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Ruimte & Tijd 1 met Martin Drenthen en Jeroen van Westen (verslag)

Dynamiek en vitaliteit
Het is de manier van landbouw bedrijven die de dynamiek en vitaliteit van het gebied bepaalt. Landbouw zoekt 
naar monofunctionaliteit, in een akker staat mais, of tarwe, maar niet ook klaproos, distel, korenbloem, etc. De
potentie van in welke mate een landschap zich zou kunnen uitdrukken in dynamiek en vitaliteit is meetbaar als 
je kijkt naar de verticale leesbaarheid van het landschap: hoogteverschillen, (grond)water en
bodemsoort. Als je dit meeneemt in je onderzoek dan zie je hoe de agrarische technologie (know how) 
compenseert door dat toe te voegen wat vereist is voor het gewenste product en niet uitgaat van dat 
produceren wat er zonder ingrijpen mogelijk is. De waterhuishouding wordt geregeerd door landbouw, 
waterveiligheid en waterkwaliteit en pas daarna komt aandacht voor ontwikkeling/onderhoud natuurwaarde in
het stroomgebied.  Dit is meteen de basis voor een groeiende ontkoppeling van landschap en voedsel. Is het 
denkbaar dat in de toekomst al ons voedsel dermate foot-loose geproduceerd kan worden dat de productie 
ook in een wolkenkrabber middenin de stad kan plaatsvinden? De conclusie is dat het landschap nadrukkelijk 
onze cultuur toont. 

Ontkoppeling mens en landschap
Het landschap toont onze cultuur, wat zien of herkennen we niet meer in het landschap? Ons voedsel is 
moeilijk te herkennen, maar landschap was ook onze energiebron, hout, turf om te stoken. Het was ook 
leverancier van bouwmaterialen, riet, baksteen, dakpannen, hout. Nu zijn aardgas en olie onze bronnen voor 
energie en bouwmaterialen. Heel voorzichtig wordt weer gezocht naar innovatief gebruik van natuurlijke 
producten in de bouw. Iets nadrukkelijker is bio-massa in de aandacht om energie mee te produceren.
Landbouw is sinds de tweede wereldoorlog een van de totale economie tamelijk losgeweekte tak waar de 
overheid dicht op zit, en zelfs nadrukkelijk aan de touwtjes trekt via subsidies, regelgeving en controle. De 
eerste ambitie van de overheid is voedselzekerheid in de zin van voldoende –betaalbaar- voedsel en veilig 
voedsel, waarbij veilig nogal automatisch ook als gezond wordt gezien, maar het natuurlijk niet hoeft te zijn!  
De tweede ambitie is om de agrarische industrie ook te zien als landschapsbeheerder, waarbij de overheid dan 
wel zegt naar meer ruimte voor natuur te zoeken binnen de schaalvergroting, terwijl die schaalvergroting 
mede de oorzaak is van teruglopen natuurwaarde van het landschap! Het blijft moeilijk uit te leggen dat wat 
groen is nog geen natuur is.
De cultuur eist voldoende tot overvloedig voedsel, eist voorzichtigheid in de zin van veiligheid en zuinigheid, en 
vooral dat de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. Maar geen cultuur zonder tegenstemmen van 
binnenuit, en die zijn er. De actiegroep Wakker Dier is een stem die probeert te spreken vanuit het dier namens
mensen die vinden dat dierenwelzijn uitgangspunt moet zijn voor je kunt overwegen het dier ook te eten. De 
PLOF-kip actie is niet gericht tegen kip eten, maar tegen de manier waarop de kip opgroeit en in de schappen 
komt. Via de actiegroep wordt ons een blik gegeven in wat achter de muren van lange schuren in het landschap
waar we nauwelijks nog komen gebeurt. Wereldwijd woont meer dan de helft van de mensen in de stad, voor 
Nederland ligt dat percentage aanmerkelijk hoger. Er zijn nog maar erg weinig mensen die wonen én werken in 
hetzelfde landschap. Er zijn beduidend meer mensen die De Boer heten met hun achternaam, dan dat er 
boeren in Nederland zijn! 

Spanning productielandschap en vrijetijdslandschap
Er zijn minder boeren die een ongeveer gelijkblijvende hoeveelheid land bewerken en daarop even veel of 
meer produceren dank zij mechanisatie, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, waterbeheersing, specialisatie, know
how en investeringsruimte. Deze kleine groep is er internationaal gezien een van Olympische kampioenen. Op 
dit punt gekomen in de discussie bracht Martin Drenthen in: “Hoe sociaal is de Olympische kampioen? Ga eens 
een avondje uit naar de kroeg met Epke Zonderland, dan heb je een saaie avond. Hij drinkt niet, hij gaat vroeg 
naar huis, want hij wil beter zijn, nog beter worden dan de anderen. Hij is gefocust, alles gericht op turnen, op 
perfectie.” Die overtuiging, dat we voedsel eten geproduceerd door Olympische kampioenen onder toeziend 
oog van de over ons wakende overheid draagt er toe bij dat we ons weinig afvragen, niet oplettend zijn als we 
dan een keer het landschap in gaan. Er is dan alle ruimte om buiten dat te zien wat we willen zien. 
Het land is groen, het is ruim, het is er rustiger dan in de stad, en we zien het werk niet. Het UITZICHT kan 
zonder vragen niet tot INZICHT leiden. De intrinsieke ontkoppeling tussen land en landbouw door kunstmest,
waterbeheersing en know how, is net zo groot als die tussen landschap en niet-landbouwer. Onze cultuur 



