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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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Verkenner Hans Venhuizen
Hij heeft een tijd in Arnhem gewoond, maar kende het gebied niet. Het Verboden
Landschap was voor cultureel planoloog Hans Venhuizen nog vrij onbekend.
Intuïtief, in eerste instantie zonder het gebruik van kaarten of archiefmateriaal, is
hij het gebied ingetrokken om te kijken wat hem opviel.

Waar alles weer is wat het altijd al leek

Waarneming
Twee weken lang heeft Hans Venhuizen met vrouw en kinderen verbleven in het gebied. In de artist-in-residence in gebouw KKN25 om
precies te zijn. Vanuit de waarneming is hij op Buitenplaats Koningsweg gaan werken, vanuit de ‘waar ben ik?’-vraag.
Hans: “Wat zie ik? Daar begint het mee. Wat neem ik daadwerkelijk
waar? Uit de signalen die je daaruit afleest ontstaat iets wat je wilt
gaan onderzoeken.”

Authenticiteit
Belangrijk voor Hans is daarbij dat identiteit nooit alleen over het
uiterlijk gaat. Voor hem gaan identiteit en authenticiteit niet over
het verleden, maar over het nu. “Het gaat over hoe we dingen doen
en niet over hoe het eruit ziet.” Het gaat dus om de conceptuele toepassing van camouflage, niet alleen over de verschijningsvorm.

Die eigen kijk richtte zich op het gebruik van camouflage in het gebied. Hans: “Dat viel me op, die camouflage. Dat iets anders wil lijken
te zijn dan wat het is. Dus ik ben steeds op zoek gegaan naar meer
camouflage. Ik heb als het ware een camouflagebril opgezet.”

Dat is de kern van het gebied, vindt Hans, de authenticiteit van het
Verboden Landschap. Als je nieuwe plannen maakt moet je vanuit
dat idee verder gaan werken.

Hij heeft daarbij voor hij het gebied introk niet te veel gelezen over
het gebied: “Als je te veel leest loop je het risico dat je alleen je informatie gaat checken, gaat controleren of het wel klopt met wat je ziet.
Ik wilde gewoon kijken wat mij persoonlijk opviel. Daarvanuit ontstaan eigen knooppunten, een eigen kijk op het landschap dat je
omgeeft.”

Rode draad
Na de keuze voor dit thema is hij naast het aanleggen van een fotoarchief ook op internet gaan kijken naar de achtergronden van het
gebruik van camouflage. “Ik ben het internet af gaan struinen om
er meer vat op te krijgen, om te kijken waar het zich voordeed, wat
de kwaliteiten ervan zijn. Hoe komt camouflage tot stand? Wat is de
achtergrond ervan?”

Daarbij heeft Hans zich niet alleen gericht op het verleden, op de geschiedenis van de camouflage, maar ook op of de randvoorwaarden
voor camouflage zich nu weer voordoen. “In mijn werk onderzoek
ik in iedere situatie de mogelijkheden voor betekeniscontinuïteit.
Ik ben op zoek naar de rode draad. Het gaat mij per definitie om het
analyseren van wat iets is en hoe het tot stand komt, zodat je het
ook in een nieuwe situatie kunt toepassen. Zodat je als het ware de
ontstaansgeschiedenis kan hergebruiken. Dan ontstaat er continuïteit.”
Daar is Hans Venhuizen dan ook naar op zoek gegaan als verkenner;
de mogelijke voortzetting van de camouflagetechniek in het Verboden Landschap. “Camouflage is een karakteristiek element van de
authenticiteit van deze plek. Hoe lees je dat in het verleden en hoe
vind je situaties waarin ze weer kunnen gaan voorkomen? Hoe kan
dat eruit zien?”

Hans: “Het bijzondere aan het gebied zijn juist die objecten die na de
oorlog de gedaante hebben aangenomen van hun camouflage. Zoals
de boerenschuren die er uit zagen als opslag voor hooi of aardappels
maar in werkelijkheid gecamoufleerde hangars waren waarin dag
en nacht aan jachtvliegtuigen kon worden gesleuteld. Die zijn na de
oorlog omgetoverd tot werkelijke boerenschuren voor de opslag van
hooi en aardappels. Daarmee werden de hangars ‘gedecamoufleerd’
en werd de gefingeerde identiteit de werkelijke.”

Voorstel
Dat is dan ook zijn voorstel, om gecamoufleerde objecten te maken
die volledig opgaan in het huidige landschap maar die uiteindelijk
na verloop van tijd hun gefingeerde identiteit aan kunnen nemen.
Hierbij zou je ook kunnen denken aan woningen. Hans: “Waar is nu
behoefte aan camouflage? Dan gaat het volgens mij om onzichtbaar
wonen in het gebied. Dus bijvoorbeeld villa’s of bungalows, die niet
opvallen in het landschap omdat ze de gedaante aannemen van
elementen die je op die plek verwacht. Maar als de gebouwen hun
bestemming verliezen kunnen ze weer de identiteit van de gefingeerde werkelijkheid aannemen. Decamouflage noem ik dat.”

Maar dat kan ook door het gebied te gaan inrichten naar hoe Google
Earth het weergeeft. Hans: “Google camoufleert het gebied door een
soort Photoshopfilter eroverheen te plaatsen. Mijn voorstel is om het
gebied naar die weergave te gaan inrichten. Om van de camouflage
de werkelijkheid te maken.”
En op die manier behoudt het Verboden Landschap met het plan
van Hans Venhuizen zijn karakter, maar krijgt het toch een nieuw
uiterlijk in de toekomst.

Waar alles weer is
wat het altijd al leek
Veranderingen gaan per definitie geleidelijk en nieuwe verschijningen nemen altijd kwaliteiten over van de verschijningen waaruit ze ontstaan. Zo zag de eerste trein eruit als
een koets, benoemen we de kracht van een automotor nog
steeds in hoeveelheden paard en kiezen veel mensen als
ringtone op hun iPhone het geluid van een oude draaischijftelefoon uit de jaren zeventig. Het zijn moedwillig gekozen
continuïteiten die de omgang met nieuwe fenomenen hanteerbaar maken.
Naast deze continuïteit, die zich als symptoom voor cultuur
in objecten en het gebruik ervan manifesteert, is er ook belang bij continuïteit op een grotere schaal: in het landschap.
Daarbij is een vaak gehoorde opvatting dat die continuïteit
in de authenticiteit van een plek zit. Waarbij authenticiteit
als ‘iets van vroeger dat moet worden beschermd’ wordt
opgevat. Dat berust in mijn ogen op een vergissing. De cultuurlandschappen zoals we die kennen zijn geen van alle
authentiek. Naast de verschijningsvormen uit het verleden
is vooral de manier van ontstaan authentiek. Daardoor zit
de authenticiteit niet alleen in het verleden, maar ontstaat
het nog dagelijks. Dus naast het bewaren van de dingen die
we als authentiek beschouwen, is het van belang om inzicht
te hebben in de randvoorwaarden en fenomenen waarbinnen die authentieke elementen zijn ontstaan, zodat we deze
manier van ontstaan opnieuw kunnen inzetten in ons actuele handelen.
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In mijn werk onderzoek ik al jaren in iedere situatie
de mogelijkheden voor deze betekeniscontinuïteit. Van
G.A.N.G. kreeg ik daarom de opdracht te speuren naar
mogelijkheden voor zo’n culturele continuïteit in het landschap rondom de Buitenplaats Koningsweg. Voor mij was
de uitdaging om de fenomenen te vinden die bepalend zijn
geweest voor de wijze waarop het gebied is gevormd (1a).
Daarbij heb ik vervolgens gekeken naar hoe die fenomenen
opnieuw kunnen worden toegepast in de actuele context.
Ik gebruik hier het begrip fenomeen omdat het over
waarnemingen gaat die zich niet perse iets van sector- en
disciplinegrenzen aantrekken, maar desalniettemin van belang kunnen zijn.

Gedurende de eerste twee weken van augustus 2013
betrok ik met mijn verkennersteam, dat naast mijzelf
bestond uit mijn partner en stedenbouwkundige Margit
Schuster en junioronderzoekers Jan en Luc, ook wel bekend
als mijn zoons, de artist-in-residence in gebouw KKN25. Om
precies te zijn de ruimtes KKN 25 0013 en KKN 25 0014.
Van wat we in het gebouw, op het terrein en in de ruime omgeving van de Koningsweg hebben aantroffen, doe ik hierbij
verslag.
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Verboden Landschap
Camouflage als centraal thema

De directe aanleiding voor het project Verboden Landschap
van G.A.N.G. is het feit dat na zeventig jaar militair gebruik
Kamp Koningsweg Noord en de 7 Provinciën zijn ‘ontlegerd’.
De militairen hebben hun kwartieren verlaten en het gebied is toe aan de debriefing waarmee haar toekomst kan
worden vormgegeven.
De operatie van de verkoop van deze militaire terreinen
maakt deel uit van een veel grotere onderneming die door
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) wordt uitgevoerd. Deze
ministeriële dienst startte in 2004 met het zoeken naar geschikte bestemmingen voor 53 militaire terreinen die door
de veranderde opzet van onze nationale krijgsmacht overtollig waren geworden.

