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Dorp met vele hoogtepunten
MARIA DEL GROSSO

FIRDGUM Met de onthulling van een
kunstbankje vandaag op het ont-
moetingsplein is Firdgum het eer-
ste dorp dat klaar is met het project
Terpen- en Wierdenland.

Kijk om je heen en het glooit overal
in Firdgum. Het landschap op die
manier ervaren kan vanaf vandaag
in het ‘stekje’, de bank die keramiste
Paulien Ploeger voor het dorp ont-
wierp. Met in de staanders de kleu-
ren van de drie grondlagen die bij
onderzoek werden aangetroffen en
op het zitgedeelte een afdruk van de
kwelders achter de Waddendijk.

Als er iets naar voren kwam uit
het Waddenfondsproject ‘Terpen-
en wierdenland, een verhaal in ont-
wikkeling’ was het wel dat door de

Waddenzeedijk het water uit beeld is
verdwenen. Terwijl het gebied vroe-
ger helemaal zee was. Vandaar dat
schelpenpaadjes terug zijn gekeerd,
zoals achter de kerk langs. Firdgum
kan daardoor eindelijk een ommetje
lopen en de glooiingen en terpen er-
varen.

Het is een van de resultaten van
het project dat in 2014 startte in zes
dorpen. Drie in Friesland (Firdgum,
Hallum, Wijnaldum) en drie in Gro-
ningen (Ulrum, Warffum, Godlinze).
Landschapsbeheer Friesland en Gro-
ningen, het Kenniscentrum Land-
schap, het Terpencentrum en muse-
um Wierdenland vormden in elk
dorp een groepje bewoners dat mee
wilden denken over wat hun dorp
nu onderscheidt van de anderen.
Om met een eigen verhaal te komen.
Mogelijk een stimulans voor recrea-

tie en toerisme.
Firdgum is de eerste die met de re-

sultaten naar buiten komt, vertelt
Oscar Borsen van Landschapsbeheer
Friesland. ,,Wat opvalt aan Firdgum
zijn de vele relatief kleine terpen.
Waar deze in andere dorpen vaak sa-
menklonterden tot een grotere terp,
lijkt dit in Firdgum niet gebeurd te
zijn. Die laatste stap heeft hier niet
plaatsgevonden.’’

Geschiedenis en verhalen terug-
halen is één, het is ook de bedoeling
deze verhalen zichtbaar te maken
voor bewoners en bezoekers. En er is
een wetenschappelijke component:
meer te weten komen over het ont-
staan van de dorpen. Zo is ontdekt
dat naast tarwe en gerst in Firdgum
ook rogge werd verbouwd. Een unie-
ke vondst op deze grond.
www.terpenenwierdenland.nl
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