herkent haar eigen grondgebondenheid niet meer. Buiten zoeken we een decor dat niet noodzakelijk de 
werkelijkheid hoeft te representeren, lekker bewegen, lekker buiten, lekker ‘Landleven’. Onze wens bouwt 
onze eigen beleving, ziet wat het wil zien, en ziet niet wat je niet zoekt. Is onwetendheid een zegen, of is het 
noodzakelijk om wakker om ons heen te kijken en vragen te stellen?

Van multi- naar monofunctioneel en terug
De essentie van de blinde vlek zit enerzijds in specialisatie en (de daaruit voortkomende?) ontkoppeling 
tussen landbouw en intrinsiek landschap, anderzijds in de letterlijke afstand tussen consument en het 
voedsel. De consument woont veraf, en vertrouwt op de overheid. De agrarische technologie stuurt weg van 
een multi-functioneel landschap naar segmentering die monofunctioneel door ontwikkeld wordt en zich zo los 
zingt van land, omgeving, omwonenden en bezoekers. Aan de producenten: zoek naar nieuwe mogelijkheden 
van multifunctioneel landschap, en breidt dat zoeken uit tot in de stedelijke omgeving. Aan de consumenten: 
treedt naar voren. Laat horen wat je wilt, en neem initiatief als je het anders wilt. Zoek gelijkgezinden, start 
collectieven, en bepaal door gegarandeerde afnamen een andere productiewijze.



Voedsel 1 met Martijn van Beek en Karina Hendriks (verslag)

 Martijn stelt voor een rondje te maken waarin iedereen kan reageren vanuit een persoonlijk 
perspectief op de analyse zoals gepresenteerd door Jeroen en Karina. 

 Eibert Jongsma ziet een angst voor landschap en natuur in de samenleving. [Ik weet de toelichting niet
meer.]

 Hij herkent uit onze analyse de afname van diversiteit in het landschap. Ook buiten de 4 KM2. Dat 
verlies aan diversiteit zit ook in voedsel. Ook ziet hij een soort afstomping in het landschap. 

 Michiel van der Kaaij (?) signaleert in Duitsland waar hij (ook) woont zowel vormen van vervreemding,
bijvoorbeeld in rare drankjes die men drinkt, als vormen van ‘terugkeer’, bijvoorbeeld in de vorm van 
bijen houden. 

 Monnie Paashuis dacht bij de relatie tussen voedsel en natuur aan de vogels in haar tuin. Er zijn allerlei
specifieke relaties tussen verschillende vogelsoorten en de plekken waar ze komen eten en wat ze 
eten. Ze ervaart ook verschillende vormen/mate van levenskrachten op die verschillende plekken en 
vraagt zich af of ze die ook kan opnemen: Kan ik eten wat ik zie? Wat is het verband tussen een 
bepaalde ruimte-ervaring en voeding? 

 [Pank van de Watering’s bijdrage heb ik gemist.]
 Irene Visser herkent de afstand tussen de mens en wat hij eet en waar dat vandaan komt. Ze ziet in 

het landschap spiegels van verschillende tijdsgeesten. De vraag is in welke spiegel we willen kijken? 
 Laurette vindt dat mensen geen relatie meer hebben met de functie die voedsel heeft. Ze hebben ook 

geen relatie meer met het verzamelen en de productie. Door de waarneming kun je van abstract 
weer naar de praktijk komen. 

 Rianne Makkink verbaast zich over de analyse. Ze komt uit het gebied en is opgegroeid op een 
boerderij die nu nog door haar zus wordt gerund. Alles is hier voedsel! Ze mist de sociale netwerken 
in de analyse. De blinde vlek zit in onszelf! Het is belangrijk om in te zoomen (lokaliseren) en uit te 
zoomen (generaliseren).

 Miriam Velter vraagt zich af “Wat is écht goed voor mij?” Deze 4 KM2 zijn wel een heel ‘maisig’ 
landschap. 

 Gerda Harmsel stelt een heel existentiële vraag: Wie ben ik als mens? Hebben we nog verbinding met 
onze ziel, die aarde, zon etc. nodig heeft? 

 Michiel Korthals vindt de blinde vlek een mooie metafoor, maar hij heeft ook zijn beperking vindt hij. 
Waar is de bodem in het hele verhaal? Er is inmiddels zoveel bekend over de negatieve werking van 
stikstofkunstmest, maar die kennis lijkt niet door te dringen tot de praktijk. Hij ziet ook een 
tegenstelling tussen weten en niet-weten over voedsel, en de claims die worden gebruikt door allerlei
partijen. Verder is hij van mening dat afstand ook positief is; gelukkig maar zijn we niet meer 24 uur 
van de dag bezig met ons voedsel! Ook mobiliteit heeft positieve kanten.   

