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-650 
Terpen langs de Noordzee 

Niet alleen in Noord-Nederland zijn terpen gebouwd, 

ze kwamen voor Ian gs de hele zuidoostkust van de 

Noordzee, van Vlaanderen tot Denemarken. In Nederland 

zijn ze het meest onderzocht. 

Het Noord-Nederlandse kustgebied staat bekend als het terpengebied. Het is 
een gebied waar men van oudsher woonde op kunstmatig opgeworpen woon
heuvels, die bescherming boden tegen overstromingen vanuit zee. Het Friese 
woord terp is hetJ:neest ingeburgerd, maar betekent eigenlijk alleen maar dorp. 
Het Groninger woo rd wierde dekt de lading beter. We zien <lat niet alleen terug in 
Groninger wierde-namen maar ook in Friese (denk aan Leeuwarden), in het 
Duitse Wurt en Waift en in het Deense vreift, vaift of veift. In al die !age kustgebie
den vinden we dus terpen. Er zijn ook terpen in Noord- en Zuid-Holland, in het 
rivierengebied (woerden), en zelfs tot in Vlaanderen, al hebben ze in die gebieden 
meestal niet de omvang en hoogte die we kennen van Noord-Nederland en 
Noord-Duitsland. De mensen in die kustgebieden onderhielden contacten en 
wisselden informatie uit. Zo verspreidde de kennis over het bouwen van terpen 
zich in de loop van de tijd langs de gehele zuidoostkust van de Noordzee. De 
technologie van de terpenbouw had dus een veel wijdere verspreiding, en is ook 
nu en in de toekomst nog steeds toepasbaar in gebieden die te kampen hebben 
met wateroverlast. 

De zee vormde in het verleden een belangrijke verbindingsweg, en boom
stamkano's waren vermoedelijk de meest gebruikte vaartuigen. Behalve kennis 
werden ook geschenken en huwelijkspartners uitgewisseld. Uitheems aarde
werk, waaraan de uitwisseling is te herkennen, vinden we in vrijwel alle neder-
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zettingen. Aangezien er geen hand el was in handgevormd aardewerk, omdat het 

vermoedelijk door de vrauwen thuis werd gemaakt voor eigen gebruik, moet dat 

uitheemse aardewerk tot de uitgewisselde geschenken hebben behoord. Vrau

wen die bij hun man intrakken, bleven hun eigen aardewerk maken in hun nieu

we woonplaats. Op die manier konden aardewerkstijlen zich over grate gebie

den verspreiden. 

Noord-Nederland, waartoe we voor deze gelegenheid ook het mondingsge

bied van de Berns rekenen, is vermoedelijk ook het terpengebied met de langste 

geschiedenis in terpbewoning. In andere gebieden zijn de terpen voor zover we 

weten over het algemeen jonger. In Noord-Nederland is een graot dee! van de 

terpen en wierden tussen ongeveer 1840 en 1940 commercieel afgegraven ten 

behoeve van de winning van de vruchtbare terpaarde die in het binnenland ge

bruikt werd om arme granden te verbeteren. Daarbij ging niet alleen een graot 

dee! van het bodemarchief verloren, we hebben er ook een goed overzicht van de 

bewoningsgeschiedenis aan overgehouden. Dat is te danken aan de vele dateer

bare vondsten die bij de afgravingen aan het licht kwamen en die nog altijd de 

kern van de archeologische museumcollecties in Noord-Neder!and uitmaken. 

Die destructieve en tegelijk informatieve fase is aan de Duitse terpen voorbijge

gaan. De meeste Duitse terpen zijn nog ongeschonden. 

Kwelders 

Voordat er in de middeleeuwen zeewerende dijken werden gebouwd, bestond 

een groot deel van het kustgebied langs de N oordzee uit kwelders die regelmatig 

overstrqomd werden vanuit zee. Dit kwelderlandschap ontstond door een com

binatie van twee factoren. De eerste is de relatieve zeespiegelstijging waar we in 

Nederland mee te maken hebben, ongeveer vijf tot tien centimeter per eeuw ge

durende de afgelopen 3000 jaar. De tweede factor is voldoende beschikbaarheid 

van sediment; dat sediment was vooral afkomstig van de bodem van de Noord

zee. Tijdens het eerste millennium voor het begin van onze jaartelling breidde 

het kweldergebied in Noord-Nederland zich naar het noorden uit met een snel

heid van maar liefst vijf tot tien meter per jaar. 

