
  

Ontwakend Landschap 
Het zachte geschal van een trompet in de mist doet je ogen openen. Voorzichtig 
open je de rits van de tent waar je de avond ervoor onder de mooiste Friese 
sterrenhemel in bent gekropen. Terwijl de zon langzaam zijn weg door de mist 
brandt, zijn er vier silhouetten zichtbaar. Drie muzikanten met daarachter een ruiter 
op paard in galop, zo nu en dan verdwenen achter de dikke nevel. Het gestamp van 
de hoeven is in het zompige grasland duidelijk hoorbaar. Bestaat er een mooiere 
manier om te ontwaken? 
 
,,Echt niet”, bevestigt Marcia de Graaff van Stichting Pier21, één van de 
organiserende partijen van Ontwakend Landschap. ,,Dit is de derde keer dat we dit 
jaar een Ontwakend Landschap op deze grootte organiseren en het went nooit.”  
 
Ontwakend Landschap bestaat al sinds 2010. Het is bedacht door Els van der Laan 
van landschapsarchitectenbureau Noordpeil. Zij wilde het twintigjarige bestaan van 
het bureau vieren door het landschap te eren bij zonsopkomst.  
 
Sindsdien wordt Ontwakend Landschap door verschillende natuurorganisaties in 
Friesland georganiseerd, zoals de Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer en de 
Waddenvereniging. Doel is elkaar op een informele manier te ontmoeten voordat de 
werkdag begint. Speciaal voor Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt dit uitgebreid naar 
een XXL-versie die voor iedereen toegankelijk is.  
 
,,Waar het programma eerst uit een betoverende ochtendwandeling met ontbijt 
bestond”, gaat Marcia verder, ,,hebben wij er een totaalbeleving van gemaakt. De 
dag ervoor beginnen we met een driegangendiner van streekproducten, gevolgd 
door de theatervoorstelling Koning van het Grasland. Dat is een confronterende 
opvoering de grutto en de balans tussen het belang van de boer en dat van de 
natuur. Na de voorstelling overnachten we in het weiland en wordt er afgesloten met 
een streekontbijt in het land. Elke keer bij een andere boer met een programma 
aangepast aan de omgeving.” 
 
,,Dit jaar is een pilot voor 2018,” legt David Lelieveld van Pier21 uit. ,,Iedere editie is 
uitverkocht, dat is een goed teken voor volgend jaar. We geven mensen een unieke 
ervaring mee door te laten zien hoe mooi Friesland is. Volgend jaar willen we 
Ontwakend Landschap verbinden aan andere culturele evenementen, zoals het 
Iepenloftspul of de Slachtemarathon.” 
 
Foto’s: https://drive.google.com/open?id=0B-4hMjtMJfcbRlFRbTJNU0pFZDg 


