
VERKENNERS  en DISCUSSIETHEMA’s

LENTE – ZAAIEN (produceren)

Ruimte en Tijd 2  Harro de Jong
Voedsel – herkenbaar – eetbaar – ‘bereikbaar/toegestaan’
Eét je uitzicht is een opdracht, waarbij we ervan uit zijn gegaan dat we in ons uitzicht ons voedsel 
nauwelijks kunnen herkennen. In de eerste bijeenkomst nam ons panellid Harro de Jong deze visie 
over. Datgene wat we kennen als voedsel zien we niet: biefstuk, kip, sla, brood, komkommer, thee, …  
En hij ging een stap verder: datgene wat we zien herkennen we niet als ons voedsel. Gras en Maïs? Is 
dat melk en vlees? En het kan nog een stapje ‘erger’: heel veel van wat we zien herkennen we niet als 
eetbaar: wilde planten, ganzen, Japanse oesters of boleten…

Voedsel 1 Laurette van Slobbe
Wilde planten – oogsten en maaien – gezond - prachtig
Twee van de vier verkenners brachten planten, hele gewone merendeels, en dan blijkt dat je de meeste
planten in het wild kunt eten. Laurette van Slobbe vertelde dat je door te oogsten en te maaien het jaar 
rond altijd veel te eten kunt vinden in de kieren van het landschap, tussen de grote percelen met 
veevoer. Het is gezond eten dat je merendeels zonder koken kunt eten. Ze vond het landschap 
prachtig. 

Voedsel 2 Cor van Marle
Smaken – geuren – aanraakbaarheid- verbinding
Voor Cor van Marle bood het landschap geborgenheid en lieflijkheid. Ook de stilte om open te gaan. 
Ook hij bracht planten, maar hij concentreerde zich op de smaken, de geuren, de aanraakbaarheid, de 
warmte, de plaats van het voedsel in het landschap en de bijna afwezige producent. Hij probeert ons te 
verleiden met traagheid en aandacht het landschap binnen te gaan, van de weg af, de stal in. Voor hem
is voedsel een toegang tot verbinding met de aarde, de natuur, dieren, planten, leven. 

Hoe selecteren wij wat voedsel is? Impliceert de selectie in de winkels dat al het andere geen voedsel 
is? Zijn er taboes tegen dat ‘wilde’ voedsel? Is het smaak? Is het onbekend? Is het primitief? Te veel 
Natuur, terwijl wij Cultuur zijn?

Ruimte en tijd 2 Dorine Rüter
Indirect eetbaar – dierlijk dieet – contact=waardering
Dorine Rüter zag een indirect eetbaar landschap; stille getuige van een dieet met veel dierlijke 
producten en een lage prijs. In de stallen waar Cor van Marle ons zou willen zien observeren en 
reflecteren, is zij op bezoek geweest. Ze sprak met de drie boeren die in het gebied wonen en werken; 
een stopper, een blijver en een groeier. Duidelijk werd dat er sprake is van slecht contact tussen 
consument en producent. De consument weet niet wat er in een stal speelt, wat gras betekent, dat mais
eigenlijk vlees en melk is. Net als Cor signaleerde zij een gevoel van miskenning en een gebrek aan 
waardering bij de boeren.

Maar omgekeerd, heeft de boer wel door dat de consument aan het veranderen is? 

Ruimte en Tijd 1 Hans Jungerius 
Kloof wonen/werken-productie recreatie- echte verhalen- echt landschap
Tussen alles en iedereen door liep Hans Jungerius. En hij zag dat het anders was dan wat het woud 
aan folders ons wil doen geloven.  Hij zag een grote kloof tussen het werkende landschap van 
alledaags gebruik en productie en het gedroomde landschap van recreanten en toeristen. De bewoners 
laveren tussen beide in. Op hun erven verschijnen nostalgische elementen die in heel Europa in folders 
en geïllustreerde bladen over het landleven staan: universeel streekeigen! De echte streekidentiteit met 
lokale verhalen  zoals het gevecht tegen de asbestvervuiling ontbreekt! Totaal!

