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Voorwoord

Verborgen Landschap

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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Verkenner

Gerco de Ruijter
Kunstenaar Gerco de Ruijter legt de natuur vast. Buiten maakt
hij foto’s en films die hij vervolgens uitwerkt in zijn studio. Het
onderwerp van zijn werk is zowel het puur natuurlijke landschap, ontdaan van de mens, alsook het cultureel bepaalde
landschap waarin menselijke ingrepen zichtbaar zijn. Binnen
die laatste categorie valt ook het Verborgen Landschap.
De grenzen van de blinde vlek
Toen Gerco als verkenner werd gevraagd had hij direct interesse in het project. “Ik begreep dat het te maken heeft met
een militair vliegveld. Dat is een plek waar je normaal gesproken niet mag komen. Het is een blinde vlek op de kaart. Die
kans krijg je niet vaak. Daarom dacht ik: daar wil ik weleens
rondkijken, dat wil ik weleens ervaren.”
De kunstenaar heeft afspraken moeten maken met het ministerie van Defensie om het vliegveld en het gebied eromheen
te mogen bezoeken. “Ik ben er vijf, zes keer geweest in totaal.
Ik mocht er alleen op dinsdagen zijn, omdat er dan geen
oefeningen plaatsvinden.” Daarnaast is Gerco nog een week
op Buitenplaats Koningsweg verbleven.

Het uitgangspunt van zijn verkenning was om de letterlijke
grenzen van het vliegveld in beeld te brengen. “Ik wilde kijken
hoe de verbinding is met het achterland en hoe dat laatste
zich verhoudt tot het vliegveld.”
Vliegeren
Hij is tijdens zijn verkenningen gaan rondfietsen in het gebied. “Ik heb niet op de kaart gekeken. Ik ben gewoon gaan
fietsen in een bepaalde richting, en dan loopt het soms dood
of strand je ergens vanwege een hek.”
De kunstenaar heeft tijdens zijn fietstochten met een panoramacamera foto’s genomen. Die camera laat hij met een
vlieger op om een overzicht van 360 graden te kunnen
maken. “Ik begreep van Andre Dekker dat je op een heldere
dag de verbinding met de randmeren zou kunnen zien, de
rivier, het IJsselmeer. Dat leek mij mooi.”

Tijdens het vliegeren moest Gerco van Defensie vijf kilometer
uit het centrum van het vliegveld blijven. Op zo’n vijf à zes
verschillende plekken heeft hij de vlieger opgelaten. “Ik heb
een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig om te kunnen vliegeren, dus ik ben op zoek gegaan naar open plekken. Ik was
ook afhankelijk van de wind en allerlei andere factoren.”

Het was echter niet helder genoeg en de vlieger kon niet
hoog genoeg om de verbindingen in beeld te kunnen brengen. “Maar wat wel goed te zien is, is de begrenzing tussen de
Hoge Veluwe aan de ene kant en het vliegveld aan de andere
kant. Ook de verschillende afrasteringen in het landschap
vielen mij op. Je wordt continu door hekken tegengehouden.
Je vraagt je af of je er niet uit mag of er niet in mag.”
Zweefvliegen
Er was één dag waarop er niet genoeg wind was voor de
vlieger. De kunstenaar is toen naar Terlet gegaan waar ze
zweefvliegtuigen oplaten. “Ik heb vanuit een vliegtuig foto’s
gemaakt en daarop zie je wel de Veluwe en het rivierenlandschap omdat je op de juiste hoogte zit.”
Toch vindt hij het vliegeren interessanter, omdat de vlieger
zijn eigen weg zoekt. “Als je vanuit het vliegtuig fotografeert
of met een drone het landschap ingaat, dan ben je meer met
het resultaat bezig. Dan denk je vanuit het beeld. Het fotograferen met de vlieger is minder gericht, vrijer.”

Dat is ook de reden dat hij voor een 360-gradencamera heeft
gekozen. “Ik wilde niet kadreren. Als je gaat kadreren worden
het onherkenbare beelden. Dan wordt het veel abstracter. Dat
leek me niet zinvol.”
Glazen stolp
Tijdens het zweven vroeg hij aan de piloot of ze over het
vliegveld mogen vliegen. Dat mag, maar pas vanaf een hoogte
van vijfhonderd meter. “Er zit een soort imaginaire koepel
over het vliegveld. Een soort glazen stolp. Met de vlieger
moest ik op vijf kilometer afstand blijven, met het zweefvliegtuig op vijfhonderd meter. “
Door deze beeldspraak van de stolp kreeg Gerco het idee om
foto’s te maken van de lucht met een visooglens. Hij heeft
zestien uur lang foto’s genomen vanaf het gebouw van Code
Rood.

