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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, ver-
andert 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 land- 
schapsparken 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 interes-
sante gebied - zo bouwden de Duitsers hier in WOII het groot-
ste vliegveld van bezet Europa - vormt daar een wezenlijk 
onderdeel van.

Als eerste stap in de ‘ontginning’ van de noordrand van Arn-
hem wilde G.A.N.G. dit onduidelijke en versnipperde, maar 
ook spannende gebied met zijn talloze geheimzinnige en in-
teressante 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 kunste-
naars, ontwerpers, landschapsarchitecten en wetenschappers. 

De opdracht die de Verkenners meekregen van G.A.N.G. be-
helsde 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 Konings-
weg, 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 aanknopings-
punten 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/land- 
schapsarchitecten 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 gepresen-
teerd 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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Heterotopie
Nog voordat ze daadwerkelijk het gebied zijn ingegaan hebben 
David en Ester zich beziggehouden met de vraag ‘waar ben ik?’. Ze 
hebben kaarten bekeken van het Verboden Landschap en daar viel 
ze iets aan op: je ziet een soort enclaves. Er zijn verschillende eilan-
den in het gebied te vinden die ieder eigen regels kennen. Het woord 
‘heterotopie’ schoot het duo te binnen. 

David: “De filosofische term heterotopie komt van hetero topos, wat 
letterlijk ‘een plaats die afwijkt van zijn omgeving’ betekent. Dat kan 
een plek zijn die letterlijk is afgeschermd door middel van hekken 
bijvoorbeeld, of een wereld binnen een wereld, zoals een klooster 
of gevangenis.” Ester: “In zo’n wereld gelden andere regels, is er een 
ander tijdsbesef. Een legerbasis zoals Kamp Koningsweg Noord ooit 
was valt daar ook onder.”

Er bleken in het gebied vele heterotopieën te zijn, zoals de natuurbe-
graafplaats, zorginstelling ’s Koonings Jaght, Burger’s Zoo en ook het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe. David: “Daar gelden eigen regels. 
Met dat idee zijn we gaan kijken naar het gebied en zijn we op zoek 
gegaan naar de bepaling van die regels.”

Direct mapping
Een heterotopie als gebied wordt gedefinieerd door een grens. Wat 
daarbij interessant is, volgens de verkenners, is de betekenis van die 
grens. Is het een harde grens, zoals een hek, of is het een geleide-
lijke overgang? En hoe groot is het gebied? Wat is de schaal van de 
enclave?

Met deze vragen in het achterhoofd zijn ze twee dagen het gebied 
ingetrokken. Op zoek naar grenzen. Maar niet als wetenschappers, 
maar als beeldresearchers, met een camera in de hand. Direct map-
ping noemen ze dat. Ester: “Het is een directe manier van in kaart 
brengen. We zijn heel precies gaan kijken. Hebben foto’s genomen 
van wat ons opviel en geprobeerd woorden als ‘grens’ en ‘poort’ 
fotografisch te definiëren.” David: “Daarbij kijk je naar wat je aantreft 
om te kunnen zeggen waar je bent. Waar stuit je op grenzen? Wat is 
letterlijk je speelruimte?”

S en L
De eerste dag van hun verblijf zijn David en Ester gaan wandelen op 
Kamp Koningsweg Noord, een S-enclave. Op de locatie vonden ze 
kleine sub-enclaves als een tattooshop, kunstenaarsateliers en hack-
ers. De afgelegde afstand die dag was ook small: 5 kilometer, met een 

gemiddelde snelheid van 0,9 km/u. Ester: “Daaraan kan je zien hoe 
precies we aan het werk zijn geweest. Als wandelaar loop je normaal 
minstens 5 km/u. Maar wij zijn als een hond gaan snuffelen over het 
terrein.”

Na die eerste dag hebben ze van de plek uitgezoomd met Google 
Maps. Toen vielen de andere enclaves buiten de grens op. Nog 
dezelfde avond zijn ze met de auto een proefrondje gaan rijden, op 
zoek naar een ingang van Vliegbasis Deelen. Die was echter niet een-
voudig te vinden; de route om het vliegveld en de andere verboden 
gebieden heen bleek uiteindelijk 43 kilometer te zijn. 

