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Landschapspark

Van bovenaf lijkt het of Arnhem aan een eindeloos bos- en heidegebied grenst waar je dagenlang zou kunnen rondzwerven. Wie de
stad - via de prachtige parken Sonsbeek en Zypendaal - in noordelijke richting verlaat, valt echter snel ten prooi aan verwarring. Paden
en wegen lopen dood of zijn op een onlogische manier met elkaar
verbonden. In de bossen staan hekken waarachter zich onduidelijke
dingen afspelen. Er ligt een transformatorstation, een oorlogsmuseum,
een militair oefenterrein, een manege, enkele campings, een kazerne,
een snelweg met tankstation maar ook Nationaal Park De Hoge Veluwe
met het beroemde Kröller-Müller Museum, Koninklijke Burgers’ Zoo,
Vliegbasis Deelen en het Nederlands Openluchtmuseum. Bovendien
stuit je overal in het gebied op de restanten van wat eens het grootste
vliegveld in bezet Europa was; Fliegerhorst Deelen.

De resultaten van de Verkenningen spelen ook een prominente rol
bij de ontwikkeling van het gebied tussen de stad en de Veluwe.
Verborgen Landschap wil dit intrigerende gebied namelijk ontwikkelen tot een ‘21e eeuws Landschapspark’. Het spannende karakter
dient daarbij als uitgangspunt. Door het gebied hoofdzakelijk
te laten zoals het is, maar het te programmeren en een aantal
objecten - zowel architectonisch als sculpturaal - toe te voegen,
gaat het 21e eeuwse Landschapspark bovendien fungeren als een
‘culturele corridor’, een aangename verbinding, tussen de stad en
de (Hoge) Veluwe. Met de reeds aanwezige ingrediënten natuur,
erfgoed, beeldende kunst en (landschaps)architectuur, kan het
gebied zo de ontbrekende schakel gaan vormen die de Veluwe
dichterbij Arnhem brengt. Verborgen Landschap streeft hiermee een
nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling na waarbij aandacht voor
bestaande maar verborgen kwaliteiten de hoofdrol speelt en
beeldende kunst wordt ingezet als middel om kwaliteiten en kansen
beleefbaar te maken.

Gecamoufleerd als ‘Nederlandse’ boerderijen en schuren en gegroepeerd in een vijftal nepdorpen bouwde de Duitse Luftwaffe hier meer
dan 900 gebouwen waarvan er ruim 200 bewaard zijn gebleven.
Waaronder ook de reusachtige Grossraumgefechtstand (commandobunker) ‘Diogenes’ waar vanuit de verdediging van het luchtruim
van Noordwest Europa werd geleid. Samen met de nog aanwezige
infrastructuur vormen deze overblijfselen het grootste Rijksmonument van Nederland.
Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied ten noorden van Arnhem verder versnipperd en speelt de krijgsmacht er een grote rol. De helikopters van de Luchtmacht maken regelmatig gebruik van de vliegbasis en
op het complex van de Oranjekazerne is de 11de Luchtmobiele Brigade
ondergebracht. Regelmatig tref je langs de wegen en in de bossen
militairen met volledige uitrusting aan.
Voor de argeloze bezoeker is de status van het gebied onduidelijk: is
het stad of platteland? Een militair oefenterrein? Of geen van allen?

Verkenners in 2016 waren Marena Seeling, Biop, Arnold Schalks en
Gerco de Ruijter.
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Verkenners
Om op deze vraag een antwoord te krijgen nodigt Stichting Verborgen
Landschap enkele malen per jaar beeldend kunstenaars uit om als
‘Verkenner’ een tijdje in het gebied te verblijven. Als uitvalsbasis voor de
Verkenners dient het voormalige luchtmachtterrein Kamp Koningsweg
Noord. In 2011 is dit terrein, op initiatief van Harro de Jong (Buro Harro)
en Hans Jungerius (Verborgen Landschap), aangekocht door Kondor
Wessels Gebiedsontwikkelaars. Tegenwoordig heet het Buitenplaats
Koningsweg. In de komende jaren wordt Buitenplaats Koningsweg
ontwikkeld tot een woon- en werkmilieu waarin landschap, natuur,
beeldende kunst en (landschaps)architectuur samenkomen. Verborgen Landschap beschikt in een voormalig legeringsgebouw over een
‘Artist-In-Residence’ waarin de Verkenners kunnen verblijven.
De Verkenners krijgen een vrije opdracht om het gebied vanuit hun
eigen beleving en perspectief te duiden en hun bevindingen weer te
geven in woord, kaart en beeld. Het resultaat wordt in cahiers als deze
gevat en op de website van Verborgen Landschap gepubliceerd.
Uiteindelijk worden alle Verkenningen in een ‘Atlas van het Verborgen
Landschap’ gebundeld.
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in het landschap zichtbaar.
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Verkenner

BiOP

BiOP reageert in zijn kunstpraktijk via allerlei verschillende
media op dingen die hij om zich heen tegenkomt of die om zich
heen ontstaan. Daaruit kan bijvoorbeeld een ruimtelijk werk
ontstaan of een tekst. Op diezelfde manier is hij te werk gegaan
in het Verborgen Landschap.
Tabula rasa
BiOP kent het Verborgen Landschap goed: hij woont en werkt
op Buitenplaats Koningsweg. Hij kreeg dus de gelegenheid
om zijn eigen woonomgeving op een andere manier te bekijken. Hij heeft zich daarbij gericht op het terrein tussen het
maaiveld en de boomtoppen.