 Robert te Riet herkent de blinde vlek. Hoe is die ontstaan? Zijn het vooral economische drijvers? 

‘Gesprek’
Is de blinde vlek in ‘het oosten’ even groot als in ‘het westen’? 
Is de blinde vlek juist niet veel kleiner geworden? We zijn zo uitermate goed in staat geworden om hele hoge 
opbrengsten te halen uit marginale gronden. Boeren zijn olympisch kampioen! 
Rianne ziet bij haar zus op het bedrijf die weer naar diversiteit gaat. Van een vruchtwisseling met 5 gewassen 
vroeger, was het een tijd lang 3, maar nu is ze weer terug naar 5. 
Deelnemers zien dat de afstand tussen mens en voedsel vergroot is sinds de oorlog, maar zien ook een 
kanteling nu. 
Er wordt benadrukt dat het belangrijk is om uit te kijken met generaliseren. Probeer te lokaliseren!
Laurette zegt belangrijk te vinden om in beeld te brengen welke alternatieven er zijn (denk aan Hof van Twello, 
Natuurderij), maar Michiel vindt juist belangrijk te weten te komen waarom boeren nog steeds vergroten!

Feed Back van groep R&T 1
Vragende wat de mensen uit deze groep nu als meest bepalende factor in de analyse beschouwen is het 
overtuigende antwoord de afstand tussen mens en voedsel. Frank Stroeken benadrukt hoe dit ook een 
resultaat is van de Nederlandse planningspraktijk. Mensen moeten kunnen wonen in de buurt van een 



supermarkt en eventuele boeren in of langs de toekomstige woonwijk worden zo snel mogelijk uitgekocht. Jaap
Starkenburg noemt de Natuurderij als voorbeeld van een nieuw model van beheer van natuur en landschap 
waarin de relatie van mens tot voedsel een belangrijke rol speelt. 
Er wordt gesteld dat het belangrijk is om mensen mee te nemen in het verhaal van het landschap. Veel 
mensen stellen zich vragen bij het landschap meent men. Doe dit klein, kort, anekdotisch, op een Klokhuis-
achtige manier (Peter de Ruyter). 
Deelnemers zien een rol voor kunstenaars om te bemiddelen tussen mens en landschap.   
Ten slotte wordt gesteld: Wat willen wij als consument? Als we dat weten kan er iets gebeuren in het 
landschap. 



Ruimte & Tijd 2 met Harro de Jong en Thea van der Geest (verslag)

........................

Petra Catz, Rotterdam vakantiehuisje in het gebied al 13 jaar. Ik deel het probleem, het lijkt alsof er gezocht 
wordt naar een waarheid en ik geloof niet zo erg in waarheden. Je kunt wel zoeken naar wat we willen of 
wat naar ik wil en wat is dan de grootste gemene deler, maar niet naar wat is nou beter of slechter. Of het 
moet mijn gebrek aan inhoudelijke kennis zijn, maar ik geloof er niet zo in. Wat mij wel erg opviel is dat er een 
keuze is gemaakt voor landschap en voedsel, maar naar mijn misschien stedelijke gevoel is dat maar een 
onderdeel van een veel grotere dynamiek en mis ik woorden als algemene economische politieke 
ontwikkelingen in de laatste 25 jaar, psychologische ontwikkelingen, burgerschap, globalisering etc. Die zijn ook
een onderdeel van hoe een boer iets doet, hoe mensen recreëren, hoe mensen eten. 

Jos Jeuken, 35 jaar biologische boer in Flevoland. Toen ik hier naar toe reed dacht ik, net als al eerder werd 
gezegd, dat het er hier mooi afwisselend uit ziet vergeleken met de polder waar wij in leven. Maar de kracht en
de vitaliteit en de dynamiek ervaar ik een stuk minder dan bij ons. Bij ons is alles gericht op productie, vooral 
gangbare landbouw, maar een biologisch-dynamisch bedrijf zoals wij dat hebben is anders dan mijn buren. Wij 
hebben een gemengd bedrijf met een grote diversiteit aan gewassen. Zoals je hier mais en gras ziet heeft dat 
een grote invloed op de verschraling van het hele gebied. In mais en gras komen bijna geen insecten voor, 
vooral in mais niet, dus de hele kracht, vitaliteit, het bruisend gebeuren zoals dat hier geweest is, ervaar ik op
de een of andere manier als verarmd. 
Harro: Kun je uitleggen wat je bedoelt met bruisend? Wat is een bruisend landschap? 
Op energetisch gebied kan ik soms wel dingen aanvoelen. Als ik hier dan uit de auto stap en om me heen voel 
hoe de energie is, denk ik, goed het is nu winter dus alles is in rust, maar daar doorheen ervaar ik weinig 
energie. Alsof de energie is ‘teruggetrokken’. Wat ik nu hoor uit de presentaties komt wel overeen met die 
indruk. Daarbij, het is mijn eerste indruk, want ik ben hier verder nog nooit geweest. 