David: “Na die rit hebben we het plan verfijnd. We hebben de tweede 
dag geprobeerd om in elke L-enclave te komen.” Ester: “Daarbij 
hebben we een stelregel gebruikt: waar je links kan, moet je linksaf 
slaan. En als dat niet kan vanwege een grens, moet je een stukje 
terug en weer links gaan. Zo maak je een rondgang om iets waar je 
niet in mag en kom je altijd terug bij waar je begonnen bent.” Uitein-
delijk hebben ze een tocht van 53 kilometer gemaakt rondom een 
hermetisch afgesloten landschap.

Herontwikkeling
Onderweg hebben ze alle geboden en verboden genoteerd en foto’s 
gemaakt van hekken en andere grenzen. Daar zijn uiteindelijk series 
van vijftien foto’s uitgekomen met elk drie subcategorieën. Op die 
manier hebben David en Ester een beter begrip gekregen van de om-
geving. David: “Het is de logica van het gebied. Het zijn bouwstenen 
voor een mogelijke transformatie. Waarbij we heel terughoudend 
zijn geweest met het zetten van de laatste stap. We zijn als verken-
ners te werk gaan, niet als ontwerpers.”

Maar dat er uiteindelijk herontwikkeling plaats moet vinden, daar 
zijn ze het over eens. Ester: “Ik geloof in een vorm van behoud door 
ontwikkelen. In een museum kan je niet leven. Het gebied verandert, 
of je het nou wilt of niet. De natuur staat niet stil. Het was helder wat 
het gebied was; dat is het nu niet meer. Daar kan je heel romantisch 
over doen, maar daarmee kan je het verleden niet terughalen.” 

Kortom, voor David en Ester geldt: het verleden ligt achter ons. De 
sporen ervan hoeven echter niet uitgewist te worden, maar kunnen 
een plek krijgen in de doorontwikkeling die het Verboden Land-
schap toekomst biedt.

Verkenners David Hamers en Ester van de Wiel
Ester van de Wiel is ontwerper publieke ruimte, David Hamers ruimtelijk onderzoeker. Samen zijn ze gaan kijken naar het Verboden Land-
schap en hebben het gebied systematisch geïnventariseerd. Daaruit is een indeling in twee groepen enclaves, groot- en kleinschalige (S en L), 
tot stand gekomen en zijn er teksten en fotoreeksen van kenmerkende eigenschappen van het landschap ontstaan.
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L / LARGE 

Het landschap ten noorden van Arnhem bestaat uit grote encla-

ves, zoals het Nationaal Park De Hoge Veluwe, het Kröller-Müller 

Museum, Vliegbasis Deelen, het Rijksschietterrein en de Oranje-

kazerne. Deze enclaves kennen elk eigen activiteiten, een eigen 

sfeer en eigen gedragsregels, liggen behoorlijk verscholen en zijn 

beperkt toegankelijk. Ze worden door hekken van hun omgeving 

afgeschermd en zijn enkel via poorten te betreden, sommige op 

vertoon van geldige papieren, andere op afspraak of door entree 

te betalen. Rondom en tussen deze enclaves liggen in het land-

schap verschillende soorten verbindingen, denk aan de snelweg 

A12, provinciale en lokale wegen, fietspaden, wildpassages, zand-

weggetjes en oprijlanen. Mits we willen zoeken, kunnen we er 

dus komen. 

 

S / SMALL 

Dit eilandenrijk her/verbergt naast de grote enclaves ook kleinere 

enclaves, zoals het Nederlands Openluchtmuseum, Burgers’ Zoo, 

natuurbegraafplaats Heidepol, zorginstelling ’s Koonings Jaght, 

campings, boerderijen en Buitenplaats Koningsweg. Een aantal 

typerende elementen keert hier terug. Ook deze enclaves zijn een 

beetje verstopt, hebben toegangspoorten en elk een eigen  

functie, sfeer en regelgeving. 

 

Buitenplaats Koningsweg gedraagt zich echter niet zoals het 

hoort. Dit terrein heeft zijn oude militaire functie verloren, maar 

heeft nog geen nieuwe bestemming gekregen. Het huisvest een 

nogal vreemde combinatie van activiteiten, zoals wonen, hacken, 

illustreren en tatoeëren, en er heerst daardoor een eigenaardige 

sfeer. Doordat de oude regels niet meer gelden en de poort op 

een kier staat, stroomt de buitenwereld binnen. De Buitenplaats 

mengt een streng kazerneregime met de huiselijkheid van thuis 

zijn, het bezige van bedrijven, het vreemde van kunst en de 

landerigheid van ontspanning in het groen. Langs de verbin-

dende wegen, de zijpaden en wandelpaadjes – we kunnen er dus 

komen, mits we willen zoeken – vinden we naast de achtergeble-

ven verboden en geboden van defensie een reclame voor training 

en advies, kunstinstallaties, moestuinen en een uitnodiging voor 

een borrel. 





