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Verkenners
Stichting G.A.N.G. is een cultureel projectbureau dat zich richt
op de ontwikkeling van onze omgeving en het landschap.
G.A.N.G. ontwikkelt projecten en voorstellen voor plekken die
niet eenduidig kunnen worden gedefinieerd en waar een mix
speelt van onderbelichte en ongeziene vraagstukken. Vanuit
het perspectief van de beeldende kunst signaleert G.A.N.G.
kansen en mogelijkheden die vanuit conventionele visies
worden gemist. Met de projecten die G.A.N.G. realiseert, verandert G.A.N.G. de manier waarop we onze omgeving beleven
en daarmee de omgeving zelf.
G.A.N.G. heeft de ambitie om aan de noordrand van Arnhem
een 21e eeuws landschapspark te ontwikkelen. Een park
met een (inter-) nationale uitstraling vanuit een prikkelend
samenspel van beeldende kunst, landschap en erfgoed. Een
park dat, in aansluiting op de 19e eeuwse Arnhemse landschapsparken Sonsbeek en Zypendaal, een natuurlijke
verbinding tussen de stad en de Veluwe moet gaan vormen.
Het beleefbaar maken van de zeer intrigerende, maar voor
het grote publiek nog onbekende geschiedenis van dit interessante gebied - zo bouwden de Duitsers hier in WOII het grootste vliegveld van bezet Europa - vormt daar een wezenlijk
onderdeel van.
Als eerste stap in de ‘ontginning’ van de noordrand van Arnhem wilde G.A.N.G. dit onduidelijke en versnipperde, maar
ook spannende gebied met zijn talloze geheimzinnige en interessante sporen in kaart brengen of te wel: verkennen. Om
dit te realiseren, benaderde G.A.N.G. in het voorjaar van 2013
twaalf professionals met de vraag de schimmige noordrand
te verkennen. Onder deze Verkenners bevonden zich kunstenaars, ontwerpers, landschapsarchitecten en wetenschappers.

De opdracht die de Verkenners meekregen van G.A.N.G. behelsde een duidelijke vraag: Waar ben ik? Vanuit deze vraag
en vanuit de verschillende uitgangspunten van de individuele
interesses, fascinaties en vakgebieden, zijn de Verkenners op
pad gegaan. De subjectieve blik stond daarbij centraal. Alle
Verkenners hebben het gebied afgestruind. Zij konden daarbij
verblijven in de A.I.R. van G.A.N.G. op Buitenplaats Koningsweg, een voormalig militair terrein aan de noordrand van
Arnhem dat G.A.N.G. sinds 2012 programmeert. Bij sommige
Verkenners bleef het bij de aanwezigheid in het gebied waar
ter plekke verdieping in de verkenning plaatsvond; andere
Verkenners zochten buiten het gebied naar aanknopingspunten en conclusies.
De uitkomsten zijn divers en vaak intrigerend. Samen dragen
zij bij aan de duiding van de diffuse noordrand. Daarmee
is als het ware een nieuwe informatielaag toegevoegd op
de reeds bestaande lagen van het landschap; deze vormt zo
een laag waar volgende Verkenners en kunstenaars/landschapsarchitecten in de toekomst op kunnen doorwerken.
Op die manier blijft het gebied continue in beweging.
De bevindingen van de Verkenners werden tijdens het festival
‘Verboden Landschap’ in oktober 2013 aan publiek gepresenteerd met de tentoonstelling ‘Observaties van een Verboden
Landschap’. Daarnaast zijn de Verkenningen weergegeven in
Cahiers. Van ieder onderzoek verscheen een Cahier.
Alle bevindingen samen hebben een schat aan informatie en
interpretaties opgeleverd.
De deelnemende Verkenners waren:
Pier Taylor, Hans Wijninga, Catalogtree, Ester van de Wiel &
David Hamers, Esther Kokmeijer, Frank Bruggeman,
Atelier de Lyon, Hans Venhuizen, Atelier Veldwerk,
Harro de Jong en Martijn Duineveld.
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Verboden Landschap wordt financieel mogelijk gemaakt door gemeente Arnhem, provincie Gelderland,
Productiefonds Oost-Nederland, Mondriaanfonds, VSBfonds, BNG Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland,
Rabobank Stimuleringsfonds Arnhem, Kondor Wessels Projecten en SLAK.
Met dank aan alle Verkenners.