Naan Rijks, bioloog en beeldend kunstenaar, houdt zich bezig met verfplanten en eetbare verfplanten in 
Amsterdam. Wat me hier opvalt is de veelvormigheid die je niet aantreft. Zowel voor mijn zintuigen als wat 
mijn verstand kan aantrekken, insecten en vogels, geur, kleur is minder veelvormig. Als je zegt dat er aan 
hoeveelheid voedsel meer is, dan denk ik dat je moet bedenken dat niet de hoeveelheid bijdraagt aan een 
goed gevoel van leven, maar juist de verschillendheid. Als je kijkt naar verfplanten, dan zie je dat in de loop 
van de tijd (omdat we het hier over tijd hebben) de organische samenstelling in verfplanten veranderd in 
constructie en samenstelling. Dus op het ene moment heb je hele ander input van een stof dan op een ander 
moment. Dat mis je als je van weinig soorten heel veel exemplaren hebt die op dezelfde tijdstippen groeien en 
geoogst worden. 
Harro: Bedoel je daarmee te zeggen dat elk landschap die diversiteit zou moeten hebben, of ‘zo had ik het 
liever gezien’? 
Ik denk dat als je een goede verhouding tot het landschap wilt, dat bij ieder type landschap zo zou moeten zijn. 

Harro: Ik hoor in het rondje een aantal mensen die zeggen het deugt niet: ‘te weinig diversiteit’, ‘te weinig 
energie’ en andere mensen die zeggen ‘houden zo, niets meer aan doen’. 

Jos J: Ik heb niet gezegd ‘het deugt niet’, want dat is een waardeoordeel. Ik heb gezegd dat ik iets mis. 

Harro: Jij hebt een biologisch-dynamisch bedrijf, daar zit een duidelijke visie achter waarvan je niet het gevoel 
hebt dat andere mensen dat ook moeten doen? Zeg je daarmee ‘dat is mijn manier’ en als het anders gebeurt 
zoals in dit gebied dan is dat ook prima? 

Jos J: Ik denk dat de samenleving er op dit moment baat bij heeft dat er vitaal, dynamisch, krachtige voeding 
is, maar ook landschap, waar je energie op kunt doen. Daar zijn we als samenleving mee aan de gang en dat is 
de kunst om dat voor elkaar te krijgen.

...: Het is wel moeilijk om dat te definiëren. Want dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. 

Jan Willem: Nee, maar ik denk wel dat die gras en maisteelt, wat Dorine ook zegt, wel heel eendimensionaal 
is. Daar is meer uit te halen. Volgens mij heb je allerlei projecten, ook op arme zandgronden, waarin ze 



proberen meer aan de bodemstructuur te doen in de maisteelt, ook met een hoge mestgift. Ik verwacht meer 
innovaties op dit gebied. 

Harro: Dit gaat over diversiteit, een energiek, een bruisend landschap. Maar als je terugkijkt naar de 
vraagstelling die hier achter ligt, naar de Blinde Vlek zoals die net gepresenteerd is: ‘Mensen herkennen het 
eten niet in het landschap, en het landschap niet in het eten’, en de stelling ‘Dat is niet goed!’, wie vindt dat 
ook?

Jan Willem: Dat vind ik ook. Stel je voor die slager hier in het dorp laat een levende koe komen uit Brabant, 
terwijl er hier vlees rondloopt, dan denk ik ‘Dat kan optimaler’! Ik zie geen energie ofzo, maar ik zie wel een 
slager met energie en die heeft een fantastisch verhaal en kennis en die heeft een paar keer geprobeerd dieren
uit de omgeving te betrekken, dan denk ik als boer ‘ga ik produceren voor de wereldmarkt en laat ik van 
Campina afhangen wat ik verdien, of pak ik deze kans en duik ik erop?’. Dan denk ik wel ‘he, weinig energie bij 
die boer’.

Jos J: Het ligt er wel aan wat je kwaliteit noemt. Als die slager dikbilvleesvee kwaliteit noemt, dan moet ie wel 
naar Brabant. 

Jan Willem: Maar dat is dan juist het interessante gesprek dat kan ontstaan. 

Dorine: Ja, als de slager goed vlees wil leveren, er is hier een boer die zijn vee wil leveren en er zijn 
consumenten (bewoners en recreanten) die iets willen. Als nou die mensen bij de slager gaan vragen naar vlees
van die boer en de slager vertelt die boer wat voor een soort smaak hij zoekt, dan kom je daar met z’n allen wel
uit. Je kunt daar langzaam in ontwikkelen. 

Jan Willem: Ja, daar zijn tegenwoordig ook veel voorbeelden van. Die slager heeft zoveel kennis dat hij een stuk
met minder kwaliteit ook kan verwerken. Als iemand vierkantsverwaarding, dus ook de minder goede stukken 
verwerken, als ambacht in huis heeft, dan kan dat. 