Van oudsher bezette het leger vooral terreinen in de luwte
van de verstedelijking; landschappen waar weinig vraag
naar was. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is het
militaire gebruik heel bevorderlijk geweest voor de natuurontwikkeling op de terreinen. Af en toe met een paar tanks
door een bosgebied scheuren tast de natuurontwikkeling
namelijk niet aan. Sterker nog, het zorgt voor een bescheiden dynamische impuls van de natuur. De meeste terreinen
werden dan ook overgedragen aan natuurbeherende instanties die ze openstelden voor das, boom en recreant.

Uit het logo dat de DLG voor de operatie ontwikkelde (1)
spreekt die ambitie om de gebieden van militair- naar
natuurgebied om te vormen heel duidelijk. Vanuit de duistere militaire camouflagewereld bloeien veelkleurige bloemen op. Omdat ik zelf tamelijk disfloraal ben, besloot ik
het logo aan een bloemenkenner voor te leggen. De afgebeelde bloemen zijn wat schematisch en daardoor niet
eenvoudig te duiden, maar volgens de geraadpleegde
kenner hebben ze nog het meeste weg van de gerbera,
de rode zonnehoed en het vergeet-mij-nietje. De kenner
kende echter geen enkele vijfbladerige oranje bloem met
een witte kern. Het dichtstbij komt de lelie, maar die heeft
zes bladeren. Ook de naam van de boom met het blauwe
blad bleef ze schuldig. De bloemen en planten waarnaar
het logo verwijst hebben geen van allen de reputatie een
voortrekkersrol voor natuurontwikkeling te spelen maar
maken vooral deel uit van de collectie veelkleurige balkonbloemen bij de Intratuin. In tegenstelling tot het logo, dat
een uiterst symbolische weergave van de ambitie is, is het
plan dat de omvorming van het voormalig militair terrein
begeleidt uiterst precies. Onder de titel Zichtbaar Verleden
werd een uitgebreide voorwaardenlijst opgesteld (2) waarmee de nieuwe terreinbezitter als ontwikkelaar aan de slag
kon gaan op het terrein. In samenwerking met de nieuwe
eigenaar werd G.A.N.G. uiteindelijk een van de nieuwe terreingebruikers.
In haar inleiding van het project, dat de verkenners als
uitnodiging ontvingen, schrijft G.A.N.G. dat het gebied ten
noorden van Arnhem nu een gebied is met een onduidelijke identiteit. Dat is tegenwoordig een verademing in het
oerwoud van ‘gebrande’ gebieden waarvan de unieke bele-

ving via agressieve ‘vermarkting’ geregisseerd wordt. Door
het verleden van ontoegankelijkheid, de door G.A.N.G.
mooi benoemde geheimzinnigheid en de daaruit ontstane
verzameling van niet-gestroomlijnde landschapstypologieën, staat het gebied open voor uiteenlopende interpretaties en vormen van gebruik en kleinschalige ontwikkelingen. De onduidelijke identiteit is een identiteit die gekoesterd moet worden. Bovendien is geheimzinnigheid
geen thema dat geschikt is voor de gebiedsbranding in het
kader van een ruimhartige publieksopenstelling. Een al te
uitbundige duiding van alle tot nu toe verborgen gebleven
kwaliteiten zal gegarandeerd de belangrijkste gebiedsidentiteit van geheimzinnigheid ernstig beschadigen.

Het rapport Zichtbaar Verleden stelt meer nog dan deze bestaande kwaliteit, vooral kwaliteiten vast die er in de toekomst te ontwikkelen zijn. Zo is het belangrijkste streven
om het terrein ruimhartig open te stellen voor de kwaliteiten van de Veluwe. Een en ander laat slechts zeer geringe nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden toe die bovendien voornamelijk binnen de contouren van een aantal
cultuurhistorische bijzondere gebouwen moeten gebeuren.
Het thema camouflage werd daarbij centraal gesteld voor
de nieuwbouw, in lijn met het door de Duitse bezetter op
dorpse wijze gebouwde militaire vliegveld ter maskering
van de eigenlijke functie.

Vanuit de overtuiging dat achter het fenomeen camouflage
een fascinerende cultuur schuilgaat, waarmee een wereld
aan bijzondere ontwikkelingsmogelijkheden geopend kan
worden, kozen we camouflage als uitgangsfenomeen voor
onze verkenning. Daarbij hebben we de karakteristieken
van camouflage in het gebied uit het verleden geanalyseerd en daaruit de randvoorwaarden gedestilleerd die
in het heden opnieuw zouden kunnen worden toegepast. Zo
blijft de identiteit van het gebied bestaan en de authenticiteit gewaarborgd.
Het bleek een rijk thema en de twee jonge onderzoekers
in ons team bedreven zich er onmiddellijk in. Vooral wanneer er onaangename alledaagse klusjes op het programma stonden leken zij volledig onzichtbaar in de omgeving
op te zijn gegaan. We vroegen ons af waar de grenzen van
de camouflage te vinden waren. Was de camouflage uit de
Tweede Wereldoorlog nog wel camouflage of inmiddels cultuurhistorische illustratie geworden? Waar was in de perfecte fopwereld van het Openluchtmuseum eigenlijk de coffeeshop? En wat deden die paarden met zebrapakken aan
daar in de wei?

Niets is wat het lijkt
Over de cultuur van camouflage

Niets is wat het lijkt in en rond Kamp Koningsweg ten
noorden van Arnhem, claimt G.A.N.G. in de brochure die
ter begeleiding van de verkenningstochten werd samengesteld. Daarvan is net zoveel waar als onwaar, stelden we
vast. Veel gebouwen op het KKN-terrein zijn precies wat ze
lijken; niet al te chique voormalige militaire manschapsgebouwen. Maar een groot aantal gebouwen roept verwondering op over hun oorsprong. De boerenhuizen hebben
metersdikke muren en de landelijke luiken voor de ramen
zijn van gehard staal. De camouflage-oorsprong van het gebied heeft duidelijke sporen achtergelaten.

Wikipedia onderscheidt twee vormen van camouflage. De
eerste is dissimulatie, het opgaan in de omgeving door de
kleur en/of de vorm van de omgeving aan te nemen. Een
voorbeeld is het verstoppen van een voertuig in een bos
met behulp van takken en bladeren. De tweede vorm is
simulatie, oftewel een voorwerp laten lijken op iets dat op
die plek thuishoort, of het misleiden door de indruk te
geven dat iets aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is het
plaatsen van kartonnen tanks om de aandacht van de vijand vast te houden, terwijl de troepen discreet op weg zijn
naar de werkelijke aanvalslocatie. (2.2)
lijk overtuigend uit (4), en tonen daarmee een bijkans kneuterige kant van de oorlogsmachine. Het idee dat je de vijand
nog met beschilderde luiken, een beetje hout en doek, of
zelfs met hele fopdorpen, in verwarring kunt brengen, is

Bij nadere bestudering blijkt rond de Koningsweg een
briljante combinatie van deze twee vormen van camouflage
te zijn gerealiseerd, die tot voor kort alleen voor mensen
met dienstplicht te zien was. In het Veluwelandschap, dat
bestaat uit bos, heide en zand en pas in de vorige eeuw enigszins in cultuur is gebracht, realiseerde de Duitse bezetter een uitgebreid en weldoordacht militair vliegveld. Een
systeem van rolbanen en hangars werd zo landschappelijk mogelijk in de omgeving gepast (3) zodat het vanuit
een overvliegend vijandelijk vliegtuig geen argwaan zou
wekken. Vanuit de lucht leek het geheel erg geloofwaardig
op een aantal Veluwse dorpen en boerderijen die met klinkerwegen met elkaar verbonden waren. Er was bewust variatie aangelegd en met grote inspanning werden verschillende dorpstypologieën gerealiseerd. Fliegerhorst Deelen
bleek bij openstelling van het terrein een ongeziene hogeschool voor de camouflage te zijn.
De camouflagestrategie van de Duitse bezetter doet hier en
daar op charmante wijze gedateerd aan, de geschilderde ramen op de hangardeuren zien er op ooghoogte niet werke-

volstrekt romantisch geworden. Tegenwoordig worden alle
veranderingen in het landschap permanent vanuit satellieten gemonitord. Wanneer de president van Iran opdracht
geeft om diep in een berg in een woestijn een raketbasis te
bouwen, dan zijn de voor hem vijandelijke geheime diensten in staat om aan de banddiktes in de profielen in het
zand op de satellietfoto’s af te lezen wat voor soort materialen daar allemaal naar binnen worden gesjouwd. Daar
helpt de oprichting van een serie om-de-tuin-leid-dorpen
niet meer.
Voor de vijand onzichtbaar blijven in oorlogssituaties is nog
steeds van groot belang, maar is door de inzet van radar en
satelliet steeds lastiger te realiseren. In de strijd met Servië
zette de Verenigde Staten eind jaren negentig voor het eerst
hun zogenaamde stealth (Engels: geheim, verborgen) in.

