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Als het woord IDENTITEIT niet al te pas en te onpas gebruikt wordt, dan zouden 
we bijna vergeten dat tot voor kort GENUS LOCI zodanig was misbruikt dat het door 
velen in de ijskast werd gezet. Proeftuin Twente haalt beide zonder onderscheid naar 
voren,  en combineert het met een toekomstvisie als U-bocht constructie. Hiermee 
wordt de utopische traditie in de context betrokken. Gelukkig staat het exemplaar van 
Francis Bacon, ‘The Advancement of Learning and New Atlantis’ nog in de kast. De 
rug is ernstig verbleekt, maar tekst en aantekeningen zijn nog leesbaar. Deze filosoof/
natuurwetenschapper leefde aansluitend op Thomas More, maar combineerde zo mooi 
natuurvorsing en maatschappijfilosofie, dat hij nog als voorbeeld dient. Ergens in zijn 
tijd zijn de harde natuurwetenschap en het romantische natuurverkennen uit elkaar 
gedreven. Beide richtingen verdienen een warme belangstelling al zouden ze niet op 
een hoop gegooid moeten worden zoals in New Age/ Holisme te snel gebeurt.

Voor  we het boekwerk met de opdracht van Proeftuin Twente openslaan moeten de 
gedachten helder zijn over IDENTITEIT en GENUS LOCI, plus de planningshorizon van 
2030 als referentiepunt voor welke beslissingen nu moeten worden genomen.

Het gaat bij identiteit om onderscheidingsvermogen in tweeërlei zin: onderscheidend 
vermogen, en/of het vermogen te worden onderscheiden. Ter identificatie moet 
een serie/samenhang op overeenkomsten en herkend worden. Om te kunnen 
onderscheiden is  abstractie van individuele kenmerken noodzakelijk, hiervoor staat 
een typologie aan de basis.

Proloog
Twente 2030: Diagonale spiegeling van tijd en plaats



3ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX

Intermezzo 1
Eilandentheorie uit de ecologie
Eilanden, le�erlĳk of figuurlĳk (een 
laatste stuk jungle te midden van ontbost 
gebied) zĳn kwetsbare gemeenschappen. 
Populaties hebben een grotere kans 
op uitsterven (Island Theory and 
Conservation Practice. by Craig L. Shafer), 
maar ook is er juist op eilanden sprake 
van versnelde evolutionaire verandering. 
(The beak of the Finch, Jonathan Weiner).
Bĳ vergroten van het gebied van een 
biotoop middelen ontwikkelingen uit, 
maar wordt overleven kansrĳker. Het 
streven naar groei van aantal en gebied 
is een manier van –schĳnbaar- vergroten 
overlevingskans -, en tegelĳkertĳd 
garantie voor vermindering van uniciteit/
identiteit. Conclusie: bĳ verdwĳnen 
isolement verdwĳnt de eigen identiteit

IDENTITEIT : ISOLEMENT = CONSTANT
↑   ↑

Voor een landschap, voor een cultuur, is de identiteit per definitie gelaagd. Iedere 
verandering neemt elementen uit het verleden mee (kleine boerderij wordt groter), 
of vinden ruimte naast het bestaande (een tweede boerderij op het bezit – een 
kanaal wordt gegraven), of  herdefiniëren wat was (een karrenpad wordt snelweg) 
of transformeren (weilanden worden nieuwbouwwijk – woeste gronden worden 
ontgonnen). Het invoegen van voor het landschap nieuwe elementen (bv een kanaal) 
of een transformatie als de ontginningen of de nieuwbouwwijken zijn de meest 
wezenlijke veranderingen. Steeds wordt het landschap naar de hand gezet, meestal 
op economische gronden, soms op emotioneel/esthetische (landgoederen), altijd op 
leefbaarheid?
De schaal van het naar de hand zetten van een landschap wordt bepaald door de 
binding met het landschap en economie. De oorspronkelijke cultuur leefde niet alleen 
in een landschap, maar leefde van dat landschap. De cultuur is bijna een uitdrukking 
van het landschap. Wanneer de economie groeit in schaal, van lokaal naar regionaal, 
naar internationaal kan een deel van de binding aan het fysieke landschap vervallen. 
De lokale cultuur zal veranderen door bovenlokale invloeden. Landschappelijk vallen 
lokale kenmerken ten dele uit door bijv  Europese landbouwnormen, koppeling aan 
Europese infrastructuur, landelijke of zelfs internationale bedrijfsvoering, en ook mode 
(internationaal) boven traditie. De uitwisseling van ideeën is niet langer lokaal (put, 
kroeg, kerk, …-bekrompen?) maar internationaal (reizen,  internet). Dat is een proces 
van differentiatie enerzijds (meer ‘stemmen’ binnen de gemeenschap) en uniformering/
egalisering/standaardisering anderzijds (vele stemmen en ideeën middelen uit naar het 
meest acceptabele (beste?!) idee).
De roep om identiteit valt samen met het verdwijnen van lokale kenmerken, daarom 
wordt identiteit vaak nostalgie, een kunstmatige herleving van wat verdween of 
dreigt(dreigde) te verdwijnen. Lokale ontwikkelingen blijken overigens bij vergelijking 
minder uniek dan je misschien zou (willen) denken. Noaberschap, Marken, 
veenontginning, textielindustrie komen allemaal ook voor in andere gebieden 
dan Twente. Waarschijnlijk is identiteit meer (zelf)beeld en promotie dan harde 
werkelijkheid. Waarin kan ik me onderscheiden? Waarin ben ik speciaal/anders? In 
welke niche kan ik naam maken/overleven. In het laatste geval klinkt noodzaak door en 
de meeste  kans op uniciteit, maar in alle andere gevallen lijkt de roep om IDENTITEIT 
toch ‘puberale’ trekjes te bezitten. Identiteit (onderscheid) en ‘branding’ (maakbaar 
onderscheid) liggen dan erg dicht bij elkaar.
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Intermezzo 2
Het mankement van de ecologische 
vergelĳking
Snelle veranderingen kunnen (tĳdelĳk?) 
leiden tot toename van biodiversiteit: 
de bestaande soorten overleven, nieuwe 
soorten dringen binnen. De nieuwe 
soorten vinden niet hun natuurlĳke 
vĳanden en ontwikkelen sneller dan de 
inheemse soorten in dezelfde niche. De 
nieuw soorten verdringen de inheemse 
(“plaagplanten”). Vervolgens blĳkt 
dat de nieuwe soort geen herkenbare 
prooi is voor de rest van de aanwezige 
gemeenschap: insecten kunnen niet 
overweg met de bevruchting, vogels 
kunnen de zaden niet eten, de bodem kan 
het blad niet verteren, …
Twente is het deel van Overĳssel waar 
altĳd sterke migratiestromen in zichtbaar 
zĳn geweest (Geertje Mak, Sporen van 
verplaatsing. Honderd jaar nieuwkomers 
in Overĳssel Kampen, 2000) Hoge 
zandgronden tussen gebieden die tĳdelĳk 
onbewoonbaar waren door water of 
wind, ruimte voor ontginningen, nieuw 
werk voor veel mensen in de textiel en 
staalindustrie. Korte bloei en dan blĳkt 
de grond te arm, de infrastructuur te 
matig en wat kort bloeide, krimpt ook 
weer. In en uit stroomden de mensen. 
In de 20ste eeuw vanuit  heel de wereld 
in verschillende stromen, eerst België en 
Italië (1914) en later Duitsland, Armenië, 
Hongarĳe, Spanje. Opnieuw Italië, 
Marokko, Turkĳe, … 

Heeft identiteit eigenlijk iets uit te staan met originaliteit, met oorspronkelijkheid.? 
Alhoewel lokale ontwikkelingen minder speciaal zijn dan je denkt, bij vergelijking kan 
het verschil groter zijn door de fase waarin een aanwezige laag is blijven steken, of het 
moment waarop een verdwenen laag ophield invloed uit te oefenen. Het gaat om het 
tempo waarin is doorontwikkeld in samenhang met fase en tempo andere aanwezige 
lagen in vergelijking met vergelijkbare gebieden. Leveren gelijksoortige gebieden 
(abiotisch gelijk, ecologisch vergelijkbaar) gelijksoortige culturen op in de zelfde tijden? 
Culturen veranderen met de tijd mee. Als een cultuur ‘achterblijft’, blijft een landschap 
‘intact’, en wordt wat ‘gewoon’ was ‘uniek’. Misschien is dit een reden waarom zo 
veel identiteit als cliché ervaren kan worden. Geladen door nostalgie wordt een te 
gewoon verschijnsel/idee/ding te ver verheven? 
Als een cultuur vooruitspringt (in Twente bijv tijdens de mechanisatie van de 
textiel) verandert een landschap voorbij haar eigen maat. Zowel voor Twente als 
voor bijvoorbeeld Limburg ten tijde van de grote mijnen, zijn er ronkende gedichten 
geschreven over de priemende welvaart die in wolken over het landschap werden 
uitgewaaierd. Lyrisch bijna. Puur ‘futurisme’. 
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Intermezzo 3
Tussen nu en 2030
Wat moeten we nu doen om in 2030 
de gevonden/gewenste identiteit te 
versterken/realiseren? Dit leidt tot een 
vergelĳking van nu in het heden met het 
nu in de toekomst. Dat vertoont nauwe 
overeenkomsten met de techniek van een 
utopie. Thomas More schreef zĳn boek 
Utopia als een maatschappĳkritiek op 
de tĳd en cultuur waar hĳ in leefde. De 
toekomst fungeert als een loep, het tekort 
van het nu wordt uitvergroot in de ‘ideale’ 
samenleving. New Atlantis van Francis 
Bacon kiest een ‘verdwenen’ land dat 
zich heruitgevonden hee� en zelfstandig 
verder ontwikkeld tot een ‘ideale’ 
samenleving die met een combinatie 
van meewarigheid af en toe de gewone 
wereld bezoekt. Meewarig vooral uit 
sociaal en filosofisch oogpunt, maar, ook 
afgunstig (?) uit noodzaak om de laatste 
wetenschappelĳke vindingen op te doen. 
Er is dus ook sprake van een tekort aan 
ontwikkelingsmogelĳkheden. In Brave 
New World van Aldous Huxley, slaat 
de doorontwikkelde ideale samenleving 
op een eiland door, en is de toekomst 
een zwarte satire. En wat te denken van 
het doemscenario van een toekomst die 
eigenlĳk het heden becommentarieert,  
het boek over het inmiddels gepasseerde 
punt 1984, van George Orwell. Beide 
voorbeelden van een ‘distopie’. Voor 
Twente 2030 kunnen we zoeken naar het 
ideaal dat we nu zien verdwĳnen (More), 
naar uitvergroting van de heilloze weg die 
we dienen te voorkomen (Huxley, Orwell), 
naar het gemis dat de dynamiek zal doen 
herleven (Bacon). Twente 2030: Het Heden 
Voorbĳ, of, De Toekomst Gezien, of, 
Voorbĳ het Verleden.  