Verkenner CATALOGTREE
Ze hebben het gebied een tiental keer een paar uur bezocht. Alleen, en onder begeleiding van
Hans Jungerius. De heren van grafisch ontwerpstudio Catalogtree uit Arnhem wisten vrij
snel wat ze wilden gaan onderzoeken. Ze hebben niet op inspiratie zitten wachten. Iets met
techniek en architectuur zou het worden, iets dat aansluit bij hun persoonlijke fascinatie.
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Ondergrondse geschiedenis
De plek die Daniel Gross en Joris Maltha aan het begin
van hun verkenning fascineerde was de Diogenesbunker,
het zenuwcentrum van de Nederlandse luchtverdediging
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze waren benieuwd of
er nog meer gebouwen zoals deze bewaard zijn gebleven.
Maar die waren er niet, voor zover ze konden zien. De
meeste ervan zijn gesloopt en de exacte locaties zijn niet
meer traceerbaar vanaf de grond.
Door oude en hedendaagse kaarten van het gebied naast
elkaar te leggen en gedetailleerde luchtfoto’s te bestuderen, hoopten Daniel en Joris ze toch te kunnen achterhalen. En ja hoor, ook al was het een wilde gok, er waren op
de luchtfoto’s vreemde plekken te zien. Stukken in het bos
met jongere bomen. Onbestemde lijnen in het landschap.
Met experts van het gebied zijn ze naar deze merkwaardigheden gaan kijken. Fugro, een bedrijf dat gegevens
over het aardoppervlak en de bodem verzamelt en interpreteert, werd erbij gehaald. Op enkele plekken werden
testscans gemaakt, om te zien of er zich iets onder de
grond zou bevinden. Op basis van die gegevens heeft Catalogtree een gebied uitgekozen waar duidelijk een ondergrondse structuur zichtbaar was en dat in zijn geheel in
kaart gebracht.
Moderne archeologie
“Het gebied is raar, je ziet eigenlijk helemaal niets”, zegt
Daniel wanneer hij wat foto’s van het gescande gebied laat
zien; een simpel grasveldje. Met een bodemradar heeft
Fugro de locatie strook voor strook gescand. Elke vijf centimeter tot een diepte van drie meter is in beeld gebracht.
Moderne archeologie noemt Daniel dat.
Het beeld dat eruit ontstond was vrij grof, maar er was
duidelijk een structuur te herkennen; iets dat lijkt op een
betonnen fundament. Maar wat het nou daadwerkelijk
is geweest, bleek bij navraag niet helder. De een denkt
aan een brandstofleiding van de NAVO, de ander aan een
tunnel of restanten van het spoorlijntje dat er liep. “Het
was een teleurstelling dat we niet wisten wat het was.
Onze verwachting was dat er een duidelijk vorm zou zijn
waarvan mensen zouden zeggen: oh ja, dat was dit of dat.”
Maar uiteindelijk zijn ze blij dat de aard van de gevonden
architectuur mysterieus is, omdat het zo ruimte geeft tot
verbeelding.

Een cartografie van de ondergrond
Catalogtree heeft de ruwe data van Fugro bewerkt tot
digitale kaarten van het gebied. Met zelf ontwikkelde
software is ook een driedimensionale weergave gemaakt.
Het idee ontstond om deze digitale data om te zetten naar
een vaste vorm; een maquette van het object of zelfs een
gespiegelde, bovengrondse variant van het beton op de
daadwerkelijke plek. Maar dit bleek ingewikkeld, want
de structuur van het ondergrondse bouwwerk is erg
gefragmenteerd. Op prints bleek de structuur wel te
visualiseren. De datavisualisaties zijn met een penplotter afgedrukt, zodat alle structuren echt gestalte krijgen.
Met de kaarten wil Catalogtree mensen interesseren in de
geschiedenis van de plek, nieuwsgierig maken naar wat
er zich direct onder het aardoppervlak afspeelt. Oftewel,
zichtbaar maken wat onzichtbaar is. Dat is volgens de
heren de beste invulling van de plek. “We geloven meer in
kleine ingrepen om de geschiedenis inzichtelijk te maken,
niet in informatiebordjes of grootscheepse restauraties.”
Juist het feit dat er geen sporen zijn, maakt het gebied
interessant, vinden ze.” Jarenlang is de plek vergeten en
als met een enkel geurspoor komt de herinnering weer
tevoorschijn met een kleine ingreep, begint het gebied
weer te leven.“

Jardin du Béton
Het onderzoek van Catalogtree kan uiteindelijk ook
leiden tot de verwerkelijking van de gespiegelde betonnen fundamenten in het Verboden Landschap. Dit object
kan dan in gebruik worden genomen als een soort Jardin
d’Émail van Jean Dubuffet uit de Beeldentuin van het
Kröller-Müller Museum. Een plek zonder echte functie,
die mensen op verschillende manieren kunnen gebruiken;
als picknicklocatie, bankje of vuurplaats.
Daniel en Joris vinden het lastig een duidelijke bestemming te noemen voor het geheel van het park. “Je mag niet
overal in, sommige dingen zijn lelijk en je ziet niet altijd
datgene wat er is. Het gebied is juist interessant omdat
het is zoals het nu is; groot en ongedefinieerd”, vinden zij.
Die onbestemdheid is ook de reden dat de vraag ‘waar
ben ik?’ niet goed te beantwoorden was. “Je weet niet
waar je bent. Het gebied is deels vergeten, deels niet zo
interessant, deels expres verduisterd.” En dat maakt het
project van Catalogtree zo interessant; wat volledig ontbrak was een cartografie van de ondergrond en die is er
nu. Zonder het mysterie van de plek op te lossen.

De “muur” loopt voor de bank dwars over het grasveld

De door Fugro gebruikte radar; hier met 4 scan units

Locatie 1: Joris en Vsevolod aan het scannen

Locatie 2: Daniel en Vsevolod aan het scannen

Markeringen waarlangs de radar over het gras getrokken wordt

Inmeten van het terrein op sateliet voordat het scannen begint

Alle scans van Fugro met elkaar gecombineerd

Diepte-informatie van Fugro