Jos: Ons vleesvee gaat ook naar een slager in Lemele die dat op een goede manier kan en daar hebben we ook 
onze afzet voor. Die contacten tussen de slager, de boeren en de klanten en noem maar op, zijn heel 
wezenlijk.   

Curdin: Ik denk dat die opsomming van een vitaal, energiek, dynamisch landschap een mooie opsomming is van
dat soort landschappen waar we eigenlijk naar toe willen. Ik denk dat in dat opzicht de blinde vlek relevant is in
de bewustwording van alle mensen en van wat dat eigenlijk inhoudt en waarom we dat willen. Daarom wil je 
die blinde vlek weghalen om die bewustwording te krijgen van waar u het over had. Ik denk dat het daar over 
gaat. Ik denk dat we dat ook willen omdat daar een specifieke menservaring in schuilt, toch? Of dat je 
daarmee ook weer anders over jezelf na gaat denken en over mensen in je omgeving.

Jan Willem: In het landschap zoals dat werd genoemd, waarin op het scherpst van de snede werd geboerd, 
hoefde maar iets te gebeuren met de zon of de regen of je zat een jaar lang te hongeren. Wil je daar naar 
terug? Dat is niet het landschap van het lifestyle-magazine.

Jos J: Dat vind ik echt onzin. Juist door de verarming die de landbouw doormaakt met de pesticiden en 
kunstmest zijn we kwetsbaar geworden. Iets te weinig regenval heeft al verdroging tot gevolg. Maar als je een 
vruchtbare aarde op zet met goede compost, dan kan zo’n aarde zo’n slechte omstandigheden overbruggen. 
Goede boer zijn is dan absoluut essentieel, en goede boeren zijn er niet meer zoveel meer. De meeste boeren 
worden geleid door Campina & Co. 

Jan Willem: prachtig, mee eens. 

Dorine: Je hebt het inderdaad over de kennis van nu. Er is nu veel meer kennis over hoe je een goede balans in 
je bedrijf kunt brengen dan in tijden dat het net ontwikkeld werd. 

Jan Willem: Okay, we gaan dus niet terug naar vroeger, maar vooruit met vroeger. 



Jan Willem B.: Bij de eerste bijeenkomst waren er ook boeren aanwezig van de drie boeren die in het gebied 
zijn. Van die drie is er een die echt wil groeien en een die afbouwt en een die een soort middenweg bewandelt. 
Het zou heel aardig zijn om hen in de discussie te betrekken. 

Vrouw?: Ja, precies, want hoe kun je, als de blinde vlek is opgelost, verbindingen leggen tussen die mensen die 
hier leven?  

Jan Willem: Die boer van de middenweg heeft een houding van ‘aan mijn lijf geen polonaise, ik wil niet dat er 
mensen hier op mijn erf komen om melk te kopen of wat dan ook. Campina regelt het voor mij. Ik doe mee aan
hun open dagen en dat is het dan’.   

Harro: Dorine zegt eigenlijk dat mensen wat meer uit hun automatische piloot moeten komen, elkaar es 
moeten opzoeken en kijken wat wil jij en wat wil ik. 

Dorine: Er ontbreekt iets in de communicatie. Als je zegt ik wil invloed uitoefenen op mijn landschap en ik 
koop dit of dat eten, daar zit gewoon een linkje tussen! 

Harro: Maar dat is geen automatisme meer.......je gaat naar de supermarkt..........

Dorine: Ik geef toe dat dat best ingewikkeld is. 

Harro: Doe jij dat wel? 

Dorine: Ik doe mijn best. Ik koop mijn kaas bijvoorbeeld bij een lokale kaasboer. Dat is niet de beste kaasboer, 
maar ik wel hem wel steunen. De koeien staan nog in de wei en ze doen ook iets aan landschapsbeheer. Ik 
probeer ook een voorbeeld aan mijn kinderen te geven. 

Harro: Zijn jouw kinderen daarmee ook betere kinderen? (gelach) Daarmee even terug naar de veronderstelling
dat het beter is als mensen weten waar hun eten vandaan komt, het herkennen als ze het op hun bord ligt en 
ook als het in de wei loopt. 

Dorine: Ik ben er nog niet helemaal uit, maar voor mijn gevoel heeft het een veel bredere werking dat je die 
linken tussen al die dingen, in dit geval voedsel, legt. Mijn kinderen leren: dit drink ik, dit eet ik, daar komt het 
vandaan, dat is die boer en daar kan ik mee in gesprek gaan. Dat heeft te maken met invloed uit kunnen 
oefenen op je leven. Dat gaat ook over politiek, het gaat over verantwoordelijkheid nemen. 

Harro: Het lijkt over veel meer dan alleen over voedsel, het hangt met veel meer samen. Dat je ziet dat er 
samenhang is, een soort basishouding. 