Hij is veel gaan wandelen. Misschien is hij wel dertig tot
veertig keer op pad geweest. “De eerste keer dat ik het gebied
inging als verkenner merkte ik dat ik mijn onderzoeksgebied
moest beperken, omdat het anders te groot zou zijn. Er is zo
veel te ontdekken. Ik heb gekozen voor het gebied tussen de
Schelmseweg, de Koningsweg, de Kemperbergerweg en de
Deelenseweg.”

De kunstenaar heeft daarbij geprobeerd om als tabula rasa op
pad te gaan. “Ik wilde als een soort waarnemer gaan rondstruinen. Ik ben van de wandelpaden afgegaan. Ik heb aantekeningen gemaakt van waar ik was en wat ik daar heb gezien.
Ik heb de kaart bestudeerd om te weten waar ik gelopen had,
om geen stukken dubbel te lopen. Ik ben op ontdekkingstocht
gegaan naar interessante plekjes.”
Mysterieuze plekken
Een voorbeeld van zo’n voor BiOP interessante plek is de
‘tweelingboom’: een boom die tegen een andere boom is
aangegroeid. “Als je dat één keer hebt gezien, dan ga je daar
naar op zoek verder in het bos. Je gaat als het ware scannen
om meerdere van dit soort plekken te vinden.”

Hij heeft zich daarbij laten inspireren door de verkenning
van Marc Bijl die het idee kreeg van een bos waar het eng en
gevaarlijk is, zoals bij sprookjes. “Dat vond ik wel een mooi
uitgangspunt. Ik zie wel de mogelijkheid om dat soort sprookjesachtige elementen toe te voegen of mysterieuze plekken te
creëren, zodat je als bezoeker je fantasie kunt gebruiken.”

Dit zou de vorm kunnen krijgen van een uitgezette route die
van de ene naar de andere plek loopt. “Net als in Sonsbeek zie
ik een route voor me waarbij je steeds een nieuw tafereeltje
wordt aangeboden. Vanaf de ene plek zie je de andere achter
wat bomen schuilgaan, waardoor je uitgenodigd wordt ernaartoe te lopen. Zo kan het bos een spannende plek worden.”

Kinderen
Belangrijk is daarbij volgens de kunstenaar dat kinderen er
ook hun plekje hebben. “Ik denk dat kinderen een belangrijke
rol kunnen spelen in het bos. Op het moment dat je kinderen
met de natuur in aanraking laat komen, zullen ze er later als
volwassenen ook de waarde van inzien. Dus om het bos te
behouden voor de toekomst is het belangrijk om kinderen
erbij te betrekken.”

Dat kan door speciale kinderactiviteiten in het bos te ontplooien. “Ze zouden bijvoorbeeld zwerfkeien en kleine zwerfstenen die je er kunt vinden bij elkaar kunnen brengen om zo
een zentuin te bouwen. Maar ik denk ook aan huttenbouwen
of boomklimmen.”

Ook voor volwassenen kunnen er activiteiten worden gecreëerd. “Een plek waar mensen airsoft kunnen spelen, of waar
ze hun kerstboom kunnen kappen in december.” En jongeren
mogen natuurlijk ook niet vergeten worden. “Er zou een ontmoetingsplek voor jongeren kunnen komen, waar ze ’s nachts
kunnen hangen en een fikkie kunnen stoken.”
Wow-effect
Om te kijken wat de realiseerbaarheid van deze ideeën is, en
om de elementen die opvielen in het bos te duiden, is BiOP
het gebied ingetrokken met een bosecoloog. “Ik kwam dennenbomen tegen die helemaal krom staan. Ik wilde weten
waardoor dat kwam en of dat na te bootsen is.”

Ook heeft de expert de blik van de kunstenaar veranderd. “Ik
vond het altijd een suf gebied, een non-bos, maar hij vond het
stuk boven de A12 juist heel mooi, dus toen ging ik er ook anders naar kijken. Ik heb er meer waardering voor gekregen.”
En dat is de boodschap van deze verkenner: je moet je laten
verrassen door de kleine en subtiele ‘gekke’ plekjes in het
bos. “Eerst zie je honderd suffe dennenbomen en dan zie je
opeens die ene vreemde dennenboom. Dat geeft een woweffect.” Je kunt je dus laten verwonderen door wat je ziet, als
je er maar voor openstaat, en geduldig bent.