[+] / AFSLUITEN EN OPENEN 

Waar de omringende enclaves strikt zijn geordend, keurig 

zijn ingericht en streng zijn gereguleerd, vertoont de orde op 

Buitenplaats Koningsweg dus barsten. Figuurlijk, vanwege het 

onbestemde karakter tijdens het veranderingsproces, maar ook 

letterlijk, in het asfalt, de borden en de gebouwen. Door gebro-

ken ruiten, gescheurde muren en tussen woekerende bosjes zien 

we net niet meer hoe het hier was en nog net niet hoe het hier 

zal zijn. Dit terrein, dat lange tijd was, is nu even niet; het wordt. 

Waar het heeft afgesloten, gaat het openingen bieden. 

 

L + S / LARGE + SMALL 

De activiteiten en elementen die in dit landschap zowel de grote 

als de kleine enclaves typeren bieden mogelijkheden voor de 

transformatie van het gebied. De vraag is op welk schaalniveau 

deze moet plaatsvinden. De schaal tussen groot (L) en klein 

(S) lijkt in dit gebied afwezig. Moeten programma’s (defensie, 

toerisme, kunst, natuur, landbouw) en hekken, poorten en regels 

worden ontwikkeld en ontworpen op een nieuwe tussenschaal 

(M)? Wij denken van niet. Terwijl L en S op hun plek zijn in dit 

landschap, zou M het vervuilen. Beter lijkt het ons om op en rond 

de Buitenplaats Koningsweg L en S te combineren. Voor zo’n 

combinatie is een vertaling van de aanwezige elementen nodig: 

van typen activiteiten, van soorten hekwerk, poorten, gebouwen 

en bestrating, van regels, richtlijnen en aanwijzingen, van groot 

naar klein en van klein naar groot. Het wordt zoeken naar de 

juiste maat. Dat luistert nauw. Dat wordt opnieuw gehoorzamen 

op en rond de Buitenplaats, op straffe van.



OP 
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#
De kenmerkende eigenschappen van het landschap ten 

noorden van Arnhem en de Buitenplaats Koningsweg 

hebben we in beelden gevangen. Deze beelden tonen de 

afscherming en toegankelijkheid van de enclaves, combi-

naties van de daar geldende regimes en het transformatie-

proces dat zich momenteel voltrekt, zowel wat betreft de 

activiteiten als de ruimtelijke uitdrukking daarvan. Opeen-

volgende reeksen vormen samen een verhaal: over scherpe 

grenzen en zachtere overgangen, over duidelijke regels en 

de wijzen waarop daaraan wordt getornd, en over de veran-

deringen in het landschap.



GEGEVENS

route: L / Large (linksom)

afgelegd op: 2013.07.04

door: David Hamers, Ester van de Wiel

snelheid: gemiddeld 10,7 km/u 

afstand: 53 km

OP 
STRAFFE
VAN

L
Hoe toegankelijk is het gebied?  

We slaan steeds linksaf met de auto om te zien tot hoe ver 

we komen. Als we niet verder kunnen, keren we om en 

nemen de eerste afslag links.
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BEDORVEN SCHANDLAP

Ruigrok www.ruigrokhekwerk.nl

24 uur per dag bereikbaar voor melden van 

gaslucht, stroom-, gas- en meterstoringen

nationaal storingsnummer gas en stroom

Liander onderdeel van alliander

Gelders Restauratie Centrum

Van BIJSTERVELD & DAMEN

TRAINING en ADVIES

BUITENPLAATS KONINGSWEG

Culturele enclave op de Veluwe in Arnhem

PLUS RECLAME.nl

ABUS

Hooge Veluwe 1/14 ANWB

Kaderschool Luchtm. 

