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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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Ervaringen verzamelen
Het ‘waar ben ik?’ is in de verkenning van Esther Kok- 
meijer direct ‘wat is verborgen?’ geworden. Esther: 
“Als iets verboden is in een landschap dan is het ook vaak 
verborgen. Zo blijft het bewaard. Dat verborgene is bij-
zonder, omdat er veel historie in zit en het iets zegt over 
hoe het gebied is ontstaan.” 

Vier keer is Esther telkens een paar dagen op de plek 
verbleven. Daarbij is ze uitgegaan van haar beleving van 
het Verboden Landschap. Esther: “Ik ben ervaringen gaan 
verzamelen. Gaan kijken naar waar ik ben, hoe ik me daar 
voel en wat ik daar ervaar. En ook of ik het verborgene 
zichtbaar kan maken.”

De eerste verkenningsdag
Om het verborgene te vinden, is Esther langs de hekken 
gaan lopen op haar eerste verkenningsdag. Dat mondde 
direct uit in een heftige ervaring: Esther: “Ik ben langs het 
vliegveld gaan lopen, in een gebied waarvan ik niet wist 
of ik er mocht komen of niet. Maar ik kon er door en liep 
steeds verder langs de vijf meter hoge hekken tot het pad 
ophield. Ik besloot terug te lopen, tot ik wat hoorde. Uit de 
verte kwam met 60 km/u een hond, een Rhodesian Ridge-
back, op me af gerend die me uiteindelijk greep.”

Het was een gevaarlijke situatie want de hond had de hand 
van Esther in zijn bek. “Gelukkig bleef ik rustig en ben ik 
niet gaan rennen. Toen de hond losliet, liep ie een stukje 
naar achteren en bleef hij me strak aankijken. Zodra ik be-
woog nam ie weer een sprong en greep me vast. Ik dacht: 
hoe kom ik hier ooit weg?”

Gelukkig hoorde Esther na vijf minuten een vrouwenstem 
die de hond riep. Ze heeft om hulp geroepen en de vrouw 
kwam naar haar toe. Esther: “Het was een hele ervaring. 
En ik ben blij dat het goed is afgelopen.”

Nachtelijk avontuur
Na dit avontuur heeft de kunstenaar zich gericht op 
Buitenplaats Koningsweg, op de nacht die daar het land-
schap verbergt. Een aantal nachten heeft ze buiten in een 
camouflageslaapzak geslapen om zelf op te gaan in de 
natuur. Daarbij heeft Esther een infrarood wildvalcamera 
die reageert op beweging op zichzelf gericht om de dieren 
te kunnen vastleggen die haar ’s nachts bezoeken terwijl 
ze sliep. 

Esther: “Ik ben zomaar ergens gaan liggen. Ik wilde er-
varen hoe de plek ’s nachts is, omdat ik dat een spannend 
idee vond. Het is niet alleen zo dat alle bomen opeens 

schimmen worden in de nacht, maar je weet ook niet 
welke dieren er op je afkomen. En de geschiedenis van de 
plek gaat een grote rol spelen, dat zit ook in je hoofd. Het is 
echt een samenkomst van elementen.”
Telkens als Esther wat hoorde heeft ze met een warmte-
camera gekeken wat het was. “Het is pikkedonker ’s nachts 
op de Buitenplaats, met het blote oog zie je niets. Dat 
maakt het extra spannend.” 

Projecten
Wat Esther daarnaast opviel tijdens haar nachten buiten is 
dat alle geluiden opeens vijf keer harder lijken. Esther: “In 
het gebied hoor je de snelweg en ’s nachts lijkt dat wel een 
orkaan. Het is zo indringend. Het lijkt wel het geluid van de 
branding van de zee. Dat is bijna hetzelfde.” 

Uit deze observatie is een video-installatie ontstaan 
waarin ze die relatie legt tussen het geluid van de branding 
en de snelweg. Daarmee wil Esther aantonen dat je waar-
dering van iets gekoppeld is aan je perceptie ervan. “Snel-
weggeluiden vinden we meestal niet prettig. Maar aan de 
zee willen we wel wonen, die ruis vinden we niet erg, maar 
zelfs romantisch. Dat terwijl het hetzelfde soort geluid is.”

Ook heeft ze papieren buiten neergelegd en daar een wild-
camera op gericht om de sporen van dieren te kunnen  
registreren. Esther: “Het zijn als het ware tekeningen  
gemaakt door dieren. Op die manier wil ik het leven van  
de dieren vastleggen en volgen.” 

Echt wild
Dat is dan ook hetgene wat Esther zo waardeert aan het 
Verboden Landschap; de dieren die er nog vrij rondlopen, 
de natuur die er zijn gang kan gaan. Esther: “Het is mooi 
dat de natuur hier grotendeels met rust gelaten wordt. Zo 
kan het zichzelf ontwikkelen en dingen verbergen. Daar 
houden wij mensen niet van, van verbergen. Wij willen 
overzicht, dus halen we alles weg en organiseren het. Maar 
dat is zonde, want het feit dat de natuur de cultuur heeft 
overgenomen is juist zo mooi.” 

Ze hoopt daarom dat er in het gebied plekken blijven bestaan 
die niet ontwikkeld gaan worden maar mogen blijven hoe 
ze ontstaan, zodat het een van de weinige plekjes in Neder-
land kan zijn waar het ‘echt wild’ is.

Verkenner Esther Kokmeijer 
Kunstenaar Esther Kokmeijer houdt zich bezig met de oorsprong van natuur. 
Hoe landschappen worden gevormd en hoe het landschap invloed heeft op 
mensen, en vice versa. Hiernaar is ze ook op zoek gegaan in het Verboden 
Landschap, waarbij ze bijzondere ervaringen opdeed. 
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Met dank aan Livigston voor het ter beschikking 
stellen van de warmtecamera. www.livingston.nl



Papier buiten neergelegd met daar een wild-camera op gericht om de sporen van dieren te kunnen  
registreren. ‘Het zijn als het ware tekeningen gemaakt door dieren. ‘ 



2 sporen vellen van elk 100 x 140 cm



Verboden Verborgen

Installatie: bedrukte vlag van 200 x 300 cm, 
4 gegraveerde kunststof bordjes van 4 x 35 cm
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verboden . verdoken . bedekt . beloken . donker . duister . stil
ongemerkt . verkapt . verbloemd . sluimerend . gemaskeerd
 .

mysterieus . stiekem . mystiek . clandestien . latent . onbekend 
cryptisch . onduidelijk . ondergronds . onbegrijpelijk . ongekend
 .

onzichtbaar . vermomd . nevelig . troebel . ondoorgrondelijk
verscholen . verstolen . versluierd . tersluiks . onuitgesproken
 .

onverklaarbaar . geheimzinnig . gecamoufleerd . raadselachtig
heimelijk . verzwegen . verholen . verhuld . verheeld . verborgen



A12
Video-installatie waarin de relatie wordt gelegd tussen het geluid van de branding en het geluid van de snelweg. 
3:35” Met geluid uit: Brighton beach (Engeland), Tasmania (Australië), Susuki (Japan), Bergen aan zee (Nederland), Lista (Norway)