Het Diepere Woud

‘Landschapspark Schaarsbergen’, het
gebied in Arnhem ten noorden van de
Schelmseweg, ten oosten van de Kemperbergerweg, ten zuiden van de Koningsweg
en ten westen van de Deelenseweg. De A12
doorkruist dit park, wat eigenlijk geen park
is maar een productiebos.
Sinds 2012 woon en werk ik op Buitenplaats
Koningsweg. Met enige regelmaat wandel en
fiets/mountainbike ik in het zuidelijke deel
van de Veluwe. Als verkenner voor Verborgen
Landschap, gevraagd voor deze opdracht door
Andre Dekker, ben ik met andere ogen het
gebied in gegaan als voorheen. Doordat ik het
gebied al enigszins kende heb ik me meteen
beperkt tot het Landschapspark Schaarsbergen. Eigenlijk is dat onzin omdat het alleen op
de tekentafel bestaat. Als je een satellietfoto
bekijkt dan zie je goed dat het om een groot
aaneengesloten gebied gaat, dat het echt een
onderdeel is van de zuidelijke Veluwe. Maar
helemaal onzin is dat ook weer niet want als
je het gebied ingaat dan doe je dat altijd vanaf
een van de vier wegen die het park insluiten,
en die omkadering ervaar je in het gebied zelf
ook echt als een grens. Het gebied lijkt van bovenop een groot aaneengesloten gebied maar
eigenlijk is dat maar op een paar locaties.

Harde overgang versus doorlopend gebied
De wegen die het onderzochte gebied insluiten
zijn vaak een harde grensovergang tussen twee
verschillende landschapstypen. Het type in
het park is bijna altijd heideontginningslandschap, de andere kant van de weg is meestal
bebouwd, landbouwgebied of militair terrein.
De Koningsweg heeft een harde overgang ter
hoogte van de ontginningsboerderijen Wildhoeve en Heiderijk (beide 1846), bos versus
monocultuur grasland.
De Kemperbergerweg is bijna helemaal hard,
huizen met afgesloten tuinen, behalve het
noordelijke gedeelte van het dal, tussen Erica
(Kemperbergerweg 263) en Kempergerweg
401 ligt een strook bos van maar 150 meter
lang. Een belangrijke wildwissel.
De Schelmseweg heeft ook maar een klein
stukje doorlopend gebied, ten oosten van
Totaaltuin. De Deelenseweg heeft een harde
overgang ter hoogte van de Oranjekazerne,
maar verder is dat gebied doorlopend tot aan
de Cattepoelseweg. Daarna ligt Burgers’ Zoo in
de weg om te kunnen spreken van doorlopend
gebied.
Op het landgoed
– De bouwwerken in het park staan o.a. in de
noordwest hoek, daar ligt een begraafplaats,
kerkje, buurthuis, museum en enkele woonhuizen (oud Schaarsbergen). – Nieuwenhuis
(Koningsweg 26) in het noorden is een ontginningsboerderij uit de periode1846-1870.
Casa Nova (1846) in het westelijk deel aan de
Kemperbergerweg, met daarachter een aantal
volkstuintjes. – Boerderij/manege Totaaltuin
aan de Schelmseweg. – Een transformatorstation aan de Deelenseweg, met hoogspanningsmasten. – Tankstation “ De Schaars” aan

de A12 en de A12 zelf. – Minimale restanten
van een Duits afweergeschut, Flackstelle, in
het zuidwesten. – In de uiterste zuidwest hoek
liggen nog fundamenten van boerderij Kattenberg, afgebrand in april 1945. – Restanten
van een meer dan 150 jaar oude wildwal, in het
midden van het gebied, liggend van oost naar
west, 1200 x 50 meter.
Het heideontginningslandschap is beplant met
grove den, spar, berk, Amerikaanse eik en
beuk. Overgewaaide soorten zijn de krent, lijsterbes, Amerikaanse lijsterbes, en Europese eik.
De bodem is bedekt met mos, bosbessen,
braam, heide en grassen.
Er zijn sporen te vinden van dassen, vossen,
reeën en konijnen. In de lucht heb ik onder
andere de buizerd, groene specht, bonte specht
en bosuil gespot. In de zuidwestpunt zijn diverse rode mierenkolonies te vinden.
Heideontginningslandschap
In het Bestemmingsplan Buitengebied Arnhem
Noord 2007 noemt men het landschaptype in
Landgoed Schaarsbergen “heideontginningslandschap”. Een mooie naam voor productiebos. Nederland is vol gezet met dit soort bos.
Dennen in rechte rijen. Dicht op elkaar zodat
je mooie rechte stammen krijgt. In de jaren
70 zijn door stormen en bosbranden flink
wat bossen in Arnhem vernield. Rond de 400
hectare is toen weer eentonig aangeplant,
rijen met grove den. Bovendien duurt het al
gauw honderd jaar voordat bijvoorbeeld in
een dennenbos spontane variatie met loofhout
ontstaat en drie- tot vierhonderd jaar voordat
een bos zichzelf gaat verjongen. Zo lang wil
Arnhem niet wachten, dus wordt de natuur
een handje geholpen. Omgewaaide bomen
blijven liggen als voedingsbodem voor planten

en struiken. Met die gedachte heeft Arnhem in
1997 de “Jaarprijs Duurzaam Bos” gekregen.
Ondertussen heeft parkeigenaar gemeente
Arnhem bepaald in hun BBAN 2007 dat een
groot deel van het het gebied ten zuiden van de
A12 als belangrijk moet worden bestempeld.
Als je het mij vraagt is het bos nog steeds
redelijk suf.
Vanaf de parkeerplaats bij Casa Nova loop je
zo het Demo-bos in. Verschillende bospercelen
laten de historie zien van bosbouw in Nederland. Op zich leuk gedaan, maar waar het op
uitdraait is dat je lopend over een brede laan
naar de diverse bostypes kan kijken.
Kijken en niet ervaren.

