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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.

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.

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.

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 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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Verboden Landschap wordt financieel mogelijk gemaakt door gemeente Arnhem, provincie Gelderland,
Productiefonds Oost-Nederland, Mondriaanfonds, VSBfonds, BNG Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland,
Rabobank Stimuleringsfonds Arnhem, Kondor Wessels Projecten en SLAK.
Met dank aan alle Verkenners.
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Verkenner Harro de Jong
Landschapsarchitect Harro de Jong is al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Buitenplaats
Koningsweg. Hij heeft er zelfs zijn kantoor gevestigd. Als verkenner voor het Verboden Landschap kon
hij eindelijk wat met zijn jarenlange ervaringen met het gebied doen.

Verkenning van ‘het verboden landschap’

Vaag gebied
Toen Harro zeven jaar geleden naar Arnhem verhuisde om
dicht bij de Veluwe te wonen, verklaarden veel mensen
hem voor gek. Harro: “Mensen keken me vreemd aan, omdat ze Arnhem niet zagen als een stad die direct gelegen is
aan de Veluwe.” Toen hij ging uitzoeken waarom dat was,
kwam hij erachter dat er inderdaad geen directe verbinding tussen de stad en de Veluwe is.

De kaart toont dus hoe het landschap zich door de loop
van de tijd heeft veranderd tot een ontoegankelijk gebied.
Daarbij zijn alle plekken waar wegen niet op elkaar aansluiten of er een doodlopende weg loopt, aangegeven met
een rode cirkel. Het gebied is ontrafeld om het te snappen:
“Als een arts hebben we gekeken naar hoe het weefsel in
elkaar zit en naar waar het mis is gegaan. We hebben als
het ware een diagnose gesteld.”

“Typerend is dat het park De Hoge Veluwe de ingang bij
Arnhem een paar jaar geleden wilde sluiten. Dat is het
bewijs dat er iets mis is in de relatie tussen de stad en de
Hoge Veluwe. Arnhem profiteert eigenlijk niet van zijn
ligging.” Dat is de reden dat Harro enthousiast wordt van
het Verboden Landschap; het is een strategisch gelegen
plek. Harro: “Maar het is ook een vaag gebied. De meeste
mensen slaan het over, omdat het ondoorzichtig en onduidelijk is. En dat is jammer.”

Routes en plekken
Het verhaal van Harro’s verkenning gaat kortom over
routes en plekken. Het legt uit dat er veel bijzondere locaties zijn rondom Arnhem, die alle gelegen zijn op de lagere
plekken in het gebied. “Als je het ziet op de kaart, dan snap
je het. Alle mooie landgoederen rondom Arnhem liggen in
de dalen, daar waar water is, daar waar een beek loopt. Je
ziet het al aan de namen: Warns-born, Sons-beek, Zypendaal.”

Analyse
Om dat te veranderen heeft hij de afgelopen jaren analytische kaarten gemaakt van het gebied. Voor zijn verkenning wilde hij wat anders doen. Om zichzelf uit te dagen is
hij niet met de computer te werk gegaan, maar is hij met
een assistent het gebied ingetrokken, bepakt met veldezel,
papier en stiften.

In het gebied ten noorden daarvan, tussen de Schelmseweg en de Koningsweg zit ook reliëf, maar bevinden zich
geen bijzondere plekken. Harro: “Het is maar een saai dennenbos. Als je van die plek iets interessanters wilt maken
zou ik kijken naar hoe ze dat vroeger deden. Oftewel,
gebruik het dal. Dat is het recept zoals we dat naar aanleiding van ons veldwerk hebben geformuleerd. Zet er wat
bebouwing in, net tegen de bosrand.”

Harro: “Ik wist al welk verhaal ik wilde gaan vertellen. Ik
wilde het gebied ingaan en tekeningen maken van wat ik
zou tegenkomen. Daarbij heb ik plekken bezocht die ik nog
niet kende, die ik al die jaren heb overgeslagen.” Op die
manier heeft hij 30 à 40 tekeningen gemaakt; impressies
van het gebied. “En niet alleen de mooie dingen, maar ook
de lelijke dingen hebben we vastgelegd.”

Daarnaast heeft Harro een handgetekende kaart gemaakt
op een tablet die het hele gebied in verschillende lagen
toont. Laag één is hoe het gebied er rond 1850 uitzag,
toen het nog heideveld was. Daarbij viel op dat de menselijke nederzettingen zich op de lager gelegen plekken
bevonden, daar waar de grond het vochtigst en dus het
vruchtbaarst is. Laag twee is rond 1900, toen het gebied
ontgonnen werd. Harro: “Dan zie je al dat de routes van
Arnhem naar het noorden doorgeknipt worden. Er worden
heel veel weggetjes aangelegd voor de ontginning, maar
die sluiten niet op elkaar aan.” Laag drie is de afgelopen
eeuw, waarin de snelweg is aangelegd en vliegveld Deelen
is ontstaan. Harro: “Vanaf die tijd is er een groot hek om
het gebied geplaatst, is het niet meer toegankelijk en zijn
er veel doodlopende wegen bijgekomen.”

