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EÉT JE UITZICHT – reflectie op drie verkenningsdagen in 4KM2 
 
Vraag en doelen 
We hebben de ongewone vraag gesteld naar de eetbaarheid van het landschap, met als proefgebied een 
uitsnede van 2 x 2 kilometer bij Diepenheim.  
De eerste hypothese was en is: Er is een blinde vlek bij de mens voor hoe voedsel en landschap met 
elkaar samenhangen: in het landschap herkennen we ons voedsel niet, in ons voedsel herkennen we het 
landschap niet. Het doel dat hoort bij deze hypothese is de vorm, aard en karakter van de blinde vlek 
helder te krijgen, waarbij we een veelvoud aan perspectieven aan het woord laten komen. 
De tweede hypothese is dat wanneer je de blinde vlek kent, je kunt kijken naar datgene waar de vlek je 
het zicht op benam. Daarmee is de eerste voorwaarde voor verandering geschapen. We gaan niet het 
proefgebied herontwikkelen, het doel van dit project is om te kijken welke ruimte voor veranderingen 
ontstaat door het helder in beeld krijgen van wat de blinde vlek inhoudt. 
 
Materiaal 
Wat is er verzameld cq gemaakt tot nu toe?  

• 8 essays en 4 in de maak van de 12 verkenners 
• 12 korte blogs van verkenningen 
• 3 columns van panelleden  
• een expo in de vorm van een tafel (laatste panelen zijn in productie) van Eloi Koster 
• beelden van het landschap, van verkenners, van voedsel, van gesprekken 
• recepten en beelden van kok/ontwerper Ernst Ruijgrok 
• geluidsopnames van de gesprekken 
• korte film van de eerste verkenning 
• website met deze producten 

Verder is er bij de voorbereiding van het project en tussentijds en onderling mailverkeer geweest waarin 
gedachten en ideeën werden uitgewisseld door de kunstcommissie, het panel, verkenners en curatoren.  
 
Op zoek naar draden 
In deze veelheid aan materiaal zijn we op zoek gegaan naar draden waarmee we een verhaal kunnen 
spinnen dat licht laat schijnen op de blinde vlek. De vier onderzoekslijnen zoals na de LENTE sessie 
geformuleerd in ons achterhoofd:  

1. Classificatie van voedsel 
2. Classificatie van tijd en ruimte 
3. Tussen droom en werkelijkheid 
4. Kunst als katalysator 

De eerste twee onderzoekslijnen hebben het meest betrekking op de blinde vlek (eerste hypothese), de 
volgende twee op de voorwaarden tot of kansen op verandering (tweede hypothese). 
 
We hebben alle stukken herlezen en tekstfragmenten eruit gelicht die naar onze mening bijdragen aan het 
verhaal. Hiermee bezig zijnde zagen we bij elke onderzoekslijn een of meerdere thema’s.  
 
Classificatie van voedsel 
Het bewustzijn dat het landschap niet alleen voedsel voor het lichaam produceert, maar als geheel ook 
voedsel voor de geest is wordt onvoldoende (h)erkend door de mensen in het landschap. Wat is de 
omvang van de afstand tussen deze twee extremen, in het landschap en in (historische) beleving. En 
waar ontmoeten ze elkaar mogelijk. 
Observaties langs deze lijn zijn te herleiden naar de volgende thema’s:  
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• de paradox van de indirecte en directe eetbaarheid  
• de fysieke en mentale ontoegankelijkheid (onbereikbaarheid van het voedsel) 
• de afstand tussen mens en voedsel (stad en ommeland) 
• de smaak en gezondheid van het landschap  

 
Classificatie ruimte en tijd 
Van oudsher is het cultuurlandschap een nevenproduct van voedselproductie: van wonen en werken. De 
classificatie van ruimte en tijd kent in Twente drie tijdsperiodes: de productie van woeste gronden-
gemengde landbouw, landbouw met mest en energie van buitenaf en de geïndustrialiseerde landbouw.  
Observaties langs deze lijn zijn te herleiden naar de volgende thema’s:  

• ontkoppeling van mens en landschap 
• de spanning tussen het productielandschap en het vrijetijdslandschap 
• van multi– naar monofunctioneel landschap 
• de paradox van plantenaantallen 

 
Tussen droom en werkelijkheid  
Te starten vanuit streven naar een andere kijk op voedsel vanuit een economisch en ecologisch reëel 
perspectief. Er is een grote kloof tussen het voedsel dat we kopen in de supermarkt en de oorspronkelijke 
verschijningsvorm in het landschap waaruit de door ons gekochte producten geproduceerd worden. Zijn 
het de producten die we willen? Als we gezond en betaalbaar voedsel willen, is dit dan het landschap dat 
we krijgen? Als we duurzaam geproduceerd en met aandacht voor het welzijn van de dieren 
geproduceerd voedsel willen eten, gaat het landschap er dan anders uit zien? Als we het landschap van 
onze (‘valse’) herinnering bouwen, wat voor voedsel levert dat dan? Hoe kunnen we de productiewijze 
herkennen? Willen we de productiewijze herkennen? 
Observaties langs deze lijn zijn te herleiden naar de volgende thema’s:  

• landgoederen als bemiddelaars – landgoed 2.0 
• maak de kieren en randen in het landschap renderend 
• vitaliteit en diversiteit (in landschap en voedsel) 
• lokale verbindingen, initiatief nemen en samenwerken! 

 
Kunst en transformatie 
Het is de kunst die het initiatief heeft genomen om te zoeken naar de blinde vlek, kan de kunst de blik 
openen voor het landschap als geestelijk voedsel. Wordt de kracht van het landschap als geestelijk 
voedsel bepaald door de herkenbare betekenis? Of wordt die bepaald door maximaliseren van onderling 
begrip, ruimte voor diversiteit. Kan de kunst zichtbaar maken in welke mate het landschap overbelast is? 
Denk over actief vormgeven aan, of voorwaardes scheppen tot, die bijdragen aan fysieke gesteldheid van 
het landschap en de geestelijke (=culturele) kwaliteit in het landschap: in beheer, in de beleving, in de 
productie, in de marketing, in de consumptie, aan tafel. 
Observaties langs deze lijn zijn te herleiden naar de volgende thema’s:  

• zien en laten zien, weten en kennen 
• de lijfelijke verbinding ervaren, het landschap ETEN 
• het 3e landschap, weerspiegeling van meerdere aspecten van ons mens zijn 
• lokaal eten is sociaal, is emotie, is verhaal; hoe druk je het landschap uit in een streekgerecht?  
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