
In mijn gedachten kleed ik het 
Friese landschap weer aan 
Caspar loopt 

Aflevering 55: is het landschap uitgekleed? Blijf positief denken en focus 
op de goede ontwikkelingen. 

Door: Caspar Janssen 10 augustus 2017, 02:00 

 

Ja, en dan sta ik bij het mooie kerkje van Ferwoude en vraag ik me af of ik nog wel 
onbekommerd door het Friese landschap kan lopen. Veel mensen kunnen het wel, zie 
ik. Ze rijden, varen en fietsen er deze zomerdagen doorheen alsof er geen vuiltje aan 
de lucht is, van haventje naar haventje, van pittoresk stadje naar schilderachtig 
dorpje. 

De Workumerwaard. © 

Iedereen ziet ook iets anders 
natuurlijk. De één ziet dat het landschap 
groen is, en dat er voedsel wordt 
verbouwd, dus dan zal het wel goed zijn, 
want er zijn toch milieuregels. De ander 
ziet dat het landschap is uitgekleed, 
zoals dat heet, een landschap vol mest, 
bruin met een vette laag groen 
eroverheen. Parallelle werelden, 
verschillende bubbels. 
Boerenorganisatie LTO Noord was 



vorige week oprecht verbaasd over de golf van verontwaardiging die uitbrak na haar 
oproep aan gemeenten op tijd de bermen te maaien. Geen idee dat veel mensen die 
wegbermen nu juist zien als laatste houvast voor wilde planten, vlinders en bijen op 
het platteland 

Bij Doniaburen loop ik de zeedijk op. Positief denken, focussen op de goede 
ontwikkelingen. Die zijn er ook. De provincie Friesland die van 'natuurinclusief 
boeren' een speerpunt heeft gemaakt, FrieslandCampina wil praten over een 
duurzamer toekomst, al die boeren die het wel degelijk anders willen en ook doen. 

Caspar loopt 

Caspar Janssen loopt een jaar lang door Nederland en brengt al doende het 
landschap in kaart, en daarmee de planten, dieren, mensen en kwesties van 
het Nederlandse land. Lees ook eerdere afleveringen uit deze rubriek. 
 

In mijn gedachten probeer ik het landschap weer aan te kleden. Ik word geholpen 
door het uitzicht op de Workumerwaard, buiten de zeedijk, beheerd door 't Fryske 
Gea. Ook hier was het ooit beter, maar toch: koeien op de dijk, kruidenrijk grasland. 
Ik denk de pinksterbloemen, de koekoeksbloemen en de grutto's van het voorjaar 
erbij en stel me voor dat een groot deel van het Friese boerenland er zo zou kunnen 
uitzien. Dan nog zou het meer dan voldoende zuivel kunnen produceren, mits je niet 
60 procent wil exporteren. 

Via De Tillefonne, een kerkepaadje door de weilanden, en dan sta ik opeens in de hoofdstraat 
van Workum, waar het toerismeseizoen in volle gang is. Ik heb nog tijd voor het Jopie 
Huisman Museum en daar kom ik opgewekt vandaan. 


