
Verkenning lente

Op zaterdag 21 april vond de eerste verkenning plaats. Vier verkenners, Laurette van 
Slobbe, Hans Jungerius, Dorine Ruter en Cor van Marle hebben het gebied op 
eetbaarheid onderzocht. De ontwerper/kok Ernst Ruijgrok heeft gedurende de dag 
het gevonden voedsel en smaken ter plekke vastgelegd in een kleine keuken. In de 
avond is al het gevonden voedsel geproefd.

Verkenner 1
Cor van Marle ziet de boerderij als de plek bij uitstek voor natuurbeleving. “Het is 
daar vaak veel fysieker dan in de “kijknatuur” waar je struint met verrekijker en 
vogelboek. Op de boerderij wordt ook geaaid, gegeten, geploegd, gedood, vuil 
gemaakt, gezweten, … Vandaar ook dat ik bezig ben om weekenden met 
“natuurbeleving, boerenwerk en monnikenwijsheid” te organiseren op verscheidene
boerderijen.”

Eerste indrukken Cor van Marle in haiku’s:

locatie 1
‘t Is paardenconcours!
Paardenmeisjes lopen langs
Bittere paardensla

locatie 2
Coulissenlandschap
open en toch herbergzaam
langs de drukke weg

locatie 3 den Tukker
Boer wijst naar camping
Mijn koeien moeten eten
Leg ze dat eens uit!?

locatie 4
na de regenbui
pinksterbloemen, kieviten
drogen in de zon



locatie 5
Zon water vogels
nieuwe natuur de Zandvang
nog geen verleden
locatie 6
Op blote voeten
Is’t aardewerk van de mol
Lekker rul en warm

locatie 7
aarde scheurt open
ploegende boer op klompen
groet me met de hand

locatie 8
geen omheiningen
het land ligt zonder grenzen
koeien steeds op stal

locatie 9
Vanaf het zandpad
De akker ligt geculterd
Tussen het prille groen 

Verkenner 2
Dorine Rüter droomt van een duurzaam voedselsysteem. Vanuit haar werk bij 
Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, werkt ze aan het 
realiseren van die droom. Verder is Dorine initiatiefnemer van Dorpstuin Nunspeet; 
een biologisch en sociaal moestuinproject en van BSO de Zwerfkei, een 
buitenschoolse opvang in de natuur.

Eerste indrukken Dorine Rüter:

Drie boeren, drie verhalen, en misschien wel bekende verhalen. Of ik hier aan de 
keukentafel zit of in Nunspeet, ik spreek een stoppende boer die nog wat hobbyvee 
heeft maar zijn bedrijfbestemming verliest, een volhoudende boer die niet wil 
groeien en alles zo veel mogelijk zelf wil blijven doen, en de boer die in zijn bedrijf 
investeert om te blijven groeien.



Opvallende overeenkomsten tussen de drie boeren zijn dat ze net als andere boeren 
in de omgeving niet de weg van de verbreding op willen. En alle drie vertellen dat je 
het landschap en het boerenbedrijf niet kunt leren kennen vanaf de weg of vanuit 
het veld. De wereld van de toerist en de boer liggen ver uit elkaar. Zelfs de lokale 
scholen bezoeken niet standaard een boerderij, ook veel plattelandskinderen 
hebben geen weet van waar hun voedsel vandaan komt, van wat het landschap om 
hun heen produceert. Als je wilt weten wat je uitzicht bijdraagt aan ons voedsel, dan
moet je aan de keukentafel komen bij de boer, in de stal kijken, luisteren naar de 
mensen die het wel weten. Deze boeren willen hun verhaal vertellen. Het werden 
open gesprekken met echte mensen, over familie, gezin, bedrijf, een persoonlijke 
geschiedenis van de plek.

Wat ook duidelijk blijkt is dat de boer terecht angst heeft om zomaar mensen door 
de velden te laten lopen. Een voorbeeld: ‘achteloos’ weggegooide bierflesjes raken 
vermalen in een maaimachine, en komen versplinterd in het voer van de koeien die 
daar erg ziek van worden. ‘Achteloos’ want de buitenstaander kan zich de 
consequenties van het los in het veld liggende flesje niet voorstellen. De kloof tussen
producent en consument, tussen landschap en voedsel is groot, want omgekeerd 
lijkt het dat de landbouw maar langzaam door krijgt dat de consument aan het 
veranderen is: de consument van de toekomst wil er zeker van zijn dat het voedsel 
veilig én duurzaam geproduceerd is. Als de boer bij duurzaam denkt aan economisch
rendabel, dan denkt de consument aan diervriendelijk, vlees en groente zonder 
gifstoffen, ruimte voor een mooi gedifferentieerd, beleefbaar landschap. Landbouw 
en consumenten lijken elkaars verhaal onvoldoende te kennen.

Verkenner 3
Hans Jungerius is beeldend kunstenaar, een ontdekkingsreiziger met een grote 
fascinatie voor de verhalen en de geschiedenis van plekken. Wat ligt er ten grondslag
aan een plek en hoe is het huidige landschap tot stand gekomen?