Voor Twente is de identiteit een samenspel van geofysisch onderscheid en culturele 
verschillen cq samenhangen. Waarschijnlijk geldt voor Twente ook dat IDENTITEIT 
meer een culturele keuze is dan een te onderscheiden gegeven. Inspiratie kan 
dan gezocht worden in in: hoe UNIEK is het OORSPRONKELIJKE landschap, de 
OORSPRONKELIJKE cultuur, de HISTORISCHE ontwikkeling, het HUIDIGE landschap 
(elementen en samenhang), het HUIDIGE toekomstperspectief? Wat is er NU, dat is 
bepaald door, of gegroeid in samenhang met het OORSPRONKLIJKE landschap. Hoe 
kan het oorspronkelijke landschap (abiotisch en ecologisch) van betekenis zijn voor 
de toekomst. Welke inzet, welke culturele keuze bepaalt restauratie/reconstructie/
(her)ontwikkelen van bestaande (voor)waarden. Inspiratie om een richting te kiezen, 
maar identiteit, dat bepalen en maken de mensen die er wonen, die het beschrijven, 
bezoeken.



6 ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX



7ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX



8 ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX



9ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX



10 ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX

Mobiele laboratoria
Threes Anna zoekt
OLDENZAAL
HUIS – EEN AARDIGE OUWE – DE 
RAND VAN DE STAD – DE WAARHEID 
– HET BOS – DE IMPORT – DE DODEN 
– DE MAN – HET GELD – VEILIGHEID 
– FANATEN – HIERARCHIE – DE 
GEMOEDELĲKHEID – HET AFVAL 
– BOURGONDIERS – DE HANDEL 
– DE TURK – NOMADEN – CULTUUR 
– GEHEIMEN – DE BUREN 
– BEWEGINGEN – HET PARADĲS 
– OLDENZAAL
Tip 9: Houd je aan je ‘noaberplicht’ 
o�ewel burenhulp. Dit houdt onder 
andere in dat je elkaars sleutel hebt, zodat 
bĳvoorbeeld de planten bĳ afwezigheid 
toch water krĳgen.

Met een enorme intensiteit wordt 
waargenomen, een buitenstaander, maar 
door zich kenbaar en zichtbaar te maken 
via de directe verslaggeving ervan in de 
krant breekt de waarneming in de privacy 
van de geobserveerden. Deze reageren 
en complementeren de uitwendige 
(objectieve) observatie met een inwendige 
(subjectieve) waarneming. Het beeld van 
Oldenzaal wordt enerzĳds geschreven 
door de buitenstaander, Threes Anna, 
maar zeker ook door de bewoners zelf (de 
reacties).
Duidelĳk wordt dat niets internationaals 
Oldenzaal vreemd is, dat het een 
gemeenschap is die over zichzelf denkt 
als kleinschalig (dorps) maar altĳd een 
stad(je) is geweest. De veranderingen 
(= meer betrokken raken op de rest 
van Nederland en de wereld) scherpen 
tegelĳkertĳd het zel�eeld aan. 
In alles wordt duidelĳk dat Oldenzaal 
een tamelĳk gesloten stad is, met de 
maat van een groot dorp. Vanuit Twente 
gezien mag een assertiever gedrag 
verwacht worden, in de zin dat de stad 
nu ontbreekt in overlegstructuren als 
Netwerkstad Twente. Ze is te klein om 
zelfstandig de andere steden uit de markt 
te prĳzen, samenwerken boven onderlinge 
concurrentie zou natuurlĳk erkennen zĳn 
dat de oudste stad niet meer de leidende 
stad is.

Literatuur, de resultaten van de mobiele laboratoria en onze pogingen tot objectieve 
observatie LENGTExBREEDTE, en tussen REGGE en DINKEL wijzen erop dat Twente 
een herkenbaar erf is. Een erf met vele bewoners. Het is opvallend dat in Twente de 
gebouwen op het boerenerf zelden haaks op de weg staan en vaak in willekeurige (?) 
hoeken op elkaar. Misschien is dat wel heel typerend, iedere eenheid bebouwd met 
meerdere ideeën. Naast deze oorspronkelijke meervoudigheid is er meer veranderd. 
Waar vroeger de gemeenschap samen het bewoonde en omringende landschap 
door gebruik vormden omdat ze direct afhankelijk waren van het land, leven we nu 
individueler en onafhankelijker van het landschap. Hoofdgebruik van het landschap lijkt 
wonen en transport, zien en gezien worden. Toch is iedere bewoner is lid van meerdere 
netwerken, en maakt gebruik van meerdere vormen van infrastructuur om individueel 
verbonden te zijn met de groepen waar hij/zij deel van uitmaakt. Die onderlinge 
verbondenheid, vroeger ‘noaberschap’ genoemd, nu ‘netwerk’, hoe los ook lijkt ons de 
beste basis om naar Twente 2030 toe te werken.

Algemene analyse
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Mobiele laboratoria
Frank Bezemer
Het nieuwe zandpad
TUBBERGEN
Frank Bezemer stelt dat functie in het 
landschap maatgevend moet zĳn, vorm de 
volger.  Het is een modernistisch principe 
dat in gang gezet wordt met een knipoog 
naar de geschiedenis. “Herverdeling 
van publieke gronden, iedere inwoner 
lid van de Nieuwe Marke, al die 
gronden samenvoegen en leggen langs 
strategische beeklopen om het landschap 
te ontsluiten”.
Gevraagd om de identiteit van de 
plek in relatie tot cultuurlandschap en 
cultuurhistorie, hee� Frank Twente 
bekeken als een tuin. De tuin die 
ontoegankelĳk bleek, die in zĳn ogen 
verstikt in kunstmatige  vertalingen van 
wat gedacht wordt dat streekeigen is. Hĳ 
komt tot een pleidooi voor een landschap 
van de toekomst waar als bindende factor 
niet nostalgie, maar het stelsel van beken 
en watergangen centraal staat. Vanuit die 
gedachte zou ecologie een belangrĳke 
rol moeten spelen in toekomstige 
landschappelĳke ontwikkelingen. Als 
de beken (of een deel ervan) voorzien 
worden van wandelpaden, dan kan de 
omgeving (zintuiglĳk) beleefd worden. 
Versterking van die zintuiglĳke beleving 
in de vorm van zichtlĳnen, hoorbare 
stuwen, uitnodiging tot bĳdragen aan 
beeldvormende sporen in het landschap 
(de stenenstapel bĳ het retentiegebied). 
We pakken twee ideeën op uit het 
voorstel, iedere inwoner lid van de 
herverdeelde publieke gronden en 
uitnodigingen in het landschap. Het eerste 
onderdeel is uitgewerkt tot het voorstel 
van de 10 noaberschappen en het tweede 
hee� vorm gekregen in de zegplaatsen.