9 Schaarsbergen

breng

Rijdt niet op zaterdag

Rijdt niet op zon- en feestdagen

Makkelijk met de bus

Uitgezonderd bewoners / bezoekers 

Koningsweg 24-b, 24-c en camping Petersburg

Kemperheide

Gemeente Arnhem

-  toegang van zonsopgang tot zonsondergang

-   honden aan de lijn

-  vrij wandelen en fietsen op wegen en paden

-  ruiters en aanspanningen op aangegeven 

route

-   gemotoriseerd verkeer verboden

Overigens verboden toegang art. 461 W.v.S.

Ruim baan voor bomen Op Kemperheide

Rode strepen op bomen

Gemeente Arnhem

B&G BEST HEKWERK BEST

15 EIGEN WEG

Kemperheide

Ford

VERBODEN TOEGANG

GEVAARLIJK

BEWAKING MET HONDEN

6

FANTASMOGOR MULTISOUND MSD 

DIMENSIONZ

KIPPENHOK E.P.

1. DEEP THROAT 4:45

2. AMBIENT TRIP 12:12

brimos bv wegbebakening

Qualisign

Kemperheide

Gemeente Arnhem

-  toegang van zonsopgang tot zonsondergang

-   honden aan de lijn

-  vrij wandelen en fietsen op wegen en paden

-  ruiters en aanspanningen op aangegeven 

route

-   gemotoriseerd verkeer verboden

Overigens verboden toegang art. 461 W.v.S.

GEMEENTE ARNHEM

Exclusief Hekwerk MULDERS Bergharen Tel. 

0487-532238

IV 2000 agmi Visuele informatiesystemen voor 

openbare veiligheid

NVV Qualisign

VERBODEN TOEGANG

GEVAARLIJK

BEWAKING MET HONDEN

Velopa CITYSTYLE

www.velopa.com

5

ingang vrijhouden op last van de brandweer

RUIGROK

A52 2.9

A53 2.6

A51 2.9

NEMEZ

BRANDKRAAN

H Nr 1455 ø100

R Nr 4548 ø100

D Nr 1657 ø100

! slecht wegdek

VERBODEN TOEGANG

GEVAARLIJK

BEWAKING MET HONDEN

H Nr 1453 ø100

Zonheuvel

Gemeente Arnhem

-  toegang van zonsopgang tot zonsondergang

-   honden aan de lijn

-  vrij wandelen en fietsen op wegen en paden

-  ruiters en aanspanningen op aangegeven 

route

-   gemotoriseerd verkeer verboden

Overigens verboden toegang art. 461 W.v.S.

Veluwe ieder jaargetijde anders

B&G BEST HEKWERK BEST

(verboden in te rijden) van zonsondergang tot 

zonsopgang

“PETERSBURG”

15 EIGEN WEG

MOLOK

LET OP

*  Geen gevaarlijk, smeulend of licht 

ontvlambaar afval in de SITA semi-

ondergrondse container deponeren.

*  Het is verboden zich in en op de container te 

begeven.

U.S. MAIL

INFORMATIE 

PETERSBURG

RECRON

VOORBEELD OLIETANKS

“VAKANTIEOORD PETERSBURG”

Standplaats voor Stacaravans en Zomerhuisjes.

Oppervlakte: ca. 5 ha. En 2 ha. bos

Het hele jaar open

laat je niet beet nemen

36

RESTAFVAL MOLOX

FLYGHT pompinstallatie

32 F.J. Vermeersen R.M. Walraven

STOP

Klu. Vlb. Deelen
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Staf Luchtmobiele brigade

Koningsweg 30c t/m 30F

50 EIGEN WEG DEFENSIE

BERGEN OP ZOOM HOLLAND

GEBR. RAP 30d +30e

IK WAAK VOOR M’N BAAS

VERBODEN TOEGANG 

ART. 461 WETB.V.STRAFR.