Prompt schoten de Četniks een stealthvliegtuig uit de lucht
(5.1) waarna ze triomfantelijk een bericht de wereld instuurden (5.2) met de ironische tekst ‘sorry, we wisten niet dat
hij onzichtbaar was’.
Waar de ‘klassieke camouflage’ zoals we die rond de Koningsweg aantreffen steeds minder een militaire strategie
is, zo blijkt deze in onze dagelijkse omgeving, voor allerlei
andere doeleinden, juist uiterst actueel. De oorlog is steeds
onzichtbaarder geworden. Nu vechten bataljons van drones
een onzichtbare oorlog uit en bestoken vijandige naties
elkaar met computervirussen terwijl wij onze kinderen
ongevaarlijk aankleden met decoratieve militaire camouflageprints. (6)

Het is niet de eerste keer dat het leger uitvindingen doet
die later massaal door de burgerwereld worden omhelsd.
De kleding met camouflageprint is daarvan het onschuldigste voorbeeld en het internet het meest actuele. Internet ontstond vanuit een zoektocht van de Amerikaanse
Defensie naar een manier om computers met elkaar te
laten communiceren langs meer dan slechts één kwetsbare verbinding. De methode die uit die zoektocht ontstond
domineert inmiddels wereldwijd de communicatie. En in
plaats van het faciliteren van een waterdicht defensief communicatiesysteem staat internet nu voor grenzeloze informatie-uitwisseling en openheid, in plaats van afscherming.

Groeten uit Sarajevo

Over militaire efficiëntie en oorlogssouveniers
De doordachte camouflage waarmee de oorspronkelijke
Duitse legerbasis was aangelegd, bleek niet in de naoorlogse toevoegingen aan het terrein te zijn gecontinueerd.
We kregen op Kamp Koningsweg pas een sterke camouflage-ervaring in het KKN25-gebouw toen we het verlaagde systeemplafond optilden. De rode bakstenen waaruit
het hele gebouw leek te bestaan, hielden hier acuut op.
Boven het systeemplafond, en dus gecamoufleerd voor de
argeloze gebouwgebruiker, bleken de muren opgemetseld
te zijn met een nog goedkopere steen dan de rode baksteen
al was. (7) Volgens het masterplan moeten ‘deze gebouwen
via ‘creatieve sloop’ plaats gaan maken voor de Veluwse
natuur. Maar het zal nog lastig worden om van deze bouwwerken op een creatieve manier af te komen.
Het imago van leger, zoals dat ook recentelijk via tv commercials wordt uitgestraald, is er een van kordaatheid, efficiëntie, avontuurlijkheid en vooral no-nonsense. (8) Op
het toilet van het voormalige soldatenverblijf KKN25 0013
troffen wij een boeiend voorbeeld hiervan aan. Ik had even
tijd nodig om te ontdekken hoe het mechanisme, dat op de
plek in het toilet hing waar je doorgaans een wc-rolhouder
aantreft, gebruikt moest worden, maar bij nadere studie
bleek het gevaarte niet een door het leger achtergelaten
plastic oefenmitrailleur voor opleidingsdoeleinden te zijn,
waar ik eerst aan dacht, maar een voormalige state-of-theart ‘Toilettenpapierspender für die Aufnahme von mindestens zwei Papierrollen’, (9) bekend onder het in 1983 aan
de firma Apura uit het Duitse Wiesbaden verleende patentnummer EP0046153B1. Het concept is uitermate efficiënt.
Is de ene rol op, dan schiet de volgende rol naar voren en is
het direct ‘einsatzbereit’. Een vernuftig systeem dat echter
gemankeerd werkte, omdat de standaardrolmaat inmiddels verkleind bleek. Hoewel zelf niet van militaire makelij,
illustreert het apparaat duidelijk de starre efficiëntie die
kenmerkend lijkt voor de krijgsmacht. Binnen de juiste context buitengewoon functioneel en misschien wel briljant
vernuftig, maar door de kleinste wijziging worden zelfs de
meest kordate machinerieën op slag inefficiënt en betreurenswaardig.

Een fascinerende collectie van ex-efficiënte militaire spullen is bijeengebracht in het museum over Fliegerhorst
Deelen. Een verzameling van niet meer werkende vliegtuigonderdelen, resten van neergestorte toestellen en fragmenten die herinneren aan een ooit functioneel verleden
is daar in vitrines tentoongesteld. Het meest fascinerende
zijn de uniformen op etalagepoppen die je kordaat maar
ook met een zekere melancholie aankeken. (12) Alsof ze zelf
ook weten dat ze hier vooral hun eigen nutteloosheid staan
te illustreren. De verzameling wist sympathie op te wekken
voor de nijverheid waarmee het was bijeengebracht, maar
was als collectie vooral deerniswekkend en bracht een diepere kennis rondom het verleden van het gebied niet direct
dichterbij.
Dat je ook met de resten van militair gebruik vernuftige dingen kunt doen, zag ik een aantal jaar geleden in
Beijing, in het militaire museum van China. In de souvenirwinkel van het museum kocht ik een tank die vindingrijk

samengesteld was uit gebruikte kogels. (13.1) In Sarajevo
trof ik vorig jaar op de markt een verkoper die ook oude
overblijfselen van de gruwelijke, jarenlang durende en
duizenden doden eisende omsingeling van de stad midden
jaren negentig tot verkoopbare producten had gemaakt.
Oude kogels waren hergebruikt als balpennen waarin het
wrange ‘Groeten uit Sarajevo’ was gegraveerd. (13.2)
Tussen alle spullen in het Deelense Museum trof ik een
soortgelijk, ietwat wrang oorlogssouvenir aan. Het was de
gedecoreerde inktpot van de voormalige commandant van
de Fliegerhorst. (14) Met veel vlijt en gevoel voor decoratie
opgesmukt met munitie van uiteenlopend kaliber.
Het museum van de Fliegerhorst Deelen straalt vooral nostalgie uit. Gek genoeg ademt het een soort verlangen naar
de stoere oorlogstijden en probeert het met de kapotte
overblijfselen van de oorlogsvoering een beeld van dappere doelmatigheid op te roepen. Met intacte spullen en
een overzichtelijk verhaal had dit beeld ook onverwoestbaar overstelpend kunnen zijn. Maar de gemankeerde fragmenten slagen daar niet in. Zeker niet toen we op het toilet
van het museum ook de ‘Toilettenpapierspender für die
Aufnahme von mindestens zwei Papierrollen’ van de Duitse
firma Apura aantroffen.

Camoufleurs

Over Kunstenaars en het vakmanschap
van het camoufleren
Uit mijn eigen ervaringen met de krijgsmacht kon ik bij deze
verkenning slechts mondjesmaat putten. Die zijn namelijk
beperkt gebleven tot keuring en herkeuring voor de militaire dienst. Hoewel ik een grote fascinatie voor militaire
bouwwerken heb, heb ik zelf de nodige moeite gedaan om
onder de militaire dienstplicht uit te komen toen ik daarvoor werd opgeroepen. Ik werd al misselijk bij de gedachte
iemand te moeten doden en raakte helemaal in paniek bij de
gedachte dat een mogelijke tegenstander daar veel minder
moeite mee zou hebben dan ik. Mijn aversie tegen het leger
veranderde toen ik een BBC-documentaire over een speciale Britse legereenheid in de Tweede Wereldoorlog zag.
Die eenheid bestond uit kunstenaars en theatermakers die
de opdracht hadden om het Engelse landschap strategisch
te veranderen. Dag in, dag uit gingen ze met doeken, hout en
verf in de weer. Ze timmerden schijnbare dorpen of lieten
complete fabrieken in het landschap verdwijnen met camouflagenetten. De vijandelijke bommenwerpers oriënteerden zich toen nog met kaarten op het landschap, dus
wanneer er karakteristieke dorpen verdwenen waren of
andere juist verschenen, dan raakten ze hopeloos in de war
waarop ze vervolgens met hun dodelijke vracht weer om
zouden keren. Dat was althans de Britse hoop. Voor een
dergelijke legereenheid, maar alleen voor zo een, mogen ze
me alsnog oproepen.
Op internet vond ik meer fascinerende voorbeelden van
dergelijke camouflagetechnieken uit de Verenigde Staten.
Een groot complex van vliegtuigfabrieken van Lockheed
in Californië werd met behulp van technieken uit de filmindustrie volledig aan het zicht onttrokken. (15) Door
een om-de-tuin-leid-landschap, met netten, stoffen bomen
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en houten fophuizen, over de fabrieksgebouwen heen te
trekken, ontstond op de begane grond een landschap, waar
de vliegtuigen werden gemaakt, de auto’s werden geparkeerd en de mensen over straat liepen, dat vanuit de lucht
niet gezien kon worden.
In de militaire wereld is de camouflage nog een relatief
nieuw verschijnsel. Pas vanaf de Eerste Wereldoorlog,
door wat wel de moderne oorlogvoering wordt genoemd,
ontstond de noodzaak zich onherkenbaar te maken. Daarvoor was het bereik van de wapens gering en bestond een
veldslag vooral uit een dodelijke slachtpartij op een open
terrein, een oorlogsstrategie die treffend gecontinueerd
is in het spel Stratego. Het uniform was een blinkend en
glanzend trots bezit van de militair, waarmee duidelijk zijn
rang en stand werden vermeld. Door de ontwikkeling van
wapens waarmee men ook op lange afstand de vijand te lijf
kon gaan, werd de sterke herkenbaarheid, die eerst nog een
voorwaarde voor de militaire uniformen was geweest, plots
een groot nadeel. De camouflageprint zoals we die nu nog
kennen in allerlei vormen en maten werd door de WaffenSS in de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. (16)
Lang voor de eerste camouflageprintuniformen was in
Frankrijk de allereerste militaire camouflageafdeling (17)
actief die onder leiding stond van de kunstschilder LucienVictor Guirand de Scévola. Deze legereenheid getiteld
camoufleurs bestond uit decorbouwers en minder succesvolle kubistische schilders, die onder andere verantwoordelijk waren voor de uitvinding van de camouflageboom. In
de loopgravenoorlog was het levensgevaarlijk om je hoofd
uit de greppel te steken, terwijl een goed overzicht over het
slagveld wel van levensbelang was. Guirand de Scévola ontwikkelde daarom een metalen eenpersoonsobservatiehut
die eruit zag als een getormenteerde knotwilg. (18)
Op een maanloze nacht werd deze aan het front geïnstalleerd waarna de vijand ongezien bespied kon worden.
Het Duitse antwoord was de gecamoufleerde stahlhelm. Het
ontwerp van met dikke zwarte lijnen ingekaderde natuurkleurige vlakken kon een zekere invloed van het kubisme
ook niet ontzegd worden.
De beroemdste voorbeelden van militaire camouflage met
artistieke invloeden komen uit de marine van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog. Het camoufleren van een
groot schip op zee is absoluut onmogelijk, waardoor voor
een andere techniek werd gekozen. Onder leiding van de
kunstenaar Norman Wilkinson werd een groot aantal oorlogsschepen van een verwarrend geometrisch patroon
voorzien. Hierdoor zou de vijand grote moeite hebben om
het type schip, de snelheid, de richting, de afstand en de omvang te kunnen vaststellen, zodat het lastig zou worden om
het schip vijandig te bejegenen. Deze manier van camoufleren werd bekend als dazzle painting. In de jaren negentig
werd deze techniek vlakbij de Koningsweg, aan de Rijnkade
in Arnhem, nog ingezet bij de beschildering van een serviceboot voor obsessieve roesmiddelenconsumenten (20) die
daar voor anker lag en voor menigeen een doorn in het oog
was.
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Beter Kijken