Er zijn een tiental krachten te onderkennen in Twente die het erf ruimtelijk 
landschappelijk beïnvloeden. Het oorspronkelijke erf wordt gekenmerkt door beken en 
reliëf, begrensd door moerassen (N en Z)  en riviertjes (O en W). Het oorspronkelijke 
erf is een versnipperd mozaïek geworden door ontginningen, nederzettingen, wegen, 
kanalen. Vervolgens in de 20ste eeuw door schaalvergroting vielen door waterbeheer 
beken uit, groeiden anderen uit tot dode waterwegen. Industrialisatie van de 
landbouw, nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, allemaal net als overal in Nederland. 
In dat proces zijn er veel grijze saaie landschappen ontstaan. Het is deze versnippering 
en groeiende saaiheid die landschappelijk de vraag naar ruimtelijke identiteit aanstuurt. 
Om te ontsnappen aan nostalgisch teruggrijpen en tegelijkertijd te voorkomen dat we 
als ontwerpers onze kracht overschatten met een modernistisch model van ruimtelijke 
ordening van bovenaf, moet er gezocht worden naar een basis die alle ontwikkelingen 
aanraakt op een vormende manier.
De kansen om Twentse erf weer ervaarbaar te maken liggen in het duidelijk(er) 
maken van de erfgrenzen, en herinterpretatie van de oorspronkelijke deelgebieden 
die nu uiteengevallen zijn in fragmenten die ieder op zich passen in de nationale 
ontwikkelingen = vervlakking van (bio)diversiteit.
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Mobiele laboratoria
Jord den Hollander
De Wierdense Sound Safari
WIERDEN
Het landschap vertelt verhalen en 
als je lee� kun je die vertellen, en als 
je dood bent kunnen anderen zich 
jouw verhalen herinneren. Met veel 
humor (in het landschap gevonden?) 
wordt deze boodschap geleverd door 
Jord den Hollander. Onder normale 
omstandigheden (zonder gids) gee� een 
landschap deze verhalen niet eenvoudig 
prĳs, dan moet de bezoeker de verhalen 
zoeken bĳ de mensen, bĳ de plaatsen, 
in de boeken. Die afstand herhaalt Jord 
door de bezoeker in de auto te ze�en, 
maar hĳ hee� verhalen gevonden voor 
de bezoeker. Om ze te horen moet de 
bezoeker niet uit de auto stappen, maar 
binnen blĳven: op afstand. Deze spanning 
tussen kennen, gekend worden, bezoeker, 
deelnemer en buitenstaander, toont 
een breed scala van de problemen van 
een geladen belevingslandschap, een 
landschap met identiteit gee� zich niet 
eenvoudig prĳs. Identiteit is niet een 
enkelvoudig verhaal. De kracht van een 
verhaal bepaalt de identiteit.
Deze benadering hee� ons gesterkt in de 
keus om van binnenuit te denken, niet te 
kiezen voor grootschalige of fijnzinnige 
ruimtelĳke ontwerpen De vraag naar identiteit van het gebied Twente lijkt net als overal waar deze vraag 

gesteld wordt snel te verzanden in een wij-zij tegenstelling waarin alleen over de grootste 
gemene delers overeenstemming gevonden kan worden. Deze berusten veelal op clichés 
of geslaagde marketing/branding. Wanneer we WIJ beschouwen als een (wisselende) 
verzameling individuen, dan is ZIJ een nieuwe verzameling. Daar ieder lid is van 
meerdere deelverzamelingen wordt duidelijk dat WIJ-ZIJ niet een werkbare dichotomie is, 
misschien zelfs een niet bestaande. 
Door de tien door ons onderkende krachten ruimtelijk aan te geven en de ‘leden’ van 
deze krachten te vragen zich te her-ijken op het natuurlijke erf (reliëf en beken) willen 
we het initiatief voor de (her)groei van de identiteit leggen bij de deelverzamelingen. We 
willen dit bereiken door het scheppen van ‘zegplaatsen’ waar gezamenlijke punten ter 
tafel kunnen komen in het overleg tussen leden van de deelverzameling.
We beschouwen de benadering als een uitspraak dat ontwerpen niet de manier is om 
een identiteit te maken, maar meervoudige dialoog de weg is naar het ontwikkelen van 
een identiteit, van een (ruimtelijk) landschap. De breuk met de verrommeling wordt niet 
gemaakt door alles te richten naar een gevonden of ontworpen concept, maar door 
vanuit het landschap en haar bewoners te werken.

Benadering
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Mozaiek

Twente is een erf met relatief duidelijk begrensde randen. De westgrens wordt 
geomorfologisch bepaald door de stuwwal van de Sallandse heuvelrug, de oostgrens 
door het gestuwde keileem in de lijn Ootmarsum / Losser. Ten noorden van het erf 
is het voormalige hoogveengebied rond Vriezenveen een zompige grens. Alleen 
de zuidgrens roept vragen op en loopt diffuus over in de Achterhoek met wat 
hoogveenrestanten bij Haaksbergen. Het verdient aanbeveling om de erfgrenzen in de 
toekomst te verduidelijken, door de bestaande overgangen te dramatiseren. Op die 
manier wordt het betreden van het erf fysiek en ruimtelijk ervaarbaar gemaakt. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan het versterken van de gradiënt van de Sallandse 
heuvelrug met een natte component, waardoor de Holterberg bij Rijssen begint en de 
toegang via de A1 bij Holten een duidelijke passage wordt.
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De relatieve helderheid van de grenzen van het erf verbleekt bij de indeling van het 
erf zelf. Een leidraad vormen de stroomgebieden van Dinkel en Regge, maar mede 
door allerlei ingrepen in het watersysteem zijn dat niet de dragers van een leesbaar 
landschap c.q. erf op dit moment die het wellicht wel zouden kunnen zijn. Het 
erf is een veelkleurig mozaïek bestaande uit een bont gezelschap van identiteiten, 
ingrepen en landschappen. Dat kan een kwaliteit op zich zijn, maar gevoelsmatig 
bevindt Twente zich wat dit betreft op een cruciaal moment in haar bestaan. De 
veelkleurigheid dreigt door de voortgaande versnippering van het landschap om te 
slaan in een palet van grijstinten. 
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Om deze ongewenste ontwikkeling voor te zijn is door ons een reeks van kleuren 
bepaald die het mozaïek van de toekomst zouden kunnen bepalen. De kleuren en 
begrenzingen zijn deels landschappelijk bepaald c.q. gebaseerd op de stroomgebieden 
van Regge en Dinkel en deels op de actuele verschijningsvorm van ontwikkelingen in 
het landschap in de vorm van bijvoorbeeld landgoederen en stedelijke ontwikkelingen. 
De zegplaatsen vormen articulatiepunten binnen de gewenste landschappelijke kleuren 
op dit moment. Uiteindelijk zullen de zegplaatsen de kleuren van de toekomst bepalen.



16 ERVE TWENTE / NIEUW TWENTE / APPENDIX

Een supernetwerk omspant de wereld, met metropolen als New York, Parijs, Tokio of 
São Paulo als de superknopen. Hier wordt de globale identiteit bepaald. Het netwerk 
dat deze superknopen met elkaar verbindt, is in een andere kleur gesponnen dan het 
eronder liggende netwerk van regionale knopen, waarin ook Hengelo en Enschede 
zich bevinden. In dit regionale netwerk worden nu de vragen over identiteit gesteld. 
Vanuit het besef dat hier de globale identiteit niet wordt gemaakt, maar slechts 
wordt nageaapt, ontstaat de crisis. Het lijkt alsof het netwerk van de westerse 
consumptiecultuur niet sterk genoeg is om de hele wereld te omvatten, alsof het 
teveel wordt uitgerekt. Op de al wat oudere plek Twente, maar ook in Liverpool, Leipzig 
en Detroit raakt het dun en sleets en vallen de eerste gaten. 

Supernetwerk 
Werkvloer
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De global village schudt de verhouding stad versus land danig door elkaar. Niet alleen 
woont voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de wereldbevolking in 
steden, ook het platteland ondervindt veel invloed van de global village. De vraag naar 
identiteit, niet alleen in Twente gesteld, laat zich vanuit dit perspectief verklaren. 
Ooit was die identiteit veel eenduidiger. Regionaal gedefinieerd, geografisch 
afgebakend en clichématig geworteld. De stad heeft een ommeland met dorpen en 
gehuchten, op vele manieren met elkaar verknoopt. In de Naoberschappen komen 
mensen in steeds wisselende samenstelling bij elkaar, afhankelijk van interesse 
en deskundigheid ontstaan netwerken tussen telkens andere mensen. Men kan 
dus lid zijn van meerdere Naoberschappen. De spreiding was vroeger beperkt 
en voor een belangrijk deel door afstanden en reistijden bepaald. Inmiddels zijn 
de Naobers opgelost in steeds grotere afstanden en verbanden. De wereldwijde 
internetvertakkingen van nu zijn als naoberschappen op te vatten. Daarmee lost het 
lokale streekeigene karakter op in globale gelijkvormigheid.
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Scheuren en gaten zijn in de hedendaagse kleding bewust aangebracht en verschaffen de drager identiteit. De verbleekte, gerafelde 
en opgelapte kledingstukken stralen geen armoe of sleetsheid uit, maar vrijheid en onafhankelijkheid! Deze herinterpretatie zou 
ook de identiteitsvraag in een nieuw licht stellen. Als de mazen van het supernet de plekken zijn waar de maatschappij versleten 
is, zijn het wellicht deze plekken waar de nieuwe identiteitsdragers ontstaan. De drukte, hectiek en stress van het supernetwerk 
worden vervangen door de rust, ruimte en het ongeplaveide van de mazen in het net. Investeringen zijn pas in tweede instantie 
nodig, allereerst moeten de mogelijkheden herkenbaar worden gemaakt, de biotoop worden geduid. Zoals de natuur die zich in deze 
plekken meteen manifesteert met pioniersoorten. Mossen, grassen, struiken en bomen vinden snel deze gaten in het culturele net en 
vestigen zich in de niches. Lekkende dakgoten, vochtige balken, zodra de cultuur zwak wordt grijpen de huiszwam en berkenboom 
hun kans. Ook de menselijke soort kent deze pioniers die in deze gaten hun niche vinden, niet alleen zwervers en kunstenaars. Juist 
door de individualisering van het netwerk kunnen steeds meer mensen zich los van het superweefsel vestigen. Ze duiken in de 
gaten, in de dunne gebieden, over een individueel draadje gekoppeld aan het supernet. Mensen die de stress en hectiek ontvluchten, 
voor wie de regelgeving iedere ontplooiing blokkeert. Maar ook mensen die de kansen van deze locaties inzien, mensen met hobby’s 
die in het supernet welliswaar gewaardeerd maar vrijwel onmogelijk zijn, zoals oldtimers verzamelen of een paard als huisdier 
houden. Nieuwe noaberschappen zullen hier ontstaan, deels uit noodzaak, deels als bewuste keuze op basis van de informele 
economie, en landschappelijke dragers.
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De noaberverknoping levert op den duur zeker geen eenduidig plaatje op. De 
verschillende zegplaatsen komen gegarandeerd met tegenstrijdige belangen, 
conflicterende claims, afwijkende standpunten. De structuur van naoberschappen 
heeft een overlap in lidmaatschap, en daarmee een overlap in belangen, kansen 
en mogelijkheden. Het is een structuur waar niet het democratisch compromis op 
voorhand op de agenda staat, maar deze het resultaat is van debat, met winnaars 
en verliezers. Niet voor niets hadden de naobers een spreker speciaal voor goede en 
slechte tijdingen.