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK

BEWAKING MET HONDEN

CAMERABEVEILIGING TOTAAL

HULPDIENSTEN

Koninklijke Luchtmacht

30f Koningsweg

Militair Luchtvaart Terrein Deelen

ALERT STATE

Militair terrein

-  Verboden toegang voor onbevoegden

-  Op dit terrein geldt de wegenverkeerswet

-  Bij handelen in strijd met de regels kan een 

proces-verbaal worden opgemaakt

-  Verboden te fotograferen

Aanmelden

-  Dimlicht uit, stadslicht aan

-  Binnenverlichting aan

-  Toegangsbewijs tonen

Bezoekersprocedure

1.  Parkeren op bezoekersparkeerplaats

2.  Melden bij de wacht

3.  Identificatieplicht

50 Voertuigen

Uitsluitend achterwaarts in de aangegeven 

vakken parkeren

Steekproefsgewijs visitatie personen en 

voertuigen

Verkeerslichten hoeven niet driekleurig te zijn

Naleving lokale regelgeving (OBA) verplicht

Defensiepas zichtbaar dragen

PAS OP! GLAD

ROKEN EN OPEN VUUR BUITEN DE 

GEBOUWEN VERBODEN

INGANG

HULPDIENSTEN

Controle

Uitstappen en melden bij portier

HOENDERLOSEWEG 

STOP

NP De Hoge Veluwe

Kröller-Müller Museum

INGANG HOENDERLOO

WILDROOSTER

ARFMAN

Schietbaan Arnhemse Heide

Arnhemse heide Militair oefenterrein

Vrije toegang op wegen en paden

eigen weg 

min. v. defensie

Roken en open vuur verboden

bestemmingsverkeer uitgezonderd

P uitsluitend in de vakken

LAAD- EN LOSPLAATS

Brandgevaar !

roken, open vuur en gebruik van 

biotechnische munitie verboden !

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK

BEWAKING MET HONDEN

Veteranen Landgoed Vrijland

REPAINTED 

WWW.OTCO.NL

ACON AFRASTERINGEN TEL (0572) 37 23 78 

LEMELERVELD

OPENGESTELD

DE TOEGANG IS VERBODEN (ART.461 W.v.S)

-  TUSSEN ZONSONDERGANG EN 

ZONSOPGANG

-  BUITEN WEGEN EN PADEN

-  MET EEN LOSLOPENDE HOND

-  MET EEN SPELEND MUZIEKAPPARAAT

-  MET TENT OF WINDSCHERM

-  MET MOTORVOERTUIG, (BROM)FIETS OF 

PAARD

EN OOK WANNEER U

-  PAPIER, SCHILLEN OF ANDER AFVAL 

ACHTERLAAT

-  ROOKT, KOOKT OF VUURTJE STOOKT

-  KOOPWAAR AANBIEDT

-  IETS BESCHADIGT OF MEENEEMT

-  DIEREN VERONTRUST

Landgoed Vrijland

Informatieborden

wandelroutes

Kleinere missies 1995 - 2010

Ruimte voor toekomstige missies

Uitstrooiplaats

Zitbank

B (loves) J FOREVER!!!

Commando Diensten Centra

Veteraneninstituut

101 Geniebataljon

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

Den Haag

NATIONAAL FONDS VOOR 

VRIJHEID EN VETERANENZORG

MUSEUM VLB DEELEN 1000 MTR

ingang vrijhouden op last van de brandweer

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 
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GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

VERBODEN TOEGANG 

GEVAARLIJK 

BEWAKING MET HONDEN 

Provincie Gelderland N804

KERSEN TE KOOP NA 300M LINKS

23 fietsroute netwerk De Veluwe

Navigeer veilig met het FietsMaatje

29 Liberation ROUTE

WWW.MUSEUMVLBDEELEN.NL

familiepretpark Koningin Juliana Toren 

Apeldoorn

VVV 2006

VVV 2007

VVV 2008

ONZE VITRINES ZIJN BEVEILIGD

BEWAKING ANBD ARNHEM

VVV 2012

GELEGERD IN GELDERLAND

MUSEUM vlb. DEELEN

D-8105

RESCUE

GEVAAR DANGER DANGER UPWARD 

EJECTION SEAT

WARNING THE PILOT’S SEAT IN THIS AIRPLANE IS LOADED WITH 

SEVEN EXPLOSIVE CARTRIDGES AND A ROCKET MOTOR FOR 

OPERATION AND MAINTENANCE SEE NATOPS FLIGHT MANUAL 

AND HANDBOOK OF MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Emil

MUSEUM VLIEGBASIS DEELEN

INGANG bezoekers

WAARSCHUWING BIJ HET BEVEILIGEN VAN DIT 

OBJEKT MOGEN ZONDER NADERE OPDRACHT 

CONFORM INSTRUCTIES VUURWAPENEN 

WORDEN GEBRUIKT

MUSEUM

DIT GEBOUW IS EIGENDOM VAN

HET NATIONAAL PARK DE HOGE VELUWE

In de toekomst wordt dit gebouw 

gerestaureerd en in gebruik genomen als 

horecagelegenheid

U verlaat een uitrit

P ALLEEN MUSEUM

Natuurmonumenten

Beschermt natuur in nederland

P Deelerwoud

(verboden) van zonsondergang tot zonsopgang

PITTEN

U bent de eerste die daarvan een foto maakt.