Nogmaals ontginnen
Kortom, als het aan Harro de Jong ligt wordt het gebied
nogmaals ontgonnen. Harro: “Dat is mijn suggestie, je
zou dat kunnen doen. Maar hoe zou je dat dan moeten
doen? Door het thema van het gebied door te trekken dus;
enclaves maken in de dalen, vanaf Zypendaal naar Kamp
Koningsweg Noord toe. Zo maak je een bijzonder gebied
van een suf, fabrieksmatig volgepland stukje Veluwe.”

Daarnaast heeft Harro ook een idee over de infrastructuur: “Hoe je er dan komt is nog de vraag. Na Zypendaal
houden de wegen op. Er zijn wel routes, maar die sluiten
net niet op elkaar aan. Daar ligt misschien een taak voor de
gemeente. Er zijn echt veel kansen voor een beter wegennetwerk als je naar onze kaart kijkt.”
Kortom, de kaart van Harro die ontstaan is vanuit zijn
verkenning is een goed uitgangspunt om van een deel van
het Verboden Landschap een mooi en toegankelijk gebied
te maken.
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Introductie

In de zomer van 2013 zijn wij (René van Seumeren en ik) het
veld in getrokken als verkenners in eigen achtertuin. Sinds
het voorjaar van 2012 zijn we als buro namelijk gevestigd op
de Buitenplaats Koningsweg, middenin het onderzoeksgebied
van ‘het verboden landschap’ dus. En toch was, en is, er telkens
nog steeds heel veel nieuws te ontdekken. Want het probleem
van het gebied - dat het zo versnipperd, slecht toegankelijk en
soms wat schimmig is - heeft als bijkomend voordeel natuurlijk
dat je er niet uitgekeken raakt. Er waren delen waar we nog
nooit geweest waren. Door de bosbouwgeschiedenis ligt er
oneindig stelsel van paden, dus dan kan je altijd wel een nieuw
rondje lopen. Maar ook vind je telkens weer nieuwe Tweede
Wereldoorlog relicten, namen die lang geleden in bomen
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gekrast zijn of tref je nieuwe stelletjes aan die dachten door
niemand gestoord te gaan worden op die afgelegen rollbahn
tegen het vliegveld aan (wisten zij veel). En natuurlijk is niet
alleen wat nieuw is interessant. De als boerderijen vermomde
vliegtuighangars, de bossen in elk seizioen, het wild dat je
tegenkomt. Dat verveelt nooit. Om het oog toch weer opnieuw
en beter te laten kijken trokken we met veldezel, A3 papier
en Edding 3000 stiften het gebied in en zijn we gaan tekenen.
Dat dwingt je op de essentie te letten, en op de details. Slowresearch dus. Het resultaat van dit tekenend onderzoek ligt voor
u, met bijgeschreven onze bevindingen en kaartjes waarop u kan
zien waar de schetsen gemaakt zijn.
					
Harro de Jong

Aan de Veluwe...

Een ree in een graanveld. Alleen dat koppie dat er net bovenuit steekt. Ik weet
niet hoeveel reeën ik in m’n leven al gezien heb (en gegeten, maar dat terzijde),
maar het zijn er veel. Bij elke rit over de snelweg, treinreis, wandelingen, fietstochten en doelbewuste wild-spot-acties. Maar zo’n aanblik van zo’n sierlijk
dier blijft zo geweldig dat het de rest van de dag goed maakt. En dat dat dier
hier ook gewoon wóónt. Zonder verblijfsvergunning, paspoort o.i.d. Vlak achter
ons kantoor - ze zijn er gewoon. Op mijn terugritten van kantoor naar huis zie
ik de laatste tijd vaak reeën in de wegberm staan van de Deelenseweg. Grappig
genoeg vlak achter Burgers’ Zoo, waar leeuwen slapen en apen schreeuwen.
Dan besef ik steeds: wat ben je gezegend als je in Arnhem woont, in een gebied
waar anderen komen om op vakantie te gaan (ik als kind ook) en waar je
telkens op dit soort ontmoetingen getrakteerd wordt...
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Achter het Station...