Beter een goede Naober dan een verre vriend
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10 Zegplaats:

Een op de plankaart van het provinciaal omgevingsplan 
aangegeven vlak waarbinnen het zegrecht uitgeoefend mag 
worden.

11 Zegrecht:

Het recht op het uitvoeren van een tijdelijke constructie 
of handeling, welke direct of indirect commentaar geeft op 
een ruimtelijke ontwikkeling in Twente. 

12 Ten aanzien het uitvoeren van een doelstelling vallend 
onder het zegrecht dienen de volgende regels in acht te 
worden genomen:

• De handeling of het bouwwerk dient tijdelijk van aard te 
zijn.

• Het initiatief dient ten minste 1 maand van te voren ter 
toetsing liggen bij de provinciale commissie afstemming 
zegrecht initiatieven.

• Overige bepalingen in het wetboek van strafrecht 
betreffende de openbare orde blijven geldig op de 
zegplaats.

Bepalingen
BESTEMMINGSPLAN
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Voor 10 noaberschappen stellen we een zoekgebied en een verbeelding voor (ikonen). 
Thema’s zijn gekozen als vertegenwoordigers van de (in)formele economische krachten 
die het landschap vormen. Deze thema’s zijn vertaald naar een netwerk van plaatsen 
dat zich bij uitstek uit het fysieke landschap laat destilleren. De noaberschappen met 
de bijbehorende zegplaatsen is een procesaanpak die ruimte biedt aan postmoderne 
meervoudigheid. Op deze zegplaatsen kan de agenda voor de nieuwe noaberschappen 
aangezegd worden. 

Zegplaatsen
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Agenda - waterhuishouding
 
Twente is een gebied waar de bovenloop van laaglandbeken zorgen voor een speciale 
waterhuishouding. Twente is in de zomer droog en in de winter nat. In relatie met 
het huidige gebruik van het landschap is dit een probleem, hoe kunnen we natuur en 
cultureel gebruik met elkaar in evenwicht brengen.

verdroging landschap – toename piekaanbod 
Hemelwater  verharding wegen en daken
   zuivering en inzijging
Kwelwater   benutten (natuur)
Drinkwater   zuivering
   opslag en transport
   leidingen, flessen, coolers

OPPERVLAKTEWATER 
Vertragen   verbreding
   hogere bodem
Bergen   overloopgebieden
   retentiepunten

   
Beleving in het landschap 
Zien-horen-voelen-ruiken-proeven
Dichtbij  stuwen
   bruggen
   beken
   graven
   kanalen
   poeltjes
Afstand  gemalen
   broekbossen
   bruggen
   struweel
   boomrijen
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Agenda

Op basis van kleinschalig toerisme koppelt het naoberschap Twentepad toeristische belangen uit de regio met elkaar. Als zegplaats 
Twentepad dient een oude Eik bij Volthe. Met stopcontacten en computeraansluitingen rondom formeert de eik het verzamelpunt om 
van elkaars activiteiten te leren en de agenda te zetten.

Het bekenstelsel is een sterke landschappelijke drager. De laatste decennia van ruilverkavelingen leert ons langzaam dat je een 
stroomgebied niet kan fragmenteren. De waterhuishouding moet als één systeem benaderd worden, de input en output zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet een allesomvattend plan, maar een strategie waarin regenwater, drinkwater, afvalwater, 
buffer, zuivering, op verschillende schaalniveaus worden gekoppeld. Onze hypothese is dat de specifieke situatie van beken in 
Twente leidt tot een specifieke oplossing van dit probleem, waaruit nieuwe stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische 
typologieën voortkomen. Natuurlijk zullen deze globale invloeden kennen, maar de regionale onderlegger kan een identiteit opleveren. 
Op de zegplaats Reggevallei, aan een grootse natuurstenen tafel waar kwelwater opborrelt, kan dit naoberschap de agenda 
opstellen, een agenda die ogenblikkelijk herkend wordt door de leden als een die ze ook in de andere noaberschappen waar ze lid 
van zijn moeten inbrengen. Met name het noaberschap Dinkeldal herkent de benadering en werkt de agenda voor  water ter behoud 
en ontwikkeling van natuur verder uit. Zij zoeken hiervoor onmiddellijk aansluiting bij het noaberschap Twentepad, want kleinschalige 
beleving is de sterkste motivatie voor natuur.
Naast technisch en maatschappelijk functioneren van opgestelde agendapunten is de belangrijkste vraag hoe deze onderwerpen 
bijdragen aan nieuwe typologieën voor landschap, stedenbouw en architectuur? Kortom, ze moeten vooral óntwerpend onderzocht 
worden.
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We vlogen van Albuquerque, via Phoenix, direct naar Amsterdam. De reis was 
voorspoedig, maar het thuisgevoel komt niet meer. December 2004, al weer 
meer dan 25 jaar geleden zijn we vertrokken, en we komen alleen terug om de 
jaardag op de zegplaats van ons noaberschap Dinkeldal bij te wonen. Nederland. 
We verdwalen steeds vaker tussen Schiphol en Deventer, de poort over de IJssel. 
Overal lange tunnels die het landschap sparen, de watervlakten doorkruisen 
waar land teruggegeven is aan de zee, licht dat er niet is, verdwaasd door tijd en 
temperatuurverschil. In onze hoofden zijn we nog bij het afscheid van onze buren 
waarmee we afspraken maakten over hoe zij onze taken in de watergemeenschap 
Barranca zouden over nemen. Ooit vertrokken we uit het land dat klem zat in regels 
en ruimtegebrek, waar kunstenaars en ontwerpers zich soms hopeloos verstrikt 
voelden. We vonden een nieuw thuis in een land met ruimte, weinig regels (kop in het 
zand voor de grote politiek), zonder vraag naar ontwerpers maar een natuur die alles 
goedmaakt, en een onderlinge sociale gemeenschap die leeft in alle voegen. Weg uit 
een groen, maar verbrokkeld landschap; onze plek vindend tussen rode rotsen, droog 
maar monumentaal.

Water, het gebrek aan water, daar hebben we aan moeten wennen.  Maar de 
watergemeenschap (acequia) waar we als bewoner van de grond automatisch lid van 
werden, heeft ons snel veel geleerd. De taken waren simpel en zorgden er direct voor 
dat we iedereen leerden kennen. Eigenlijk is dat deel van de reden dat we nu weer 
terug zijn, op een mooie augustusdag in 2030, onze 25 jarige ervaring met voorzichtig 
omgaan met water in een kwetsbaar landschap. Dat, en, omdat ik betrokken was 
bij veranderingen in Twente omdat experts zich na overstromingen in 1995 en 1997 
hadden gerealiseerd dat pompen en verzuipen dicht bij elkaar kunnen liggen. Pompen 
leidt tot verdroging, tot inklinken van de bodem en daardoor een dalend landschap: 
een land steeds verder onder de zeespiegel zakkend; een zeespiegel die zelf al 
begon te rijzen. ‘Vertragen, bergen en afvoeren’ was de trits die alle waterschappen 
omarmden en waarmee ze de gemeenten en provincies bestookten om het landschap 
anders in te mogen richten: platteland en stad.