BETUWSE KERSEN

Zomerfruit

Kersen en aardbeien !

workx

www.kersenopdeveluwe.nl

KAMP HOEVE

Wij heten Van der Kamp.

Als ze zich maar braaf gedragen.

MUSEUM VLB DEELEN 700 MTR

OPEN: ZA.-ZO. 11-17 UUR

ROTTWEILERWERKGROEP VELUWE-

IJSSELSTREEK

Betreden op Eigen risico RWVIJ

NO ENTRY

wildwissel 400 m

Bent u de bestuurder van dat voertuig? 

We hebben een melding binnengekregen.

Apeldoornseweg

DELENSEWEG

Halteplaats Chemo-kar

Het onbeheerd achterlaten van Chemisch Afval 

is levensgevaarlijk voor kinderen en daarom 

niet toegestaan

HOOFDSPONSOR GEZOCHT! �

7.500,00 PER JAAR

HOOFDSPONSOR SV BEATRIX 

GOLDEN TULIP RESIDENCE VICTORIA

Buitengewoon Sportief

S.V. BEATRIX

Let op! Video Bewaking

HERAS

P uitsluitend in de vakken

MAXIMALE DOORRIJHOOGTE 2.50 METER

VERBODEN VOOR CAMPERS

Hoenderloo

stichting het nationale park de hoge veluwe

Parkeren Entree

HONDENLOSLOOPGEBIED

Bezoekersvoorwaarden Kröller-Müller Museum 

en Parkregels hier verkrijgbaar.

Je hebt toch een camera. 

Maak er maar een foto van.

Het is verboden wilde dieren te voeren

Witte fietsen bevinden zich na 200meter rechts

VERBODEN TOEGANG art. 461 Wetb. v. Strafr.

#01 MELDKAMER

RIJKSSCHIETTERREIN LEVENSGEVAARLIJK  

verboden toegang

Art. 461 wetb.v. Strafrecht 

schietterrein levensgevaarlijk

SCHIETTERREIN VERBODEN TOEGANG

restaurant timber culinair genieten 

lunch & diner

boutique hotel sterrenberg

De wilde knor route

Kröller-Müller Museum

Het Nationale Park de Hoge Veluwe

kunst natuur architectuur ruimte stilte fietsen 

wandelen wild 

VERBODEN TOEGANG art. 461 wetb.v. 

Strafrecht 

DE HOUTKAMP 

Groepsaccommodatie Fietsverhuur 

Bed & Breakfast Herenboerderij Scharreleieren 

Op zondag gesloten

De Aanstoot

De Dries
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Carnegie Cottage

De Heidewachter

De Roek

B&B De Vogelvlucht

Welkom bij Droompark De Zanding 

100% Veluwe

Graag aanmelden bij portier t.b.v. dag entree

Geldt ook voor in de berm

... even wegdromen

wij steken zomaar over

(verboden) uitgezonderd

De Zanding

-  Vrije wandeling op wegen en paden van 

zonsopgang tot zonsondergang.

- Honden aan de lijn. 

KLOMPENPADEN rondwandeling 

Eeskooterpad 15 km

(verboden in te rijden) uitgezonderd (fietsers)

Oud Reemst 

(verboden in te rijden) Uitgezonderd verkeer 

natuurbegraafplaats Heidepol

Natuurbegraafplaats

voor eeuwig de mooiste plek

Hier links, na 400 meter links

HET GELDERSCH LANDSCHAP

P alleen op de daarvoor bestemde 

parkeervakken

twitter mee @SizaSKJ

‘s Koonings Jaght

Minicamping ‘s Kooningsveld

Mini Belevenis

Boerderij / boshut

A12

Gemeente Arnhem

Uitrit vrijhouden

Dat is uw eigen slechte geweten.

de Maesberg 

A12 Re 121,6

A12 Li 121,6

70 km/H 

Make your logistics work 

ANWB

Schaarsbergen 3,3

Hoge Veluwe 4,1

Arnhem 8,-

(verboden in te rijden) 

uitgezonderd fietsers en bromfietsers

Patch

KNbLO

WANDELSPORTORGANISATIE NEDERLAND

GLAD

Kröller-Müller Museum

Het Nationale Park de Hoge veluwe

VERBODEN TOEGANG 

volgens Art.461 Wetb.v.Strafrecht

Ingang Schaarsbergen 

HOOGE VELUWE

GLAD!