Eerste indrukken Hans Jungerius:

Het landschap is een weerspiegeling van opéénvolgende zienswijzen & gebruiken. In 
deze weerspiegeling zien wij niet alleen de generaties voor ons, maar ook onszelf.

Er woedt een stille strijd in het agrarische landschap. Het platteland wordt bewoond 
& bewerkt & bekeken. Ruilverkavelingen als het hoogtepunt van de moderne wil tot 
beheersing van onze omgeving. Het fysieke, de ratio & het kenbare zijn de enige 
elementen die er zijn. Identiteiten en de geschiedenis zijn even onbelangrijk als de 
geschiedenis. Er heerst slechts een berekenbaar ‘NU’, het heden is eeuwig, een 
voortzetting ervan is de toekomst. Ontwikkelingen zijn lineair & voor afwijking kan 



geen plaats zijn. Plekken zijn onderling inwisselbaar & onderscheiden zich ten 
opzichte aan elkaar hooguit door verschillen in fysieke, kenmerkende 
eigenschappen.

De toekomst van strenge rationalisering van het landschap ligt inmiddels achter ons. 
Naast de fysieke omgeving bewonen we namelijk ook een symbolische omgeving, en
deze is minstens zo belangrijk. Net als de natuurlijke omgeving is ook de symbolische
omgeving voortdurend aan verandering onderhevig.

Het streekeigene ontwikkelt zich tot een curieus amalgaan waarin nabeelden van 
tradities, replica’s & citaten van het landelijke zich versmelten met het werkende & 
functionele. Het binnenlands toerisme blijft dan ook iets treurigs houden: 
‘eeuwenoud’, ‘de sfeer van vervlogen tijden’, ‘tijdloos’, ‘ultiem landelijk’, ‘pure 
plattelandsbeleving’, en de klassieker: ‘rust en ruimte’.

Waar ben ik?
Ruimte: Hof van Twente, Diepenheim, Erve de Wezel. Tijd: 21 april 2012.
Streekeigen? Hoe pijnlijk ook, nu is hier het asbest streekeigen, dit is het 
asbestlandschap: derde generatie asbestverwijdering! 

Verkenner 4
Laurette van Slobbe publiceerde augustus 2009 het boek Eten en drinken met wilde 
planten. Gids voor het herkennen, oogsten en bereiden van wilde planten. Vanuit 
Hof van Twello leidt zij mensen met haar cursussen, wandelingen, lezingen, boek en 
nieuwsbrief door de kieren van het productielandschap. “Ik nodig je uit te proeven 
van brandnetel en valeriaan, en vertel over de wonderbaarlijke voedingswaarde en 
andere kwaliteiten van de planten om ons heen.”

Eerste indrukken Laurette van Slobbe:

Een landschap is voor mij vanuit voedseloogpunt meteen concreet en waardevol. 
Nog geen tien stappen verwijderd van de Wezel, staat de berm vol met zevenblad, 
brandnetel, paardebloem, gele dovenetel, fluitenkruid, hondsdraf, gras, braam, 
krentenboom, speenkruid, veldzuring, weegbree, vlier, schapezuring. Allemaal 
eetbaar! Iets verder pinksterbloem, rode klaver. Voor mij is elke M2 landschap al 
gauw een zegen, vol gezonde voeding. Berenklauw, bijvoet, vogelmelk, paarse 
dovenetel, herderstasje, duizendblad, kleine veldkers, smeerwortel, kleefkruid, 
melde.

De randen van de akers staan boordevol wilde planten. Met maaien haal je 
meerdere overvloedige oogsten



Ik kijk met de verwondering van iemand die al veel landschappen heeft gezien, dit is 
niet vanzelfsprekend, dit landschap! Zoveel rust en ruimte, het landschap is zo open, 
bijna geen prikkeldraad. Het lijkt wel één voedseltuin (potentieel). Dit is voeding en 
farmacie tegelijk. Maak het landschap renderend, er zijn genoeg hagen, 
akkerranden. Voeding uit de kieren van het cultuurlandschap, daar waar de naden 
van het moderne productielandschap elkaar net niet kunnen overlappen.

Lisdodde, waterkers, schoon water, noten, …. akkerkool, heermoes, moerasspirea, 
riet, witte dovenetel, bosbes (larix?, berk, beuk), engelwortel, hop, teunisbloem, 
wilgenroosje, viooltje, kers.

Een schitterend landschap, nog tamelijk extensief, afwisselend, glooiend, groen. 
Maar wat een gemiste kans tegelijkertijd vanuit plantaardig voedsel perspectief 
bekeken. Hier kan een tuin van Eden groeien met respect voor het landschap zelf, 
een geheel nieuw voedend -en renderend- landschap. Een landschap waarvan de 
wilde vegetatie wordt gewaardeerd vanwege de gezondheid die deze biedt, 
preventief en genezend: een regio die kiest voor nieuwe wegen, en plantaardige 
voeding, heeft de toekomst. 