Een kleine utopie*
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We konden niet direct naar Enschede vliegen, het militaire vliegveld is daar lang 
geleden gesloten en nu veranderd in een gastvrije ‘vrijplaats’ voor de rijke Twentse 
families die al generaties de drijvende economische kracht zijn van de regio. Twente 
heeft het nooit makkelijk gehad, in de geschiedenis leek het vaak een expansievat. 
Was er een tekort aan menskracht, vestigingsruimte, dan kwamen Duitse steden 
of  de Nederlandse randstad naar de regio. Ging het economisch minder in 
Nederland (de wereld) dan vertrokken de kansrijken, Twente bleef zitten met een 
oververtegenwoordiging van relatief kansarmen, met werkeloosheid. Middeleeuwse 
landbouw, veen, textiel, informatisering, steeds weer. Het had de bevolking tot 
passieve volgers gemaakt, tot ze zich organiseerden in Nieuwe Naoberschappen die 
zich ieder verenigden op een gezamenlijk belang in de ruimtelijke ontwikkeling van 
het landschap. Mooi eigenlijk dat dát het breekpunt werd in de status van Twente: 
onvrede met de teloorgang van HUN landschap. Eindelijk werden alle kleine WIJ- ZIJ 
discussies opzijgezet. Het werd vervangen door samen zoeken naar hoe recreatie, 
bedrijvigheid, steden, intensieve veeteelt, alternatieve landbouw, kortom alle de 
ruimtelijke vormgeving van het landschap aansturende krachten zo te organiseren zijn, 
dat het rijke mozaïek van Twente niet verder zou verworden tot een soort gemiddeld 
Nederlands landschap. De vrees bestond voor een landschap met ongebreidelde 
witte cataloguswoningen in ontwerpersgroen via makelaarswater gekoppeld aan  
bedrijfsterreinen langs overvolle autowegen die evenzovele littekens vormden door 
oude structuren. Misschien heeft het toeval, dat het nieuwe waterbeleid 21ste eeuw 
en deze noodkreet om bewaren van eigen identiteit op hetzelfde moment kwamen, de 
snelle ontwikkeling van Twente mogelijk gemaakt.
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We duiken bij Deventer eindelijk boven de grond en zien het prachtige lint van de 
kronkelende IJssel. We glijden over de weg door de stuwwal bij Holten, een prachtig 
landschapsontwerp van Bureau Alle Hosper bereidt ons voor op het terugkerende 
veen langs de Elsenerbeek, een kwelwaterloop in het weer natte stroomgebied van de 
Regge: de grens van Erve Twente. We zullen straks onze noabers van het noaberschap 
Dinkeldal zien. We komen alleen nog voor de jaarvergadering, maar zij hebben de 
afgelopen twee decennia hard meegedacht over het herstel van de 17 stroomgebieden 
die het Waterschap Regge en Dinkel herkende. We zullen de voorzitter ontmoeten in 
Hengelo. We verlaten de supersnelweg op de enig overgebleven op-afrit in Twente, 
waar A1 en A35 elkaar ontmoeten. Het was een harde realisering dat Twente het 
internationaal nooit helemaal zou halen. Het werd onvermijdelijk duidelijk toen het 
Europese hoofdkwartier van de Chinese staatstelevisie op het laatste moment niet in 
Twente, maar in Frankfurt werd geplaatst. Twente heeft daarna de weg gekozen om de 
eigen regio te vergroten en zo veerkrachtiger te worden. 
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De lokale transportondernemingen, verdere dienstverlening en industrie is op 
uitstekende wijze, maar in vergelijking met het internationale supersnelwegennet, 
op secundair niveau verbonden met de voorheen Duitse regio van Munster tot 
Düsseldorf. Erve Twente is zo wezenlijk vergroot en toch lokaal georiënteerd gebleven. 
Op zich is deze strategische keuze een logisch gevolg van de voortschrijdende 
integratie binnen de Europese Gemeenschap. Het moest wel komen tot een totale 
reorganisatie van landen, provincies en gemeenten. Wat toen in 2004 naties waren, 
zijn de provincies van nu. Wat gemeenten waren toen, bestaat nu niet meer. Overal 
in Europa ontstaan ‘self governing communities’ naar het voorbeeld van  de Twentse 
Nieuwe naoberschappen zoals die in Kunstvereniging Diepenheim begonnen op 24 
juni 2004. De noaberschappen kaarten problemen aan in hun interessegebied, en 
betrekken experts van de provincies (voorheen nationale regering) om oplossingen uit 
te denken en te realiseren. Waterschappen en overheidsorganisaties als SBB en een 
stichting als Overijsselsch Landschap zijn niet alleen beheerders die samenwerken 
op stroomgebiedniveau (Schelde-Maas-Rijn-Oerij-IJssel-Eem), maar zeker ook 
kenniscentra die nauw samenwerken met de naoberschappen. De leden praten er ook 
over in andere naoberschappen waar ze lid van zijn. Zo ontstaan verbanden tussen 
initiatieven in de recreatie met de belangen van bedrijventerreinen. Er is bijvoorbeeld 
een groot pretpark op het bedrijventerrein dat ligt tussen Rijssen en Nijverdal. Het zijn 
bijzondere gebouwen, bijna kitscherig geïnspireerd op de oude rurale geschiedenis, 
het grootste doet denken aan een kruiwagen: een enorme hal, met vele afdelingen, 
sport, spel, restaurants, filmhuizen, concertzaal, zwemparadijs, en uitwendig een 
zwevend rad van avontuur van waaruit prachtig zicht op natuurgebieden de Borkeld 
en Het Balkon van Twente (de Sallandse Heuvelrug). Zeer speciaal is ook het zicht 
op de waterhuishouding van het bedrijventerrein, een spectaculair landschap van 
ronde putten die het water vertragen, bij overstroming opvangen en als bergbassins 
langzaam laten wegzijgen in het grondwater. In het feeërieke kunstlicht waan je je 
tussen de verfputten van Marrakech. 
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We komen aan in Hengelo.Niets herinnert hier direct aan de desastreuze stad die nog 
in ons geheugen staat. Steeds vernieuwde Hengelo zich sinds 1930, met een incident 
hier (Stadhuis, bibliotheek, theater) of majeure misgreep daar (Marktplein-stadshart-
Westermaat, Oostermaat), maar nooit ging het hart kloppen zoals de kunstenares 
Yvonne Dröge Wendel al vreesde in 2004. Alles is hier veranderd. We worden langs 
een breed beekdal met prachtige beschaduwde vijverpartijen (waarvan we weten dat 
het retentiebekkens zijn) diep de stad binnengevoerd. Hoe dingen kunnen veranderen. 
Enschede was altijd de stad met de parken, maar dat is nu het dichtbebouwde en 
intensief kloppende culturele hart van groot Twente geworden, met bezoekers uit 
Osnabrück, Deventer, Düsseldorf en verder. We kruisen via de universiteitscampus 
naar het vliegveldgebied. Vliegveld? Statige brede lanen, die ieder leiden naar een 
speciaal huis. Hier heeft de Twentse landadel zichzelf opnieuw uitgevonden. Zij hebben 
in navolging van de verdwenen textielbaronnen de verantwoordelijkheid genomen van 
het vele geld dat ze verdienden en investeerden dat geld in een lokale economie (en 
landschap) die in een ‘maas’ van het wereldnetwerk nu op eigen kracht vertrouwt. Een 
echt autarkisch erf is Twente niet, maar zoals Sietse van der Hoek al vermoede in zijn 
onderzoek in 2004 ligt daar wel de kracht van Twente. 
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Onze gastheer, zelf voorzitter van de naoberschap Twentse landadel, brengt ons naar 
het juweeltje van de oude onderleiding van de Dinkel door het kanaal van Almelo 
Nordhorn. Dit langwerpige gebouwtje waarin de schuiven zaten die het waterpeil 
regelden in het kanaal is het icoon van de naoberschap Dinkeldal, dit is onze 
‘zegplaats’, een van de tien zegplaatsen op het Erve Twente. Hier wordt nagedacht 
over de (re)naturering van beken en beekdalen. Onderweg valt ons op dat de 
houtwallen er nog steeds mooi bij staan, altijd mooier dan in onze herinnering,  geen 
palen en draden meer, nauwelijks nog prikkeldraad. We horen de harde ratel als we 
een vee-rooster overrijden. We zien dat hier en daar licht verdiepte glooiingen in het 
landschap patronen vormen die lijken op hoe we ons veldkavels herinneren. Niet overal 
kun je oude beken herstellen en door de toegenomen verharding in de steden en van 
het wegennet hebben we eerder meer dan minder beken nodig. Nu veranderde de 
landbouw zo snel door de mestproblematiek dat in het kader van ‘de reconstructie’ 
heel veel boeren stopten. Mensen uit de stad wilden wel extensief paarden houden of 
schapen, maar dat dreigde te leiden tot nog verdere versnippering van de kavels, met 
