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Pitches Tussen Droom en Werkelijkheid

1. Dorine Rüter – Nieuwe Coöperatie (16)

Gekeken naar bedrijf van middelgrote boer in het gebied. Heeft zijn koeien op stal staan, omdat het hem 
ontbreekt aan percelen grenzend aan het erf. Veel van de omringende grond is eigendom van 
landgoedeigenaren buiten de 4 km2 en worden verpacht aan boeren die al pachten van de landgoedeigenaar.

Idee: consumenten bewegen de landgoedeigenaar om de lokale percelen te verpachten aan de boer. 
Gekoppeld aan voorwaarden zoals kruidenrijker grasland dat bijdraagt aan een biodiverser landschap. Goede 
gezondheid en lekkere melk. Via FrieslandCampina en systeem van streepjescodes de melk ook lokaal in het 
schap terugbrengen. Met die kruidenrijke weides is misschien ook de grutto weer terug te krijgen en dit kun je 
ook weer laten sponsoren. In Friesland bijvoorbeeld heb je gruttomelk. De stierkalfjes gaan naar de 
zelfslachtende slager. Hij kruist al Fleckvieh in. Door nog wat verder te kruisen krijg je vee dat ook voor de 
vleesverwerking interessanter wordt (dubbeldoel). De lokale consumenten moeten dan ook voor dit vlees 
kiezen. Ze zeggen “Wij willen dat vlees, ook al is het niet zo lekker, we gaan het echt kopen. Als we het minder 
lekker vinden, gaan we met de boer en de slager in gesprek om te kijken hoe we het vlees kunnen verbeteren. 
Zo kun je een heleboel aan elkaar koppelen. 

2. Petra Catz (?) - Nieuw Noaberschap (3)

We hebben veel gehoord over hoe dingen anders zouden kunnen. Er zijn in het gebied heel veel verschillende 
belangen en heel veel verschillende meningen en er wordt voortdurend gezegd dat er meer gecommuniceerd 
moet worden. Dat gaat niet vanzelf. Als het vanzelf ging was het allang gebeurd. Er moet daarom een dynamiek
komen die die communicatie op gang brengt en gaat kijken naar die belangen. Zijn ze wel zo verschillend? Zijn 
ze misschien minder tegenstrijdig dan op het eerste gezicht lijkt? De verschillende actoren moeten bijeen 
gebracht worden: boeren, landgoedeigenaren, consumenten, natuurgenieters, politici. Ergens moet die 
dynamiek beginnen, bij de Kunstvereniging of bij politici, om een Nieuw Noaberschap te maken. Verschillende 
mensen gaan om de tafel zitten in een ‘Eet-Noaberschap’ en gaan kijken naar wat is het landschap, wat is het 
eten, de economische realiteit. Begin met een kleine groep. Waar vinden we elkaar? Waar kunnen we 
veranderen, samen, waar kunnen we naartoe? Breng de mensen om de tafel, misschien wel in Herberg De Pol, 
praat met elkaar, begin met een discussie met elkaar en kijk waar je elkaar kunt vinden. Ook de mensen die 
hier niet aanwezig zijn, ondernemers, agrariërs, politici. 

3. Thea van der Geest – De Blije Box (De Moderne Krentewegge) (18)

Over een tijdje is er een nieuw soort Blije Box waar je je als ouder voor kunt aanmelden. In die Blije Box zit een 
stukje landschap van Nederland voor het nieuwgeboren kind. Als je geluk hebt wordt je uitgeloot en komt 
Yvonne Jaspers de box overhandigen onder het motto ‘Land zoekt Liefde’. Dat betekent dat voor dat stukje jij 
eerst als ouder en vervolgens je kind als die dat wil verantwoordelijk is. Het mooie is dat er al zoveel grond is 
die we al met zijn allen subsidiëren via natuurorganisaties dat er heel veel grond is om lief te hebben.  

En het mooie is dat die stukjes grond soms ook naar je toe komen:

4. Naan Rijks – De Rijdende Biodiversiteit (6)

Ieder landbouwperceel wordt omzoomd door rijdende bakken waarin kruiden en wilde planten zijn. Per bak 
kan de verantwoordelijk gedragen zijn door een bepaalde groep. Binnen het gebied wordt de diversiteit 
vergroot door op kleur, geur, smaak te kiezen voor vlinders, insecten etc. Alles wordt meer, terwijl de boer 
gewoon zijn gewas kan telen zoals hij gewend is. 



