allemansgoed Terheijl

HET UITZICHT IS VAN IEDEREEN
Terheijl was in de middeleeuwen een uithof van het klooster
in Aduard. De monniken haalden in Terheijl turf en klei, onder
meer voor het vervaardigen van keramiek. Na hen kwam de
adel en de gegoede burgerij, die leefden van de vervening,
landbouw en, weliswaar kort, baksteen en dakpannen. Vandaag
de dag bestaat Terheijl uit tweehonderdvijftig woningen met
evenzoveel eigenaren. Terheijl is geen landgoed (meer), maar
nog wel een rustig, mooi landschap, met een paar drukkere
autowegen, fietspaden, onverharde bospaden en doodlopende
wegen in de veenontginning.
De Gemeentes Noordenveld en Westerkwartier hebben,
mede dankzij hun bewoners, besloten het landschap van
dit voormalige landgoed open te houden voor alleman.
Vijf kunstenaars vormden het samenwerkingsverband
‘allemansgoed Terheijl’. Zij hebben de entrees van Terheijl met
bakstenen zuilen gemarkeerd en hebben de unieke kenmerken
van het gebied inzichtelijk gemaakt met een serie veld- en
zwerfpalen. Bezoekers zijn welkom door de inspanningen
van Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurschoon, waterschap
Noorderzijlvest en een groeiend aantal particulieren.
De rijke, natuurlijke variatie van Terheijl is het gevolg van
de diverse grondsoorten die hier voorkomen. Het veen is
weliswaar verdwenen, de klei is er nog en ook verschillende
soorten zand. De cultuurhistorie van dit gebied berust op de
eigenschappen van deze grondsoorten. De kunstenaars hebben
van dit gegeven gebruik gemaakt, lerend van mensen in de
omgeving en samenwerkend met experts van buitenaf. Hun
werk is in alle opzichten een uitnodiging om ook als bezoeker
je het gebied eigen te maken, onder het motto: Het uitzicht is
van iedereen, inzicht verwerven doe je zelf.
ontwerp verkeersbord: doodlopend voor snelverkeer

ENTREES
Potklei is, anders dan de meeste kleisoorten in Nederland, hier
niet gebracht door rivieren of de zee, maar door smeltwater
van gletsjers in de ijstijden. De bakstenen van de zuilen die de
entrees markeren zijn gemaakt met potklei die vrijkwam bij het
graven van een nieuwe poel in de weide nabij het labyrint van
Natuurschoon.
Voor de productie van de bakstenen hebben de kunstenaars
samengewerkt met steenfabriek Zilverschoon in Randwijk. Na
een intensieve testfase, op basis van zorgvuldig onderzoek
door het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie,
is het gelukt om een serie bruikbare bakstenen te maken.
Metselaar Dirk de Bruijn heeft er de zuilen mee gemaakt.
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bodemkaart met de vier hoofdentrees van Terheijl

aTerheijl bakstenen bij Zilverschoon in Randwijk

poel Vereniging Natuurschoon

klei gewonnen uit poel Vereniging Natuurschoon

aTerheijl stempelen in de droogruimte bij Zilverschoon

VELDPALEN POTKLEI
Op plaatsen waar de potklei dicht onder de oppervlakte
aanwezig is, de zogenaamde potkleischol, staan veldpalen met
een roodachtige, keramische kop. Die keramische koppen zijn
door de kunstenaars gemaakt en gestookt in een veldoven.
Niet met turf maar met hout, op een temperatuur van 1060
graden Celsius.
Voordat de ambachtelijke productie startte, hebben de
kunstenaars geëxperimenteerd op het allemansveld Terheijl, bij
de westelijke ingang (Leek). Iedereen was welkom om te kijken
en om zelf iets van potklei te maken en mee te laten stoken.