Kwelderlandschappen, zoals we die nu nog kennen van de Waddeneilanden, 

behoren tot de meest natuurlijke landschappen van ons land en zijn daaram bui

tengewoon aantrekkelijk voor moderne natuurliefhebbers. Vanwege het over

stromingsgevaar lijken !<Welders echter niet bepaald aantrekkelijk als perma

nente woonplek. Toch werden de noordelijke !<Welders al lang geleden, rand 

650 v.Chr., in gebruik genomen doe r de mens. Het was waarschijnlijk de uitge

strektheid van dit natuurlijke weidegebied die ze zo aantrekkelijk maakten. Er 

was meer dan genoeg ruimte en voedsel voor al het vee van de boeren die dit 

gebied koloniseerden, en er waren uitbreidingsmogelijkheden. Steeds nieuwe 
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delen van de aangraeiende kwelders konden in gebruik word en genomen. 
De eerste kolonisten vestigden zich op de hoogste delen van de kwelders die 

vrijwel nooit werden overstraomd. De eerste huizen werden waarschijnlijk ge
woon op het kwelderappervlak gebouwd, maar het is niet helemaal zeker dat die 
vroegste huizen het hele jaar door werden bewoond. Misschien gaat het deels 
om seizoensbewoning en gebruik door veehoeders uit het binnenland, die er in 
de zomer hun vee Iieten grazen, en die in het winterse stormseizoen terug naar 
huis gingen met hun koeien en schapen. Van die 'vlaknederzettingen' kennen 
we er maar heel weinig. Al heel snel na de eerste kolonisatiefase trokken men
sen verder het kweldergebied in. Ze vestigden zich niet meer op de allerhoogste 
delen van de kwelder maar op zogenaamde kwelderwallen, iets hogere delen 
van de kwelder langs de !rust. Die wallen hadden tot vijftig dagen per jaar met 
overstromingen te maken. 

Terpjes en terpen 

Vanwege het overstromingsgevaar kon er alleen met de nodige aanpassingen op 
de kwelderwallen gewoond worden. De huizen werden op verhogingen ge
bouwd. Dat waren geen terpen zoals we die nu kennen: grate, glooiende heuvels 
met een hoogte van enkele meters . Terpen begonnen als 'woonpodia', verho
gingen die maar weinig grater waren dan het huis <lat erap stond, en net iets 
hoger dan het hoogste stormvloedniveau <lat men verwachtte. Overstromend 

Hegebeintum , de hoogste terp van Nederland . 
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water kon hier over een groot gebied uitvloeien en zonder dijken werd het water 
niet opgestuwd, zoals tegenwoordig het geval is. De vroege podia waren dan 
ook niet hoger dan vijftig tot honderd centimeter; desondanks moest er heel wat 
grond voor worden verzet. Dat had men er kennelijk voor over om in dit gebied 
te kunnen blijven wonen. 

Terpen en woonpodia zijn zorgvuldig gemaakte constructies, gericht op het 
voorkomen van erosie en verzakking. De meeste podia bestaan uit een stevige 
plaggenrand, waarbinnen kwelderplaggen zijn gestapeld of gestort, al dan niet 
afgewisseld met mest. Er zijn ook podia met uitsluitend mest binnen de plag
genrand. In de vloeren van de huizen op de podia werden ook vaak lagen mest 
verwerkt. Dat lijkt een vreemde keuze om als ondergrond voor een huis te die
nen, maar een van de goede eigenschappen van mest is een isolerende werking. 
In huizen met mestlagen in het podium of de vloer hebben de bewoners veel 
minder last van optrekkende kou en vocht. 

Huizen stonden alleen of in groepjes bij elkaar, ieder op een eigen podium. 
Na verloop van tijd werden de podia opzettelijk vergroot en groeiden ze doordat 
afval en mest naast het huis werden gestort. Bovendien was het af en toe nodig 
om het podium te verhogen met het oog op de geleidelijk stijgende zeespiegel. 
Tussen het begin van de bewoning rond 650 v.Chr. en de vroegste middeleeuw
se dijkaanleg steeg de zeespiegel met ongeveer anderhalve meter. Verhogingen 
moesten in elk geval die stijging bijhouden. Ophogingslagen maakt:en de podia 
niet alleen hoger, maar vergrootten ook het oppervlak; te steile randen zouden 
de podia kwetsbaar hebben gemaakt. De afzonderlijke huispodia groeiden daar
door aan elkaar. Zo ontstonden terpjes en later ook grotere dorpsterpen en 
-wierden. 

