Erik de Lyon

Tijdelijkheid als principe
Heimatschutzarchitektur

Herbestemming HANGAR, Rijksmonument 529790
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VERBODEN LANDSCHAP
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.

Colofon
Uitgave G.A.N.G. Rob Groot Zevert, Hans Jungerius, July Ligtenberg, Caro Delsing, Simon Angel | Vormgeving Jaap Kroneman
Interview Loes van Beuningen | Druk Rikken Print | © G.A.N.G. - december 2013
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 Erick de Lyon
Kunstenaar Erick de Lyon (Atelier de Lyon) werkt voornamelijk in de openbare ruimte en neemt daarbij vaak het landschap als uitgangspunt. Hij kijkt naar wat er is en destilleert daar iets uit dat hij tot een
werk maakt. Voor G.A.N.G. heeft hij zich beziggehouden met twee projecten: een verkenning van het
Verboden Landschap, die geresulteerd heeft in een film, en een voorstel voor een herbestemming.

Drie kleine mythologieën

Vliegtuighangar
In opdracht van de gemeente Arnhem wordt er onderzoek
gedaan naar de herbestemming van de vliegtuighangar
die in het Verboden Landschap staat. De hangar is door
de Duitsers gebouwd als boerderij, om de werkelijke
functie te verbergen. Momenteel is het gebouw in gebruik
als zijn gefingeerde identiteit; als aardappelschuur. De
bouwkundige staat is echter slecht. Maar de gemeente wil
de hangar, een rijksmonument, toch behouden vanwege
de zeldzaamheid ervan; van de zestig hangars die in het
gebied stonden zijn er vier bewaard gebleven.

Erick de Lyon is door G.A.N.G. gevraagd een voorstel te
doen voor de herbestemming, naast de uitvoering van een
algemene verkenning van het Verboden Landschap. Hij
heeft het gebied daarom verschillende malen bezocht. Zijn
uitgangspunt daarbij was de vraag wat eigenlijk verboden
of verborgen is, en hoe zich dat iets verbergt. Om daar een
beeld van te krijgen word je in het gebied zelf echter niet
veel aangereikt. Erick: “Er is in het Verboden Landschap
eigenlijk niets om grip op te krijgen. Het is een aaneengesloten gebied van hekken en plekken. Je kunt de plek praktisch gezien niet definiëren, omdat je er niet in kunt.”

Daarom is hij gaan googelen naar de locatie. Het viel daarbij op dat Vliegbasis Deelen als een ontginning is ingedeeld. Erick: “Ik ben gaan rondvliegen over het gebied, als
ware het een luchtverkenning. Ik ben op zoek gegaan naar
vreemdsoortige dingen waarvan je niet weet wat ze zijn.
De landingsbanen vielen me op doordat ze de vorm van
kavels hebben. Ze gaan op in het landschap, vanuit de lucht
bezien. De Duitsers hebben daar letterlijk het landschap
proberen te verbergen. Daarom werd verbergen als fenomeen de leidraad.”
Hightech versus traditie
Het viel Erick op dat er verschillende vormen van verbergen zijn: verbergen door op te gaan in het geheel, zoals de
camouflageprint op militaire kleding, of verbergen door
juist op te vallen maar iets anders te lijken, zoals de vliegtuighangar slash boerderij. Het rijksmonument is dus niet
bijzonder door hoe hij er an sich uitziet, maar door zijn
voormalige functie: het verbergen van een vliegtuig.

Het gebruik van het gebouw is kortom het wezenlijke
aspect en daarom gaat het voorstel van Erick daarop in.
In zijn plan wordt ten eerste de vliegtuighangar gereconstrueerd naar het origineel. Dat betekent dat de voorwand,
deuren en ramen van de huidige schuur moeten worden
vervangen door schuifdeuren over de volle hoogte en

breedte van het gebouw. Er zijn helaas geen originele tekeningen van de hangar, dus de reconstructie moet gebeuren
naar voorbeeld van andere hangars en in overeenstemming met het toekomstige gebruik.
Ten tweede komen er in de boerderij vliegtuigachtige
cabines, die, net als het vliegtuig tijdens de Tweede
Wereldoorlog, erin verborgen kunnen worden alsook
naar buiten kunnen worden gehaald. Erick: “Dat levert
een beeld op van hightech tegenover traditie. Een oude
foto van de hangar diende hiervoor als inspiratiebron. Ik
stelde me zo voor dat je als klein kind dat vliegtuig zo half
in de boerderij ziet staan en overweldigd wordt door wat
je ziet. Een super hightech ding, met zijn ronde ramen en
plaatmateriaal, dat in die tijd pas net op grote schaal werd
ingezet. Op het moment dat het vliegtuig echter weg is, zie
je alleen een traditionele boerderij.”
Tijdelijk bruikbaar
De toekomstige exploitatie van de boerderij bestaat in het
voorstel van Erick uit bijvoorbeeld feesten, lezingen en
tentoonstellingen. De cabines kunnen daarnaast gebruikt
worden als slaapplek, eetplek, verkoopplek, opslag voor
spullen of culturele activiteiten. Erick: “Als de cabines
buiten staan zie je al vanaf een afstand dat er iets te doen
is. Maar als je ze weer opbergt in de hangar verstoort het
plan het landschap zoals het nu is niet. De locatie wordt
bruikbaar, maar wel tijdelijk.”