Over de actuele toepassingen van de camouflage
In alle gevallen waarin camouflage wordt toegepast, is er
sprake van twee partijen; ten eerste iemand die een visueel
signaal zendt en ten tweede iemand die het ontvangt. Er
is een ambitie om iets te realiseren dat zich anders voor
doet dan het in werkelijkheid is, om ongewenste reacties
van de tegenpartij te voorkomen. In het geval van dissimulatie neemt de camouflerende partij geen risico en laat ze
haar ambities zo goed als het gaat ongezien opgaan in de
bestaande omgeving. Bij simulatie wordt door de camouflerende partij een nieuwe situatie gecreëerd die poogt perfect
aan te sluiten bij het verwachtingspatroon van de andere
partij.
Dissimulatie
Camouflage is geen strategie die enkel voorbehouden is
aan militairen. Dagelijks komen we het tegen in onze directe leefomgeving. Bijvoorbeeld bij de plaatsing van de door
velen gehate zendmasten voor de mobiele telefonie. Er is
nagenoeg niemand die geen mobiele telefoon op zak heeft,
maar toch is de bereidheid om een mast voor de deur geplaatst te krijgen doorgaans heel laag. In het geval dat
het toch gebeurt, kunt u contact opnemen met het bedrijf
Camouflage.nl die de lelijke mast er uit laat zien als een
fraaie historisch industriële schoorsteen. Of als een op de
Veluwe veel voorkomende naaldboom. (21)

In Amstelveen trof ik een ‘muurdeur’ aan die een fietsenstalling verbergt. Deze stalling werd door de bewoners van
de nieuwbouw gewenst, maar mocht door de oude bewoners die er tegenaan moesten kijken niet gezien worden.
(23)

In de basiliek van Oudenbosch werd een hok voor de techniek fraai weggewerkt in een sokkel van een heiligenbeeld.
De basiliek is een schaalmodel van de Sint Pieter in Rome
maar gebouwd zonder één vierkante meter marmer. Alle
kolommen en wanden zijn van hout dat door beschildering
als marmer is gecamoufleerd. (24)

Ook satellietschotels zijn impopulaire toevoegingen aan
de woonomgevingen. Totdat ze natuurlijk naadloos in de
architectuur op kunnen gaan door camouflage. Door op
de schotel de achtergrond te schilderen of ze te verbergen
onder een decoratieve foprots, gaan ze op in de omgeving.
(22)

De bewoners van een Oost-Duits dorp wilden de nieuwe
stroomkast op het dorpsplein liever niet zien, waarop de
energie-maatschappij het door een schilder het uiterlijk liet
meegeven van een volstrekt in de landelijke omgeving opgaande typische kippenschuur. De tweedimensionale kippen turen nieuwsgierig om de hoek door de uitnodigend
openstaande deur. (25)

Een situatie in Istanbul laat zien dat camouflage nog steeds
een rol kan spelen in de strijd om de macht in de steden.
Achter een fopfaçade ligt het vermaarde en meer dan
honderd jaar oude Emekbioscoopcomplex. De gemeente
verkocht het aan projectontwikkelaars met de verwachting er met een shopping mall, zoals ernaast is gerealiseerd, veel geld te kunnen verdienen. De protesten waren
talrijk en heftig waarop de gemeente het complex inpakte
met een getekende afbeelding van zichzelf. Wat erachter
gebeurt, weet bijna niemand. Maar met de mogelijkheid dat straks na het wegvallen van de fopgevel het complex in al zijn oude glorie zal herrijzen, houdt niemand
rekening. Ondertussen is het nog niet weg in het beeld van
de stad en dempt de camouflage daarmee het protest. (26)
De interessantste camouflage blijft toch die waar het mis
gaat. Zoals een schijnbaar opgemetselde wand die ik tegenkwam die door een beschadiging toch minder robuust
gemetseld bleek dan ze aanvankelijk leek. (27)

Of de verhulling van een historische stadsmuur in het Duitse
Mühlheim. Blijkbaar was de muur in slechte staat en werd
daarvoor de houten constructie aangebracht. Om het historische beeld niet te verstoren, werd de muur eerst gefotografeerd en daarna de onderstutte stukken van de muur
met een print van de muur behangen. Helaas in een iets andere kleur en op een iets andere schaal. Echt beangstigend
werkt het waarschuwingsbord voor vallende stenen dat pal
voor het doek staat dan ook niet meer. (28)

En soms krijgt je camouflageblik meelij met de ambities.
De Beter Horenwinkel in Assen had een soort spijtoptantendoek gespannen op het in het verleden efficiënt rechtgetrokken gebouw. Beter Kijken was hier een meer passende aanmoediging geweest. (29)

Simulatie
Bij de camouflage uit simulatie wordt het inlevingsvermogen nog iets meer aangesproken dan bij de verhullende
camouflage. Hier wordt niet iets verstopt, maar wordt
de context geïnterpreteerd. En binnen die interpretatie
worden variaties ontwikkeld die niet onzichtbaar, maar
juist goed zichtbaar zijn en er eerder niet waren. Door hun
verschijningsvorm werken ze dermate geruststellend dat
ze niet opvallen.
De voedselindustrie is tegenwoordig een rijke bron van
simulatie. In een warmhoudvitrine van een tankstation
langs de A16 trof ik een bijzondere kipsnack aan. Wat op
de eerste blik een geldige kippenbout lijkt te zijn blijkt bij
nadere beschouwing een substantie waarvan het kippenvlees maar een bescheiden aandeel vanuit maakt, maar die
vooral uit slachtafval, meel, kruiden en smaakversterker
bestaat. Zo samengesteld en op lauwwarme temperatuur
bewaard, dat het ook door een tandeloze trucker moeiteloos en snel soldaat kan worden gemaakt. Waarbij het
botvormige houten stokje de eter zal vrijwaren van al te
vette handen. (30)
Vlakbij het vliegveld van Tirana in Albanië zag ik een hotel
in de vorm van een vliegtuig die van zijn vleugels is ontdaan.
Er stonden wel meer vliegtuigen in het veld in die omgeving, dus viel het daarom niet meteen op. Het type vliegtuig
was niet meer direct herkenbaar maar inmiddels wel bruikbaar als hotel en conferentiecentrum. (31)

Vlakbij Arnhem, net over de Duitse grens bij Kalkar is ook
een in het oog springende simulatie te vinden. De Nederlandse plezierondernemer Henny van der Most heeft de
gesneefde kerncentrale daar omgebouwd tot een pretpark.
De voormalige koeltorens heeft hij omgetoverd tot een fraai
ingekaderd, uiterst bescheiden doch zeer geloofwaardig
berglandschap. (32)

De grootmeester van de simulatie blijft natuurlijk het
Amerikaanse Walt Disneyconcern. Zo zullen de bezoekers
aan het Parijse park Eurodisney nergens in het park aan de
horizon een gebouw zien dat niet deel uitmaakt van een van
de Disney attracties. Het concern is zelfs met de gemeente
Marne-la-Vallée, waarin het park ligt, overeengekomen dat
nergens in de omgeving een gebouw mag worden neergezet
dat in het park zichtbaar zou kunnen zijn en daarmee de
Disneydroom zou kunnen verstoren. Een gemiste kans
natuurlijk. Het toelaten van vanuit het park zichtbare
gebouwen, die op eigen wijze en onbereikbaar voor de
parkbezoeker, nog een schepje bovenop de Disneydroom
doen, zou tot een onvoorstelbare bouwboom van simulatiegebouwen in de wijde omgeving kunnen leiden en de bezoekers in onbereikbare vervoering kunnen brengen. (33)

