Wat vinden de burgers ervan?

De belevingswaarde
van baggerspecieterpen
tekst Afke van der Toolen
fotografie Foppe Kooistra

Het is een charmante manier om baggerspecie weg te werken: bouw er terpen mee in de lage Nederlandse polders, waarop mensen – ook bij hoogwater –
droog kunnen wonen en recreëren. Dit was vorig jaar een winnend idee in een prijsvraag van het innovatieprogramma WaterINNovatiebron (WINN) van
Rijkswaterstaat. Hoe gaat het daar verder mee? Onlangs rondde de Bouwdienst een zogenoemd belevingswaardenonderzoek af: wat vinden de burgers
van zo’n ‘verfransing’ van het laagland?
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De uitkomsten van het onderzoek stemmen Jan Dirk van Duijvenbode, de man achter de terp,
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