Het voorstel, dat in een driedimensionaal computermodel
is uitgewerkt, doet daarbij denken aan een reeks matroesjka’s. Erick: “De cabines zijn als het ware lege ruimtes die
in de hangar als lege ruimte kunnen worden geschoven.
En de boerderij zelf staat ook in een ruimte.” Deze drie
ruimtes kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
En zo wordt er in het herbestemmingsplan van Atelier
de Lyon met de reconstructie van de vorm en functie van
de hangar een beeld geschapen dat recht doet aan de
geschiedenis van het Verboden Landschap, maar dat ook
gebruiksklaar is voor de toekomst.

Camouflage en het VERBORGEN LANDSCHAP
You can fool some people sometimes
but you can’t fool all the people all the time.

Om iets van dit project/ onderzoek te begrijpen is het
belangrijk om na te denken op welke manieren
‘verborgen’ kan worden.
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Ik ben er niet.

Verbergen van identiteit.

Zoontje heeft een vriendje, namelijk ET.
Hij moet zich verbergen tussen de de knuffels.
Vader vermoed iets en trekt de kastdeur open
waar alle knuffels liggen maar ziet niets.

Kleur en tekening komen overeen
met de omgeving.

Dazzle painting
Doel van deze manier van beschilderen is om de
machinekamer van het schip te beschermen tegen
torpedoaanvallen. De vijand weet niet meer waar
deze zich bevindt en waar hij op moet richten.

Verbergen kan ook door steeds op een andere plek te
verschijnen. Een verplaatsbaar vliegveld.

Door alles in onderdelen uiteen te laten vallen,
wordt onduidelijk wat het geheel is.

Verbergen op een onverwachte plaats.

Verbergen als een voorwerp dat in het landschap
lijkt te horen.
Verbergen door op te vallen.

Opgaan in het geheel.
Startbaan en omgeving verschillen niet.

Opvallen is een vorm van verbergen.
Verbergen dat je helemaal geen tanks hebt.

Het vliegveld
Wat betekent verbergen, op welke manieren kan je
verbergen?
Hoe kan je een landschap verbergen?
- ontginning
- de schaal van de percelen
- de gebouwen in de begroeide stukken
- de schaal/grootte van de infrastructuur
- de architectuur

1943
Het hele landschap is aangepast aan de grootte en
vorm van de landingsbanen.
Vanuit de lucht lijkt het alsof het een heideontginning is, gemaakt om landbouwgrond te verwerven.
In werkelijkheid zijn de lappen grond en de hele
structuur zo vernuftig vormgegeven dat het hele
vliegveld opgaat in het landschap.

De hangar als schuilobject.
High-tech versus traditie. Een mysterieuze foto, de bron
van inspiratie voor dit voorstel.
High-tech en traditie detail: gepopnagelde deuren.

Reconstructie
Voorwand, deuren en ramen van de hangar zijn niet origineel en moeten worden
vervangen door schuifdeuren over de volle hoogte en breedte. Reconstructie moet
gebeuren naar aanleiding van het bestuderen van andere hangars en in overeenstemming
met toekomstig gebruik. Het lijkt erop dat er geen originele tekeningen meer zijn.
PVE Programma van eisen voor hergebruik
Vorm
1 Een ruimte die leeg kan zijn, de hangar.
2 Toevoegingen laten de lege ruimte intact, onbeschadigd.
3 De lege ruimte moet eenvoudig beschikbaar zijn/komen.
4 Aan de buitenkant is te zien dat het gebouw in gebruik is. De elementen die uit de
hangar geschoven worden vormen een beeld. High-tech tegenover Traditie.
5 In het landschap ontstaat een tijdelijk beeld.
6 Als dit tijdelijk beeld is verdwenen, is de plek weer zoals hij er tot nu toe heeft
bijgelegen, leeg en verlaten.
7 Over de gebruiksruimte: In feite ontstaan er twee soorten ruimte: de lege ruimte
van de hangar en de ruimte/ruimten die naar buiten geschoven is/zijn.

Landschap
1 Grote kwaliteit van de plek nu is de afwezigheid van borden, bakken en allerlei
zaken waarmee de openbare ruimte vaak verveeld wordt.
Voor de zuiverheid van het beeld wordt in dit voorstel geeist dat er geen borden,
aanwijzingen, bakken, stoepen ect. worden gemaakt, althans niet zichtbaar.
2 Door deze leegheid krijgt de geest een kans om terug te gaan in het verleden om
zich een voorstelling te maken van ‘toen’.
3 Er is een goed landschapsplan nodig uitgaande van een nog op te stellen
‘Programma van Eisen’.
4 Om aansluiting te krijgen met het kunstproject zal in dit PVE veel aandacht komen voor
de manier waarop de plek benaderd zal gaan worden.
5 In de uitwerking wordt duidelijk gemaakt dat bijzondere plekken vaak bijzonder zijn
omdat ‘de weg er naar toe’ zo is dat de plek totaal anders verschijnt dan men
had vermoed.

