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TIJD-SCHAAL
Een visie op de ‘Terp fan de Takomst’

Paul de Kort

beeldend kunstenaar

Aanleiding
Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Friese landschap. Ze spreken tot de verbeelding als het gaat om
geschiedenis, ze roepen vragen op als het gaat om archeologie, ze spreken tot de verbeelding en bieden kansen
voor kunst en cultuur, maar bovenal kunnen ze inspireren tot toekomstige (landschaps)ontwikkelingen.
Het dorp Blije, in het uiterste noorden van Friesland, voelt zich sterk verbonden met het Wad. In haar dorpsvisie
“Blier Blije” spreken de bewoners de wens uit om meer met het gezicht naar de Waddenzee te leven, wonen en
werken. Sinds langere tijd dromen dorpsbewoners ervan om in het buitendijkse kwelderlandschap Noorderleeg
de ‘Terp fan de Takomst’ te ontwikkelen, met als doel te verbeelden, te onderzoeken, te onderwijzen, te leren, te
historiseren, in stilte te genieten…
De opgave luidt; Geef betekenis en vorm aan de ‘Terp fan de Takomst’.
Het ontwerp dient ondermeer bij te dragen aan
•
de beleving van natuur en landschap en de cultuurhistorische waarden van het buitendijkse waddenlandschap
•
de kernkwaliteiten van het Wad zoals; dynamiek, stilte, duisternis, rust en weidsheid
•
de bewustwording van waterveiligheid in verleden en in toekomst
•
het concretiseren van het concept culturele landschapsontwikkeling
•
experiment, onderzoek, wetenschap en kunst.

Het Friese landschap met kwelders, kwelderwallen en terpen ca 500 na Chr.
daar overheen geprojecteerd het buitendijkse landaanwinningsgebied Noorderleeg anno 2017

Er is een projectgroep samengesteld waarin Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea, het Terpencentrum (RUG),
Sense of Place en de Koöperaasje DoarpenLân vertegenwoordigd zijn.

“Een dijk zegt: de zee sluit ik buiten, een terp zegt: ik moet de zee serieus nemen, maar ik profiteer er óók van.”
					(Mans Schepers, RUG Terpencentrum)

“Het bouwen van terpen beschouwen we tegenwoordig als primitief; iets wat onze voorouders deden omdat ze nog niet wisten dat ze
dijken konden aanleggen. Maar gebieden waar we veel waarde aan hechten zoals het Rotterdamse havengebied en de Maasvlaktes
bouwen we nog steeds op terpen, duurzaam beschermd, veiliger dan achter dijken, zeker in een landschap waar de bodem daalt en de
zeespiegel stijgt.”
					

(uit; ‘Het Vroege Vogelspad’ / ‘Ontdek de nulmeterlijn’, Alphons van Winden, Stroming.nl)

Moeten we ons misschien afvragen of we ons ‘binnendijkse’ landschap, zoals we dat we in het afgelopen
millennium hebben opgebouwd, nog langer duurzaam kunnen handhaven met het oog op klimaatverandering,
zeespiegelstijging en bodemdaling? Moeten we op een dag niet terugkeren op het pad dat we 10 eeuwen
geleden zijn ingeslagen, de dijken weer afgraven en het binnendijkse landschap beschouwen als een
onhoudbare situatie? Moeten we ons voorbereiden op geheel nieuwe manieren van leven, wonen en werken
in ons landschap dat grotendeels onder zeeniveau ligt; klimaatadaptiever, duurzamer? Hoe zou zo’n landschap
er uit kunnen zien, hebben we daar beelden bij?
Wat kunnen we bij nader inzien leren van het kwelder- en terpenlandschap en haar bewoners van weleer?
Klimaatverandering;
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat een nieuw internationaal klimaatinstituut moet worden
opgericht, gevestigd in Nederland. Dit instituut gaat landen en organisaties helpen om zich aan te passen aan
de gevolgen van klimaatverandering. Blijkbaar wordt Nederland op dit gebied internationaal serieus genomen.
Het Waterloopkundig laboratorium, ‘Ruimte voor de Rivier’, de Maasvlaktes, de ‘Zandmotor’..., een proeftuin
voor een toekomstig klimaatadaptief kwelder- en terpenlandschap zou in dit rijtje zeker niet misstaan.

