
Verhaal van waddenkust: landschap, historie en wonen en werken

Terp fan de Takomst:



Nu:
vaste grens land/zee

5500 v Chr.:
Dekzand en veengebied

800 n Chr.: ontstaan
vorm van huidig
Waddengebied



Reconstructie van gebied met terpen, kwelderwallen 
en ‘oude kwelder’ , 500 voor Christus

Doorsnede geulinsnijdingen in dekzand, veen en kleilagen



Recente hoogtekaart met  het 

buitendijks gebied als

hoogste deel.

(bruin)

Laag gelegen ‘oude 
kwelder’/veengebieden

Kwelderwal met 
terpen

Hoogteprofiel 
buitendijks

Na periode van terpen en 
bedijkingen





Eb en vloed - Land en zee 

Eb en vloed zorgt voor de aanvoer van sediment, wat bezinkt in 
kalm water langs de kust

Korrelgrootte 
verdeling  (µm)

Getijcurve

Maan en zon

Wind en water



Opbouw natuurlijke kwelder

Polder aangewonnen met boeren methode

Oude boerenmethode, 
greppels  en akkers in 
slootprofiel zichtbaar

Resultaat boerenmethode 1935, 
stippellijn is eigendomsgrens 
boeren / Rijk

Kwelderkliffen, situatie 1850, 
zichtbaar als huidige Keegen

Aanleg zomerdijken



‘Rijks’ werkverschaffing in crisisjaren, 
werken met laag water in weer en wind 

Aanleg en onderhoud dammen met 
rijshout, langs kust Friesland en Groningen 

Bezinkvelden  Sleeswijk Holsteinmethode 
met doel een vruchtbare kleilaag te winnen



Graafwerk: 10 greppels per vak 
met dwarsgreppel en 
uitwatering naar zee

Handwerk  6-8 uur per tij

Opwerpen akkers

Aangooien dammen



Mechanisatie damonderhoud jaren ‘50 tot heden 

Transport  

Dammen 
verhogen, 
gevolg 
zeespiegel
stijging  

Nieuwe 
tussendam
men.

Vullen met 
takkenbossen

Aanaarden 
dammen  

Palen aanbrengen 
en vullen met 
takken

Aanvoer materialen via zee 

Laden van 
pramen



Drijvende graafponton 
voortbewogen met kabels en 
ankers op slikvelden

Rupskranen op meer 
begroeide delen

Machinaal graafwerk jaren ‘50 tot 1990

Greppelpatroon



Grondwerk-
Bestek RWS

Greppelfrezen op 
hoge kwelder

Voor ontwatering en egalisatie akkers op hoge kwelder  

Rups- en wieltrekker 50 tot 80 cm diep



De hoogteligging bepaalt het type begroeiing buitendijks

Vegetatie- en 
hoogtemetingen 
RWS

Begrazing als middel 
om successie te 
remmen

Engels slijkgras ingevoerd als slibvanger



gebiedsindrukken… 



Jaar 1762



Waddengebied 
in 1810



Uitwerking dorpsvisie Blije 2011:





De Terp fan de Takomst



Noordoost aan het Wad

• Sinds 2016 met Joop 
voorbereidingen en keuze 
ontwerp. Observatorium 
uit Rotterdam

• November 2018 Sense of 
place evenementen: We 
wolle ús klaai werom en 
Leven onder aan de dijk.

• Route Van terp naar terp 
in 2018 gerealiseerd. 
Door dorp met SoP en 
IFG.

• Uitvoering bouw van terp 
en pad start najaar 2021. 

• Opening 2022

Terp fan ‘e Takomst, Blije



Wat doet de zee er mee? 



Slenk in de jaren 80 (RWS periode) 

Van waddenzand tot waddenland:

https://www.youtube.com/watch?v=ysT4Uz93-a4&feature=youtu.be



NFB door mens en natuur gemaakt

Jette: kwelderverjonging