overal prikkeldraad en schuurtjes en … ellende. Door de draden allemaal weg te halen 
en kavels vrijwel eindeloos aan elkaar te koppelen is een open landschap ontstaan in 
het Dinkeldal. Mensen brandmerken hun paarden, verftatoos op de schapen en eens 
per jaar wordt het vee bij elkaar gedreven. Een idee gebaseerd op combinatie van 
onze observaties in New Mexico en de verlangens van de bewoners in Twente naar 
het houden van dieren. Het is ook het behoud van de gevarieerde structuur van het 
cultuurlandschap met kleine kavels. 
Naast de houtwallen die zijn gebleven en zelfs hersteld waar verdwenen, zijn sommige 
oude kavelgrenzen waar die de hoogtelijnen volgden licht uitgegraven om het 
oppervlaktewater te vertragen.  Ook naar voorbeeld van de watergemeenschappen 
in New Mexico. “We zijn er niet slechter van geworden hé? Hier wisselen  natuur en 
het oude cultuurlandschap open met elkaar uit.” Onze gastheer is terecht trots en wij, 
wij kijken elkaar aan en blozen mede namens onze andere teamleden waarmee we 
werkten aan ideeën voor Twente 2030.
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Op de zegplaats worden we door velen aangesproken na ons verhaal over 
waterbeheersing vanuit watertekort. Er blijken vele lessen in te schuilen om het 
watermanagement in de streek verder te verfijnen. Men is trots op alles wat er 
is gebeurd sinds die kolonie van buitenstaanders in 2003-4 het vuurtje in Twente 
oprakelde. Een 25 jarig jubileum is aanleiding om nog eens terug te kijken hoe het 
begon en wat er gebeurd is. Of we wel weten dat er heel veel nieuwe verhalen tot 
leven zijn gekomen in Twente, of we weten dat er prachtige wandelpaden liggen 
langs alle 17 hoofdlopen van de 17 stroomgebieden, en hebben we wel een van 
de Europacupwedstrijden klootschieten gezien, en zijn we in de gelegenheid om de 
tocht door de tijd te maken via de kunstwerken van Bob Braine. Het was echt pijnlijk 
om in de spiegel te kijken die Natsha Gerson en Threes Anna  voorhielden. En, toch, 
een perfecte gangmakende boel van die Korrie Besems, Frank Bezemer, en ook die 
jonge gasten van Larenstein met hun voorstellen, zoals het woonlandschap gebaseerd 
op noaberschap van Gijs Breeman, de ideeën voor de landbouw rondom Geesteren 
van Marieke Sanders, dat recreatiepark bij Borne/Zenderen van Floris Bouwman en 
voor Almelo het herstel van feodaal landschap en nieuwe ontwikkelingen door Tim 
de Weerd. En, oh ja, vanavond of morgen moeten we maar eens wandelen over de 
Volther es, pracht landschap en dat had zonder de ideeën van Anne Marie van der 
Weide zomaar kunnen verdwijnen in een ruilverkaveling!
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Niemand spreekt dialect op de bijeenkomst, maar iedereen lijkt echt bewoner van 
Erve Twente. Heel verschillende mensen, verschillende werelden, op de hoogte van 
alles wat speelt in de wereld, zelf hun rol spelend in die grote wereld. Her-uitvinders 
van het oudste organisatieprincipe van een samenleving: noaberschap. We vragen 
hen of ze nog steeds kunstenaars, journalisten, musici uitnodigen om mee te denken. 
Ze vertellen over verschillende gelegenheden waarbij kunstenaars zijn ingeroepen. 
De rol van de kunstenaars is van belang omdat ze niet klassiek de vraag komen 
beantwoorden maar breiden de vragen uit. Dit verruimen van de visie op een opdracht 
leidt niet tot vervaging van het doel, maar in feite tot een diepere discussie. Zeker in 
samenwerking met meer specialistische landschapsvormgevers slagen kunstenaars er 
regelmatig in een brug te slaan tussen een technische vraag (bijvoorbeeld ‘retentie’ 
vanuit het waterschap), een maatschappelijke wens (bijvoorbeeld ‘thuis’ voelen in 
‘eigen’ landschap), en vormgevers (planologen / (landschaps)architecten). Zeker 
wanneer de samenwerking tussen vormgevers en kunstenaars tot in de realisatie 
wordt doorgevoerd blijken de resultaten levend. Er wordt dan eerder gekozen voor een 
proces dan voor een eindbeeld (bijvoorbeeld een waterloop wordt niet al meanderend 
gegraven, maar zo aangelegd dat grazende dieren de oevers veranderen en de mens af 
en toe in moet grijpen terwijl het water zich een weg zoekt). Zo blijft een landschap 
dynamisch en minder opgesloten in een tijdsbeeld. In handen van dit soort ontwerpers/
kunstenaars wordt een programma van eisen omgevormd en opgevat als cultureel 
zelfonderzoek. Welke kansen geven we het water, en welke kansen biedt het water 
ons. In de antwoorden daarop klinkt door welke opvatting hebben we van (het concept 
) natuur. En dat staat gelijk aan het definiëren van welke verwachtingen we hebben 
(beeld/proces) hebben van onze cultuur. Ontwerpen is zo een ethisch proces en maar 
een dunne lijn verwijderd van moralisme. Toch moet je steeds durven kiezen voor een 
richting en daar de voorwaarden voor scheppen.
Een andere ervaring met deze gecombineerde teams is dat ze meer lijken te doen dan 
hun geld verdienen. Misschien juist omdat ze een dynamisch ontwerp opleveren blijven 
ze het betrokken landschap volgen in de ontwikkeling. Daarom zijn wij ook hier en 
zullen we later nog Ton Matton, Peter de Ruyter en Ronald Bron weerzien. Wij behoren 
tot de kunstenaars/ontwerpers die stellen dat de uitnodiging om te komen werken 
wel komt van mensen, organisaties, maar dat voor hun de feitelijke opdrachtgever 
het landschap is. Het lijkt erop dat de crisis in het ontwerpersvak doorbroken is door 
het vervagen van de grenzen tussen kunstenaars, landschapsarchitecten en grond/
watertechnici, vooral ook door de directe betrokkenheid van de belangengroeperingen 
zoals de noaberschappen.
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’s Avonds slapen we met het oude team aan de Dinkel, boven de enige stuw die 
er nog in deze rivier is te vinden. Een onvermijdelijke om de veiligheid van velen te 
waarborgen. Eigenlijk zijn stuwen vloeken in het waterbeheer 21ste eeuw, maar als 
er dan een MOET zijn, dan ook zo dat het een prachtig huis is, energie en warmte 
uit het water betrekkend, een harstikke levend ontwerp van Ton Matton, ‘onze’ 
Vinex-vluchteling.  Het gebruikte water wordt door een filterende tuin geleid die 
een kleine kopie is van Peter en Ronald’s rioolwaterzuiveringspark in Wierden. 
Overigens was Wierden de eerste gemeente (toen (2004) nog gemeente) met een 
waterplan. Het voormalige team 1 is nu compleet in stille rust bijeen, we kijken 
door het panoramische raam naar het glinsterende water. In het maanlicht is ook de 
betoverende vistrap zichtbaar. Wat een wereld van verschil met die ongeordende serie 
planken schotten van de eerste vistrappen. Daar stond dan zo’n informatiebord bij. 
Heel interessant, maar in plaats van dat het beeld van de vistrap nu gewoon direct 
toonde waar het voor bedoeld is. Hier lichten witte keien op in de vorm van een 
ruisvoorn van welhaast mythische proporties, een nieuwe sage in het oude landschap.
Morgen gaan we samen nog wandelen via Volthe naar het stroomgebied 
Haverkampsbeek, een van de eerste case-studies van het waterschap. We kiezen 
onze route zorgvuldig langs de retentiegebieden, evenzovele juweeltjes van natte 
natuur. In het begin waren het vaak simpele verbredingen van een beekdal, met wat 
onduidelijke zogenaamde organische of natuurlijke vormen erin of aangeplakt. Nu is 
men er eerlijker over en zijn er heel interessante vormen voor ontworpen waarin water, 
groei en menselijk  graafwerk en beheer zichtbaar samenwerken. Voor een aantal 
van deze plaatsen schijnt een (tijdelijke) woonvergunning te zijn afgegeven voor de 
mensen die het vaste leven in de steden en dorpen te veel is geworden. Zij beloven 
een onderkomen te bouwen dat na de afgesproken termijn weer verdwijnt zonder 
een spoor achter te laten. Door deze nieuwe nomaden is een hele nieuwe vorm van 
mobiele architectuur ontstaan. Twente is een paradijs voor hun, want hier weet men 
wat het is nieuw te zijn in een oud landschap. Ook al is Twente geen doorgangshuis 
meer meedeinend op de nationale economie, geen expansievat meer, maar een 
vangnet in een gat van het wereldnetwerk. Een vangnet met een eigen identiteit 
gebaseerd op constante vernieuwing van binnenuit via de noaberschappen.