SMAAK van de DAG = te verteren/ontdekkingen: (Ernst Ruijgrok)

Nieuwe vraag: zijn de planten in de kieren een gids naar het echte landschap



ZOMER-OOGSTEN (boodschappen)
Ruimte en Tijd 1 Martin Drenthen 
“onder de dunne laag van beschaving schuilt nog steeds de wildheid.” 
Martin Drenthen stelt dat er een functionele blik is die niet zomaar samenvalt met een privé beleving en 
maar dat de optelsom van de verhalen die hieruit voortkomen over onze relatie met de wereld de 
betekenis van de plek uitmaken. Hoe meer deze verhalen wortelen in het ontstaan van de plek en de 
historische omgang daarmee, des te beter kunnen we natuur en cultuur op elkaar afstemmen tot een 
plaatsgevoel 2.0: “onder de dunne laag van beschaving schuilt nog steeds de wildheid.” Betekent dat 
dat , dat het eten van de wilde planten uit de kieren van het cultuurlandschap ons dichter bij het 
oorspronkelijke landschap brengt?

Ruimte en Tijd 1 Bernhard Harfsterkamp 
weinig soorten, veel exemplaren ‘oorspronkelijk’ globaal
Vanuit het direct registreren van welke planten er voorkomen bouwt Bernhard een film van de planten 
en diergemeenschappen en hoe het landschap gebruikt wordt door de mens. Zijn conclusie over de 
4KM2 is hard. Dit land kent veel individuen van weinig soorten, het is een cultuurlandschap dat weinig 
meer te vertellen heeft over natuur, maar des te meer over cultureel gebruik. HET IS EEN LEEG 
LANDSCHAP. Op Europese schaal wordt er te intensief geboerd, we verliezen ook de wilde soorten die
essentieel zijn voor de culturele gewassen waar we afhankelijk van zijn.

Voedsel 2
Sergeant Vellema, Joeke
prio 1 = water
Kijk naar dit gebied alsof het vijandelijk gebied is, hoe hou je je dan, zonder gezien te worden, in leven. 
Dat is de vraag die we mee gaven. Dan blijkt voedsel allereerst om water te gaan, en landschap om 
dekking bieden. Vanuit die dekking wordt potentieel voedsel in kaart gebracht en zorgvuldig buiten de 
aandacht - = levensritme- van de bewoners, letterlijk mondjesmaat verzameld. Smaak speelt geen rol, 
gezellig nog minder, bereiding alleen waar nodig om het eetbaar te maken.

Ruimte en Tijd 2  Curdin Tones
groen zones ontoegankelijk geheim streekgerecht 
Curdin vraagt zich af hoe hij zich als mens met de afwisseling in het landschap hier kan verbinden. 
“Biedt het ruimte aan mij om me als mens tot die variatie te verhouden?”  De afwisseling berust op een 
verhouding van de globale massaproductie met de lokale geschiedenis van deze zandgronden. Zou die 
specifieke zonering in gerechten vertaald kunnen worden en de verhoudingen tussen de zonering dan 
samen leiden tot een bijzonder menu, een echt streekmenu.

Voedsel 1 Miriam Velter
groener dan groen, zoeter dan zoet, “biologische landbouw moet!”
Miriam ziet dat het een moeilijk landschap is om biologisch in te boeren, maar stelt ook nadrukkelijk dat 
het minder omslachtig is om onszelf met plantaardig voedsel te voeden dan het maken van vlees en 
melk: 1 kilo vlees is 10 kilo plantaardig voedsel. Maar van gras of voedermais kunnen wij niet leven, …. 
Haar conclusie was het is een droog landschap, maar enkele weken later besluit ze om te kijken of ze 
het toch kan drinken:
Smaak groener dan groen, en zoeter dan zoet: biologische landbouw moet!

Het landschap van de 4KM2 is er niet voor de bewoners, is vooral voer voor ons vlees en melk, en dat 
draagt niet bij aan de kwaliteit van het uitzicht = voer voor bezoekers

HERFST-ETEN (eten)
Voedsel 1 Martijn van Beek
“Heb ik dit nu echt nodig”
“Heb ik dit nu echt nodig” is de vraag die Martijn iedereen voor wil leggen als die naar voedsel pakt. Zijn 
stelling is dat er meer te winnen is door ieder voor zich vast te stellen wat gezond voedsel is voor hem 
of haar dan wat de gezondheidszorg aan levenskwaliteit kan toevoegen. Hij geeft tegelijkertijd aan dat 
er wetenschappelijk dan nog een lange weg te gaan is, we hebben ons tot nu toe meer geconcentreerd 
op genezen in plaats van op voorkomen, en al helemaal weinig aandacht gegeven aan de rol van 
voeding in relatie tot onze gezondheid. De eerste stap ligt bij onszelf: Heb ik dit nu echt nodig?