De beste gelegenheid voor het aanbrengen van een nieuwe ophogingslaag 
was het moment dat een huis bouwvallig was geworden en moest worden ver
vangen. De nieuwe ophogingslaag, die uit kwelderzoden of mest of een combi
natie van beide kon bestaan, bedekte de resten van het oude huis en vormde een 
goede ondergrond voor de nieuwbouw. Voor elk nieuw huis lijkt een nieuw 
huispodium te zijn aangelegd, compleet met verstevigingsranden van plaggen, 
op de bestaande terp. Dat is te zien in vroege terpnederzettingen zoals Ezinge, 
maar ook in latere, vroegmiddeleeuwse terpen. Terpen met verschillende hui
zen werden op die manier vaak veel hoger en groter dan no dig was met het oog 
op overstromingsgevaar. Zo was de terp van Ezinge voor de afgraving een flinke 
heuvel met een hoogte van 5,5 meter boven NAP en een oppervlakte van bijna 
zestien hectare. De hoogste terp van Nederland, die van Hegebeintum, heeft 
een hoogte van 8,8 meter boven NAP. Op veel terpen werden zelfs in de middel
eeuwen nog nieuwe lagen aangebracht, die de terpen niet zozeer verhoogden 
als wel vergrootten. Dat vergrote areaal werd vermoedelijk voor de akkerbouw 
gebruikt. 

Het wonen op terpen was een succes. Er werden steeds nieuwe kwelders in 
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gebruik genomen en de bevolking groeide. Al in de ijzertijd begonnen de kwel
derbewoners ook het veengebied dat grensde aan de kwelders te ontginnen. 
Ook daar werden de huizen op kleine huispodia gebouwd. Rond het begin van 
de jaartelling en in de vroege middeleeuwen was het terpengebied van Friesland 
en Groningen een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Het totale 
aantal terpen en terpjes schatten we nu op meer dan 2000. Vele daarvan zijn ge
heel of gedeeltelijk afgegraven, andere zijn nooit verder gekomen dan een huis
podium en door latere opslibbing onzichtbaar geworden in het landschap. Bij 
grondwerkzaamheden worden nog regelmatig nieuwe terpjes ontdekt. 

Voor de arbeidsintensieve aanleg en het onderhoud van de terpen was een 
stabiele sociale organisatie nodig waarbinnen ieder lid van de gemeenschap 
doordrongen was van de noodzaak prioriteit te geven aan het onderhoud van de 
terp. De terpbewoners maakten dee! uitvan sociaal-culturele netwerken die zich 
uitstrekten tot ver in Duitsland, en die zich vanaf de vijfde eeuw zelfs uitbreidden 
tot Scandinavie en Groot-Brittannie. Er waren ook contacten met het Romeinse 
Rijk. Onder invloed van politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de om
ringende wereld vonden er ook veranderingen plaats binnen de samenlevingen 
van het terpengebied. Van een situatie met gedeelde verantwoordelijkheid ver
anderde de sociale structuur waarschijnlijk geleidelijk in de richting van een sa
menleving waarin de taken van bovenaf werden verdeeld. 

Dijkaanleg en het einde van de terpentijd 

De aanleg van dijken rond noo was niet bedoeld als een verbetering van het wo
nen op terpen, maar vormde het antwoord op de effecten van grootschalige veen
ontginning in het achterland van het kustgebied. Die veenontginning was al in de 
ijzertijd begonnen en had inmiddels voor een sterke bodemdaling gezorgd. Dat 
maakte het gehele gebied buitengewoon kwetsbaar bij stormvloeden. De dijken 
boden echter geen absolute veiligheid. Tijdens een aantal catastrofale stormvloe
den traden dijkbreuken op en werden hele gebieden compleet met dorpen van de 
kaart geveegd. Zo ontstond bijvoorbeeld de Dollard. Na de dijkbouw bleven veel 
terpbewoners op hun terpen wonen zodat we ook nu nog vele terpdorpen ken
nen. Zelfs buitendijks bleef nog tot in de negentiende eeuw een aantal terpen 
bewoond; stormvloeden die in het binnenland desastreuze gevolgen hadden, 
richtten er weinig schade aan. Dat illustreert het succes van de terpbewoning. 
Veel terpen werden in de loop van de tijd echter toch verlaten. Nieuwe boerderijen 
en dorpen werden buiten de terpen gebouwd. Daarmee kwam een einde aan een 
lange periode van 1700 jaar, die bekendstaat als de 'terpentijd'. 

Ann et Nieuwhof 
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