Landaanwinning Noorderleeg

Schaalinvariantie
Klimatologische schommelingen en de geologische veranderingen die daar het gevolg van zijn, tekenen zich af
op een ruimte- en tijdschaal die ver buiten onze directe waarneming ligt. In wetenschappelijke modellen maken
we gebruik van variabelen in deze schalen, waardoor de geleidelijke ontwikkelingen en veranderingen wel
zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden gemaakt.
Patronen die ontstaan onder invloed van ‘morfodynamiek’ (erosieve krachten door transport en afzetting van
sediment onder invloed van stroming van water en golfslag) zijn op de schaal van één meter vrijwel identiek aan de
patronen op een schaal van honderden tot duizenden kilometers. Dit verschijnsel noemen we ‘schaalinvariantie’.
In het landaanwinningsgebied Noorderleeg gelden de wetten van de schaalinvariantie in optima forma.
Glijdend en glibberend over de sliblagen zien we direct onder onze voeten de kleine ophopingen van sediment,
droogtescheurtjes in de kleilagen, erosiespoortjes van prielen en slenkjes. Morfodynamische processen die
zich voor doen binnen tijdsbestekken van dagen tot slechts enkele weken en intussen prachtige miniatuur
kwelderlandschapjes achter laten. In het klein zijn deze landschapjes nauwelijks te onderscheiden van de estuaria
en rivierdelta’s met de omvang van een continent en gezien vanuit een verkeersvliegtuig of gefotografeerd
vanuit de spaceshuttle.
Met een beetje verbeeldingskracht zijn de slenken en prielen immense estuaria en rivierdelta’s in tijdschalen
die zich uitstrekken over vele eeuwen en millennia. Iedere vloed is een klimatologische zeespiegelstijging, iedere
winter is een ijstijd, iedere kreek een majestueuze rivier.
Noorderleeg is de locatie bij uitstek voor ‘TIJD-SCHAAL’, een onderzoeks- en waarnemingslaboratorium
waar mogelijkheden en kansen naar een toekomstig, duurzaam en klimaatadaptief kwelder- en
terpenlandschap kan worden onderzocht en verkend, ter lering en vermaak.
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Dynamiek in Noorderleeg
De gemiddelde getijslag bij Noorderleeg is 1,5 meter en schommelt globaal tussen +0,50 NAP á +1,50NAP bij
vloed en -1,25 NAP á -2,00 NAP bij eb. De Vloedlijn verplaatst zich iedere getijslag in het horizontale vlak over
een afstand van 500 tot 800 meter. Het zeewater zet per jaar ca 1 cm sediment af.
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De zoeklocatie voor de ‘Terp fan de Takomst’ bevindt zich tussen het zomerdijkje en de vloedlijn, in een strook
van ruim 1 kilometer parallel aan de kreek. De optimale locatie voor ons schaalmodel is óp de vloedlijn, waar het
zoete water uit de kreek het zoute water van de Waddenzee ontmoet in een miniatuur kwelderlandschap.
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TIJD-SCHAAL
Vanaf het zomerdijkje loopt een 2mtr breed vlonderpad op +2 mtr NAP, loodrecht richting de vloedlijn.
Onder invloed van de toenemende getijdenwerking meandert de kreek onder het vlonderpad heen
en weer. Geleidelijk zakt het maaiveld en verandert van groen akkerland in een grijskleurig opslibbend
kwelderlandschap. Rondom verschijnen steeds meer miniatuur-estuaria en deltalandschapjes.
Op de vloedlijn ligt een vlondercarré (100x100mtr =1 hectare) waarbinnen zich een strijd afspeelt tussen
afstromende zoete water uit de kreek en het inkomend zoute water vanuit de Waddenzee;
we zien de genese van een estuarium in een aanslibbend kwelderlandschap samengevat in een notendop.
Een ‘Terpenlanskip fan de Takomst’.
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Samenwerking
‘TIJD-SCHAAL’ zal zich ontwikkelen in nauwe samenwerking met diverse organisaties en instanties, maar ook
ecologen en landschapsarchitecten.
In de doorwerking van deze visie wordt onderzoek gedaan naar -gebiedseigen- interventies om de kweldervorming,
sedimentatie en vegetatieontwikkeling te stimuleren, te sturen en vorm te geven.
Spelender- en lerenderwijs tonen we hoe wij van oudsher én in de toekomst, in samenwerking met de natuur
bouwen aan ons landschap; ‘Building with Nature’.

Parallel aan de kreek loopt een vlonderpad loodrecht op de vloedlijn,
onder invloed van de toenemende getijdenwerking meandert de kreek onder het vlonderpad heen en weer.

Bij waterstanden boven 2 mtr +NAP
verdwijnt het vlonderpad onder water,
maar het vlondercarré blijft drijven.
Avonturiers kunnen deze momenten
van hoog water opzoeken.

De sedimentatie en kweldervorming wordt gestimuleerd, gemanipuleerd én vormgegeven.