Dichter bij de Koningsweg, in Burgers’ Zoo, wemelt het ook
van de simulatielandschappen. Daar zijn vele foplandschappen gecreëerd om enerzijds de dieren een herinnering aan
het oorspronkelijke thuislandschap te geven waardoor een
zo natuurlijk mogelijk gedrag wordt gestimuleerd. Anderzijds wordt de bezoeker de suggestie gegeven bij de dieren
in de eigen habitat op bezoek te zijn geweest. In de nieuwste delen van de dierentuin zijn grootschalige landschappen gerealiseerd die met enorme daken op de juiste temperatuur worden gehouden. In de oudere delen van het dierenpark vind je nog voorbeelden van ‘eerlijke’ camouflage.
Hier zijn de rotspartijen ook overtuigend als leefomgeving
en decor voor de voormalige wilde dieren, maar tevens zijn
hier allerlei prozaïsche faciliteiten geïntegreerd zoals de
opslag van voertuigen, voedsel en het kantoortje van de opzichter. Die hebben voor hun werk ook daglicht nodig. Voorbeelden van dergelijke rotsen bleken niet voorhanden in de
natuur en moesten dus bedacht worden. (34)

Jagershuisjes dienen ertoe om de jager ongezien de prooi
te laten observeren. Wij demaskeren het huisje onmiddelijk, maar wij zijn dan ook niet de doelgroep voor deze camouflage. Dat zijn de rendieren en de vossen. Voor hen moet
het overtuigend genoeg zijn om met een gerust dierenhart
de geladen jachtgeweren tegemoet te lopen. (35)
De andere partij waarvoor de camouflage bedoeld is, bestaat dus niet perse uit mensen, maar vaak ook uit dieren.
Zo zagen we aan de Koningsweg in een weiland twee volledig ingepakte paarden staan. Buiten was het dertig graden
maar blijkbaar was het nodig om de paarden lekker warm
in te pakken. Onder hun gezichtsbescherming was nog juist
een soort hoofdlegging zichtbaar die voorzien was van een
zebraprint.
Pas op internet via het Veluws Nieuwsblad werd me duidelijk waarom het zinvol kan zijn om paarden als zebra’s te
camoufleren. In de zomer hebben paarden veel last van
dazen, heel gemeen stekende insecten. Een aantal jaren
geleden ontdekten twee biologen dat zebra’s veel minder
last hadden van deze beesten omdat door de strepen hun
huid niet zo aantrekkelijk glanst. Het beschilderen van de
paarden als zebra’s bleek goed te werken en vindt inmiddels veel navolging. De firma Buzz-Off is vol op deze ontdekking ingesprongen en biedt via internet volledig paardbedekkende hoezen met overtuigende zebraprint aan. (36)

Decamouflage
Over de gefingeerde identiteit
die de werkelijke wordt

Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde er iets volstrekt onverwachts met het in-de-luren-leglandschap van de voormalige Fliegerhorst. De camouflage werd gedecamoufleerd.
Sommige boerenschuren die er uit zagen als opslag voor
hooi of aardappels, maar in werkelijkheid waren aangelegd als maskerade voor de hangars waarin dag en nacht
aan jachtvliegtuigen kon worden gesleuteld, werden omgetoverd tot werkelijke boerenschuren voor de opslag van
hooi en aardappels. (38)

In de actuele ruimtelijke ordening zijn uiteindelijk niet
mensen of dieren de doelgroep voor camouflage, maar
de wet-en-regelgeving. Deze foto maakte ik in het Groene
Hart, een gebied dat streng beschermd wordt tegen de
wildgroei van bebouwing. Deze eigenaar van een grondstuk mocht geen aanbouw aan zijn huis realiseren, maar
had wel een in ernstige staat van verval verkerende hooimijt op zijn erf staan, die over een zekere mate van cultuurhistorische authenticiteit beschikte en dientengevolge
bescherming genoot. Het plan om de nieuwe woning binnen het frame van de hooimijt te realiseren was snel geboren en bleek niet door de regelgeving te verslaan. (37)
Alle voorbeelden spelen met de verwachting van de beschouwer, of dat nu een mens of een dier of een wet is.
De meest pientere voorbeelden spelen met die verwachting, zoeken de grenzen daarvan op om de eigen ambities,
die feitelijk daarmee zouden conflicteren, te realiseren.
De voormalige Fliegerhorst Deelen die door de Duitse
bezetter in de oorlogsjaren werd gerealiseerd, is een uniek
ensemble van op deze camouflage gedachte gestoelde bouwwerken en stedenbouwkundige formaties.

Daarmee werd de fopidentiteit van boerenschuur de werkelijke. De gebouwen bleken die nieuwe functies ook probleemloos te kunnen faciliteren. Alsof de Duitse bezetter
de naoorlogse nuttigheid meteen had meegenomen in het
ontwerp.
Meer nog dan het vernuft van de camouflage werd de decamouflage voor ons een leidend fenomeen bij de verkenningen. We stelden ons de opgave om op zoek te gaan naar
mogelijkheden om nieuwe functies in het gebied, door de
ene partij wel en door de andere niet gewenst, zo onder te
brengen dat ze naadloos passen in de voorstelling die men
er van heeft. Zodat het op fascinerende wijze die functies
kan faciliteren en bovendien in de toekomst probleemloos
zijn gefingeerde identiteit kan aannemen.
Tijdens onze verkenning vonden we uiteenlopende ambities van de verschillende belanghebbende partijen op het

terrein die zich leenden voor deze decamouflageverkenning. De ambitie die zich het meest leent is de niet uitgesproken maar voorstelbare wens van de nieuwe eigenaar
van het terrein om meer woningen te realiseren in het gebied. De huisstijl van het nieuwe landgoed Koningsweg, die
door Sinds 1416 werd ontwikkeld, maakt dat inzichtelijk.
De ondergrond van de website, folders en ander presentatiemateriaal bestaat uit een in transparante camouflagetinten schematisch getekend bos. De dennen kruisen elkaar
en vormen schematische huisjes op de kruispunten. (39)

Veluwe als natuurgebied voorstelt meteen de wenkbrauwen fronst. Hier is duidelijk sprake van dat de ambitie van
de ene partij zo vormgegeven moet worden dat de andere
partij de realisatie ervan niet in de gaten heeft, doordat het
precies past binnen het verwachte beeld van het landschap.
Voor de realisatie van de woningen moet dan ook vooral
binnen de context van natuurgebied en landgoed worden
gezocht. Ook het masterplan worstelt met die ambitie door
woningen deels onder de grond te realiseren en ook semipermanente bewoning in zogenaamde follies toe te staan.

En waarom ook niet. Welbeschouwd wordt rond de Koningsweg een snipper aan mogelijke heide- en bosontwikkeling
heilig verklaard, terwijl even verderop een zee van dit ‘oorspronkelijke’ landschap met veel onderhoud en beheer in
tiptop ‘authentieke’ conditie wordt gehouden.

(2.3) Een typische opgave voor de camoufleur.

Oorspronkelijk bestond de hele Veluwe, net zoals ons hele
land, uit bos. Ter bevrediging van onze VOC-mentaliteit
werd dat in de zeventiende-eeuw grotendeels gerooid om
boten en huizen van te kunnen maken. Op de delen met
arme zandgrond ontstond heide, die door het verminderen
van de begrazing veranderde in woeste gronden met zandvlaktes. Deze werden in de negentiende-eeuw opnieuw bebost en verder door kolonisatie gecultiveerd.
Het interessante aan de benoeming van de heide als het
oorspronkelijke karakter van het Veluwse landschap, is
dat dat een moedwillige en bovenal willekeurige keuze is.
Heide is namelijk per definitie een tussenlandschapsvorm.
Op de ontboste en verarmde bodem was heide de enige
plant die nog wilde groeien en zorgde daarmee voor een
nieuwe voedingsbodem waarbinnen ook andere planten
kunnen beklijven. Begrazing houdt de heide in leven, maar
wanneer deze stopt dan verdwijnt de heide zelf door de
overheersing van deze andere planten. Heide gaat dus aan
haar eigen succes ten onder tenzij ze, zoals op de Veluwe,
door veel inzet in stand wordt gehouden. Hierdoor wordt
de natuurlijke tussenfase bevroren, die normalerwijze de
overgang naar een ander landschapstype inleidt. De moedwillig gecontinueerde tussenfase verhindert de ongewenste natuurlijke landschapsontwikkeling.
De spanning tussen de natuurambities en de gewenste
woningbouw op landgoed Koningsweg wordt meteen voelbaar wanneer je die ambitie verder uit gaat denken. Geïnteresseerde bewoners worden vrolijk bij de gedachten op
de Veluwe te kunnen wonen, terwijl iedereen die zich de

Wanneer camouflage het belangrijkste fenomeen van het
gebied is dan volstaat de herinnering aan, en de verwijzing
naar, het militaire verleden daarvan niet. Je moet het begrijpen op wat het kan zijn en niet enkel op wat het is geweest.
Het fenomeen camouflage neemt voortdurend nieuwe gedaanten aan. Zolang het maar past binnen het verwachtingspatroon van de ander en het geruststelt omdat het is
zoals het hoort te zijn. Al is het dan niet wat het lijkt.

