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De twee ringen symboliseren het huwelijk tussen mens en natuur.  
Middels tekst, gegraveerd in de twee ringen, maken o.a. de bewoners hun liefde, 
herinneringen en toekomstvisioenen voor ‘hun’ terp en dit huwelijk kenbaar. 
De binnenring verhaalt over de mensen. 
De buitenring beschrijft het landschap. 
Taal: Nederlands, Fries en Engels 



Binnendijks;	
is mijn geboortegrond	
een land gemaakt door zon, zee en getijde 	
en het slaan van palen met de moed van de onzekerheid	
De terpen van weleer wachten met ijdele hoop op hoog water 	
om hun naam weer eer aan te doen. 	
!
Buitendijks;	
was mijn speeltuin. 	
Horizonbreed en hemelhoog.	
Ik betradt geuren, kleuren en geluiden van de seizoenen.	
Daar waar de zee het friese land bracht	
Daar waar oneindigheid tastbaar was	
!
Buitendijks zie ik een terp en een verlangen. Of een luchtspiegeling? 	
!
Een terp die niet meer zal verdwijnen. 	
Ook als hij er nooit komt. 	
!

Gedicht n.a.v. reacties van bewoners uit het dorp Blije als zij denken aan een terp.



De Terp van de Toekomst 

!
Het Landschap is verdeeld in horizonten. gras, weiland, kwelder, zee met op de horizon 

eilanden en schepen. Van verre verdwijnt het kleilichaam van de Terp in die horizon, in de 

horizontale strepen van het landschap. Het paviljoen oogt van verre als een harde 

potloodstreep die aanduidt, hier wil ik heen.  Het pad verleidt de bezoeker om de kwelder in te 

gaan en de Terp van de Toekomst te bezoeken. Dichterbij komend veranderd de Terp van 

schaal en aangezicht. De verticalen worden steeds meer zichtbaar en hebben steeds meer weg 

van een rijsdam. De ringen bovenop lijken te gaan zweven. De vorm van het kleilichaam, de 

terp zelf, wordt steeds zichtbaarder. 

Door de poort sla je rechtsaf het open paviljoen - de zuilen gang - in. Het oogt als een laan met 

bomen aan weerszijden. De hoogte verandert van circa 6-7 meter naar op de top 1 meter in de 

ring wordt een balustrade om op te leunen en van het 360 graden panorama te genieten. 

!

“We hebben gespeeld met allerlei vormen voor de bovenkant. Wat voor soort profiel zou je 
kunnen maken dat de aandacht trekt. Kerk, huisjes, bol, toren, platform etc. Wij zijn tot de 
conclusie gekomen dat ze allemaal vreemd zijn en niet passend. De horizontale strepen 
vormen het landschap. Dit wilde we benadrukken en/of in meegaan. Vandaar dus de rechte 
bovenkant - en van boven de eenvoudige kubus vorm. Dichterbij - en dat is de verassing - is 
hij totaal anders en biedt onverwachte ruimte, doorkijkjes en het Terpen gedicht geeft de 
mensen ook nog wat tot nadenken” 
Citaat: Ruud Reutelingsperger Observatorium 

In de Terp bevindt zich een cirkel van banken om nog verder de wereld, en 

vooral de wind, te verlaten. Het pad omhoog is als een levenspad. Hoe 

meer je naar binnen gaat, hoe meer je ook buiten komt te staan. Het 

perspectief tussen de zuilen, als vensters op de wereld om je heen, 

verandert permanent.  

De terp van de toekomst bestaat uit een kleilichaam dat de groei van een 

terp weerspiegelt en een paviljoen op/in de terp dat ook een soort van 

groei weerspiegelt van jeugd naar oude. 

De ringen symboliseren het huwelijk tussen mens en natuur.
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Planken dik 60 mm

Planken dik 50 mm

VerankerdNiet verankerd Niet verankerd

A = minimum 350x350 lang 9500 mm /h.o.h. 1000 mm
B = minimum 250x250 lang 8000 mm /h.o.h. 1000 mm
C = minimum 250x250 lang 8000-6500mm /h.o.h. 1500 mm

Keerwand
Schaal 1:200