?vrouw: Het gaat over wat vind ik nou van de wereld, wat wil ik met die wereld. 

Sjoerd: Ik moest even nadenken over het begrip landschap in balans, waar hebben we het nou eigenlijk over. 
We zitten hier in Twente, maar ik woon in de Zaanstreek, ben echt een stadsmens. Misschien gaat het veel 
meer over de balans/verhouding tussen stad en land, over wat het land betekent als je in de stad woont. 
Het andere wat me te binnen schoot: weten waar mijn eten vandaan komt? Opeens dacht ik, ik wil ook niet 
weten waar mijn benzine vandaan komt. Ik ga niet naar Afrika, naar Nigeria om te zien wat daar gebeurt. 

Jos J: Is er geen verschil tussen benzine en eten? Eten komt tot in je lijf. 

Jan Willem: Grote groepen mensen die actief zijn in een schoolbestuur kunnen niet ook nog es actief zijn in de 
boeren-..........combinatie. Dus je moet ook automatismes hebben. Toevallig heb ik een beroep waarin ik kan 
morrelen aan het voedselsysteem. Ik weet dat het verdomde moeilijk is. Ik heb misschien ook een eindbeeld, 
maar ik zie ook kansen van vandaag op morgen. “De verkoop gaat door tijdens de verbouwing.” Je kunt niet 
zeggen, we leggen de voedselproducties even stil om es twee weken na te denken over een nieuw systeem. In 
dat project zitten allerlei mensen te bewegen en daar duw ik tegenaan, ik prik een keer of ik schop een keer. Zo
liggen er hier ook kansen die je als (Kunstvereniging) Diepenheim kunt aangaan. Morgen kun je een gesprek 



arrangeren tussen die slager en een boer en je kunt ook es met die boer gaan praten waarom hij niet in een 
traject zit met Campina om veel meer met de maatschappij te doen. 

Jos dK: Het mooie is als de slager een contract aangaat met een boer, ze allebei bewust worden dat het in de 
buurt gebeurt. Stel dat die boer er mee stopt en er is een ander, dan kan deze meteen door de slager gevraagd 
worden om dan het vlees te leveren. 

Petra: Dan heb ik een vraag aan diegenen die vinden dat er iets moet veranderen, want die boer die doet dat 
kennelijk niet want anders had hij het gisteren al gedaan. Vinden jullie dat door de politiek, van overheidswege 
of geeft het es een naam hier iets aan gedaan moet worden? 

Jan Willem: Het blinde systeem wordt ook ondersteund met allerlei subsidies en daarvan weten wij dat het 
regenwoud er onder leidt, dat weet ik veel eronder leidt, dus ik vind dat je die signalen serieus moet nemen. 

Petra: Wat zou er dan volgens jou moeten? 

Jan Willem: Er zijn allerlei projecten van de provincie Overijssel en Gelderland geweest, zoals ooit een initiatief 
om een eiwitcorridor langs de A1 te realiseren. Alternatieve projecten om met mais en mest om te gaan 
worden te weinig ondersteund. Ik zie alleen maar logistieke optimalisaties. 

Petra: Dus je moet naar de politieke partij?

Jan Willem: Ja, je moet het alternatieve systeem, het zoeken naar bijvoorbeeld verbetering van de 
bodemstructuur, van de veerkracht, dat moet je ondersteunen. Dat kan allemaal veel beter. Daar moet je 
mensen zetjes geven. Ze hebben ook zetjes gekregen om die andere richting in te gaan. 

Naan Rijks: Als je zegt dat het systeem er onder leidt, dat heb je toch een eindbeeld voor ogen? Ik denk dat het 
om de levendigheid gaat. Ik denk dat als je kan laten zien, zoals deze man, dat ie van dingen houdt, dat ie 
verantwoordelijkheid neemt. Dat je dat kunt overdragen en niet vanuit de politiek, maar vanuit 
enthousiasme die grote diversiteit laat zien:  “Kijk eens hoe mooi het is!”
Gaat het erom dat mensen met elkaar in gesprek raken? 

Dorine: Ja maar die boer met die grote stal en zijn koeien binnen heeft ook veel liefde voor zijn vak, en kan ook 
een heel enthousiast verhaal vertellen, maar dat is een compleet ander verhaal. Dan is het het ene verhaal 
tegenover het andere. 

Jan Willem: Nee, dat gaat inderdaad meestal niet vanzelf. Een keer heeft er een lezing plaatsgevonden, of een 
periode gaat er iets mis bijvoorbeeld met het vlees. Terecht dat als je een goede reputatie hebt als slager van 
hier tot A’dam, de deur dicht kan gaan. Toch kan het best zijn dat die boer er over is gaan nadenken en als je 
hem over een half jaar weer opbelt hij zegt: ik heb er nog es over nagedachte en nog es over gelezen........Vaak 
zie je in lokale omstandigheden dat mensen niet nog een keer iemand gaan lastigvallen. ‘Je blijft niet zeuren.’