Terwijl de jongste deelnemers aan ons verkennersteam
de neo-natuur besprongen, het postcamouflage cultuurlandschap op zijn speelbaarheid testten en een voorschot
namen op de creatieve sloop van KKN25, ontstonden de
voorstellen voor camouflage, die een toekomstige decamouflage niet uit zou sluiten, nagenoeg vanzelf.

Ongezien genieten
Over de voorstellen voor de toekomst van
Buitenplaats Koningsweg

De voorstellen voor de toekomst van Buitenplaats Koningsweg. Met de opgave om meer mogelijkheden voor woningen
te vinden in de omgeving van de Koningsweg verzamelden
we aanleidingen voor actuele camouflagewoningen. Als
eerste sprong de voormalige landingsbaan van vliegveld
Deelen in het oog. Over de hele wereld hebben vliegvelden
nummers staan op hun landingsbanen zodat de vliegeniers,
mocht alle elektronische navigatie niet meer werken, toch
nog kunnen zien waar ze zich bevinden. (41)

Closed runway
Wanneer het vliegveld wordt opgeheven worden aan de
nummers een kruis toegevoegd dat staat voor closed runway. Ook de start-en-landingsbaan van Deelen beschikt
over een dergelijk kruis. Omdat de functie en de verwachting daarvan vooral vanuit de lucht moet werken, is dit
kruis een perfecte plattegrond voor een kruisvormige villa
met vrij uitzicht op de Veluwe. (42)

Hutboom (43)
In de presentatie van het nieuwe landgoed Koningsweg
figureren meerdere boomhutten. De meest spectaculaire
boombouwsels passeren de revue. Al deze bouwsels blijven onmiskenbaar herkenbaar als niet toegestane bebouwing in de goed onderhouden, authentieke neo-natuur
en solliciteren daarmee onomwonden naar een wettelijke
diskwalificatie: tijd om terug te grijpen op authentieke
camouflagetechnieken uit de Eerste Wereldoorlog. De eenpersoonsobservatiehut in de vorm van een metalen knotwilg verdient een nieuwe versie. Gecombineerd met de
nieuw ontwikkelde technieken rondom de GSM-boom ontwikkelden we het voorstel voor een Hutboom die er in zal
slagen om veel ongeziener te blijven dan de boomhut.

Houtstapelhut (44)
In het productiebos zoals de Veluwe dat was en ook zal
blijven, liggen altijd stapels gezaagde boomstammen te
wachten op transport. De bezoeker weet niet wanneer er
gezaagd is of wanneer het transport moet plaatsvinden.
Voor deze argeloze bezoeker horen de houtstapels bij het
bos als koeien bij de wei. We ontwierpen een levende houtstapel met een woning van 50m2 in de kern. Na gebruik en
bewoning kan deze woning dienen als basis voor de opslag
van nieuwe gezaagde boomstammen.
Jachtstoelhuis (45)
Ook al wordt de zin en
noodzaak van de jacht keer
op keer in de media bediscussieerd, in de praktijk
van het bos-en-natuurbeheer van de Veluwe is deze
niet weg te denken. Wanneer de jacht zou worden
afgeschaft dan nemen de
meest sterke dieren als wilde zwijnen en herten het
gebied volledig over. Dat
brengt een monocultuur en
veel schade aan gewassen
met zich mee. Jachtstoelen,

die zijn bedoeld om de jagers de gelegenheid te geven om
ongezien het wild te grazen te nemen, zijn er in veel vormen
en maten en doen allemaal hun best om, vanuit het perspectief van het gejaagde wild, op te gaan in het landschap.
De jachthut biedt mogelijkheden voor bijzondere woonvormen. Mogelijk in combinatie met een camouflageboom.

Voederbakwoning (46)
De ambitie van de voormalige eigenaar bij het opstellen
van het ontwikkelingsplan was om ook het typische groot
wild van de Veluwe het terrein aan de Koningsweg op te
lokken. Voederstations kunnen dat streven bespoedigen.
Deze voederbak past in de verwachting van de naar wild
hunkerende Veluwebezoeker en biedt bovendien plaats aan
een gemiddeld gezin dat te midden van een unieke natuurervaring wil wonen.

Hooibalenbungalow (47)
Momenteel en in de toekomst blijft de rand van de Veluwe
rondom de Koningsweg bestaan uit bos en heide doorspekt
met agrarische velden. De beherende boeren maaien jaarlijks het gras en slaan dat tegenwoordig op in grote, met
groen plastic ingepakte rollen die lang op de velden blijven
liggen. Evenals de houtstapels in het bos wekken die opgestapelde hooibalen geen enkele argwaan en zijn ze dus een
perfecte dekmantel voor een ruime woning in het open veld.
Zonder huurder of koper worden deze bungalows weer gewoon onderdeel van de opslag van de volgende grasoogst.

Dazzle fields
De onderlegger voor dit op camouflage gebaseerd park
voor wonen in het groen is gebaseerd op een moedwillige
cartografische camouflagetechniek. Al zolang er cartografie
bestaat wordt er met de gegevens gemanipuleerd. Militaire
terreinen werden in de vorige eeuw steevast wit weergegeven op de topografische gegevensdragers. Alsof er daar
niets te vinden was. Met deze desinformatie hoopte men de
vijand zand in de ogen te strooien rondom de locatie en precieze samenstelling van de eigen oorlogsmachine.
De Googlevariant van moedwillige cartografische desinformatie teneinde militaire geheimen niet te verraden, lijkt
nog het meest op het Photoshopfilter crystallize dat zorgt
voor een grofpixelige bewerking van het gebied en de vormen en kleuren verdraait met een kristaleffect. (48) Deze

Googlevariant van camouflage van militaire informatie
wordt de beplantingsplattegrond voor de om te vormen
velden. De verschillende kleuren waaruit het mozaïek is
opgemaakt vormen een legenda voor de gebiedseigen beplantingen, bestaande uit naaldbomen, loofbomen, gras en
heide en zand. Op deze manier worden de open velden die
volgens de plannen ‘terug worden gegeven’ aan de natuur,
omgevormd tot dazzle fields.

Camou Green Park
Door de realisatie van meerdere cancelled runway villa’s,
Hutbomen, Productieboshutten, Jachtstoelhuizen, Voederbakwoningen en Hooibalenbungalows aan de Koningsweg
ontstaat het nieuwe Camou Green Park, waar alle bewoners
ongezien kunnen genieten van de kwaliteiten van het gebied, terwijl ze uitkijken op de als zebra’s gecamoufleerde
paarden op de dazzle fields. Het Camou Green Park is een
waardige opvolger van de unieke identiteit van de Flieger-horst Deelen. De nieuwe woningen voldoen aan de
voorwaarden van camouflage, ze nemen de vorm aan van
elementen die je in het gebied zou verwachten en stellen
daarmee de beschouwer gerust. Bovendien staan ze open
voor een mogelijke toekomstige decamouflage.
Wanneer ergens in de toekomst de houtstapels weer enkel
hout zullen bevatten, de hooibalen hooi en de voederbakken voor de herten ook alleen maar door de herten zullen
worden gebruikt, dan zal alles weer zijn wat het altijd al
leek.

Ongezien genieten in het
CAMOU GREEN PARK
Een verkenning van Jan-Luc en Hans Venhuizen en Margit Schuster
Illustratie: Pepijn Berghout

zendmastboom
Wanneer u een zendmast voor de
mobiele telefonie liever niet wilt
zien, kunt u contact opnemen met
het bedrijf dat de lelijke mast er uit
laat zien als een fraaie historische
industriële schoorsteen. Of als een
op de Veluwe veel voorkomende
naaldboom.

De ontwikkeling van het gebied rondom de Arnhemse Koningsweg werd
in het verleden sterk aangestuurd vanuit de principes van de militaire
camouflage: De terreinen werden door de Duitse bezetter op dorpse wijze
bebouwd ter maskering van de eigenlijke functie van het gebied als militair
vliegveld. Na 70 jaar militair gebruik is het terrein ontlegerd. De militairen
zijn verdwenen en hebben hun kwartieren verlaten. Het gebied is toe aan
de debriefing waarmee haar toekomst kan worden vormgegeven. De sterk
aanwezige principes van camouflage zijn niet enkel cultuurhistorisch van

satellietmuurschotel
Satellietschotels zijn impopulaire
toevoegingen aan de woonomgeving. Totdat ze naadloos in de
architectuur op kunnen gaan door
camouflage. Door op de schotel de
achtergrond te schilderen worden
deze ongewenste schotels zo goed
als transparant.

vliegtuighotel
Vlakbij het vliegveld van Tirana
in Albanië staat een hotel in de
vorm van een van vleugels ontdaan
vliegtuig. Er stonden wel meer
vliegtuigen in het veld in die
omgeving dus viel het daarom niet
op. Het was uitgebouwd om perfect
als vergader- en congrescentrum
dienst te kunnen doen.