Achter stations tref je doorgaans schimmige zaken aan. Zo niet in Arnhem.
Menigeen verbaast zich erover als hij/zij de stad per trein binnen rijdt en
midden in het centrum een wei met koeien ziet liggen. Koeien tot in het
centrum. Laatst liep de hele meute zelfs midden in de nacht over de Sint
Janssingel.. Jonge meiden die gaan stappen.
In Park Sonsbeek eindigt de Veluwe in een taartpunt in de stad, waar
de Jansbeek doorstroomt tot hij doodloopt op de spoordijk. Behalve
deze mooie Hollandse Blaarkop en Lakenvelder loopt er ook een roedel
damherten in het park. Een tikje brave ‘natuur’ misschien voor u als ‘echte’
natuurliefhebber. Des te grappiger was het toen ik daar op een drukke
zonnige zondagmiddag een vos zag, middenin dat hertenpark! Lekker rustig
achter het hek had hij in het veld een hol gemaakt en lag daarnaast een
uiltje te knappen in de zon. Heel echte natuur. Ha!
6

Schilder-achtig

Park Sonsbeek schreeuwt er gewoon om om getekend te worden. Dit is toch
letterlijk schilder-achtig. Kijk die witte boerderij/watermolen toch eens aan
het eind van de beek liggen, omzoomd door hoge bomen, op het laagste punt
in het dal..
Alsof het zo bedacht is.
En dat is ook zo. Welkom in de Truman-Show! (geweldige film over man,
gespeeld door Jim Carey, wiens leven volledig geregisseerd en gefilmd
wordt) Hoe natuurlijk het ook allemaal lijkt te zijn, elke toevallige blik op elk
pittoresk gebouw waar we even een glimp van vernemen tussen het lommer
door is voor u bedacht. Vanaf de tekentafel. Dat is de Engelse Landschapsstijl.
Een ontwerpstijl van parken die tot doel had om park-landschappen te laten
lijken op -tja- landschappen, in hun meest geïdealiseerde vorm. Om het
landschap de stad in te halen in een tijd dat steden uitdijden en de mens juist
steeds verder van z’n landschap af kwam te staan.
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Zypendaal

En de Idylle gaat door, als je vanuit Sonsbeek het dal blijft volgen; het
Zypendaal in. Ook dit is weer de Engelse Landschapsstijl op z’n best. Een
geraffineerd spel van onthullen en verbergen. We zien net dat huisje daar
links onder de bomen liggen, maar het huisje kijkt ons niet aan, dat kijkt
naar rechts.
Waarnaar zien we niet, maar we krijgen de indruk dat er achter de knik in
de beek, die met de bomen erbij ons het zicht de hoek om ontneemt, een
grote open ruimte ligt die, gezien dat huisje dat er naar ligt te kijken, toch
nog best de moeite waard is! En nu we er toch zijn willen we dat ook wel
even zien.. Nog éven door...
Dát is de Engelse Landschapsstijl. Voor je het weet ben je een uur verder,
van verrassing naar verrassing...
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De Zypendaalseweg

Ook als je met de auto gaat is de route door de parken richting het noorden
verbluffend. Eerst langs Sonsbeek park, met die mooie zichten over velden,
watermolen en witte villa. Verder van het centrum af snijdt de weg zich in
het glooiende landschap in, overschaduwd door hoge bomen. Een donker
holletje met af en toe een veelbelovend doorzicht, op kasteel Zypendaal
bijvoorbeeld.
Zo ben je dus in luttele minuten vanaf spoortunnel de Zypse Poort in het
centrum middenin een sprookjesachtige wereld waar je opgeslokt lijkt te
worden door de donkere wouden van de Veluwe en je je twee eeuwen terug
in de tijd waant.
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Einde verhaal

Maar die droom houdt niet lang stand.
Na nog wat prachtige slingers de heuvel op begeleid door eeuwenoude
eiken, eindigt de Zypendaalse weg abrupt in een T-splitsing met de drukke
Schelmseweg. Einde verhaal. Linksaf naar Utrecht. Rechstaf naar Rozendaal.
Ik wilde eigenlijk verder noordwaarts de Veluwe op en leek zo goed op weg,
maar dat lijkt misschien een vergissing...
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Einde verhaal 2

Even verderop is de aansluiting van park Zypendaal op de bossen noordelijk
van de Schelmseweg al niet veel beter. We kijken hier vanuit het park de
Schelmseweg over, maar de route loopt dood. Tenminste, voor de gewone
sterveling. Hoewel er geen oversteekplaats is, zie je als je goed kijkt aan
de overkant van de weg een olifantenpaadje het bos in. Bewoners kennen
de weg. Daarachter in het bos lopen de paden namelijk weer gewoon
door. En zo is er een hele reeks van dit soort ontbrekende oversteken en
verbindingen tussen beide bosgebieden.
Even heel iets anders: Ik zat op deze plek al een uur te tekenen totdat ik aan
het arceren van de grote boomstam rechts in de tekening toekwam. En wat
zie ik? Een hakenkruis, in de boom gekrast! Vergroeid met de stam mee.
Eentje van 70 jaar oud dus, zoals er in dit gebied meer te vinden zijn...
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‘Entree’

