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Buitendijks terpkunstwerk wordt 
opgeworpen van kweldergrond

BLIJE Het is zover: woensdag 
gaat de eerste paal de grond in 
voor de Terp fan de Takomst bij 
Blije. Het landschapskunst-
werk moet in oktober klaar zijn

Je kunt wel zeggen dat we na al 
die jaren de vlag kunnen 
uitsteken.” Volgens Marie-
Louise Meuris van Dorpsbe-
lang Blije zijn ze maar wat blij 
dat de schop nu eindelijk de 
grond ingaat voor de kunstzin-
nige terp in het kweldergebied 
van 5 meter hoog.

De terp krijgt de vorm van een 
slakkenhuis, waarbij bezoekers 
via een rondgang naar het 
hoogste punt kunnen lopen. 
Hij komt 1,2 kilometer buiten-
dijks en is alleen via een wan-
delpad bereikbaar. ,,In de verte 
zie je een heel lichte verhoging 
in het landschap”, vertelt 

Meuris. ,,Pas als je ernaartoe 
loopt, zie je ’m echt.”

Al met al heeft het tien jaar 
geduurd tot het project rond 
was. Al in 2011 werd voor het 
eerst zo’n plan geopperd in de 
Dorpsvisie, omdat het dorp 
meer verbinding wilde maken 
met de Waddenzee.

Dit werd in 2016 concreet toen 
wijlen Joop Mulder zijn Wad-
denkunstproject Sense of  
Place lanceerde. Blije sloot 
zich aan en het idee werd 
verder uitgewerkt.

Toen realisatie uitbleef, besloot 
Dorpsbelang twee jaar geleden 
de regie naar zich toe te trek-
ken. Met succes: de benodigde 
900.000 euro werd bijeenge-
bracht, onder meer dankzij 5 
ton van het Waddenfonds, en 

het Rotterdamse kunstenaars-
collectief  Observatorium werd 
ingeschakeld voor een ontwerp.

De terp wordt opgeworpen van 
grond uit de kwelder zelf. Die 
kwelder, eigendom van It 
Fryske Gea, wordt daarvoor 
‘verjongd’ (verdiept). In de 
toekomst kunnen op de terp 
wellicht ,,kunstzinnige dingen” 
plaatsvinden, zegt Meuris, die 
passen bij de omgeving. Op 
kleine schaal dus. Ze noemt de 
opvoering van een muziekstuk.

Aannemer De Boer en De 
Groot uit Harlingen moeten in 
het najaar klaar zijn. De terp 
wordt dan volgend jaar 
geopend, als onderdeel van 
cultuurmanifestatie Arcadia 
2022.
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