
Verkenning zomer

Op zaterdag 23 juni vond de tweede verkenning plaats. Verkenners Miriam Velter, Bernard
Harfsterkamp, Joeke Vellema en Curdin Tones werden het landschap ingestuurd met 
vragen als: ‘Welk onbedoeld voedsel kom je in de naden en kieren van dit landschap 
tegen?’ en ‘Zijn moderne, grootschalige landbouw en natuurlijk, spontaan voedsel elkaars 
tegenpolen in dit gebied, of kunnen zij elkaar versterken?’. Een antwoord op deze vragen 
wordt gegeven in de essays die de verkenners schrijven.

Verkenner 1
Curdin Tones, kunstenaar, kan in de schoonheid van het landschap het handwerk van de 
boer herkennen en proeft de smaken.

Eerste indrukken Curdin Tones:

Als kunstenaar probeer ik vandaag vast te leggen hoe die speciale manier om als mens 
tussen de planten te staan me raakt, hoe dit landschap en de dingen tot mij als mens 
spreken.

Een deel van het jaar woon ik in Zwitserland in het boerendorp waar mijn familie vandaan 
komt. Ondanks grote veranderingen leven veel mensen daar nog van het land. Vanuit die 
achtergrond is voor mij een boerenlandschap een verbinding tussen wonen en het land 
bewerken. Dat dit hier niet meer zo is, werd me in de loop van de dag steeds duidelijker. 
De boerderijen in het landschap suggereren nog die symbiose, maar wonen, werken en 
eten zijn van elkaar losgekoppeld. Het is een mooi boerenland hier: de boerderijen staan 
er, het land ligt er groen bij, prachtig licht vandaag. Maar is cultuur hier een product van 
het landschap?

Als je hier de boerderij uit loopt, de weg op, het land in, dan zie je wat een rijkdom aan 
natuurervaringen hier op een klein oppervlak direct naast elkaar al te beleven is. Aan de 
ene kant van de weg een boerderij, met een betegelde decoratieve tuin, witte stoelen, 
zonovergoten bloemen in plantenbakken. Gelijk aan de overkant ligt een ontoegankelijke 
wand van bomen en struiken; een groen oerwoud van planten en bladeren waar je buiten 
blijft, maar eigenlijk naar binnen wil lopen, de schaduwen bieden er een heel andere 
ervaring en beloven ontdekkingen en geheimen.

Ik zoek naar kunnen zien wat je proeft, en wil altijd proeven wat ik zie, om het landschap te
ervaren. Dit landschap is mooi voor het oog, maar hoe geraak je er? Alles lijkt eigendom, 
en ik voel me als wandelaar veroordeeld tot de berm en gemarginaliseerd. Mag ik hier wel 
wandelen, mag ik hier wel zijn? Hoe kan ik me hier met de planten en de dieren 
verbinden? Kan ik hier mijn mens-zijn onderzoeken in de relatie met de wereld die mij 
voedt?

Wat ik hier zie zijn verschillende zones die uiteenlopende natuurervaringen bieden. Een 
zone is de vruchtbare akker, het functioneel geordende, monotone productielandschap 
voor mais of gras, een landschap dat de blik toestaat, maar mij als zintuiglijk mens buiten 
houdt, met alleen de boerderijen, en huizen met hun tuinen als ontmoetingspunten. De 



tweede is schraal en zanderig, gebonden aan het water: de Schipbeek. Dit is een marge 
voor natuur en de recreërende mens, een gebied met Tijm en Johanneskruid dat je kunt 
zien, proeven, ruiken. Een derde zone is de aaneenschakeling van houtwallen, randen, 
het schaduwrijke, groene oerwoud, geheimzinnige bladerrijkdom, fysiek vrijwel niet 
toegankelijke lijnen die je blik door het landschap leiden. De vierde is het dennenbos; het 
voelt er Scandinavisch, je loopt op mossen in geheimzinnig maar helder licht, sporen van 
houtkap. En ten slotte de verzorgde voortuinen van de boerderijen; de herkenbare en 
inwisselbare planten en potten in keurige ordening, het hobbypaard en de sierkippen in de 
wei erachter. Die vijf sámen! Dát maakt het streekeigen uit.

Kun je in een streekgerecht of streekmenu al die zones recht doen? Hoe kan een gerecht 
van verbondenheid en afstandelijkheid tegelijk getuigen? Kun je dat indirecte landschap 
smaken en vormen geven die op je bord gezamenlijk net zo spreken als de rijkdom aan 
natuurervaring die dit landschap biedt? Kan dat zo dat je het functionele land daarna al 
kunt proeven als je er naar kijkt? 

Verkenner 2
Sergeant Vellema, infanterist bij de Luchtmobiele Brigade, survival specialist training in 
Duitsland en Noorwegen.

