
Verkenning herfst

Op zaterdag 13 oktober werden de verkenners het veld in gestuurd met de volgende 
vragen: Wat heb je ECHT nodig om jezelf te voeden? Welk voedsel vind je in dit 
landschap en wat mis je? Hoe draagt het bij aan je gezondheid? Wat zijn de 
geestvoedende karakteristieken van dit landschap? Hoe vervullend / bevredigend is 
dit landschap? Is er een relatie tussen de eetbaarheid en smaak van het landschap 
en de landschappelijke kwaliteit?

De verkenners bestonden dit keer uit: landbouweconoom Jan Willem van der 
Schans, filosoof Michiel Korthals, landschapsarchitect Peter de Ruyter en kunstenaar
Wietske Maas. Antwoorden op bovenstaande vragen worden gegeven in de essays 
die de verkenners hebben geschreven.

Verkenner 1
Wietske Maas startte samen met Matteo Pasquinelli het urbanibalism project begin 
2007. Met urbanibalism onderzoekt zij de eetbaarheid van de stedelijke omgeving: 
een gastro-situationisme dat de spontaan groeiende materie van de stad 
herontdekt. Hoewel het opeten van de stad vaak letterlijk wordt uitgevoerd, is 
urbanibalism ook bedoeld als middel om maatschappelijke vraagstukken in de 
stedelijke omgeving aan de orde te stellen. Een vast concept is het ‘convivium’, een 
feestmaal waarvoor ze gasten van verschillende disciplines uitnodigt. Zo worden 
relaties opgespoord tussen mensen, culturen en lokale geschiedenissen die binnen 
een metropolis bestaan. Wietske Maas heeft veel verschillende culturele beroepen 
uitgeoefend uiteenlopend van beeldend kunstenaar tot aan het opzetten van dieren.
Maas combineert artistieke activiteiten met haar werk als programma curator voor 
de European Cultural Foundation.

Choreografie van een economische machine

Ik denk dat ik mezelf onbewust een beetje verzet heb tegen de hyperproductiviteit 
van dit landschap. Het lijkt een choreografie van een economische machine met 
coulissen als tussenruimten waar nog plaats is voor diverse soorten planten en 
dieren. Toen ik op pad ging had ik honger en dat gevoel ging niet weg in de loop van 
de dag. Ik herinnerde me dat een kleurdeskundige me ooit zei dat de kleur groen 
honger opwekt, dus ben ik het bruine bos ingedoken. Daar drong het tot me door 
dat er in het bos eigenlijk geen uitzicht is. Het is een soort kortzichtigheid, een 



myopische ervaring. In de zeven jaar dat ik nu in Nederland ben is mijn zicht heel 
snel achteruit gegaan. Komt dat door erfelijke factoren of is het levensstijl? Ik zit 
meer op kantoor, meer onder kunstlicht, maar alles is hier ook zo dicht opeen. Ik 
werd geconfronteerd met mijn eigen kortzichtigheid. Ook in het bos hoor ik nog 
steeds de auto’s, vliegtuigen. Ik voel me nog steeds veilig, alles is dichtbij en zeer 
gestructureerd. Er is geen noodzaak om ver te kijken!

Ik keek naar de grond op zoek naar paddenstoelen en wortels, maar wilde ik wel 
gaan verzamelen? Nee, ik wil een andere ervaring aangaan. Langs de randen van de 
maisvelden. Mais is zo abstract! Het is een antropocentrisch landschap bij uitstek. 
Marx zei: “Cultuur is de menselijke participatie in de natuur”. Hoe draag ik bij aan de 
cultuur van dit landschap? Ben ik alleen toeschouwer van deze economische 
machine of kan ik in de korte tijd dat ik hier ben ook iets doen? Hoe kan ik mij dit 
landschap toe-eigenen? Dit antropocentrische geeft iets paradoxaals. Het schept een
gevoel van eenzaamheid, misschien omdat de menselijke schaal eigenlijk is 
verdwenen. Het is te ver weg voor me. Waar zit de vitaliteit? Die mis ik. De dynamiek
tussen verschillende wezens ontbreekt. Tussen mensen en het onzichtbare leven in 
de coulissen. Ik ben voorstander van het ‘3e landschap’. Niet alleen natuur en niet 
alleen cultuur, maar juist de kruisbestuiving zorgt voor vitaliteit. Voor mij is eten een 
manier om hier doorheen te breken. Ik zou samen met bewoners willen eten van dit 
landschap. Eten is de meest intieme manier om tot een landschap of een plek te 
komen! 