OERRR
Kijken en niet ervaren.
Dat is volgens mij zo een beetje het probleem
met dit bos en de meeste andere bossen in
Nederland. Saai productiebos waar je met je
handen op je rug op zondagmiddag na een
bezoek aan de kerk rustig doorheen kan wandelen. Als je geluk hebt kun je vanaf het bospad
een mooie paddestoel of buizerd zien.
Vroeger ging ik met mijn ouders en broers in
de Drunense Duinen wandelen, op zondagmiddag na de kerk. We reden met de auto tot
diep in het bos en terwijl mijn ouders over het
bospad liepen renden/speelden hun kinderen
in een straal van 30-40 meter om hen heen.
We liepen en kropen en renden door het bos,
klommen in bomen, gingen op in ons spel. We
waren echt onderdeel van het bos. Uiteindelijk
ontdekte ik op die manier het bos in al zijn
details, de verschillende bomen, planten en
diertjes. Hoe ze ruiken, voelen en hoe ze er van
dichtbij uitzien. Wat kun je met dode takken
doen, met bladeren, zaadjes, kevers, dennen-

naalden, zand, mos, gras, paddestoelen en
gevonden losse flodders.
Wat moet je met een bos? Er dwars doorheen!
De paden op de lanen in? Dubbele knoop in je
veters, in het voorjaar de broek in de sokken
tegen de teken en loop dwars door het bos.
Daar gebeurt het! Daar voel je de mos of rottende takken zacht onder je voeten wegzakken.
Laaghangende natte bladeren ontwijkend, stuit
je op een wildspoor dat na 15 meter alweer
verdwijnt. Vossenhol of dassenrefuge?
Wat ruik je, kom je een klimboom tegen?
Ruisende bladeren en zoemende insecten.
Contemplatie in de winter, levensvreugde in
het voorjaar.
Op die manier het bos in, met al je zintuigen
open, kom je niet alleen dieper in de essentie
van het bos maar ook dichter bij je eigen zijn.
Natuurmonumenten heeft het met hun slogan
OERRR bij het juiste eind. Het is natuurlijk een
hippe naam die bij deze tijd van “rauw & puur”
past, maar het dekt wel goed de lading.
Kinderen in contact brengen met de natuur,
met het oergevoel wat we met ons geëvolueerde hagedissenbrein nog steeds hebben.
Cultureel zijn we enorm geëvolueerd maar
lichamelijk zijn we nog nauw verwant aan de
oermens die echt in de natuur leefde.
We neigen alleen naar een stadse en virtuele
leefwereld, meer dan goed voor ons is.
De waardering van het bos wordt dan steeds
minder met als gevolg dat er een generatie
ontstaat die geen feeling heeft met de natuur.
De kinderen van nu zijn de beleidsmakers van
de toekomst, dus is het belangrijk dat zij de
waarde van natuur leren kennen. En dat kan
alleen door ze er bij te betrekken, het voor hen
aantrekkelijk te maken om het bos in te gaan.
Maak het bos spannend voor kinderen is

mijn belangrijkste conclusie voor Landgoed
Schaarsbergen.

Een spannend bos
Kinderen hebben, als ze jong zijn, een korte
spanningsboog. Maar ze zien ook van alles wat
wij als volwassenen allang niet meer zien, of
waar we niet meer bij stil staan.
0 tot 3 jaar, 4 tot 8 jaar en 9 tot 12 jaar zijn de
leeftijdsgroepen die OERRR hanteert. Als je het
mij vraagt kunnen ze daar nog 2 categorieën
aan te voegen, 13 tot 16 jaar en 17 tot 21 jaar.
0-3 jaar is een groep die dicht bij de familie/
begeleiders blijft.
De actieradius is klein ook in de zin dat ze niet
heel ver kunnen lopen. Daarom is het verstandig om dicht bij fiets/auto-parkeerplaatsen
de juiste voorwaarden te scheppen voor deze
kabouters. Lopend/onderzoekend het bos
in om uit te komen op een plek waar onder
andere zand en water is. Zwerfkeien (groot en
klein) en takken. Omgevallen bomen, om op te
klauteren en waar ouders op kunnen zitten.

4-8 jaar, wil ook met water spelen. En zand.
En takken, stenen,boomstammen maar ook
in bomen klimmen. Verder weg van vader
en moeder, de omgeving op veilige afstand
verkennen.
Voor deze groep is er een kleine wandelroute
nodig met plekken waar de fantasie geprikkeld
wordt. Omgevallen bomen, kuilen, drie bomen
die tegen elkaar aan staan, een natuurlijke hut
van overhangende takken, tweelingbomen
(twee verschillende soorten die met de stam
tegen elkaar aan groeien), een grote zwerfkei,
dode boom, klimboom etc.
Dit zijn allemaal al aanwezige plekken in het

bos, de route kan worden uitgezet langs deze
punten en worden uitgelicht door “overbodige”
begroeiing in de directe omgeving te verwijderen. Wat gekapt/gesnoeid wordt is weer her te
gebruiken. Als zit/klauter boom op de grond of
wildwal.