Harro: Kan ik een soort conclusie trekken? Er is een soort bureaucratie waarbij iedereen doet wat ie doet en 
dat doet ie al een hele tijd zo en daar zit weinig verandering in. Eigenlijk als die mensen met elkaar in contact 
komen, kunnen er morgen al in het klein dingen gebeuren.

Curdin: Ja, je moet die verschillende lagen, die veelzijdigheid van producenten, consumenten, recreanten 
benutten op een dynamische manier.

Harro: Kunnen we zeggen dat dat een leuker, mooier, energieker bruisend landschap oplevert waar je blijer van
wordt? 

[Een heel levendig gesprek in de tijd dat Harro en Thea verhuizen.]



World-café Voedsel 2 met Nils van Beek en Peter Sonderen (verslag)

Nils: Wij hebben de classificatie van voedsel besproken aan de hand van de vier gepresenteerde thema’s. De 
eerste is de paradox tussen directe en indirecte eetbaarheid van het landschap. Het gevoel dat je weet dat 
voedsel wordt geproduceerd maar dat je het niet meer kent en dat je aan de hand van het voedsel dat je kent 
het landschap niet meer kunt lezen. En tegelijkertijd ook de paradox die we in het project hebben opgezocht 
tussen voedsel dat geproduceerd wordt en datgene wat het landschap verder nog aan bruikbaar te bieden 
heeft. Wij hebben geconstateerd dat de mensen deze paradox delen en hebben vervolgens gekeken naar de 
vraag of je dat een geschikte of wenselijke situatie vindt en of dit eventueel anders zou kunnen. Alhoewel we 
niet tot oplossingen hoefden te komen, kwamen er al wel ideeën boven drijven.  

Peter: Er waren twee suggesties over waarom die paradox is ontstaan. Eentje is dat de tijd ontbreekt. Als 
burger ben je niet meer bezig met de productie van voedsel, dus die connectie met het landschap en dat daar 
voedsel wordt geproduceerd is niet zo direct aanwezig. Er is een neiging om dat te accepteren. Een andere 
suggestie is dat Nederlanders bijna niet meer durven om voedsel dat bijna voor het grijpen ligt op te pakken. 
Wat mag wel en wat mag niet? Er zijn allerlei geboden en verboden en daar zijn we ook gevoelig voor. 
Voorbeeld werd gegeven van Polen die hier de beken af struinen op allerlei zoetwatervissen. 

Is er voor het overkomen van deze paradox meer kennis en ervaring nodig? Bijvoorbeeld om een monocultuur 
te herkennen? En wat begrijpen  we dan? De toe-eigening blijft lastig, er blijft een kloof. 

Nils: Tweede punt is de gezondheid van voedsel. Bij ons werd geconstateerd dat onze deels ongezonde 
eetgewoonten leiden tot een bepaalde manier van voedsel produceren. En die ongezondheid gaat dan ook 
voor het landschap leiden. Omgekeerd hebben we de vraag gesteld wat we zouden willen eten en als het dan 
zo is dat het landschap er slecht aan toe is, dat het droog is, schraal is, soortenarm is. Zouden we dan onze 
eetgewoonten willen veranderen om daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor onze omgeving? Dat is wel 
lastig, ook door die paradox. Mensen zien daar hun verantwoordelijkheid nog niet zo, maar zijn misschien ook
al met andere dingen bezig en kunnen toch ook niet alles doen als goedbedoelende burger. 

Peter: Bij de vraag wat wil je eten, is er gezegd dat we helemaal niet meer primair bezig zijn met het 
verzamelen van voedsel en dat er zoveel keuze aan mogelijkheden is en dat die verbinding met het landschap 
eigenlijk helemaal niet wordt gelegd. De vraag is of je anders wilt eten want als je anders gaat eten dan 
verandert het landschap ook. Dat leidde ook tot de conclusie dat er wel veel kennis van voedsel is verzameld, 
maar dat we tegelijkertijd maar heel weinig adequate kennis hebben. De afgelopen jaren begint dat een beetje 
te veranderen. Wat wel helder werd; begin met voeding, daar vragen over te stellen, want dat heeft gevolgen
voor de zichtbaarheid van het landschap, dat zal gevolgen gaan hebben voor de productie. 

Nils: Naast gezondheid en de paradox hebben we het ook gehad over de afstand die tussen mens en 
landschap, maar ook tussen mens en voedsel is ontstaan en hoe je die zou kunnen verkleinen. Dan gaat het 
niet alleen om fysieke toegankelijkheid maar ook om mentale ontoegankelijkheid. Ontoegankelijkheid is 
eigenlijk het vierde thema. Hoe zou de incidentele gast meer kunnen participeren?  