potkleischol Terheijl

keramische paalkoppen in veldoven
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VELDPALEN DEKZAND
Op de dekzanden staan veldpalen met groenblauw glanzende,
glazen koppen. Normaal wordt glas gemaakt van gezuiverd
zand. Om glas te maken van zand direct uit de bodem is veel
vakkennis, geduld en durf nodig. En bovenal is er een glasoven
nodig die een uitzonderlijk hoge temperatuur kan bereiken.
De koppen van de veldpalen werden in mallen van lokale
zanden gegoten. Omdat het zulke dikke blokken zijn, moet
het afkoelen heel langzaam gaan om barsten te voorkomen.
Blokken die toch zijn gebarsten werden hersmolten: de
barsten blijven dan zichtbaar, maar de blokken zijn heel. Met
de hulp van glasmeester Eric Pipien van Luca Arts in Gent is
dit zeldzame experiment een magisch avontuur geweest.
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VELDPALEN SMELTWATERDALZAND
In een smeltwaterdal staan veldpalen met ruwe, grijze koppen
van beton. Zand is een belangrijk bestanddeel van beton. De
mallen zijn gemaakt van zanden van de plek waar de paal staat.
In samenwerking met betonmeester Edi Nimis hebben
de kunstenaars het betonwerk ontwikkeld. Met diverse
maltechnieken is het gelukt om in het beton het kenmerkende
kruis van wegen van Terheijl perfect gedetailleerd weer te
geven. De individuele kwaliteit van iedere kop wordt nog
benadrukt door de herkenbaarheid van het zand.
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iedere kop gemaakt met zandmal van de plek waar de paal staat

ZWERFPALEN
Met de zwerfpalen hebben de kunstenaars plekken in het
landschap gemarkeerd waar het de moeite waard is om even
stil te staan en goed rond te kijken, te luisteren, te ruiken; na te
denken over wat je waarneemt.
Op ieder van de zwerfpalen staat de veldnaam van de
betreffende plek. Jan Smit heeft het veldnamenonderzoek
gedaan. In zo’n veldnaam is eigendom of gebruik af te lezen,
en dat gebruik heeft vaak weer te maken met de grondsoort.
Aan de zijkant van de paal zijn doorgezaagde zwerfkeien
zichtbaar die hier gevonden zijn. Ze zijn in de ijstijden gebracht
door gletsjers die dit landschap hebben gevormd. Fokke de
Jong was de gids, Peter Hofstee de man die de stenen heeft
doorgezaagd en gepolijst.
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doorgezaagde zwerfstenen in mal voor zwerfpaal

zwerfpaal bij pingoruïne

FLORA
Bomen, struiken en planten zijn gebonden aan specifieke
bodemsoorten. De flora van een landschap zegt ook iets over
hoe mensen leven van en met het landschap. De meidoorn
bijvoorbeeld werd eeuwenlang door de mens ingezet als
veekering. Vooral de Eenstijlige meidoorn, maar in Terheijl
groeide van nature op de potklei ook de veel zeldzamere
Tweestijlige meidoorn, die minder goed gedijt op zandgronden.
Mede door de intrede van het prikkeldraad is de meidoorn
vrijwel uit onze cultuurlandschappen verdwenen. De
kunstenaars hebben op de potklei de Tweestijlige meidoorn
opgespoord en deze vermeerderd en uitgeplant op kwekerij de
Baggelhof in Nietap. De Tweestijlige meidoorn, zo typisch voor
Terheijl, is hiermee gewaarborgd en kan worden ingezet bij de
verdere ontwikkeling van het landschap.

aankondiging excursie Tweestijlige meidoorn zoeken

deelnemer excursie Tweestijlige meidoorn zoeken

COLOFON
allemansgoed Terheijl is een tijdelijk samenwerkingsverband van:
Atelier Veldwerk (Onno Dirker, Rudy J. Luijters)
KCCM (Krijn Christiaansen, Cathelijne Montens)
Jeroen van Westen
fotografie
allemansgoed Terheijl // Loek van Vliet (glazen koppen)
Wout Hoogendijk (stempelen bakstenen)
redactie
Wout Hoogendijk
in opdracht van:
gemeente Noordenveld i.s.m. gemeente Westerkwartier
met dank aan:
klankbordgroep Terheijl, buurtschap Nietap-Terheijl, buurtschap Baggelveld,
Vereniging Natuurschoon (met name Teus Korevaar en
Tjerk Vonck), Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest,
Scouting Nienoord, Jan Smit, Lubbert Dijk, Meindert Snip,
Fokke de Jong, Henk Woldring, en vele anderen
via ontmoetingen in het veld en aan bestuurstafels.
opdrachtbegeleiding:
K&C Drenthe (Wout Hoogendijk)
mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Regio Groningen-Assen, gemeentes Noordenveld en Westerkwartier,
Provincie Drenthe, Mondriaan fonds, Recreatieschap Drenthe.
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zie voor meer informatie: www.allemansgoedterheijl.nl

