlaggetje plaatsen op een kavel waarin zij
geïnteresseerd zijn. Voor 35 kavels is nu al
interesse!

Thuis op je terp
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vogelvlucht

Thuis op je terp
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