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Ontwerp
Het plan voor Campus de Terp is geheel opgezet vanuit het omringende
landschap. Het bestaande Terppad verbindt Wieringerwerf met de nieuwbouw
en vormt een belangrijke aanlooproute vanuit het dorp. Oriëntatie is noord-zuid.
Haaks daarop nemen we het bestaande oost-west gelegen pad als tweede as op
in het plan. Deze richting markeert de voet van de Terp.
Een derde as voegen we toe. Deze ligt parallel aan de IJsselmeerdijk en lijnt met
de kopgevel van het nieuwe zwembad.
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Deze drie rechte lijnen vormen de Campus; een herkenbaar padenstelsel waarin
het centrale plein is opgenomen. Rondom deze campuspaden zwerft een aantal
halfverharde paadjes, die zich slingerend een weg zoeken over de Terp en door
het hele plan.
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Een bijzonder element is de derde as, die zich langzaam door de Terp snijdt
vanaf het centrale plein. Door die insnijding wordt nog duidelijker welk volume
de Terp heeft. In de keerwand staan teksten, getallen en afbeeldingen
gegraveerd die laten zien wat voor bijzondere plek dit is. Zo krijgt de insnijding
ook een educatieve functie.
Bovenop de Terp schiet het pad door tot in een uitzichtpunt. Het landschap op
de Terp is vormgegeven met weelderige vakken biodiverse beplanting waarin
ligweides zijn uitgespaard.
Zo wordt de Terp een prachtige landschappelijke bestemming!
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Openstaande ruimteclaims in het ontwerp:
Een multifunctioneel kunstgrasveld (25x48m)
Een pumptrack
Een free-run parcours
Een interactief speelelement
Een multifunctioneel beachveld
Een openbaar basketbalveld
Fitness- en bootcamptoestellen
Jeu de boulesbaan
Mountainbike-parcours rondom de campus
Zitgelegenheid in het terrein
Een speelbos
Andere invulling tennisbaan nr 5 (padelbaan)
...
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De Terp als landschapselement
De Terp is een bijzonder landschappelijk element.
Bijzonder omdat het een zes meter hoog
grondlichaam is in een verder vlakke Wieringermeer,
maar ook bijzonder omdat hij daadwerkelijk als
vluchtlocatie is ingezet tegen het wassende water.
De transitie van wandelparkje naar sportcampus is
ingrijpend en het toevoegen van gebouwen zal de
plek veranderen. Wat blijft is de Terp, als symbool
voor de typisch Nederlandse strijd tegen het water en
straks als symbool voor Wieringerwerf.
Gebruik
Uitgangspunt voor een goed functionerende campus
is het realiseren van een overzichtelijke, aantrekkelijke
en functionele buitenruimte waarin groen de nadruk
heeft. Bezoekers en gebruikers van de locatie dienen
gemakkelijk hun weg te vinden naar de school of
het zwembad, maar ook over het wandelrondje
in het landschap. Daarnaast heeft een campus
een sterke verblijfskwaliteit; er zijn grasvelden,
wandelpaden, zitranden, zon en schaduw. Alles om
de bezoekers even vast te houden en om gebruik uit
te lokken zoals buiten les krijgen, afspreken met een
vriendengroepje of luieren in de zon. Onder het hele
plan ligt tenslotte de functie ‘sporten en bewegen’.
Deze sportcampus kent een veelheid aan mogelijke
activiteiten voor iedereen.
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