Verkenner 2
Michiel Korthals. Toen ik nog een Amsterdams stadsjongetje was zwierf ik door de 
stegen en langs de grachten en de haven; ik had me toentertijd niet kunnen 
realiseren hoe belangrijk natuur, dieren, landbouw en voeding later in mijn leven en 
mijn werk als filosoof zouden worden. Ik heb geleerd dat goed voedsel, 
verantwoorde landbouw en bloeiende natuur heel waardevol voor de stad zijn. Stad 
en platteland, eten en eten produceren en hun praktijken en verhalen moeten veel 
dichter bij elkaar gebracht worden: dat is goed voor lichaam en geest, mens en 
maatschappij, en cultuur en natuur. Met het boek ‘Voor het eten’ en andere 
publicaties wil ik bijdragen aan die taak.

Land van melk en vlees

Vandaag heb ik mij als taak gesteld na te gaan hoe het landschap hier als geheel met 
voeding te maken heeft en ook kan stimuleren tot betere voeding. Als filosoof kies ik
daarbij voor een breder standpunt. Ik wil niet alleen planten verzamelen. Bij planten 
horen ook mensen, net als bij technologie ook mensen horen. Ik fiets naar de stad 
Diepenheim want ik wil graag weten hoe de middenstand omgaat met de producten 



van het land. Dat is teleurstellend. Spar heeft streekproducten zegt de filiaalhouder, 
maar die komen uit Krimpen aan de IJssel en Kesteren. De slager vindt lokaal vlees 
maar lastig want heel wisselend van smaak, dat willen consumenten toch niet? Mijn 
conclusie is dat de stad zich niet bemoeit met het eigen platteland!

Intussen is het heel hard gaan regenen, en kom ik in een nieuwbouw wijk terecht, 
die mij nergens naar het platteland terug brengt maar mij alleen rondjes laat rijden. 
Diepenheim ligt met zijn rug naar het land, letterlijk en figuurlijk.

Uiteindelijk kom ik bij een erf met een enorme stal vol melkvee terecht. De boer wil 
wel met mij praten en zijn trotse schoonzoon is stevig aan het werk op een 
reusachtige trekker. Schoonzoon zal de zaak overnemen en uitbreiden van 80 naar 
120 koeien. Waar zal het extra voer vandaan komen? Dat weet hij nog niet, maar 
voor gras en mais is meer land nodig. Stug doorfietsend heb ik niet door dat ik de 
magische grens van de 4KM2 overschrijd. Dan maar weer naar een boer (direct bij 
de Schipbeek die niet op een beek lijkt maar meer op een kanaal), opnieuw met een 
enorme stal vol met koeien. Hetzelfde verhaal: schoonzoon, die voorbij stuift met 
een nog grotere trekker dan die eerdere, zal de zaak overnemen en uitbreiden tot 
120 stuks in een stal opgeborgen melkvee. Wat gebeurt er als in 2014 de melkmarkt 
wordt vrijgegeven en de prijs van melk zal dalen? Hij denkt dat het niet zo’n vaart zal
lopen.

Landschap is een publieke zaak, hoe veel privé geld er ook in is geïnvesteerd, er is 
altijd meer publiek geld in geïnvesteerd: water zuivering, regulering waterpeil, de 
dieren, de planten, de hele natuur: ze zijn van iedereen. Waarom zie ik geen tekenen
van betrokkenheid van Diepenheimers bij het landschap? Nestkasten of vlinder 
bevordering, bijenclubs, een landschapsvereniging!