Zo heeft hij tijdens zijn verkenning niet alleen het vliegveld en
zijn zichtbare grenzen op het land vastgelegd, maar ook het
luchtruim met zijn onzichtbare grenzen. Hij heeft de blinde
vlek een gezicht gegeven.
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Op 12 april 2016 sta ik met mijn vlieger op de landingsbaan van vliegveld Deelen. De locatiemanager en de
vluchtleiding heeft mij voor vandaag toestemming verleend om al vliegerend wat foto’s binnen de begrenzing
van het militaire vliegveld te maken.
Het schoot direct door mijn hoofd op het moment dat ik
gevraagd werd om als verkenner voor Verborgen Landschap aan het werk te gaan: zou ik daarvoor misschien
toestemming kunnen krijgen??
Die ochtend ben ik door Bart via een controlepost en een
slagboom naar de landingsbaan geleid en heb ik kennis
gemaakt met de locatiemanager en de bemanning van de
verkeersleiding in de toren. We hebben telefoonnummers
uitgewisseld zodat ik gebeld kan worden zodra er een
helikopter moet landen. Ik bevestig dat ik in dat geval binnen 15 minuten “uit de lucht” kan zijn.
Het is nog vroeg als we de landingsbaan op rijden: er
hobbelt een vos over het veld langs de hekken. In tegenstelling tot een dag met helikopteroefeningen heerst er
een serene rust op het vliegveld. In de verte hoor ik raven,
naast de verkeerstoren lopen een paar reeën.
Ik ken die betrekkelijke rust van een militair terrein uit
mijn jeugd: ik ging als vogelaar wel eens naar de Leusderheide bij Amersfoort, waarvan bekend was dat er in die
tijd nog Korhoenders broeden. Hekken, waarschuwingsborden en rode vlaggen vormden voor die vogels zélf
blijkbaar juist het sein voor een beschermde omgeving.
Rondom elk vliegveld in Nederland bestaat een begrenzing
van 5 kilometer waarin niet gevliegerd mag worden.
Het leek mij interessant die begrenzing als startpunt te
gebruiken en, voor zover dat mogelijk was, om op die 5
kilometer grens te gaan vliegeren. In eerste instantie om te
kijken of ik op die plekken de verbinding van het vliegveld
met het “achterland” in beeld zou kunnen krijgen, maar
ook om te kijken of er iets zou gebeuren: misschien wordt
mijn vlieger opgemerkt door de verkeersleiding van het
vliegveld. Alleen bij de Schelmseweg komt er een boer naar
me toe die me sommeert te vertrekken. Ik sta op zijn land
en bovendien kan ik beter naar Hoogte 80, iets verderop.
Daar kan ik ook veel betere foto’s maken.

Deelen Robas Fotoatlas 4 5 1989 De firma Robas maakte eind jaren 80 in opdracht van
de Topografische Dienst Emmen van elke Nederlandse Provincie zogenaamde Foto-Atlassen. Op de foto’s in deze atlassen zijn op last van het Ministerie van Defensie militaire
terreinen “afgedekt”. Dit beeld is een compilatie van 6 pagina’s uit de atlas Gelderland.
Het beeldmateriaal is van 4 Mei 1989, de opnametijd tussen 10:12 en 10:35 uur.

De geblurde weergave van het vliegveld in Google Earth
heeft beslist een schoonheid. Er is in de kleurstelling van
het beeld geprobeerd iets te camoufleren, alsof je door een
bubbelfolie naar een landschap kijkt. Daardoor ontbreken
de details en toch is het, als je tenminste uitzoomt, meteen
duidelijk dat het hier om een vliegveld gaat.
In de foto van het vliegveld die ik vanuit een zweefvliegtuig
maakte herken ik ook een soort dazzle-paint landschap.
Alsof die camouflage ook in de zichtbare werkelijkheid
is uitgevoerd, door de akkers en bospercelen rondom de
landingsbaan in taartpunten en parallellogrammen aan te
leggen.
Nadeel van zo’n bosrijke omgeving is dat er zo weinig
overzicht bestaat. Terwijl je in de polder met een lengte
van bijna twee meter je eigen uitkijktoren bent, zie je
ondanks de hoogteverschillen op de Veluwe niet veel
verder als de volgende bosrand. Met mijn 360 graden
panorama’s zou je een aantal virtuele uitkijktorens kunnen
maken, beschikbaar via een app op een smartphone of een
tablet. Virtuele bollen die op 80-100 meter hoogte boven
de boomkruinen ronddraaien. Die uitkijktorens zouden
dan precies in het nadir van de bollen moeten liggen.

Quattro Stagioni Sinds de start van Google Earth in 2005 worden militaire terreinen in
Nederland geblurred. Een abstract kleurpatroon, gebaseerd op kleuren uit de omgeving,
wordt over het militaire terrein gelegd. Als je uitzoomt is bij Deelen nog steeds een landingsbaan herkenbaar maar verder ontbreken alle details.
Het beeldmateriaal in Google Earth is van één datum. In deze compilatie heb ik geprobeerd het geblurde patroon naar vier verschillende seizoenen te vertalen.
Afb. linker pagina: Google Earth Deelen 2014 / Google Earth Blur Deelen 2005

Zicht vanaf sportvelden Valkenburg via de Schelmseweg richting knooppunt Waterberg.

Zicht vanaf knooppunt Waterberg richting Arnhem Noordoost, Rheden en de Duitse grens.

Vliegveld Deelen gezien vanuit de richting van het Deelerwoud naar het zuidwesten.

Landingsbaan 02 Om bij de communicatie tussen de piloten en de luchtverkeersleiding vergissingen uit te sluiten, heeft elke startbaan aanduidingen voor
de richting waarin de baan gebruikt kan worden. Die aanduiding staat groot op
het begin van de startbaan. In het geval van Deelen is dat 02.
00 is (magnetisch) noord, de baan van Deelen ligt dus 20 graden naar het
oosten gedraaid.

Volgende pagina’s:
Zicht vanaf vliegveld Deelen richting Oosterbeek (links)
en de Rijn bij Renkum (midden)
Linksboven de contour van het vliegveld is Buitenplaats Koningsweg
en één van de hangars van Fliegerhorst Deelen te zien.
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Volgende pagina’s: Lucht boven Transmute 24
Op 11 juni 2016 heb ik een camera op het dak van het Transmute 24
gebouw, Buitenplaats Koningsweg, geplaatst. Met behulp van een
intervaltimer is er met een fish-eye lens elke minuut een opname gemaakt
van de lucht boven Buitenplaats Koningsweg.
Hier zie je een selectie van die opnamen, 16 uur lang, van het begin van
de dag (links) tot het begin van de nacht (rechts)
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