(verboden toegang) 

van zonsondergang tot zonsopgang

(verboden toegang) m.u.v. 

houders van gehandicapten parkeerkaarten

KONINGSWEG 17a REIJNOUTSHOEVE

KONINGSWEG 17b RITSAERSTHOEVE

KONINGSWEG 17c KNPV De Menthenberg

NEDERLANDSE RONDHOUTVERENIGING 

KAVELPLAATS ROLBAAN

Vlieggebied VERBODEN TOEGANG 

FOD-GEVAAR

alleen betreden na toestemming 

luchtverkeersleiding

DEN STROOPER

PANNENKOEKENHUIS DEN STROOPER

BEDORVEN SCHANDLAP

LEGENDA 

borden, stickers, briefjes

BORDEN, STICKERS, BRIEFJES

Verboden

Geboden

Handgeschreven

Gesproken

Hoofdletters en interpunctie 

zoals aangetroffen
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OP 
STRAFFE
VAN

S
Hoe worden veranderingen zichtbaar op een terrein 

waar een militaire orde plaatsmaakt voor organische 

gebiedsontwikkeling? We snuffelen als honden het terrein 

af, op zoek naar sporen van het oude systeem en signalen 

van het nieuwe.

GEGEVENS

route: S / Small

afgelegd op: 2013.07.03

door: David Hamers, Ester van de Wiel

snelheid: gemiddeld 0,9 km/u

afstand: 5 km
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KKN 25 Guestroom Expositie 1e verdieping

Dit pand is in beheer bij

Stichting Atelierbeheer SLAK

BLITZBORREL

25

NIET PARKEREN ALLEEN LADEN & LOSSEN

TANKNR. 466 HBC 10.000 liter

Ham installatietechniek Apeldoorn

TANKNR. 465 HBC 10.000 liter

24

1950 vak 10 840

NIET PARKEREN ALLEEN LADEN & LOSSEN

Waar is de tattoo shop?

STAFGEBOUW 

(START RECONSTRUCTIE KKSL)

EERSTE STEEN 

GELEGD DOOR KOLONEL G.LUIJPEN 

OP 14 JUNI 1989

ZP-9

KLu 75  1913 -1988

S.V. Eemnes

B/STIERCOMPAGNIE 11 INFBAT LUMBL GGJ

NAVO VERZEKERT DE VREDE

NIET BETREDEN

INSTORTINGSGEVAAR

ZP-7 

TATTOOGUNS

ROKEN EN VUUR VERBODEN

P

vooruit parkeren

alleen in de vakken. 

Hbo 1 15.000 L 

Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek. 

Gecontroleerd op 9 03

11 INFBAT LUMBL GGJ STAT-Cie

GLOBE PUTRAND NED OCTR 35543

P

SIBX

(verboden) uitgezonderd

P alleen in de vakken. 

verboden toegang

jarra o

BRANDSCHAKELAAR KETELS

Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek.

DE WITTE SMID Aanhangwagens

Benegas

Brimos wegbebakening Hattum

B/STIERCOMPAGNIE 11 INFBAT LUMBL GGJ 

Ah smeerbare roomboter 

thinner diluant cellulosique

Beste dief zou je met je klamme klauwen 

van mijn houtvoorraad willen blijven. Loser.

Europallet

Robijn klein&krachtig

Fiat ducato 14

BENEGAS

ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN 

LE stoomwezen, goedgekeurde gasinstallatie

Kettler speeltoestellen

Mag ik vragen wat jullie aan het doen zijn?! 

LET OP! DREMPELS

KONINKLIJKE LUCHTMACHT NEDERLAND 

P alleen in de vakken. 

Ede’s ALL INN CATERING. 

VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF.

Geopend van maandag t/m zondag 

van12.00 tot 23.00 uur.

Voor al uw snacks. broodjes. ijs enz. 

Gelders Restauratie Centrum

NIET BETREDEN INSTORTINGSGEVAAR. 

Klimhuis. Alleen betreden onder begeleiding 

sportinstructeur. 

BENEGAS 

LET OP! DREMPELS

Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek.

