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Landgoed in Lollum
Jarenlang werkten Piet en Martha
Kaastra hard op hun boerderij. Tot ze
de koeien de deur uit deden, Martha
ziek werd en ze het roer omgooiden.
Tekst en foto’s
GITTE BRUGMAN

D

e wind raast om het huis als Piet en
Martha Kaastra hun landgoed tonen.
Het waait altijd wel flink in Lollum,
vind Martha, maar het is nu heftig. De
talrijke veldbloemen liggen zowat plat in het
veld, insecten houden zich stevig vast aan de
bloemen, nergens vliegen vlinders.
Toch zijn die er ongetwijfeld. Vogels zijn er in
ieder geval. Tijdens de rondwandeling slaken de
kieviten hun schelle waarschuwingsroep, grutto’s cirkelen zenuwachtig boven de indringers
en eenden zoeken een goed heenkomen.
Na twee verbouwingen (2002 en 2009) hebben
Pieter en Martha hun boerderij omgetoverd tot
een landgoed met 5 hectare natuur, dat voldoet
aan de NatuurSchoonWet (NSW). Van de tientallen landgoederen in Friesland is Landgoed Hiz-

zard waarschijnlijk het jongste.
Al zeshonderd jaar geleden stond de naam
Hizzard op kaarten van de regio. Het betrof toen
een ’mede’, grasland dat werd gebruikt om hooi
van te oogsten. De familie Kaastra boert sinds
drie generaties op deze boerderij. Piet en Martha
namen in 1981 de zaak over van Piets vader. Met
een kind en een tweede op komst verhuisde het
stel naar de boerderij. Er was toen nog geen
centrale verwarming, de koeien stonden in het
bûthûs. Daar kwam in 1987 verandering in, na
de bouw van een ligboxstal.
Toen de (inmiddels drie) kinderen wat groter
waren, pakte Martha een studie maatschappelijke dienstverlening op. Ze viel daarna regelmatig
in als vervangend leidinggevende in de thuiszorg. Piet startte in 1995 een loonbedrijf. Piet:
"Dat begûn mei in rondebalenpers. Wy hienen in
demonstraasje hân op it bedriuw en der wie in
soad belangstelling foar. Doe hawwe wy sa’n
masine kocht."
Dat loonbedrijf kreeg het zo druk, dat Martha
stopte met haar werk in de thuiszorg om bij te
springen. "En fansels hiene wy noch trije bern."
In 2002 deden ze hun koeien helemaal van de
hand. Martha: "Dat hie ek te krijen mei alle rigels. Piet is gjin administrateur."
Het voorhuis werd grondig verbouwd. In het
grote vertrek werd een zithoek ingericht, staat
een grote eettafel en een modern keukenblok.
Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen en heb>

Wie
Piet (58) en Martha (55) Kaastra
en hun Grutte Poes en Seurpoes.
Waar
Landgoed Hizzard, Lollum.
Wonen hier sinds
1981
Huis gebouwd
1883
Favoriete plek in huis
De achterste woonkamer met
zicht op het natuurgebied, of
buiten bij de kas.
Laatst gedaan
Met Lianne Pot een prairietuin
aangelegd opzij van de boerderij.
Laatst gekocht
Grindvloer in de gang.
Woonadvies
"Hâldt it in bytsje rêstich. Moast
safolle moglik fan dy sels yn in
hûs lizze. Lit sjen watsto moai
fynst en lit dat der echt útspringe
sadat dyn wenning echt dyn thús
wurdt."
Piet en Martha kweken onder meer Friese bonenrassen en houden Friese kippen, zoals de zilverpel en
deze goudpel. Ook zorgen twee struisvogels, die
Piet voor zijn verjaardag had gevraagd, voor eieren.