Jeroen van Westen, augustus 2030

Met dank aan,

Ton Matton – Peter de Ruyter – Ronald Bron, (Team 1 voor Proeftuin Twente in 2004)

* geïnspireerd op, en in dialoog met New Atlantis door Francis Bacon, waarschijnlijk 
geschreven in 1623, gepubliceerd als appendix bij The Advancement of Learning.
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Mobiel laboratorium 
Threes Anna zoekt
OLDENZAAL
HUIS – EEN AARDIGE OUWE – DE 
RAND VAN DE STAD – DE WAARHEID 
– HET BOS – DE IMPORT – DE DODEN 
– DE MAN – HET GELD – VEILIGHEID 
– FANATEN – HIERARCHIE – DE 
GEMOEDELĲKHEID – HET AFVAL 
– BOURGONDIERS – DE HANDEL 
– DE TURK – NOMADEN – CULTUUR 
– GEHEIMEN – DE BUREN 
– BEWEGINGEN – HET PARADĲS 
– OLDENZAAL
Tip 9: Houd je aan je ‘noaberplicht’ 
o�ewel burenhulp. Dit houdt onder 
andere in dat je elkaars sleutel hebt, zodat 
bĳvoorbeeld de planten bĳ afwezigheid 
toch water krĳgen.

Met een enorme intensiteit wordt 
waargenomen, een buitenstaander, maar 
door zich kenbaar en zichtbaar te maken 
via de directe verslaggeving ervan in de 
krant breekt de waarneming in de privacy 
van de geobserveerden. Deze reageren 
en complementeren de uitwendige 
(objectieve) observatie met een inwendige 
(subjectieve) waarneming.
Duidelĳk wordt dat niets internationaals 
Oldenzaal vreemd is, dat het een 
gemeenschap is die over zichzelf denkt 
als kleinschalig (dorps) maar altĳd een 
stad(je) is geweest. De veranderingen 
(= meer betrokken raken op de rest 
van Nederland en de wereld) scherpen 
tegelĳkertĳd het zel�eeld aan. 

Mobiel laboratorium
Korrie Besems
SAGEN, RITUELEN EN 
VOLKSGEBRUIKEN
DINKELLAND
De beperking tot Sagen, rituelen en 
Volksgebruiken hee� de kunstenaar zo 
gegrepen dat ze de ogen alleen hee� 
gericht op het diepe verleden en hoe dat 
recent weer herlee�. Haar voorstellen zĳn 
erop gericht de herleving aan te jagen, en 
te exporteren als beeld van Twente naar 

buiten de regio. Het lĳkt een voorbeeld 
van zoeken naar identiteit wanneer 
algemeen (?) gevoeld wordt dat wat 
specifiek was vervangen wordt door een 
(inter)nationale standaard. Het lĳkt ons 
verassend wanneer er nieuwe mythen 
aan de bestaande toegevoegd zouden 
worden, wanneer het landschap nog de 
dynamiek hee� om nieuwe verhalen te 
dragen, dat met nieuwe omgangsvormen 
met het landschap ook nieuwe rituelen 
ontstaan. Zoals Wim T Schipper niet 
alleen een Sagenroute kan maken, maar 
ook een verzonken torentje in een vĳver 
kan plaatsen zo dat de mensen geloven 
in een verdronken dorp waar nu de 
Universiteitscampus is.

Mobiel laboratorium 
Frank Bezemer
Het nieuwe zandpad
TUBBERGEN
Functie moet maatgevend zĳn, vorm de 
volger, een modernistisch principe dat 
in gang gezet wordt met een knipoog 
naar de geschiedenis: Herverdeling van 
publieke gronden, iedere inwoner lid 
van de Nieuwe Marke, al die gronden 
samenvoegen en leggen langs strategische 
beeklopen om het landschap te ontsluiten.
Gevraagd om de identiteit van de 
plek in relatie tot cultuurlandschap en 
cultuurhistorie, hee� Frank Twente 
bekeken als een tuin. De tuin die 
ontoegankelĳk bleek, die in zĳn ogen 
verstikt in kunstmatige  vertalingen van 
wat gedacht wordt dat streekeigen is. Hĳ 
komt tot een pleidooi voor een landschap 
van de toekomst waar als bindende factor 
niet nostalgie, maar het stelsel van beken 
en watergangen centraal staat. Vanuit die 
gedachte zou ecologie een belangrĳke 
rol moeten spelen in toekomstige 
landschappelĳke ontwikkelingen. Als 
de beken (of een deel ervan) voorzien 
worden van wandelpaden, dan kan de 
omgeving (zintuiglĳk) beleefd worden. 
Versterking van die zintuiglĳke beleving 
in de vorm van zichtlĳnen, hoorbare 
stuwen, uitnodiging tot bĳdragen aan 

beeldvormende sporen in het landschap 
(de stenenstapel bĳ het retentiegebied). 

Mobiel laboratorium 
Bob Braine
Geologie van Losser als inspiratiebron 
voor omgevingskunst. 
LOSSER
Nog geen verslag beschikbaar

Mobiel laboratorium 
Yvonne Dröge Wendel
Op zoek naar
HENGELO
In een veelgelaagde dvd stormen beelden, 
rollende teksten, gesproken fragmenten 
en vooral een stuwende muziek uit een 
vervreemd land over de beschouwer. 
Centraal staat het VERNIEUWDE 
marktplein van Hengelo. Woorden als 
imago, industriestad, centrum, keus, 
wens, functie, rechtvaardiging, steeds 
de begrippen voorzien van een ‘maar’. 
“Imago, maar is dat geen rechtvaardiging, 
zouden we niet ….”. De centrale vragen 
zouden moeten zĳn: wat willen we? De 
centrale ontwerpopdracht, kĳk niet alleen 
naar de vorm (“designpolitiek”), begin bĳ 
de functie. De inspiratie die de kunstenaar 
wil meegeven lĳkt in de gelaagde 
dynamiek te liggen: Hengelo wordt 
wakker, je hart klopt al niet meer. De dvd 
blĳ� automatisch herstarten en de muziek 
bezeert, is triest in zĳn energetische 
herhaling.

Mobiel laboratorium 
Hans Eĳkelboom, Peter Spaans
Het Dilemma van ruimte
DE HOF VAN TWENTE
Lĳnen  en objecten als definitie van 
de ruimte. Besloten woonstraten die 
overgaan in geplande ruimten in dorp 
of erf, dan winkelstraten en ingerichte 
publieke buitenruimte. Tekens en 
contrasten, een nostalgische toets, 
bedrĳventerreinen: ruimte wordt volume, 
heggen/hekken/muren: buitensluiten,  
het feodale landschap: lusthoven, 
recreatiewoningen: tĳdelĳk gebleven.
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Het is een herkenbaar beeld van de 
zuid-westhoek van Twente. Opvallend 
is dat ruimtelĳk gezien het voor ons 
zo afwisselende spel van licht en 
donker, een landschap van kamers en 
lichtspleten nergens aan de orde komt. 
De collectie lĳkt trots op eigen erf(gevel) 
als constante te stellen. Een constante 
zonder eenvormige verschĳningsvorm. 
Ieder laat op eigen wĳze zien wie ze zĳn. 
De fotografen lĳken geen voedingsbodem 
voor eenduidige clichés gevonden te 
hebben en raken maar licht aan de olde 
hoeve, zwer�eien, en kerk in het midden, 
armoede op het land, romantisch licht 
overal.

Mobiel laboratorium
Natasha Gerson
Wees welkom en tevreden
BORNE
In een naar vele richtingen uitwaaierend 
onderzoek lĳkt ze uiteindelĳk een 
beeld te vinden van een dorp dat om 
pragmatische redenen meedoet met de 
Netwerkstad, maar tegelĳkertĳd zoekt 
naar bevestiging van haar Dorp-zĳn. 
Om dit te handhaven worden tamelĳk 
strikte regels gemaakt en toegepast, op 
gemeentelĳk en op (verborgen) sociaal 
niveau. Deze krampachtigheid hee� ertoe 
geleid dat de zich steeds uitbreidende 
woongemeente haar nieuwe wĳken 
niet voorziening biedt die de huidige 
dorpsbewoners een reden geven om 
de wĳken te bezoeken. Integratie en 
deelnemen aan de (dorps)identiteit 
lĳkt zo eenrichtingsverkeer. Ze raakt in 
haar onderzoek hier en daar licht aan 
de voor de hand liggende conclusie dat 
deze verkrampte houding in combinatie 
met de sterk toenemende bevolking van 
buiten af, op een dag zomaar kan leiden 
tot een nieuwe meerderheid die veel 
stedelĳker van aard zich totaal richt op 
de aangrenzende steden. De traditionele 
dorpskern wordt door een cordon van 
vinexwĳken afgesloten van de wereld: 
een stervende kern in ring van bloeiende 
(?) buitenwĳken. Een proces dat we in de 

wereld wel al kennen voor steden maar 
nog niet zozeer voor dorpen.

Mobiel laboratorium 
Sietse van der Hoek
ZICHZELF GENOEG Op de erven van 
Haaksbergen
Illustraties Geert Voskamp
HAAKSBERGEN
De illustraties zĳn grotere landschappen 
in meerdere grĳstonen, + kleinere 
dorpsgezichten in lĳn. De tekst is in de 
stĳl van columns, bĳna in de traditie 
van Simon Carmiggelt. Dat levert een 
menselĳk beeld van Haaksbergen, dat 
nergens stadse allures krĳgt, maar door 
de schrĳver gedwongen wordt tot dorp 
zĳn, tot bewaker van het pla�eland. 
Het pla�eland moet zich onveranderd 
tonen aan de stadse bezoeker om bĳ te 
dragen aan zĳn geestelĳke gezondheid 
wanneer hĳ eens in de zoveel tĳd 
zich meldt. Herinneringen aan eigen 
familiegeschiedenis kan dan geprojecteerd 
worden op het ‘authentieke’ landschap, 
en gecombineerd worden met reflectie 
op het eigen huidige dagelĳkse 
bestaan als stadsbewoner. Zo kan deze 
zichzelf bekritiseren en tegelĳkertĳd de 
pla�elandssamenleving observerend 
deze definiëren. De slotconclusie over 
alle waarnemingen en mĳmeringen 
heen kan een passende zĳn voor de 
geestesgesteldheid van schrĳver, tĳd en 
dorp: verlangen naar autarkie. Waar of 
niet als karakterisering van Haaksbergen 
is het zeker een geesteskind van deze tĳd.