9-12 jaar, met broertjes en zusjes een langere
route door het bos. Vriendjes mee, rennen/
klauteren/verstoppen/onderzoeken/fantaseren, soldaatje spelen, geheime verbonden
leggen, materiaal verzamelen voor sieraden,
bramenstruiken kapotslaan, enge plekken
ontdekken, laatste rustplaats van een bostrol
ontwijden etc. Een lange route die langs interessante, mystieke, gevaarlijke plekken voert,
waar je voelt dat er een wereld bestaat die niet
direct zichtbaar is maar wel aanwezig is of was.
Met symbolen een mystieke wereld oproepen
die uitnodigt tot spel en fantasie.
13-16 jaar, deze groep is al volop gedigitaliseerd en neemt steeds meer afstand van
hun ouders. Zelfstandig kunnen ze het bos in.
Dicht bij de Schelmseweg/zuidelijke Kemperbergerweg zodat ze niet heel erg ver hoeven
te fietsen. Er zijn daar genoeg afwisselende

plekken, veel hoogte verschil, een trafostation
met hoogspanningsleiding, restanten van een
Flackstelle uit WO2, paardenweitjes, open bos
en dichter/donkerder bos. Een plek waar ze
fikkie kunnen stoken, met leeftijdsgenootjes
kunnen afspreken zonder inmenging van
ouders, met hun mountainbike door het bos
crossen, op elkaar schieten met nerfguns of
airsoftpistolen, hutten bouwen etc.

17-21 jaar, de allerlaatste groep zijn weliswaar
geen kinderen meer maar jongvolwassenen.
Een groep die ergens fikkie moeten kunnen
stoken, samenkomen met leeftijdsgenoten en
dat alles zonder dat ze weggestuurd worden of
door de grijze golf op de vingers gekeken.
Elke vinexwijk komt om in de wipkippen
maar nergens een hangplek voor jongeren te
bekennen. Lekker hangen. Veel plek hebben ze
niet nodig, een afdakje en wat boomstronken/
stammen om op te zitten met een vuurplaatsje.
Niet eén hangplek maar een stuk of 10, zodat
er verschillende groepen een hangplek kunnen
vinden. Lekker dicht bij de weg, makkelijk te
bereiken. Vooral langs het zuidelijke deel van
de Deelenseweg.
Van het pad af mogen en kunnen is voor al

deze groepen belangrijk. Grenzeloos rondstruinen, aanvoelen tot hoe ver je kunt gaan.

De Grijze Golf
Van hangjongeren kom je vanzelf bij hangouderen terecht.
Ontmoeten in het bos en eventueel nog een
kleine wandeling, bramen plukken en paddestoelen zoeken.
Op de fundamenten van de Kattenberg, een
hoeve die in april 1945 is verwoest, kan een
hangplek voor ouderen komen. Dicht bij de
hoek Schelmseweg/Kemperbergerweg met
uitzicht op het verkeer zodat er iets te zien is
en in geval van nood is de ambulance snel ter
plekke. Als de hangouderen genoeg hebben
van het verkeer en elkaar, dan kunnen ze zo
het bos in rollatoren. Een oplaadpunt voor de
elektrische fiets/scootmobiel is een pre.
Dan kan deze plaats ook een rustpunt worden
voor toevallig passerende fietsers. Immers is
de Schelmseweg een drukke fietsroute. Een
informatiebord over het landschapspark kan
mensen verleiden verder het bos in te trekken
of hun route te verleggen via Schaarsbergen.
Verder bordurend op de 60+ fietser kan er ook
langs de Kemperbergerweg, in het diepe dal, en

langs de Koningsweg een rustpunt/hangplek
voor ouderen komen. Een geasfalteerd pad kan
dienen als fietspad om de weg af te snijden,
van de Koningsweg naar de Deelenseweg en
Kemperbergerweg.
Te oude mensen hebben al een plek in het
Landschapspark, de begraafplaats.

Volwassenen
De groep 22 tot 59 is op zich zeer uiteenlopend
en toch makkelijk op een hoop te vegen.
Ze kunnen allemaal, mits ze lichamelijk en
geestelijk gezond zijn, op eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig het bos in. Zelf bepalen
ze of ze op de paden willen blijven, op welke
tijd ze er willen komen, hoe snel of langzaam
ze gaan, hoe lang ze blijven, welk vervoermiddel ze nemen etc. Wel is het belangrijk om de
groep onder te verdelen. Want elke groep heeft
zijn eigen belangen en behoeften. Sporters,
ouders, hondenbezitters, wandelaars, fietsers,
paardrijders, natuurliefhebbers, groepen. Er
zullen daarnaast nog veel subgroepjes zijn
zoals metaaldetector-liefhebbers, fotografen,
illegale bosbewoners (waarvan ik er eentje
heb ontdekt), paddestoelenzoekers, Hoppers,
geocachers etc. Maar daar ga ik niet te veel op in.