closed runway villa
Wanneer een vliegveld, zoals Deelen, wordt
opgeheven, wordt op de landingsbaan een kruis
geschilderd dat staat voor ‘closed runway’. Omdat
de functie en de verwachting daarvan vooral
vanuit de lucht moet werken, is dit kruis een perfecte plattegrond voor een villa met vrij uitzicht.
hutboom
Ook de meest spectaculaire boomhut solliciteert naar een wettelijke diskwalificatie in een
gebied waar niet gebouwd mag worden. De in
WOI ontwikkelde observatiehut in de vorm van
een metalen boom is de basis voor de Hutboom,
die veel ongeziener zal weten te blijven dan de
boomhut.

houtstapelhut
In een productiebos zoals de Veluwe liggen altijd
stapels gezaagde boomstammen te wachten op
transport. Deze levende houtstapel met een woning van 50m2 in de kern kan na gebruik en zelfs
bewoond dienen als basis voor de opslag van
steeds weer nieuwe gezaagde boomstammen.
jachtstoelhuis
Jachtstoelen, bedoelt om de jagers de gelegenheid te geven om ongezien het wild te grazen te
nemen, doen allemaal hun best om vanuit het
perspectief van het gejaagde wild, op te gaan in
het landschap. De jachthut biedt mogelijkheden
voor bijzondere woonvormen.

voederbakwoning
Voederstations kunnen het typische groot wild
van de Veluwe het terrein aan de Koningsweg
oplokken. Deze voederbak past in de verwachting
van de naar wild hunkerende Veluwebezoeker en
biedt bovendien plaats aan een gemiddeld gezin
te midden van een unieke natuurervaring.

belang. Camouflage blijkt bij nader onderzoek een springlevend fenomeen.
Het beheerst sinds enige tijd de mode en in de omgeving vind je vele verrassende burgertoepassingen. We brachten de actuele gedaante van de
camouflage in kaart en ontwikkelden vandaaruit een serie voorstellen voor
de toekomst van de Buitenplaats Koningsweg die volledig recht doet aan de
eigenheid van het terrein. Na de realisatie van de gecamoufleerde woningen kun je er ongezien genieten van de kwaliteiten van de Veluwe.

fopkippenbout
In een warmhoudvitrine van een
tankstation langs de A16 lag een
schijnbaar geldige kippenbout
die bij nadere beschouwing een
substantie bleek waarvan het
kippenvlees maar een bescheiden
aandeel uitmaakt maar dat vooral
uit slachtafval, meel, kruiden en
smaakversterker bestond.

zebrapaardendeken
Het zijn niet per se mensen waarvoor de camouflage bedoeld is. Aan
de Koningsweg staan twee volledig
met zebradekens ingepakte
paarden. De deken blijkt een bescherming tegen gemeen stekende
dazen te zijn die zebra’s beduidend
minder lastig vallen dan een mooi
glanzende paardenhuid.

hooibalenbungalow
De beherende boeren rond de Koningsweg
maaien jaarlijks het gras en slaan dat op in grote
met groen plastic ingepakte rollen die lang op
de velden blijven liggen. Deze opgestapelde hooibalen wekken geen argwaan en zijn dus een perfecte dekmantel voor een woning in het open veld.
dazzle fields
De onderlegger voor het Camou Green Park is
gebaseerd op een moedwillige kartografische
camouflagetechniek. De Google variant van
camouflage van militaire informatie, een Crystallize patroon, wordt de beplantingsplattegrond
voor de om te vormen velden.

techniekhok
In de basiliek van Oudenbosch
werd een hok voor de techniek
fraai weggewerkt in de sokkel van
een heiligenbeeld. De Basiliek is
een schaalmodel van de St-Pieter
maar volledig zonder marmer gebouwd. Alle kolommen en wanden
zijn van hout dat door schildering
als marmer is gecamoufleerd.

hooimijtwoning
In de actuele ruimtelijke ordening
is vooral de wet- en regelgeving
de doelgroep voor camouflage.
Deze eigenaar van een grondstuk
kon pas een aanbouw aan zijn huis
realiseren toen hij dat deed binnen
de context van een in ernstige staat
van verval verkerende historische
hooimijt.

Bionadekokarde
Over een onverwachte continuïteit
van een militair symbool

Tijdens onze verkenning aan de Koningsweg bezochten we
een maandelijkse Blitzborrel voor de gebruikers van het
nieuwe landgoed. Hier viel ons een bijzondere culturele
continuïteit op van het gebied terwijl we gezellig aan een
flesje Bionade lurkten. Bionade is een hippe biologische
frisdrank dat in het vorige decennium bewust gezond
levend Duitsland heeft veroverd. (50) Een concentratie
van de fans bevindt zich in Berlijnse wijken als Mitte en
Prenzlauerberg. Als gevolg daarvan sprak de Duitse media
enige tijd geleden over de bewoners van deze wijken als
de Bionade Bourgeoisie. Kenmerkend voor de Bionadefles
is de kroonkurk die in drie ringen van buiten naar binnen
donkerblauw, wit en rood gekleurd is. Bij een bezoek aan
het Museum Fliegerhorst Deelen zagen we hetzelfde symbool overal op Duitse uniformpetten terugkomen. Een rond

vlaggetje met drie gekleurde ringen. Bij navraag bleek dit
uniformvlaggetje ook wel bekend als de zogenaamde kokarde. Een kokarde is een meestal rond insigne, vaak gedragen op een hoed of muts, dat een bepaald land, gebied of
organisatie (zoals een leger, koninklijk huis of politieke partij), of een bepaalde rang of functie symboliseert. (51) Het
Duitse leger hanteerde gedurende de Tweede Wereldoorlog
de Reichskokarde die in drie ringen van buiten naar binnen
zwart, wit en rood gekleurd was. De Britse Royal Airforce,
die na de Duitsers het vliegveld gebruikte, hanteert een
kokarde die daar sprekend op lijkt alleen is de eerste kleur
blauw. Met de kokardekroonkurk heeft de nieuwe Bionade
Bourgeoisie die bezit neemt van het voormalig militair terrein, naadloos een kernsymbool van de oude strijdkrachten
die het gebied beheersten gecontinueerd.
We stellen voor om de kokardekroonkurk in een symbool voor het nieuwe landgoed Camou Green Park te verwerken. Een militairachtige maar bovenal buitengewoon
handige pet kan met een kleine aanpassing mooi plaats
bieden aan de kroonkurk van de vers gedronken softdrink.
Misschien is de licentie om Bionade in Nederland te mogen
brouwen nog wel te koop. Dan kunnen we van deze onverwachte symboolcontinuïteit een geheel nieuw streekproduct maken: Veluwnade in de smaken dophei, zomereik of
douglasspar.

Ik zou zeggen PROOST. (52)
Hans-Jan-Luc Venhuizen en Margit Schuster
Arnhem/Rotterdam, september 2013

Afbeeldingen bij de tekst ‘Waar alles weer is
wat het altijd al leek’
(1a)

De opdracht is om fenomenen te vinden die bepa-

lend zijn geweest voor de wijze waarop het gebied
is gevormd en zich heeft ontwikkeld.
Afbeelding: Google en Venhuizen
(1)

Het logo door DLG voor de operatie ontwikkeld.
Afbeelding: DLG
(2)

Onder de titel Zichtbaar Verleden werd een uitgebreide voorwaardenlijst opgesteld.
Afbeelding: Venhuizen
(2.2)

Dissimulatie is bijvoorbeeld het plaatsen van kartonnen tanks om de aandacht van de vijand vast

te houden, terwijl de troepen discreet op weg zijn
naar de werkelijke aanval.

Afbeelding: http://www.pinterest.com/headstranger/strange-military
(3)

Een systeem van rolbanen en hangars werd zo

landschappelijk mogelijk in de omgeving gepast.
Afbeelding: http://www.saak.nl/battlefield%20
tour/2012%20deelen/deelen%20nl.html#.
Ujf8BDUxD2E
(3.1)

Onze zoektocht leverde geen fraaie plankaart

op van het landschap van Fliegerhorst Deelen.

Vandaar dat we die in retrospectief zelf hebben
gemaakt.
(4)

De geschilderde ramen op de hangardeuren zien
er op ooghoogte niet overtuigend uit.

Afbeelding: http://www.saak.nl/battlefield%20
tour/2012%20deelen/deelen%20nl.html#.
UjY3QDUxD2E
(5.1)

Prompt schoten de Četniks een stealth uit de
lucht. Afbeelding: De strijdkrachten van
onafhankelijk Servië.
(5.2)

Ze stuurden triomfantelijk een bericht de wereld
in. Afbeelding: De strijdkrachten van onafhankelijk Servië.
(6)

Wij kleden onze kinderen ongevaarlijk aan met
decoratieve militaire camouflageprints.

Afbeelding: http://www.aliexpress.com/popular/
boys-dance-apparel.html
(7)

Boven het systeemplafond, en dus gecamoufleerd
voor de argeloze gebouwgebruiker, bleken de

muren opgemetseld te zijn met veel goedkopere
baksteen.

Afbeelding: Venhuizen

(8)

Het imago van het leger, zoals dat ook recentelijk
via tv-commercials wordt uitgestraald, is er een

van kordaatheid, efficiëntie, avontuurlijkheid en
vooral no-nonsense.

Afbeelding: De Nederlandse krijgsmacht
(9)

Een voormalige state-of-the-art ‘Toiletten-

papierspender für die Aufnahme von mindestens
zwei Papierrollen‘.

