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VERBODEN 
LANDSCHAP

Hans Wijninga



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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Versnipperdheid
Zestien keer ongeveer is Hans naar de plek gereisd met zijn mobiele 
fotostudio. Niet met een vooropgezet plan, maar vanuit de waar- 
neming is hij gaan werken. Hij liet zich verrassen door wat hij 
tegenkwam. Daarom wilde hij ook niet met kaarten van het gebied 
werken: “Ik ben eerst gaan wandelen zonder de camera. Sommige 
plekken kende ik al, soms wist ik niet waar ik was. Ik ben ook een 
keer met een wandeling van Hans Jungerius meegegaan, maar ik 
merkte dat ik het liefst zelf op pad ging. Gewoon het landschap in 
lopen en kijken wat je tegenkomt. Dan is de verrassing het grootst.”

Op die manier verhoudt Hans Wijninga zich tot de plek zelf. Hans: 
“Je loopt door een bos of park, een romantisch landschap, en komt 
dingen tegen die je daar gewoon niet tegen wilt komen. Hekken, 
containers, restanten van bunkers, zelfs een terrein met trans-
formatoren, waardoor de ruimte zoemt. Het is een rare combinatie 
tussen romantische natuur en moderniteit. En die combinatie, die 
‘versnipperdheid’ maakt dat je het landschap niet eenduidig kunt 
benoemen of beleven. De vraag ‘waar ben ik?’ is daarom ook niet te 
beantwoorden. Het gebied is heel verwarrend; het heeft steeds een 
andere functie.” 

Wet plate collodion
Die versnippering wilde Hans daarom fotograferen, omdat het zo 
typerend is voor het gebied. Hij wilde als verkenner visueel rea-
geren op het gemaakte landschap dat hij zag. Dat deed hij met een 
bijzondere fotografische techniek: het natte collodiumprocedé. Dat 
is een techniek die tussen 1850 en 1870 zijn hoogtijdagen kende 
en bestaat uit een glasplaat als negatiefdrager met collodium als 
onderlaag voor het lichtgevoelige zilvernitraat. Tijdens zijn eerste 
verblijf op Kamp Koningsweg Noord gebruikte hij deze techniek ook, 
voor het eerst. 

Dit ingewikkelde procedé kent echter veel beperkingen. Ten eerste 
moet je ter plekke een complete donkere kamer bouwen als je in de 
buitenlucht wilt fotograferen. Daarnaast is het zilvernitraat maar 
tien minuten lichtgevoelig. Maar de keuze voor deze manier van 
werken levert ook veel op: “Omdat ik steeds aan één plek gebonden 
was, door de immobiliteit van de donkere kamer, ben ik beter 
gaan kijken naar het landschap om me heen. Koos ik voor een plek 
vanwege een interessante elektriciteitsmast, zag ik daarnaast ook 
nog een mooi pad lopen, dat me anders nooit was opgevallen. Ik kon 
maar een cirkel van 100 meter beslaan. Je gaat daarom het land-
schap als het ware conceptmatig afgraven.”

Daardoor kwam Hans met meer diverse foto’s terug dan je normaal 
met een digitale camera zou maken. Ook door de traagheid van het 
proces. Hans: “Door de traagheid wordt het visueel ontdekken in 
details. Dat is prettig. Het gaat zo traag dat je beter om je heen gaat 
kijken dan je normaal gesproken doet. Ik stond soms drie uur op een 
plek. Je komt andere dingen tegen.”

Foto-expeditie
De reden achter de keuze voor het medium zit ‘m in het verrassings-
element: “Het ontstaan van de foto’s is handwerk. Elke handeling 
heeft zijn weerslag op de foto en omdat het zo veel handelingen zijn 
krijg je nooit precies wat je verwacht. Het resultaat is afhankelijk 
van bijvoorbeeld de vochtigheid. Het is chemie. Het is nooit precies 
hetzelfde.” 

Daarnaast heeft het collodiumproces een leuke connotatie: het is de 
fototechniek die gebruikt werd voor de eerste beelden van het wes-
ten van Amerika in de negentiende-eeuw. Hans: “Het medium geeft 
je een soort gevoel van expeditie. Ook omdat het zo omslachtig is.”

De foto’s zien er daarbij ook oud uit, hoewel ze dat natuurlijk niet 
zijn. “Je hebt een rare vergelijking. Je denkt iets ouds te zien, maar 
je ziet iets van nu. Je wordt op het verkeerde been gezet, zoals ook 
het Verboden Landschap je telkens op het verkeerde been zet; een 
boerderij is een bunker, een natuurgebied is een militair terrein. Het 
klopt niet in dat gebied.”

You don’t get what you see
Met de foto’s wil Hans het gebied dan ook extra laten beleven. De 
foto’s hebben een GPS-nummer op de achterzijde, zodat je de exacte 
locatie kan opzoeken waar de foto genomen is. “Maar als je de foto 
bij de plek houdt zie je iets anders. Je moet er dus alsnog naar toe 
om de omgeving zelf te kunnen beleven. “ Dat noemt Hans ‘de foto 
als katalysator’: “Je moet gaan nadenken op de plek: is dit wel dat 
wat ik op de foto zie? Ja, dat is het, maar hoe beleef ik dit nu eigenlijk 
zelf?”

Uiteindelijk geeft Hans dan ook geen conclusies met zijn verken-
ning. “Ik zadel G.A.N.G. op met een mysterie. De foto’s zijn aan de ene 
kant een registratie, maar aan de andere kant een interpretatie. Het 
is eigenlijk ‘you don’t get what you see’. Daar ben ik content mee. Je 
kunt geen harde conclusies geven voor het gebied. Het is te divers, te 
verkapt. Je kunt het niet eenduidig benoemen.” 

Verkenner Hans Wijninga
Al eerder heeft fotograaf en beeldend kunstenaar Hans Wijninga het Verboden Landschap bezocht. 
In de herfst en winter van 2012 heeft hij Kamp Koningsweg Noord middels een negentiende-eeuwse 
fototechniek op glasplaten vastgelegd. Voor zijn verkenning van het Verboden Landschap heeft Hans 
Wijninga dit project uitgebreid door de rest van het gebied te fotograferen.
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