Mobiel laboratorium
Jord den Hollander
De Wierdense Sound Safari
WIERDEN
Het landschap vertelt verhalen en 
als je lee� kun je die vertellen, en als 
je dood bent kunnen anderen zich 
jouw verhalen herinneren. Met veel 
humor (in het landschap gevonden?) 
wordt deze boodschap geleverd door 
Jord den Hollander. Onder normale 
omstandigheden (zonder gids) gee� een 

landschap deze verhalen niet eenvoudig 
prĳs, dan moet de bezoeker de verhalen 
zoeken bĳ de mensen, bĳ de plaatsen, 
in de boeken. Die afstand herhaalt Jord 
door de bezoeker in de auto te ze�en, 
maar hĳ hee� verhalen gevonden voor 
de bezoeker. Om ze te horen moet de 
bezoeker niet uit de auto stappen, maar 
binnen blĳven: op afstand. Deze spanning 
tussen kennen, gekend worden, bezoeker, 
deelnemer en buitenstaander, toont 
een breed scala van de problemen van 
een geladen belevingslandschap, een 
landschap met identiteit gee� zich niet 
eenvoudig prĳs. Identiteit is niet een 
enkelvoudig verhaal. De kracht van een 
verhaal bepaalt de identiteit.

Mobiel laboratorium
Roderik Rodenburg
RĲSSEN-HOLTEN
Het lĳkt een absoluut motje, het huwelĳk 
tussen Rĳssen en Holten. Ooit maakte 
Jaap Drupsteen een verfilming van het 
boek van Belcampo, dat beeld lĳkt nog 
overeind te staan, ondanks de geldmakers 
(bouwonderneming en financiering
smaatschappĳen) van Rĳssen en het 
inmiddels ten dele tot nationaal landschap 
verklaarde Holten. De documentaire lĳkt 
ons tekort te schieten.

Mobiel laboratorium
Andrea Stultiens
Thuis in Twenterand
TWENTERAND
Haar foto’s leggen vast hoe de Twent 
zichzelf ziet, zĳn historie, in de beelden 
die ze aan de muur hangen. Daarnaast 
plaatst ze beelden van waar en hoe de 
Twente nu lee�, binnen en buiten. De 
geselecteerde beelden lĳken zo dicht 
mogelĳk gekozen bĳ het zel�eeld dat aan 
de muren thuis en café wordt getoond. 
Tekstfragmenten bevestigen een beeld van 
verbondenheid met eigen landschap en 
geschiedenis, ontginning, trouwen, dood. 
Na een witpagina, twee bladen met de 
jeugd, opnieuw een witpagina, een blad 
met een groep kinderen de toekomst, vrĳ 
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van historische druk, landscha en religie, 
of … 
De afsluitende tekst maakt duidelĳk 
dat voor Andrea de weg uit gevoelens 
van niet bĳ elkaar horen , hetgeen 
volgens haar geldt voor de gefuseerde 
woonkernen in Twenterand, mogelĳk 
gekeerd kan worden door terug te zoeken 
in de tĳd naar de grootste gemene deler. 
Deze keus lĳkt tot een cliché te leiden. Hoe 
geldig dat cliché van landelĳke religieuze 
samenleving is om een toekomst op op 
te bouwen? Ook in het alternatief van 
opdeling en herindeling (ten dele bĳ 
Almelo) wordt gezocht naar een retro-
beeld van aan het landgoed onderhorige 
woonkernen.

Mobiel laboratorium
Ger Trompe�er
Verhaal 1 - Om de macht in de Marke
Verhaal 2 – Over scheiding en deling en …
Verhaal 3 – Hoe Almelo afscheid 
noam van Jan Jans: regionalisme in de 
verdrukking
Verhaal 4 – Almeloërs aan het woord over 
hun stad
Verhaal 5 – Observaties en reflecties: 
lessen uit het verleden?
ALMELO
Dat conflicten over gemeenschappelĳke 
gronden als in de marke overeenstemming 
vertonen met …. ? Dat de verdeling van 
markegronden, kortstondig in bezit van 
de gemeente Almelo gebaseerd werd op 
geldnood van de gemeente voor wegen 
en waterbeheer, net als ….? De eerste 
twee stukken komen helaas nergens tot 
leven en lĳken geen aansluiting te vinden 
met wat nu speelt in Almelo. Toch zit er 
een mogelĳke link in hoe nu nog steeds 
de grafelĳke bezi�ingen invloed hebben 
op de ruimtelĳke ontwikkeling van de 
stad. Ook had er gekoppeld kunnen 
worden aan de grondpolitiek ten tĳde 
van de teloorgang van de industrie in de 
zeventiger jaren, toen Almelo in de 80er 
jaren voortvarend grond kocht om te 
voorkomen dat de projectontwikkelaars 
het beeld van het hart van Almelo zouden 

bepalen.
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Ein Mosaik aus vielen, bunten, kleinen 
Steinchen...

Es ist flach und eng, fast ein bisschen 
beklemmend, da man nicht weit sieht; 
überall stehen Häuser, Bäume; weiden 
Kühe und Schafe... Wenn man nicht 
gerade in einer Stadt ist, sieht man viele 
Bauernhöfe. Zu den Bauernhöfen gehören 
Felder, die von Zäunen umrandet sind. 
O� mit Stacheldraht! Fein säuberlich werden 
die blauen von den gelben Kacheln getrennt.
Ich ha�e den Eindruck, dass es in Twente sehr 

reiche Menschen gibt, direkt neben jenen, die 

wirklich hart arbeiten müssen, um genug zum 

Leben zu haben. Es gibt riesengroße Landgüter mit 

richtigen Palästen, aber auch kleine Wohnungen in 

der Stadt.
Twente ist auch sonst eine sehr vielfältige 
Region: Es gibt alles vom Sandweg bis 
zur Autobahn, sämtliche Orangetöne, es 
gibt Heide neben Wald und Wiese und 
das alles grenzt auch schon an die nächste 
Stadt.
Wie weit man wohl fahren kann, ohne ein 
Haus zu sehen? Wie weit, ohne jemandem auf 
dem Fahrrad zu begegnen?
Ich habe wenig öffentliche Verkehrsmi�el 
gesehen. Überall sieht man Menschen 
im Auto, auf Fahrrädern und zu Fuß. 
Und wenn man je niemandem begegnen 
sollte, sieht man zumindest die „Spuren“. 
Diese Region gehört dem Menschen. Die 
Flüsse fließen so, wie er es möchte, gerade 
und strukturiert! Man hat den Eindruck, 
dass selbst die Bäume, die wie mit dem 
Lineal gezogen in einer Reihe stehen, dem 
Menschen einen Gefallen tun und gerader 
wachsen
In der Stadt steht Backsteinhaus an 
Backsteinhaus, viele mit Flachdach – ganz 
im Gegensatz zu den Dächern der alten 
Bauernhöfe. Diese haben Walmdächer, die 
mit Stroh und Ziegeln gedeckt sind. 
Da prallt eine moderne Welt auf eine, die ich 
schon für Vergangenheit hielt.

Alles ist durchdacht, hat seinen Sinn... 
Ist die „Natur“ natürlich oder künstlich... 
vielleicht gar ein Kunstwerk? 
Es gibt kein Niemandsland, das letzte Stückchen 

ist wahrscheinlich schon vor vielen Jahren 

vergeben worden.

Doch selbst dieses überaus korrekte 
Mosaik wird an manchen Stellen zum 
verschwommenen Aquarell. Blau und Gelb 
mischen sich zu Grün...
Die Vielseitigkeit wäre nicht perfekt, wenn 
es nicht auch zu dieser Ordnung einen 
Gegensatz gäbe: da existiert ein Bach, der 
noch Bach ist, der noch nicht zum Kanal 
ohne Kurven wurde. Wasser, das Strudel 
bildet, Lebensraum für Tiere bietet. Ein 
Gebiet, in dem nicht jeder umgestürzte 
Baum sofort bemerkt und weggescha� 
wird. Und gerade hier berühren sich zwei 
gegensätzliche Pole einer Welt. Der Abfall 
der Menschen verfängt sich zwischen den 
Ästen. 
Fällt ab und strandet.

Kati Bohner, Laufenburg, BRD
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Met dank aan:
Kati Bohner, Bas Worm, Koen Wijlens,  
Waterschap Regge en Dinkel, DLG regio 
Oost, Proeftuin Twente, Joost Verlaan, 
Gijs Breeman
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Balkon van Twente  
Thema: Sallandse Heuvelrug als nationaal 
‘kenpunt’-
zegpunt: uitkijktoren

Reggevallei 
Thema: verloren gezicht van ‘natuurlijk’water met 
bijbehorende vallei 
zegpunt: Kwelwatertafel 

Hof van Twente 
Thema: recreatie en cultuur
zegpunt: Gazebo-tuin

Twentse venen Noord 
Thema: industriële landbouw 
zegpunt: brugwachtershuisje Vriezenveen

Twents collier 
Thema: verstedelijking
zegpunt: Knooppunt snelweg verzamelpunt 

Nijverheid 
Thema: Industrie en Dienstverlening
zegpunt: Industriegebied oud en nieuw Hengelo/
Waarbeek

Twentse landadel 
Thema: Landgoederen, oud en nieuw
zegpunt: Vliegveld

Twentepad 
Thema: Kleinschalige landschapsrecreatie
zegpunt: ‘Eik’ bij Volthe

Dinkeldal 
Thema: de (re)naturering van beken en beekdalen
zegpunt: Onderdoorgang Dinkel Kanaal Noordhorn

Boermarke 
Thema: alternatieve landbouw in beweging
zegpunt: Mobiele landbouwontmoeting