Verschillende vormen van participatie werden genoemd. Aan de ene kant heel modern en nieuw en aan de 
andere kant eigenlijk al heel oud, de coöperatiegedachte. Waar eerst alleen boeren lid waren kunnen in een 
coöperatie anno 2013 ook breder zijn. Consumenten kunnen lid zijn die mede verantwoordelijkheid nemen 
voor het landschap en actief zijn. Voorbeeld daarvan is een CSA, Community Supported Agriculture, een vorm 
waarbij je als groep consumenten afspraken maken met een boer/tuinder over verbouw en afname van 
producten, mededrager zijn van het kapitaal, en de boer/tuinder een inkomen verschaffen. Dat zou je uit 
kunnen breiden met de zorg over landschap en met een vorm van wonen. Een tweede punt, een oude vorm die
je zou kunnen actualiseren, is het landgoed, specifiek voor het gebied hier, maar je zou dat misschien ook 
kunnen veralgemeniseren. Je ziet hier monoculturen aan de ene kant en landgoederen aan de andere kant die 
zoeken naar een langzamer tempo en gewend zijn om op een langere termijn te denken. Daar zouden 
aanknopingspunten in kunnen zitten. Toegankelijkheid speelt daar een belangrijk rol bij. 

Als laatste conclusie zeiden we dat er een gebrek aan kennis is, maar wat je ook als een gemeenschappelijke 
noemer zou kunnen nemen is de gevoelde noodzaak om te veranderen. Het lijkt of er een catastrofe nodig is 
voordat mensen gaan inzien dat het anders zou kunnen. Een crisis die aangeeft dat je geen andere kant meer 
op kunt. En dan is de vraag waar in de tijd dat is. 



[Rondje]    

Jos de K:  Beetje pessimistisch, maar misschien wel realistisch einde. Ik vrees inderdaad dat de meeste mensen 
zo’n crisis nodig hebben, maar als je genoeg kritische massa bent, kun je dat misschien voor zijn. Ik denk dat dit
soort dingen nodig zijn voor mensen om vragen te gaan stellen en dat je dan uiteindelijk de crisis voor kunt zijn.

Nils: Zitten we al in een crisis? In de veldsessies werd geconstateerd dat het landschap verdroogd, verschraald 
is en dat het in een bestek van 10 jaar nog weer sneller is gegaan dan daarvoor.

Sjoerd: Laat ik wat anders zeggen: er is een productielandschap en er is een consumptielandschap. Ik ben 
consument van dat landschap, er zijn heel veel mensen die consumeren, die kun je niet allemaal over een kam 
scheren. Ook het produceren van het landschap is er in allerlei soorten en maten. Ik hoor nu een soort neiging 
om het landschap te reduceren tot de productie van voedsel. De agrarische sector is inderdaad voor een groot
deel baas over het landschap. Op het moment dat jij zegt ‘verdroging’, ‘verschraling’, maar Twente zegt in haar 
folders ‘kom naar het landgoed van Nederland, het is hier fijn en prettig’, dan is er blijkbaar nog een andere 
kant van de medaille. 

?: Als je het hebt over bewustwording: er is de laatste tijd in de media veel aandacht voor het weggooien van 
voedsel en ook bijvoorbeeld voor de plofkip. Dat spreekt wel aan. Je zou ook dit onderwerp met een aantal 
keynote speakers in de media onder de aandacht kunnen brengen, zodat mensen ........... 

Jos: De vraag is of je een ander landschap wilt door anders te eten. Dat is een appèl aan de consument. In het 
geval van de plofkip kun je zeggen: als je die plofkip niet meer wilt, dan komen die megastallen ook niet in 
het landschap. 

Petra: Ja maar de andere kant is het verhaal van de producenten. Ik ken boeren die zeggen ‘ik wil wel anders, 
maar de consumenten betalen niet’. 

Jos: Dat is waar, maar het kan ook gemak zijn van boeren om zo te praten. Ik ken beide verhalen. 

Dorine: Ik zie het als een lange ski waar je met z’n allen op staat. Je moet allemaal tegelijk een klein stapje 
zetten, en dan kun je vooruit en veranderen. 

Jos: Die boer die schakelt wel, als hij niet kan verdienen met een megastal, dan gaat hij wel een andere kant op,
daar is hij ondernemer voor. 

Jan Willem: De boer die ik bezocht hebt, de middenboer heeft zijn koeien niet in de wei. Je richt met je 
huisjespark een vereniging op voor community supported agriculture en gaat naar die boer. “Wij komen bij jou 
melk halen als we hier in het weekend zijn, maar leg ons nog es uit waarom jij je koeien op stal hebt staan.”

Dorine: Dat heeft hij uitgelegd. Hij heeft grond te weinig en de grond in de omgeving van landgoedeigenaren 
wordt verpacht aan boeren elders. Die komen hier alleen om te maaien. 

Jan Willem: Dan ga je naar die landgoedeigenaar en vertelt het verhaal. 

Petra: Je hebt een motor nodig. 

?: Dat zou toch de Kunstvereniging kunnen zijn. 

Petra: Ik vind het curieus dat die boeren hier niet aan tafel zitten. Curieus is niet het goede woord, maar ze 
moeten er bij zitten. 

Nils: Het klinkt een beetje naar ‘sierkoeien’. 

Jan Willem: Nee, dat hoeft echt niet. 

EINDE