Sporters
Paardrijden, hardlopen, klimbos/survival,
mountainbiken en airsoft zijn de belangrijkste
sporten die in een bos zouden kunnen plaatsvinden. Paardrijden en hardlopen kan al, er
zijn goede ruiterpaden en trimmen kan op de
brede lanen.
Een klimbos (gezekerd door de toppen van
de bomen) lijkt me uitermate geschikt aan de
zuidkant van de A12. Een zichtlocatie langs de
snelweg is de beste PR.
Mountainbiken kan momenteel wel maar dat
botst met de wandelaars die ook van de paden
gebruik maken, dus moet er een singletrack
voor mountainbikers komen. Nu rijden er al
mountainbikers door het park, de route voert
van Casa Nova parallel aan het geasfalteerde
fietspad naar de Cattepoelseweg. Het is een
verbindingsroute tussen MTBroute Oosterbeek
en MTBroute Rheden/VeluweZoom (meeste
hoogtemeters van Nederland). Het zou zeer
interessant zijn om die verbindingsroute uit te
breiden tot een volwaardige singletrack.
Airsoft is een groep apart, die eventueel bij het
klimbos kan worden ondergebracht.
Alhoewel het wel zo leuk zou zijn, mits veilig
genoeg, als er een openbare airsoft plek is

waar kinderen/jongeren gewoon hun gang
kunnen gaan.

Ouders
Die horen dus bij hun kinderen. Begeleiden
ze en laten zich mee op sleeptouw nemen
door hun kinderen. Ouders willen over het
algemeen dat het veilig is voor hun prinsjes en
prinsesjes. Maar dat is een misvatting van ze.
In Duitsland zijn er verzekeraars die risicovolle
speelpleinen inrichten. Dat doen ze omdat kinderen die niet leren omgaan met risico/gevaar
en niet leren inschatten wanneer het fout gaat,
als volwassenen zoveel brokken maken dat die
verzekeraars dat dan weer moeten betalen.
We hoeven geen waterpoel te maken die zo
diep is dat de kinderen bij bosjes verdrinken,
maar wel een vrij toegankelijke poel zodat ze
erbij en eventueel ook in kunnen.
Brandnetels, paddestoelen, mieren en bramenstruiken zijn onderdeel van de natuur, daar
moet je mee om leren gaan. Die hoef je niet
allemaal ver uit het zicht te verstoppen.
We moeten die ouders dus wel het gevoel
geven dat het veilig genoeg is maar ook uitdagend en (een beetje) risicovol.
Verder willen de ouders met iets oudere kin-

deren een voor hen ook leuke en ontspannen
route wandelen. Immers gaan de kinderen dan
meer hun eigen gang zodat de ouders op hun
niveau kunnen worden uitgedaagd.
Een looproute voor ouders met kinderen van
9 tot 12 kan een gevlochten pad zijn met op de
kruispunten uitdagende, fantasierijke, enge,
mystieke plekken. De tweelingbomen of een
grote vliegden bijvoorbeeld.
Hondenbezitters
Laat deze mensen op een aparte hondenloslooproute los. Met een groot uitrenveld.
Bankjes naast het veld zodat de baasjes kunnen kletsen. Honden blij, baasjes blij. Niet te
dicht bij het dal want daar ligt een wildwissel
met landgoed Warnsborn.

Wandelaars
Die kunnen op de paden en lanen nu goed
aan hun trekken komen. Maar de uitdagende
wandeling is van het pad af. Dat gaat in de
winter beter dan in de zomer. De bramenstruiken kunnen dan erg hoog worden. Dus om de
wandelaar een beetje te helpen kan er een heel
netwerk aan wildspoorachtige paadjes worden
vrijgemaakt. Ik stel zelfs voor om in het gebied
wat aan het oerbos De Waterberg grenst, de

lanen onbegaanbaar te maken. Zoals de terugtrekkende nazi’s in 1945 met de Middachter
Allee deden. Bomen omhalen en op de laan
laten vallen. Vervolgens blijven ze daar dan liggen. Een gruwelijk beeld, doodzonde natuurlijk
van die mooie bomen maar het zijn Amerikaanse eiken en die zijn niet zo waardevol voor
de inheemse flora en fauna als de inlandse
eik. Dood hebben we er eigenlijk meer aan. Te
meer omdat er in Nederland eigenlijk veel te
weinig dood hout in de natuur ligt. Dood hout
is heel belangrijk voor het eco-systeem. In een
Midden-Europees oerbos ligt tussen de 10 en
30 procent dood hout. In de Nederlandse bossen is dat ongeveer 3%.
Dit gruwelijke beeld zal langzaam overgaan
in een fantastische groene zone. Zo kan het
oerbos De Waterberg worden verbonden met
Landschapspark Schaarsbergen. Het krijgt
dan zijn eigen stuk oerbos. Ten zuiden van dat
gedeelte liggen een aantal percelen van het
Demobos waar de gemeente Arnhem de historie van bosbeheer laat zien. Een oerbos is een
nieuwe vorm van bosbeheer dus een aanvulling op het Demobos.