Eerste indrukken Joeke Vellema:

Vanochtend bij het binnen rijden van de 4KM2 zag ik een haas in het land en zat er bijna 
een fazant onder de auto. Wanneer ik naar dit gebied kijk alsof ik in vijandelijk gebied me 
zelf ongezien in leven moet houden dan zie ik kansen. Er zijn hier stukken bos, dichte 
houtwallen, in de zomer kan je hier wel een tijdje ongezien aan je eten komen. Ik zag 
onder een rieten dak op een stellage het kadaver van een ree, dat lijkt mooi om een ree te 
strikken, maar zo’n dier is te groot, die kun je niet slachten en in een keer opeten. Dan 
moet je het kadaver gaan verbergen en heb je er al gauw niets meer aan.

Normaal gesproken heb je noodrantsoenen bij je die je een paar dagen op weg  helpen. 
Je hebt een survivalkit bij je dat je vooraf vult met spulletjes die je helpen om dit specifieke
landschap te overleven. Watten als een tondel om vuur te kunnen maken zitten er altijd 
wel in. Hier waar water is ook vislijnen, haakjes, loodjes. Wat soepel dun groen ijzerdraad 
om strikken te kunnen zetten.

Om lichamelijk te kunnen blijven functioneren is de eerste prioriteit water. Zo ’s zomers in 
dit landschap kun je niet langer dan drie dagen zonder drinken. Zoeken naar stromend 
water, kijk uit voor industrieën mest- en gifstoffen van de landbouw. Het water zo mogelijk 
tien minuten koken, maar beter ziek dan uitgedroogd. Als het noodrantsoen op is moet je 
jezelf inzetbaar houden, het is dus zaak om in de dagen ervoor systematisch in kaart te 
brengen waar eiwitten zijn, vitaminen, koolhydraten en vetten. Dat is niet alleen plaatsen in
je hoofd prenten, maar ook routes, en dagritmes in het gebied. De moestuinen kun je bijna
niet gebruiken want daar zien mensen snel dat er wat uitgehaald is en gaan ze zoeken. 
Dat geldt ook voor het eten van huisdieren, vaak erg makkelijk, ze zijn tam, maar mensen 
gaan ze zoeken en kunnen dan jou vinden. Maar nestkasten en dan eerst die dieper in 
een bos, daar zitten in deze tijd eiwitten in, jonge vogels of eieren.

Het gaat dus om –ongezien- water te vinden om te kunnen blijven functioneren, 
koolhydraten om geen honger te hebben, eiwitten voor de spieren, vitamines om gezond 
te blijven, en vetten, altijd moeilijker, voor de langere termijn. De schaalvergroting van de 



landbouw maakt het niet makkelijker om voedsel en schuilplekken te vinden.

Vandaag hier heb ik even het bos verkend, en vooral planten verzameld, daarna naar de 
beek om te vissen. Het is gelukt, maar te laat het kleine visje gevangen om die grote 
snoek die ik wilde brengen nog binnen te halen.

Verkenner 3
Bernhard Harfsterkamp is natuuradviseur en schrijft over natuur en landschap. De natuur 
wekte al vroeg zijn interesse en vanaf zijn jeugd is hij actief als natuuronderzoeker 
(specialiteit planten, vegetatie en landschap) en natuurbeschermer. In 2011 verscheen van
hem het boek Beleef de Natuur van Winterswijk. Hij is ook medewerker van de plaatselijke
radiozender Radio Slingeland. Elke zaterdag vertelt hij een kookverhaal, waarbij hij ook 
aandacht besteed aan wilde planten, die je in een smakelijk gerecht kunt verwerken. 
Bernhard Harfsterkamp heeft ook jarenlang een column voor de Tubantia verzorgd.

Eerste indrukken Bernard Harfsterkamp:

Mijn blik is op de grond gericht. Meteen bij de eerste stappen kijk ik naar de planten, 
planten vertellen iets over het echte landschap. En als ik zo loop, kijk, dan schrijf ik 
meteen de namen op. Ik orden zo mijn gedachten over dit gebied, maak een film van het 
landschap in mijn hoofd. Langzaam komen er dan karakteristieken naar boven, en herken 
ik globale vegetatietypes, samenhangen tussen de planten die horen bij een natuurlijk 
landschap, of bij menselijk gebruik. Ik heb hier vandaag niet meer dan 1/3 van de 4KM2 
kunnen inventariseren, dat komt ook omdat de meeste paden hier doodlopen. Ik kom zo 
kijkend op 175 soorten. Dat klinkt misschien veel, maar het is lager dan het slechtste 
gebied rond Winterswijk, toch een op het oog vergelijkbaar landschap. Daar vindt je er nog
altijd meer dan 200, en in het beste gebied, ook met hoge natuurwaarde, vindt je meer dan
400 soorten. Jammer genoeg kan ik het hier ook niet compenseren met bijzondere 
soorten, die zijn er niet hier. Alles is hier algemeen en dat past in een tendens, de tendens 
naar het lege landschap, een landschap met een lage biodiversiteit: weinig 
plantensoorten, weinig diersoorten, nauwelijks insecten. Opvallend hier dat ik geen bijen, 
hommels zie. Het is een slecht bijenjaar, maar ook weinig vlinders, er bloeit hier gewoon te
weinig.