Ik ben uiteindelijk wel een beetje teleurgesteld in mijn eerste indruk: “dit is een 
mooi, afwisselend landschap”, maar hoe meer ik er in doordring, hoe kaler, en 
doodser het wordt. Koeien zijn prachtige beesten en melk en vlees is een luxe waar 
je van moet en kan genieten, maar de eetbaarheid wordt teveel gereduceerd als 
alleen melkvee hier eten krijgt. Een landschap is ook een eetkamertafel met een 
maaltijd: wie kan er aanschuiven, wie niet? De in dit landschap opgediste maaltijd is 
heel erg mager, en de gastvrijheid naar plant en dier niet erg groot. 

Verkenner 3
Jan Willem van der Schans onderzoekt de economische en sociale kanten van de 
verduurzaming van ons voedselsysteem. Hij werkt zowel beschouwend als 
actiegericht. Hij richt zich op lange ketens (reguliere supermarkten), korte ketens 
(bijv. streek initiatieven) en super korte ketens: stadslandbouw. Hij is ook 



geïntrigeerd door de ruimtelijke inpassing van duurzame landbouw, waarbij we lijken
te gaan van een beweging ‘’ver weg van de stad’’ naar een beweging ‘’terug 
dichterbij de stad’’. Wat betekent dit voor de rol van de consument, verandert die 
inderdaad van (onwetende) verbruiker tot (betrokken) mede-producent?

De beste slager en het succes van de mais

Ik ben euforisch en niet alleen omdat ik niet gegeten heb! Bij veel van de verkenners 
die mij voorgingen proef ik teleurstelling over de geringe eetbaarheid van dit 
landschap. Ik kom uit Rotterdam, kom uit de stad, en landbouw is van oudsher een 
stedelijke activiteit. Er waren handelsknooppunten, men betaalde elkaar uit in 
levende have en zaden en deze werden opgeslagen. Hier ontstond de landbouw uit. 
Als dat zo is, denk ik “hier, rondom Diepenheim, wordt ons vlees en zuivel 
geproduceerd” en daar wordt ik euforisch van want die ruimte is er bij ons in de 
Randstad niet. De meeste andere verkenners probeerden ook een direct verband te 
leggen tussen het voedsel wat ze zochten en de ervaring van het landschap. Maar 
vanuit de stad gezien is de productie van belang, het landschap zelf blijft onbekend.

Op zoek naar lokale economische verbanden tussen producenten en consumenten 
vond ik de slager in Diepenheim. Een slager die nog zelf slacht. Hij nam me mee naar
achter en liet me daar het rund zien dat hij vanochtend had doodgeschoten. Vers 
aan de haak! Zijn cranberrypaté is de beste in Nederland. Die zit nu in mijn tas. 
Alleen, hij neemt het vee niet af uit de buurt. Te wisselend van kwaliteit zegt hij. De 
lokale cafetaria zegt deels te werken met lokale en verantwoorde producten. 
Herman den Blijker heeft hen op het spoor gezet. Het publiek rond Diepenheim zou 
er op zitten wachten. In de zomer verkopen de biologische kroketten wel, maar in de
winter is het knap lastig. In het huisjespark hier vlakbij sprak ik een biologe uit 
Zoetermeer, maar ze vindt juist ook de cultuur in het landschap zo aantrekkelijk, 
naast de natuur. Ze heeft allerlei adresjes in de regio waar ze lokale  producten koopt
zoals kaas en brood. Zo vloeit er toch iets terug  in de regionale economie. En dan 
was ik nog bij een van de melkveehouders hier. Ik heb twee liter melk gekocht, vers 
uit de tank. Dat doet niemand hier in het gebied. Behalve op zijn eigen keukentafel 
komt de melk bij Campina die er poeder van maakt. Waar de poeder heen gaat weet
hij niet. Ik heb de melk van de boer gekocht voor een euro per liter, dit mag dan een 
kunstproject zijn, ik wil de boer duidelijk maken dat hij door rechtstreekse verkoop 
ook meer er aan kan verdienen. Ik vind dat boeren wel wat pro-actiever kunnen zijn 
en meer toegankelijk. Ze krijgen een boel subsidie die ook ik als stedeling betaal!