Fietsers
Er loopt nu een goed verhard fietspad van oost
naar west, een doorsteek. De grote noordzuidlaan die nu doorsneden wordt door de A12
en in de toekomst met een loop/fietsbrug weer
verbonden kan worden, is ideaal om over de
hele lengte te asfalteren. Niet de hele breedte
van de laan maar de breedte van een fietspad.
Het pad loopt ook niet helemaal naar het zuiden door maar slaat af in het verlengde van de
Strolaan, zodat er een goede aansluiting is op
het bestaande fietsnetwerk.
Zoals al eerder beschreven is een fietspad van
het midden van de Koningsweg naar de Deelenseweg ook onderdeel om fieters te bedienen. Bij de Deelenseweg is dan een aansluiting
met het fietspad naar Delhuyzen.
Paardrijders
Momenteel ligt er al een heel netwerk aan
paardrijpaden in het gebied. Twee maneges
aan de Kemperbergerweg liggen pal naast het
Landschapspark. Zover ik kan beoordelen helemaal prima.

Natuurliefhebbers
Deze groep kan nu al genieten van het gebied.
Maar het kan beter.
In Nationaal Park De Hoge Veluwe kon je tot
2016 overal komen. Behalve in de rustgebieden. Van de paden af was toegestaan. Daarnaartoe waar de natuur niet wordt afgeschrikt
door menselijke activiteiten zoals dat wel
gebeurt op en rond de paden.
Het oerbosje in Landschapspark Schaarsbergen is vrijtoegankelijk, sterker nog er zijn geen
echte grote paden en lanen meer.
Ik wil er nog een schepje bovenop doen door
een deel van het park aan te wijzen als nachtgebied. Alleen toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang. Uilen spotten, tijdens
volle maan vossen en dassen volgen, gewoon
het donkere bos ervaren.

Groepen
Een familiedag, een barbecue, burendag, vriendenreünie, laatste schooldag, meet en greet etc.
Er zijn 1000 en 1 redenen voor mensen om bij
elkaar te komen en iets samen te ondernemen.
Het bos is daar een ideale plek voor, behalve
dan dat er geen serieus toilet is. Maar daar is
iets op te verzinnen. Een mobiele dixie die je
kan huren voor een dag.

Entertainment
Als je het voorgaande leest dan kan het gevoel
je bekruipen dat je in een pretpark komt in
plaats van in een voormalig productiebos. Dat
is natuurlijk niet de bedoeling.
Het betaalde pretpark gedeelte ligt pal ten
zuiden van de A12, het klim/survivalbos. Daar
komen toch weinig mensen omdat je daar zo
dicht bij de snelweg bent.
En de MobieDixie is niet oranje maar donkergroen met camouflage netten. Een geasfalteerd
fietspad erbij. Informatieborden bij alle toegangswegen. Dat is het eigenlijk wat er extra
bij komt. Valt mee volgens mij. En dan heb ik
het nu vooral over het gebied ten zuiden van
de A12 gehad, ten noorden moet er volgens
mij niet zoveel gebeuren. Dat blijft voor het
grootste gedeelte saai productiebos.
Tankstation De Schaars
Niet het hele bos ten noorden van de A12 blijft
onaangeroerd.
Een poortje in het hekwerk zal vanaf de parkeerplaats van het tankstation aan de A12 De
Schaars leiden naar een dicht bebost stukje
Landschapspark. Dat bosje is omgeven door
ondoordringbare haagdoornen. In dat bosje
spelen mannen met elkaars pik. Het is een

Homo Ontmoetings Plaats, HOP. Veel van deze
HOP langs de snelweg verdwijnen, maar het is
een belangrijke plek voor een aantal homo’s.
Iedereen moet wat mij betreft in het bos
kunnen vertoeven en zijn ding doen (behalve
motorcrossers en afvaldumpers dan). Dus
moet er ook een plek zijn voor een HOP. Het
kan heel duidelijk worden aangegeven met een
bord op de parkeerplaats zodat niemand zich
vergist. En de haagdoorn zorgt er voor dat de
homo’s zich niet te ver verspreiden zodat ze
andere parkgangers lastig vallen. En de homo’s
weten dat ze niet lastig gevallen worden door
nieuwsgierige/baldadige jongeren, honden of
refo’s.
Truckers en picknickers krijgen een eigen
poortje, westelijker dan het HOP-poortje.
De truckers die normaal de snelweg niet af
kunnen, staan dan meteen in het bos en kunnen een ommetje maken. De gelovigen onder
hen lopen binnen 10 minuten naar het Protestante kerkje in Schaarsbergen, ook in het park.
Dagjesmensen kunnen lekker picknicken en
even over de omgevallen boomstambrug lopen
naar de andere kant van de A12.

Ideeën en oplossingen
Van beschrijving van het landschap ben ik
overgegaan naar het beschrijven van de bezoekers van het park. Daar zijn meteen allerlei
ideeën en oplossingen boven komen drijven.
Alles op een rijtje.