Afbeelding: Venhuizen/ http://www.google.com/
patents/EP0046153A1?cl=
(12)

Uniformen van alle betrokken partijen op etalagepoppen die je kordaat maar ook met een zekere
melancholie aankijken.
Afbeelding: Venhuizen
(13.1)

Een tank vindingrijk samengesteld uit gebruikte
kogels. Afbeelding: Venhuizen
(13.2)

Oude kogels hergebruikt als balpennen.
Afbeelding: Venhuizen
(14)

De gedecoreerde inktpot van de voormalige commandant van de Fliegerhorst.
Afbeelding: Venhuizen
(15.3)

Ze timmerden schijnbare dorpen of lieten com-

plete fabrieken in het landschap verdwijnen met
camouflagenetten.

Afbeelding: http://www.amusingplanet.

com/2010/12/how-military-hid-lockheed-burbank.html
(15.def)

Een groot complex van vliegtuigfabrieken van
Lockheed in Californië werd met behulp van

technieken uit de filmindustrie volledig aan het
zicht onttrokken.

Afbeelding: http://twistedsifter.com/2012/01/

camouflage-cali-hiding-air-bases-factories-plantsnetting-wwii/
(16)

De camouflageprint zoals we die nu nog kennen
werd door de Waffen-SS in de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. Afbeelding: Venhuizen
(17)

De allereerste militaire camouflageafdeling.

Afbeelding: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
camoufleurs
(18)

Een metalen eenpersoonsobservatiehut die eruit
zag als een getormenteerde knotwilg.

Afbeelding: http://www.awm.gov.au/

blog/2008/09/18/cant-see-the-tree-for-thewood-part-ii-the-baumbeobachte/
(19)

De gecamoufleerde stahlhelm.

Afbeelding: http://pickelhaubes.com/bb/viewtopic.php?f=2&t=7124

(20)

(34)

(44)

Afbeelding: https://uglyships.wordpress.

maar waarin tevens allerlei prozaïsche faciliteiten

boomstammen te wachten op transport.

De beschildering van een serviceboot voor obsessieve roesmiddelenconsumenten.
com/2009/03/05/de-boei/
(21)

De lelijke GSM-mast gecamoufleerd als een op de
Veluwe veelvoorkomende naaldboom.

Afbeelding: http://www.wired.com/raw-

file/2013/03/dillon-marsh-invasive-species/
(22)

Door op de schotel de achtergrond te schilderen
worden deze ongewenste schotels zo goed als

transparant. Afbeelding: http://dornob.com/tv-

dish-disguises-6-stealthily-camouflaged-satellitedishes/#axzz2f0G82FZ2
(23)

Een ‘muurdeur’ die een fietsenstalling verbergt.
Afbeelding: Venhuizen
(24)

Een hok voor de techniek fraai weggewerkt in een
sokkel van een heiligenbeeld.
Afbeelding: Venhuizen
(25)

Een stroomkast met het uiterlijk van een volstrekt
in de landelijke omgeving opgaand typische kippenschuur. Afbeelding: Venhuizen
(26)

Het honderd jaar oude Emekbioscoopcomplex

werd ingepakt met een getekende afbeelding van
zichzelf. Afbeelding: Venhuizen
(27)

De robuuste opgemetselde wand die door beschadiging toch minder robuust gemetseld bleek dan
ze aanvankelijk leek.

Afbeelding: Venhuizen
(28)

Een historische stadsmuur die eerst gefotografeerd werd en waarvan later de onderstutte

stukken met een print daarvan werden behangen.
Afbeelding: Venhuizen
(29)

Een spijtoptantendoek gespannen op het in het
verleden efficiënt rechtgetrokken gebouw.
Afbeelding: Venhuizen
30)

Een bijzondere kipsnack. Afbeelding: Venhuizen
(31)

Een hotel in de vorm van een vliegtuig dat van zijn
vleugels is ontdaan. Afbeelding: Venhuizen
(32)

Voormalige koeltorens omgetoverd tot een

fraai ingekaderd, uiterst bescheiden doch zeer

geloofwaardig berglandschap. Afbeelding: http://
www.youtech.nl/wunderland-kalkar/
(33)

Het Parijse park Eurodisney waarvan in de om-

geving geen gebouw mag worden neergezet dat in
het park zichtbaar zou kunnen zijn.

Afbeelding: http://wie-gross.com/wie-gross-istdisneyland-paris/

Rotspartijen die overtuigend als leefomgeving

en decor dienen voor de voormalige wilde dieren,
zijn geïntegreerd.

Afbeelding: Venhuizen
(35)

Jagershuisjes dienen ertoe om de jager ongezien
de prooi te laten observeren.
Afbeelding: Venhuizen
(36)

Via het Veluws Nieuwsblad werd me duidelijk

waarom het zinvol kan zijn om paarden als zebra’s
te camoufleren.

Afbeelding: Venhuizen/Veluws Nieuwsblad/
http://www.nhforum.nl/forum_smf/index.
php?topic=34520.20/

http://www.animoruitersport.nl/bucas-zebrabuzz-p-1146.html
(37)

Een nieuwe woning gerealiseerd binnen het frame
van een oude hooimijt bleek niet door de regelgeving te verslaan.

Afbeelding: Venhuizen
(38)

In het productiebos zoals de Veluwe dat was en
ook zal blijven, liggen altijd stapels gezaagde
Afbeelding: Venhuizen
(45)

Jachtstoelen, die bedoeld zijn om jagers de gelegenheid te geven ongezien het wild te grazen te
nemen, zijn er in veel vormen en maten.
Afbeelding: Venhuizen
(46)

Deze voederbak past in de verwachting van de

naar wild hunkerende Veluwebezoeker en biedt
bovendien plaats aan een gemiddeld gezin.
Afbeelding: http://www.buckmanager.

com/2007/11/25/supplemental-feeding-anddisease-transmission/
(47)

De beherende boeren maaien jaarlijks het gras

en slaan dat tegenwoordig op in grote, met groen
plastic ingepakte rollen, die lang op de velden
blijven liggen. Afbeelding: Venhuizen
(48)

De Googlevariant van moedwillige cartografische
desinformatie om militaire geheimen niet te ver-

Sommige boerenschuren die er uit zagen als

raden, lijkt nog het meest op de Photoshopfilter

hangars waarin dag en nacht aan jachtvliegtuigen

verdraait met een kristaleffect.

opslag voor hooi of aardappels, zijn in de

werkelijkheid aangelegd als maskerade voor de
kon worden gesleuteld. Ze werden na de oorlog

omgetoverd tot werkelijke boerenschuren voor de
opslag van hooi en aardappels.
Afbeelding: Venhuizen
(39)

De ondergrond van de website, folders en ander

presentatiemateriaal, bestaat uit een in transparante camouflagetinten schematisch getekend

bos. De dennen kruisen elkaar en vormen schematische huisjes op de kruispunten.
Afbeelding: Sinds 1416
(2.3)

Het masterplan worstelt met de beperkingen door

crystallize, die zorgt voor een grofpixelige bewerking van het gebied en de vormen en kleuren
Afbeelding: Google en Venhuizen
(50)

Bionade is een hippe biologische frisdrank, die

in het vorige decennium bewust gezond levend
Duitsland heeft veroverd.

Afbeelding: http://www.dobernator.com/bionade-quitte-im-test
(51)

Een kokarde is een meestal rond insigne, vaak

gedragen op een hoed of muts, dat een bepaald

land, gebied of organisatie of een bepaalde rang of
functie symboliseert.

Afbeelding: http://de.wikipedia.org/wiki/Kok-

woningen deels onder de grond te realiseren en

arde_(Abzeichen)

Afbeelding: Harro de Jong (1/2 p)

(52)

ook semipermanente bewoning in zogenaamde
follies toe te staan.
(41)

Over de hele wereld hebben vliegvelden nummers
staan op hun landingsbanen.

Afbeelding: Google en Venhuizen
(42)

Wanneer het vliegveld wordt opgeheven worden
de nummers vervangen door een kruis dat staat

voor closed runway. Ook de start-en-landingsbaan
van Deelen beschikt over een dergelijk kruis.
Afbeelding: Google en Venhuizen
(43)

In de presentatie van het nieuwe landgoed

Koningsweg figureren meerdere boomhutten.
Afbeelding: Sinds 1416

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Uniformen/PanzerUniform/Kopfbedeckung.htm
PROOST Afbeelding: Venhuizen
(spread)

Het Camou Green Park is een waardige opvolger
voor de unieke identiteit van de Fliegerhorst
Deelen.

Colofon Hans Venhuizen
Deze tekst met waarnemingen en voorstellen
ontstond op uitnodiging van G.A.N.G. en werd

samengesteld door Hans-Jan-Luc Venhuizen en
Margit Schuster met medewerking van Pepijn

Berghout (illustratie Camou Green Park) en Loes
van Beuningen (tekstredactie).
Met dank aan:

Dieter Frantzen

De bewoners en gebruikers van de Buitenplaats
Koningsweg.

De gebruikte afbeeldingen zijn gemaakt door Venhuizen, Berghout (tekeningen Camou Green Park)

of aangetroffen op het internet. De herkomst is

waar mogelijk aangegeven in het afbeeldingenoverzicht.

Met dank aan Lieven en Dieter Frantzen.
Venhuizen/Schuster, september 2013
Contact: hans@hansvenhuizen.eu