Maar ik ben blij te zien dat mijn eten in een kleinschalig landschap wordt gemaakt. 
Dat kan dus! Van Michael Pollan heb ik geleerd dat mais het meest succesvolle 
gewas is dat in symbiose met de mens de wereld heeft veroverd. En hier in dit 
landschap, om elke bocht, zie je mais. Fantastisch, wat een succes! Ik ben euforisch! 



Alhoewel, als we tijdens en na het eten onze ervaringen met elkaar bespreken 
begint het besef weer door te dringen dat het met mais als monocultuur met de 
bodemvruchtbaarheid waarschijnlijk beroerd is gesteld. 

Verkenner 4
Peter de Ruyter “Landschapsarchitect en zeker ook door zijn rol als leider van Atelier 
Fryslân (werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit) doorkneed in denken over de 
verhoudingen tussen beleefbaar landschap en produktielandschap. De liefde voor 
het landschap en de ruimte is het vertrekpunt voor zijn werkzaamheden. 
Verandering is het enige onveranderlijke in het landschap. Bewoners en gebruikers 
van het landschap hechten zich daarbij aan het specifieke, niet aan het algemene”.

Landgoed 2.0

Ik heb me laten inspireren door een spreuk van Willem van Toorn: “tekens van het 
land als voedsel voor de ziel”. Heb dus de zintuiglijke insteek centraal gesteld. Met 
de vijf bekende zintuigen, maar ook met mijn 6e zintuig. Omdat ik graag 
systematisch werk ben ik naar alle vier de hoekpunten van de 4km2 gegaan. Ik 
probeer met dat 6e zintuig ‘het roepende landschap’ waar te nemen. Waar vraagt 
het landschap zelf om? Het antwoord dat ik daar op kreeg was: “Ik ben 
ongenaakbaar en uitgemergeld.”

Nou kun je wel over een landschap praten, maar je moet ook met de bewoners 
praten. En de hypothese die bij mij is ontstaan is dat mensen in het Diepenheimse 
landschap zoeken naar luwte, ontmoeting, plezier en vooral ook toegankelijkheid. De
eigenaresse van de camping vond het landschap vroeger bijvoorbeeld veel 
gerieflijker.

Zelf had ik pas om vijf over vier voor het eerst een ervaring van gezondheid in het 
landschap. Dat was notabene buiten de 4km2! Het was op de grens van landgoed 
Warmelo en de Regge. Daar komen verschillende kwaliteiten bijeen. Het zicht op het
Stedeke Diepenheim op de achtergrond, de historische gebouwen van het landgoed 
maar ook de nieuwbouw, het water en de natuurontwikkeling die daar plaats vindt 
en het trage tempo van het fietspad.

Voor de toekomst denk ik dat het interessant kan zijn om tot een nieuw economisch 
model te komen die de discrepantie tussen nut en plezier opheft. Want ik zie in de 
4km2 een grote discrepantie tussen het ‘productielandschap’ en de recreanten en 
toeristen die ook van dit landschap gebruik maken. Als je dan kijkt naar de 
geschiedenis, dan denk ik dat dit landschap twee troeven heeft. Ten eerste: de 
gastvrijheid. Ik kreeg 6 eieren en koffie mee van de campinghoudster. Ten tweede: 



de feodale structuur. Voor een buitenstaander lijkt dit misschien niet wenselijk, 
omdat het geassocieerd wordt met sociale ongelijkheid. Veel mensen vinden het 
echter ook prima want het heeft ook veel gebracht zoals welvaart en een prachtig 
landschap. Daarom zou ik willen nadenken over het Landgoed 2.0. Een landgoed met
een nieuw verdienmodel. Ik denk dat het uitgemergelde in dit landschap namelijk te 
maken heeft met een zeer eenzijdige economische invulling van het bestaande 
verdienmodel. In een nieuw verdienmodel zijn coöperatie, samenwerking, 
toegankelijkheid, vitaliteit, aandacht en zorg kenmerken! 


