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Een wierde om het wad weer te voelen

E
MAAIKE BORSTHet Groninger

Landschap wil een
buitendijkse wier-
de opwerpen bij
Noordpolderzijl.
Om het ‘wierde-
gevoel’ weer te er-
varen: geen dijken
om je te bescher-
men maar ver-
trouwen dat je
hoog genoeg zit.
En om de beleving
van de wadden
dichterbij te bren-
gen. Voor de ont-
werpwedstrijd van
de wierde kwa-
men veel inzen-
dingen binnen,
vijf ontwerpen
zijn genomineerd.
Morgen wordt be-
kend wie wint.

Een wierde bij Noordpolder-
zijl? Een heuvel in de kwel-
ders? Een kunstmatig bouw-
werk in dat iconische land-

schap?
Het Groninger Landschap heeft

een bijzonder plan. Bij Noordpolder-
zijl, in de kwelders buiten de dijk,
links van de vaargeul, wil de organi-
satie een wierde opwerpen. Een
kunstmatige heuvel zoals de Gronin-
gers die eeuwen geleden aanlegden
om zich te beschermen tegen het wa-
ter. Waar ze boerderijen op bouwden,
en uiteindelijk hele dorpen. Dé ma-
nier om droge voeten te houden.

De aanleg van dijken maakte de
wierden al rond 1200 overbodig, ze
bepalen nog steeds het landschap.
Maar volgens het Groninger Land-
schap zijn de Groningers ondertus-
sen wel het besef van de relatie tus-
sen de zee en de wierde verloren. De
nieuwe wierde – geen echte woon-
heuvel maar een attractie – moet die
band weer voelbaar maken.

,,Eerst was ik heel verbaasd’’, zegt
hoogleraar landschapsgeschiedenis
Theo Spek. ,,Inmiddels ben ik en-
thousiast.’’

Noordpolderzijl is voor Gronin-
gers een iconische plek. Heel kwets-
baar, zegt Spek. ,,Niet zozeer vanwege
de natuurwaarde maar omdat de plek
onderdeel is van levensgeschiedenis-
sen. De dijk, het café. Veel mensen
zullen zeggen: kom er niet aan.’’

Theo Spek is een van de drie juryle-
den die morgen het ontwerp voor de
nieuwe wierde kiezen. Tot nu toe zijn
veel reacties positief, zegt hij. ,,Ik had
meer protesten verwacht.’’

Of de wierde daadwerkelijk wordt
opgeworpen, is nog lang niet zeker.
Het Groninger Landschap zal het
winnende ontwerp als leidraad ge-
bruiken om het plan verder te ont-
wikkelen. Provincie, gemeente en wa-
terschap zijn volgens het Groninger
Landschap op de hoogte en enthou-
siast. Maar alle procedures moeten
nog worden doorlopen en vergun-
ningen worden aangevraagd.

,,Het getuigt van lef dat het Gronin-
ger Landschap dit durft’’, zegt Spek.
Landschapsbehoud betekent niet al-
tijd dat je het landschap ook op slot
moet zetten. ,,Geschiedenis leert dat
landschap altijd verandert. Dat nieu-
we functies nieuwe kwaliteit kunnen
brengen.’’

Een realistisch beeld van de oude
wierde zal een nieuwe heuvel bij
Noordpolderzijl nooit kunnen bie-
den. ,,De kwelder bij Noordpolderzijl
is heel smal. Je zit dicht bij zee. Vroe-
ger waren het oneindige kilometers
vlakte.’’

Wel gelooft Spek dat je het verhaal
van vroeger zo veel krachtiger kunt
vertellen dan in een veilig museum.
Het wierdeleven was het boerenle-
ven. De kwelders waren veel vrucht-
baarder dan de zand- en veengron-
den. Het was ook een watereconomie.
De wierden lagen allemaal aan vaar-
geulen, er was overzeese handel. ,,Je
zou denken dat het geïsoleerd was,
aan de noordrand van de bewoonde
wereld. Maar het was juist heel inter-
nationaal.’’ De aanleg van de dijken
rond 1200 was een van de grootste
omslagen in ons landschap ooit. Het
water werd zoet, het vlakke land be-
bouwbaar, de economie lokaler.

Niet alleen wetenschappers en
landschapsbeheerders zijn geïnteres-
seerd in wierden en terpen. Ook mo-
derne ingenieurs. Spek: ,,Door torna-
do’s, stormvloeden, tsunami’s en zee-
spiegelstijging is de interesse terug.
Het bouwen van een enorme dijk is
kostbaar en kwetsbaar. Er zijn ideeën
bij bagger- en ingenieursbedrijven
om wierden weer in te gaan zetten.
Noordpolderzijl kan nog als een voor-
beeld gaan dienen.’’

De vele ontwerpen die binnenkwa-
men voedden het enthousiasme van
Spek voor het plan. Het waren ont-
werpen die over het algemeen reke-
ning houden met de gevoeligheid en
de kwetsbaarheid van de plek. ,,We
kunnen echt iets toevoegen. Niet veel
mensen kunnen het wad nu goed er-
varen.’’
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