Toengoeska
In het cahier van Harro de Jong las ik over
grazige valleitjes. Door een gedeelte van de
bomen te rooien ontstaan er open plekken die
fijn aanvoelen voor mensen. Dat rooien doe je
in het dal. Het dal open en de toppen bebost.
Dat zie ik wel zitten. In dat dal waterpartijen
en open zandvlaktes, heide en gras. Een grote
zentuin met grote en kleine zwerfkeien. Aan de
rand een overgang naar het bos door omgevallen bomen. Of eigenlijk beter gezegd, de eerste
rij is omgezaagd en de tweede rij is omgeduwd

en de derde rij is half omgeduwd. Op die manier ontstaat er het Toengoeska-effect.
In 1908 is er in Toengoeska een meteorietinslag geweest die alle bomen in een cirkel van
30 à 40 kilometer heeft doen omknakken als
luciferhoutjes. Dat effect kan worden gebruikt

om het open dal te creëren. Niet lomp zagen
maar als een bominslag het dal openen. Een
surrealistisch beeld. Tegelijkertijd refereert het
ook naar de Middachter Allee en naar enkele
Engelse bomkraters die nog in het park te
vinden zijn.
Wel moet er rekening gehouden worden met
de wildwissel (tussen Kemperbergerweg
263 en 401) die precies in het dal ligt aan de
Kemperbergerweg. De haalbaarheid hiervan
moet worden getoetst, komt het overeen met
het bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan
Buitengebied Arnhem Noord 2007, rept over
”Landbouwenclaves als open plek.” De grazige
weiden zoals Harro de Jong die zich voorstelt
lijken realistischer.

Mystieke eilandjes
Het bos als associatieve plek waar je je niet
altijd gemakkelijk voelt, dat is de kern van de
verkenning van Marc Bijl. Ik zie het ook voor
me. In dit park.
Op zich is het een saai productiebos met
dicht beplante dennen. Maar als je er dwars
doorheen loopt kom je van alles tegen. Dode
bomen, tweelingbomen, rare bosjes, bultjes,
bergjes, kluiten, grote klimbomen, etc. Allerlei
natuurlijk aanwezige elementen kunnen worden uitgelicht.
Door bomen een aantal jaar met een lijn vanaf
de kruin aan de grond te bevestigen ontstaan
er bogen. Dit is goed te zien in de noordelijke
helft van het park. Tot halve cirkels verbogen
levende bomen. Door de begroeiing in de
directe omgeving weg te kappen ontstaan er
eilandjes. Die eilandjes zijn de associatieve

plekken waar Marc Bijl het over heeft. Door
er grote zwerfkeien of boomstammen aan toe
te voegen ontstaan er pseudo symbolische offerplekken/heilige bomen/dimensiepoorten/
totempalen.
Samen met kinderen, hele schoolklassen van
de omliggende scholen, kunnen die eilandjes
opgezocht en vervolmaakt worden. Op die
manier worden kinderen betrokken bij het bos
en sporen hun ouders aan om te gaan kijken
naar “hun” eilandjes. Als ze nog wat ouder
zijn kunnen ze zelf hun plekje weer opzoeken
en houden ze contact met het bos. Doordat
deze eilandje vanzelf verdwijnen kun je elk
jaar met nieuwe schoolklassen terug het bos
in en nieuwe totems maken. De eilandjes zijn
knooppunten in een gevlochten wandelroute.

Open van zonsondergang tot zonsopgang
Alleen de tekst op het groene bord moet worden aangepast.
-Alleen toegang buiten de wegen en padenHet omduwen en kappen van de meeste bomen
op de grote laan en de kleine paden. Daarmee
worden de paden onbruikbaar. Vervolgens
kunnen er aanzetten voor smalle wildsporen
worden gemaakt.
De tekst op het groene bord moet worden
aangepast.
Navigatie
Bij de invalswegen staan borden met daarop
een plattegrond en de verwijzing naar een te
downloaden app. Met die app kun je makkelijk
navigeren in het bos zodat je weet waar je ‘s
nachts mag struinen en waar je overdag je
hond kan laten kakken.

P

Zonder smartphone kun je niet verdwalen
als je je realiseert dat het gebied door 4
wegen is omsloten. Je stuit altijd op de
Koningsweg, Kemperbergerweg, Schelmseweg of Deelenseweg. En vaak hoor je de
A12, dat helpt ook.
In het gebied kan er op subtiele wijze
worden aangegeven in welk gebied je komt
of welke route je loopt. Met lage paaltjes
waar een bordje op zit met pictogram.
Het pictogram refereert naar je app of het
informatiebord, maar moet ook zonder
voorkennis aangeven welk gebied je ingaat
of welke route je volgt.

Wilde dieren
Leuk zo een gebied waar je mag struinen.
Maar wat doe je met beschermde diersoorten?
Ree, das, vos, marterachtigen, mieren en
diverse vogels. Een inventarisatie van het
wildbestand kan de whereabouts van deze
dieren in kaart brengen. Daarmee kunnen
de dassenburchten en vossenholen worden
beschermd. Het aanplanten van haagdoornen rondom het territorium van deze
verblijfplaatsen geeft de dieren de rust die
ze nodig hebben.

Als kunstenaar ben ik niet goed genoeg in
staat precies te bepalen waar de wildwissels moeten komen en of open plekken te
groot worden voor het wild. Dat zal een
specialist op dit gebied moeten bekijken.

Uiteindelijk.
Landschapspark Schaarsbergen, het bos
waar je alles mag doen maar wel met respect voor de natuur en andere bezoekers.
Waar kinderen los kunnen gaan. Een plek
om je te laten verrassen, door de natuur of
door je zelf.
Door slim kappen en snoeien ontstaan
er ontmoetingen met een mooie boom,
spannende kuil of mysterieus patroon van
bemoste boomstammen. We helpen de
ongeduldige bezoeker een beetje, maar
laten genoeg spannends over in het diepere
woud.
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