De houtwallen zijn wel mooi in dit gebied met hun opeenvolgende kruid- struik- en 
boomlagen, deze zou je nog wel kunnen ontwikkelen tot ‘smulstroken’. De akkerranden 
zijn heel smal en hebben mens en dier weinig te bieden. Braam en brandnetel zijn 
cultuurvolgers aan de rand van de mais en graslanden, de cultuursteppes die we hebben 
gemaakt voor de productie van melk en vlees. Onze gronden zijn overal te voedselrijk voor
echt veel soorten, het regent hier al voedsel. Maar juist op die rijkere bodem vind je 
braam, brandnetel en vlier, de ‘lekkere’ soorten. Je kunt zeggen, een voedselrijke bodem 
is de basis voor een lekker landschap, een voedselarme bodem voor een mooi landschap.
De natuur was op zijn mooist toen het boerenleven armoedig en hard was. Wat wij 
beschouwen als natuurrijkdom was het gevolg van jaren overmatig gebruik, van uitputting.

Op Europese schaal gezien boeren we te intensief, voeden we de grond te veel, om 
natuurlijke soorten in stand te houden. Dat is ook van belang voor de soorten die we 
verbouwen, eens in de zoveel tijd is her-kruisen met de oorspronkelijke wilde soort nodig. 
Wat als die verdwenen zijn? De randen zouden breder moeten, er zou meer braakland 
moeten zijn in dit gebied, voedingsbodem voor non-permanente natuur!



Verkenner 4
Miriam Velter is verzamelaar en onderzoeker van eetbare mogelijkheden in eigen tuin en 
bos. Met de biologische supermarkt in je kielzog is eten van wat dichtbij groeit een 
boeiend experiment. Miriam bouwt samen met 39 andere praktisch idealisten een wijk van 
23 aardehuizen in Olst waar permacultuur (duurzame eetbare tuinen) een belangrijk 
onderdeel van is. Ze is werkzaam als projectleider bij AOC Friesland waar ze projecten 
initieert om biologische landbouw en voeding onder de aandacht van leerlingen en 
consumenten te brengen. Miriam is co-auteur van het kookboek Friese Liefde.

Eerste indrukken Miriam Velter:

Alhoewel ik zelf vegetariër ben, ben ik altijd wel nieuwsgierig naar de (eetbare) dieren in 
het landschap naast onze vertrouwde landbouwhuisdieren zoals koeien en varkens. Toen 
ik vanochtend van jager en veehouder Wim hoorde dat er vorige week ganzen zijn 
geschoten heb ik rondgevraagd en gebeld, maar het is niet gelukt een gans te 
bemachtigen. Ze liggen in de vriezer te wachten op Kerstmis.

Voor mij als vegetariër ziet dit landschap er niet smakelijk uit, eerder DROOG. Op een 
enkele mooie moestuin na is alles gras en mais, geen tuinbouw, wel mooie houtwallen. 
Het landschap als geheel oogt lekker bekeken door de ogen van de koe, die alles nog 
eens kan herkauwen. Voor mij zou het landschap er aangenamer uitzien als het gevuld 
zou zijn met fruitbomen en groenten. Je ziet aan de akkers met maïs dat er een hoge 
onkruiddruk is, dan is het heel intensief om biologische tuinbouw te bedrijven. Als boer 
moet je daarvoor vakkundig, creatief en inventief zijn. Door andere bemesting zoals 
compost en het bedekken van de bodem met plantaardig materiaal bijvoorbeeld. De 
productie van plantaardig voedsel is minder omslachtig dan het maken van dierlijk 
voedsel. Want voor het produceren van 1 kilo vlees is 10 kilo plantaardig voedsel nodig.

In de jaren tachtig ontving de boer vijfennegentig (gulden)cent voor een liter melk, nu 
dertig eurocent. Om een gelijkblijvend inkomen te garanderen moet je dus al anderhalf 
keer zo veel produceren, denk dan ook nog aan inflatie, investeringen en het is duidelijk 
dat er meer koeien moeten zijn per boer. Omdat de bedrijven niet zo groot zijn, wordt er al 
snel voor gekozen om de koeien op stal te houden. Het voer komt maar ten dele van eigen
land en wordt verder ingekocht. Dit lijkt onmogelijk vol te houden.

Het landschap hier is in de afgelopen vijftig jaar eentoniger geworden vertelt Wim. Je zag 
vroeger voeder- en suikerbieten, tarwe, rogge, gerst en haver, en dat bracht ook allerlei 
andere vogels met zich mee zoals patrijzen. Die gewassen zie je niet meer, de patrijzen 
ook niet. De soortenrijkdom van planten en insecten in dit gebied kan vergroot worden 
door een meer diverse toepassing van akker- en tuinbouwgewassen. Nu tref ik kleine 
hoeveelheden planten en vruchten in berm en bos die lekker zijn als smaakaccent of 
salade maar waarmee ik mijn buik niet vullen kan. Voor een duurzame voedselvoorziening
is een fruit- en groenterijker landschap nodig. De biologische land- en tuinbouw zijn 
hiervoor onmisbaar.

Als we dát landschap dan eten, zouden we lekkerder in ons vel zitten! 