Pitches Kunst als katalysator

1. Jos de Krieger – Station der Zinnen (20)

Een opvolger van dit project zou kunnen zijn het Station der Zinnen. Dat betekent dat er her en der in het 
landschap verspreid door Hof van Twente, misschien wel breder, kleine paviljoens, kapelletjes komen waar je 
het landschap kunt beleven met je zintuigen. Bijvoorbeeld een plek waar je water dat lokaal opgepompt wordt 
kunt proeven, of een plek waar water in een strooien kapel verdampt waarna je het condenswater laat 
aanvriezen en laat proeven, waardoor je het stro van het land kunt proeven in het water langs een toeristische 
fietsroute in het landschap. Zo bouw je dat uit naar 20 a 30 kapelletjes waar je via alle vijf de zintuigen het 
landschap kunt beleven terwijl je als bewoner of toerist rondfietst in het gebied. 

2. Michiel Korthals – De ontregelende werking van Kunst (4)

Kunst is niet iets wat aan een recept vast zit of aan goed en kwaad, maar juist wat baanbrekend is. Kunst in het 
landschap kan de ogen openen en daarmee ook je maag. Er is geen recept, het is ‘messy’, het is zintuiglijk, het 
hangt samen met kijken, voelen, tasten, horen. Kunst pakt al die zintuigen. En het materiaal, alles wat hier 
aanwezig is. Dat kan de aarde zijn, de bomen, maar het kan ook een Macdonalds verpakking zijn die je in de 
vuilnisbak vindt, of iets wat je vindt op straat in Diepenheim. Maak het breed, maak het wijd, doe zoveel 
mogelijk verschillende dingen en zet de burger op het verkeerde been, zet ze op een ander been. Het effect is 
wel een gesprek, maar het gaat er om dat in het hoofd een switch komt, een draai, een turn. Dat mensen 
zeggen ‘het klopt niet’, of ‘het klopt wel’, maakt niet uit, het gaat erom dat ze er mee bezig zijn. Het gaat er dus
om ze op een ander been te zetten. Dat kan best zijn in een richting die nu niet politiek correct is, maar dat 
andere been motiveert om bezig te zijn met eten en landschap. Doe er iets geks mee, net even iets anders. 

3. Nils van Beek – De Artistieke Hyperbool (8)

Van kunst wordt vaak verwacht dat ze het onzichtbare zichtbaar maakt en in die zin ook als katalysator 
optreedt. Soms gaan mensen dan speciaal op zoek naar onzichtbare dingen die de kunst dan zichtbaar kan 
maken. Dus als over een gebied een uitspraak wordt gedaan, wordt er gegraven naar welke archeologische of 
geologische waarden in de bodem te vinden zijn wat de kunst dan kan accentueren. Als je het hebt over een 
blinde vlek gaat het vaak over bewust ergens langs kijken of niet willen zien. Wij hebben daarom niet gekozen 
om het onzichtbare zichtbaar te maken, maar om het zichtbare nog zichtbaarder te maken. We denken dat een
katalysator in deze zou moeten kiezen voor de overdrijving, voor de hyperbool. We zijn hier in een Twentse 
boerderij, die is ingericht naar een Engels cottage-country-gevoel en dat vinden we eigenlijk allemaal heel 
gewoon. Daar zou je dus nog overheen moeten stappen. Dat kan met behulp van een aantal streekproducten. 
Je zou kunnen denken aan sierkoeien, of wat er verder ook op tafel is geweest. Maar een voorbeeld is een 
prachtige snijplank van asbest met daarop een streekkaasje. Dat sluit aan bij de nostalgische beleving van 
mensen die wat ouder zijn, denk maar aan de vroegere asbestplaatjes die vroeger op het fornuis werden 
gelegd om de thee warm te houden. 

4. Martijn van Beek – Perceel Identificatie (9)

Vanochtend hiernaar toe rijdend vanuit Amsterdam, dacht ik wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in dit 
landschap in relatie tot ons voedsel. We hebben het al vaak benoemd vandaag, we weten het vaak niet, wat we
eten en waar het vandaan komt. Maar andersom hoor ik het vandaag ook, welke functie heeft dat landschap 
eigenlijk? Zouden we die blinde vlek niet heel simpel kunnen oplossen door zichtbaar te maken welke functie 
dat landschap dan heeft waar ik dagelijks doorheen rijdt met de auto. Toen kwam ik op het simpele idee om 
middels moderne technologie, de functie van dat landschap inzichtelijk te maken. Via Google Maps, TomTom, 
een App of via kleine bordjes die je met codes kunt fotograferen kun je zien van wie het land is, wat er 
verbouwd wordt en het verhaal in zoverre als de eigenaar dat wil delen. De kern is dat je de anonimiteit van 
het landschap haalt en de verbinding rechtstreeks inzichtelijk maakt naar het voedsel en andersom kunnen 
producenten ook deelnemen aan dat platform.