Ruimte en Tijd 2 Jan-Willem van der Schans
Voedselketens, duurzaamheid, lokaal
Op zoek naar de lokale economische verbanden tussen producenten en consumenten heeft Jan Willem
de 4KM2 opgerekt tot Diepenheim zelf. Er is middenstand die nog zelf voedsel bereidt, ten dele met 
lokale producten. Er zijn individuele bewoners die kopen bij tuinen en boeren, maar dan is het netwerk 
veel groter dan 4KM2. Over het geheel genomen is er nog geen sprake van een lokale economie, of 
misschien beter gezegd geen sprake meer van. Een deel van de weerstand lijkt te schuilen in twijfel 
over = verlangen naar constante kwaliteit.

Voedsel 1 Michiel Korthals
Stad : Platteland = eten : ‘eten’ (produceren)
Ook Michiel heeft de 4KM2 direct uitgebreid tot het stedeke. Naar zijn opvatting moeten eten en de 
productie van eten veel dichter bij elkaar gebracht worden. Ook hij ziet dat streekprodukten hier in de 
supermarkt niet uit Twente komen. Hij ziet dat Diepenheim met de rug naar het platteland ligt, dat de 
nieuwe natuur tussen prikkeldraad gehouden wordt, dat het land vrijwel ontoegankelijk is. Overal 
scheidingen, en het echte voedsel vrijwel onzichtbaar. 
Meer dan de variatie of de gezondheid van voedsel kan zijn, is de sociale kracht van samen eten 
(delen) voor het welbevinden van de mens. In die zin moeten eigen verhalen over de productie van 
voedsel dichter bij het nuttigen van voedsel zelf komen te liggen. Dat is goed voor lichaam en geest, 
voor cultuur en natuur.

Gijs, een huismerk van de Plus, beweert dat je de maker kunt leren kennen, hij, zij staat op de 
verpakking. Zijn het echte producenten, of is het een persona? Is dat erg? Als je de producent kent, is 
het dan goed? Het vertelt weinig of niets over de productiewijze, de criteria. Het blijft bij smaak en 
uiterlijk, en een appelleren aan nostalgische verhoudingen tussen boer, land en consument. 
Wat gebeurt hier? Wat voor landschap doemt op uit de verpakkingen van biologische producten en dit 
soort semi-streekproducten? Kijk rond, lees de verpakkingen, proef. Is dit een echt landschap?

Voedsel 2 Wietske Maas
Choreografie, antropocentrisme, vitaliteit, intimiteit
Over de 4KM2 zegt Wietske Maas “Het lijkt een choreografie van een economische machine met in de 
coulissen wat ruimte voor andere planten en dieren.” Alles is zo groen, groen is een kleur die honger 
opwekt, en vrijwel niets is direct eetbaar in dit landschap. Het menselijke perspectief is uit dit 
mensgemaakte landschap verdwenen. Waar zit de vitaliteit? Marx zegt: “ Cultuur is de menselijke 
participatie in de natuur”. Wietske stelt zich dan de vraag: wat kan ik bijdragen aan de cultuur van dit 
gebied? Zij zoekt naar een kruisbestuiving tussen natuur en cultuur. In het samen nuttigen in het 
landschap van een uit dat landschap afkomstige maaltijd vind zij een inspirerende basis voor intiem 
worden met een landschap.

Ruimte en Tijd 1 Peter de Ruyter   
verarmd kaal   uitgeput , ecologische potenties als basis voor gevarieerde combinatie van productie 
en recreatie.

Als je over een landschap wilt praten, moet je ook met de bewoners praten. Daaruit blijkt dat de mensen
zoeken naar luwte, ontmoeting, plezier en vooral ook toegankelijkheid. Als Peter zijn ‘zesde zintuig’ –
luisteren naar het roepende landschap- systematisch gebruikt in alle vier hoeken van de 4KM2 
constateert hij dat het ‘antwoord’ is: Ik ben ongenaakbaar en uitgemergeld. Zo herinnert hij zich het 
landschap niet, en hij ziedt het ‘oude’ beeld weer op aangrenzende landgoederen. Peter pleit dan ook 
om na te denken over een moderne variant op het oude landgoed: een plaats waar economie en plezier
hand in hand gaan met elkaar met natuur als basis en nevendoel.

Verwarring groeit als streekproducten niet streekeigen zijn, gezond niet gezellig, lokaal 
onbetrouwbaar is, de verpakking de inhoud lijkt te bepalen!