Eerste globale meting van het object.
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Gebruik
1 Waar kan de lege ruimte voor dienen? In dit voorstel wordt
een recreatieve functie gecombineerd met een culturele functie. Een andere invulling is ook mogelijk maar voorop staat
de kwaliteit van het kunstwerk en de relatie met het erfgoed.
Het is duidelijk dat de kwaliteit van dit pand ligt in de manier
waarop het in het verleden gebruikt is.
2 Duidelijk moet worden wie het geheel gaat exploiteren.
3 Belangrijk is om te onderzoeken hoe het gebouw bereikbaar kan worden gemaakt. De wijze van bereikbaar maken
wordt een opgave op zich. De weg er naar toe zal voor een
groot deel de perceptie van het beeld bepalen.
4 Gebruik van de ruimten moet eenvoudig zijn.
Vorm en gebruik laten geen vragen open.
Onderhoud
Belangrijk is het maken van een onderhoudsplan.
In dit plan wordt van A tot Z uitgelegd en beschreven waar
het onderhoud aan moet voldoen. Juist projecten in een
landschappelijke omgeving worden door goed onderhoud
bijzondere projecten. In een onderhoudsplan worden de
verantwoordelijkheden vastgelegd en door partijen onderschreven. Verworven inzichten moeten in een later stadium
kunnen worden verwerkt.
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Monument
1 Het landschap is een wezelijk onderdeel van het hele plan.
Het landschap vertelt het verhaal van Fliegerhorst Deelen.
2 Het is belangrijk om geen parkeergelegenheid in de directe
omgeving zichtbaar aan te leggen.
3 Ieder voorstel voor hergebruik zal door vele monumentencommississies op zijn merites worden beoordeeld.
Wil het voorstel de eindstreep halen dan zal allereerst een
inhoudelijk sterk concept dienen te worden gemaakt.
4 Het gebruik of hergebruik zal ook worden getoetst.
Het vereffetelingen van monumenten wordt niet op prijs
gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Erfgoed

Het ruimtelijk principe als kenmerk
van dit specifieke monument
high-tech

vliegtuigindustrie
popnagels
beplating

oppervlakte

contrast met de omgeving
tijdelijk

beweegbaar
De ruimte is in tegenstelling tot een
boerderij een lege ruimte.
Deze eigenschap is het wezen van het monument.
De ruimte kan wel tijdelijk gevuld zijn.

Door de hangar op dezelfde manier als vroeger,
met vliegtuig(en) erin, te gebruiken ontstaat er
een bijzondere situatie.
A. Als de boerderij LEEG wordt gemaakt is
deze ruimte te gebruiken.
B. De unit/s die in de boerderij gestald
staan, zijn buiten te gebruiken.
C. Als de unit/s niet worden gebruikt en buiten
staan is toch te zien dat er activiteit is.

HET BEELD VERSCHIJNT EN VERDWIJNT.

Voorstel voor het gebruik
Verblijven in het Verborgen landschap

Dit voorstel bestaat uit het scheppen van twee soorten
ruimten die elk los van elkaar te gebruiken zijn. Er wordt
hier een optie voorgelegd waarvan wordt gedacht dat deze
levensvatbaar is.

Het voorstel komt vanuit de kunst. Er wordt een beeld
geschapen dat recht doet aan de geschiedenis maar ook een
beeld dat klaar is voor de toekomst.
Het beeld stelt randvoorwaarden aan gebruik.
Ieder beeld dat lijkt te gaan slagen wordt volgehangen met
vlaggen, borden, aanwijzingen, verboden ect.
In dit project is er informatievoorziening via het net.
Dit kan een heel nieuwe, lege, ruime, heldere omgeving op
gaan leveren.

Zoals gezegd bestaat het beeld uit twee ruimten. De lege
ruimte van de hangar en de ruimte van de cabines. En eigenlijk nog een derde: de buitenruimte, de buitenkamer.
De hangar kan gebruikt worden voor feesten, lezingen,
samenkomsten van grotere groepen, cultuur of tentoonstellingen.

De cabines kunnen worden gebruikt als verblijf, om te slapen,
als eetplekken buiten of als opslag voor spullen die nodig zijn
voor activiteiten.

Het zouden ook een soort containers kunnen zijn voor verkoop of voor culturele activiteiten.
Het gebruik van binnen- en buitenruimte kan met elkaar
worden gecombineerd. Bij de uiteindelijke keuze voor de
programmering moet steeds het grote doel voor ogen worden
gehouden: Een verbinding tussen Arnhem en het KröllerMüller Museum.
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