Gecontroleerd op 9 03

Afgevuld door Oliecentrale Nederland B.V.

VB van Boekel Milieu- en Installatie techniek.

26 

LES

Verboden te roken 

Tanken wie Schumi!

that’s your bogey

WDK

Varta high energy

B brandslang 

alleen bij brand gebruiken. 

Dio

K.K.S.L. OEEE BABY BABY! 88/4A

NIKS DOET HET 

Tana EXCELLENT 

CRÈME POUR CHAUSSURES SCHOENCRÈME

Grolsch

P alleen in de vakken. 

BENEGAS

ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN 

TER HORST MILIEU. VARSSEVELD. 

BEDRIJFSAFVAL. 

LANDROVER

(verboden te parkeren) m.u.v. leveranciers

BENEGAS

ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN 

taxi Arnhem 3700007 

Dag & Nacht

agmi

TAXI PLUS 026 3210123 

TAXI & CHAUFFEURSDIENSTEN. 

K.K.S.L. OEEE BABY BABY! 88/4A

21

Brandschakelaar ketels

Van der Heijden Milieu- en Installatie techniek. 

Gecontroleerd op 9 03

ROKEN EN VUUR VERBODEN

van Boekel Milieu- en Installatie techniek.

WC

SU

BUITENPLAATS KONINGSWEG

Culturele enclave op de Veluwe in Arnhem

P max 1 2 uur

LuL

Toiletten

NP

NP

NP

BLITZBAR

P alleen in de vakken. 

Stichting Atelierbeheer SLAK

Face to Face BORREL

Hennekam ontwerp
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Ingang Restaurant 

Play & Go SPEELTOESTELLEN 

P

Stichting Atelierbeheer SLAK

B209

Stichting Atelierbeheer SLAK

kevaha. AIRCONDITIONING EN KOELTECHNIEK. 

Arnhem.  Frigidaire

KOELLOGBOEK BIJ 

kevaha. AIRCONDITIONING EN KOELTECHNIEK. 

Arnhem.  Frigidaire

VIESSMANN

Cool

Defrost

wavin PVC KOMO NEN 7016

P hoofdkeuken. 

Bedrijfsrestaurant. 

Hoogspanning

Hoogspanning

Hoogspanning

4

VERBODEN TOEGANG ART. 461 WETB.

V.STRAFR.

Dit pand is in beheer bij

Stichting Atelierbeheer SLAK

Dit pand is in beheer bij

Stichting Atelierbeheer SLAK

BEDORVEN SCHANDLAP 

INFO

U verlaat een uitrit 

MILITAIR TERREIN

MAXIMUM SNELHEID 30 KM/UUR.

PARKEREN BUITEN DE PARKEERPLAATSEN 

IS VERBODEN. VERKEERSTEKENS VAN 

AFWIJKEND MODEL IN GEBRUIK. BEHOUDENS 

BIJ OBA VASTGESTELDE UITZONDERINGEN 

IS DE WEGENVERKEERSWETGEVING VAN 

OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING.

DE COMMANDANT.

VERBODEN TOEGANG 

ART. 461 WETB.V.STRAFR.

Welkom op: het Landgoed

TAXI BESTELLEN? 085 332000 

DERKSEN BELLEN

VOORKOMEN MISDRIJVEN. OP SLOT. BUIT ERUIT

P in de vakken

HERAS

5

NUFA

TkkrLab

INE 

Celsius

IVECO Turbo Daily

P in de vakken

TER HORST MILIEU. VARSSEVELD. 

BEDRIJFSAFVAL. 

BENEGAS

ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN

Hallo ik ben Simon Hack 42

Drempels!

Bellen binnen Nederland 

Geen kaart op zak? 

Bel collect vanuit elke telefooncel in Nederland. 

KPN telecom

Praktijktraining op maat

VAN BIJSTERVELDT & DAMEN

TRAINING en ADVIES

ERKEND LEERBEDRIJF Aequor

INRIT VRIJLATEN

VERZAMELPLAATS 

HACKERSPACE ARNHEM HACK42.NL

Caution Risk of DANGER

Niet alleen voor nerds. 

LEGENDA 

borden, stickers, briefjes

BORDEN, STICKERS, BRIEFJES

Verboden

Geboden

Handgeschreven

Gesproken

Hoofdletters en interpunctie 

zoals aangetroffen
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