Draai je je op die zelfde plek om dan zie je deze entree van park Zypendaal.
Echt een geweldig doorzicht over deze met glooiend graan bedekte vallei
waarin iets verderop de Jansbeek ontspringt.
Maar met een idioot elektriciteitskastje op de plek waar een prachtige bank
zou moeten staan! Met die ‘entrees’ aan de noordzijde van het park is wel
iets mis dus...
Wel mooi dat er door een romantische graffitispuiter nog een beetje liefde
aan deze plek is toegevoegd.
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Poort naar de Veluwe

Even verderop oostelijk kruist de Cattepoelseweg de Schelmseweg op een
drastisch andere manier; hij duikt er onderdoor. Deze prachtige brug is
daarmee tegelijkertijd een soort poort naar de Veluwe - de bebouwing stopt,
de weg duikt weg onder de bomen en via een met klimop overwoekerde
poort ben je opeens in het bos (en dat is dus ook de plek waar ik zo dikwijls
‘mijn’ reetjes in de berm zie staan).
Het kan trouwens bijna niet anders dan dat deze brug de inspiratie
geweest moet zijn voor de Zypse Poort, de spoorbrug in het centrum van de
architecten van UN studios.
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Burgers’Zoo

Open Lucht Museum
Schelmseweg

Landgoed Schaarsbergen

Warnsborn

Zypendaal

Sonsbeek

De diagnose Schelmseweg

Zetten we de serie ontbrekende schakels op een rijtje dan
zie je dat de Schelmseweg de stadsparken Sonsbeek en
Zypendaal losknipt van het landschap ten noorden daarvan.
De rode cirkels geven de doodlopende routes aan of plekken
waar paden niet op elkaar aansluiten. In het zwart een aantal
cruciale gemiste kansen aan de Schelmseweg.
Links op de tekening het prachtige landgoed Warnsborn (met
de ster van lanen) die slecht aansluit op de stad. In het midden
Sonsbeek/Zypendaal en de noordelijk daarvan gelegen bossen
(officiele naam: landgoed Schaarsbergen) en rechtsboven
(in oranje) Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum. Ook die
blokkeren de routes tussen stad en de Veluwe natuurlijk...
Maar in tegenstelling tot die laatste twee omheinde terreinen
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zijn de missing links tussen Arnhem aan de ene kant van de
Schelmseweg en Warnsborn en landgoed Schaarsbergen aan
de andere kant, kinderlijk eenvoudig toe te voegen. Pak uw
pen en ga de doodlopende streepjes verbinden. Daarmee
‘hecht’ je Arnhem weer aan z’n omgeving vast. Het is net
chirurgie.
Als je het landschap ziet als weefsel en de paden als aderen,
dan zie je in dit plaatje dat de Schelmseweg als een flinke
snee door het landschap snijdt. De meeste aderen zijn
doorgesneden. Daarmee haal je het leven uit het afgesneden
weefsel. En dat merk je. Warnsborn krijgt een hoop toeloop
vanuit het dorp Schaarsbergen zelf maar in ‘landgoed
Schaarsbergen’ komt bijna niemand.

A12

Als we ons de moeite getroosten de Schelmseweg over te hollen en via de
oprit van een houthandel/tuincentrum/manege het bos inlopen, komen we
op een prachtige lange laan die ons moeiteloos richting het noorden voert.
Althans, tot aan A12. Daar houdt het op. Slechts op enkele plaatsen kan je
onder de A12 door, en dit was blijkbaar niet een van die plekken.
Naast de Schelmseweg ligt er dus nog een oost-west lijn die het
landschappelijk weefsel doorsnijdt en Arnhem van zijn omgeving isoleert.
En deze keer ren je die weg niet even over om aan de overkant te komen...
Even een anekdote over de snelweg: ik ken een stel dat hun nieuwe huis in
Scheveningen geweldig vondt, alleen sliepen ze slecht vanwege het geruis
van die snelweg. Tot het geruis de zee bleek te zijn, toen sliepen ze weer
heerlijk...
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“Die kant op”

Al die doodlopende en niet aansluitende routes zijn slecht voor de relatie.
Het gebied ten noorden van de Schelmseweg wordt al niet druk bezocht,
maar toeristen die er wel komen kibbelen veel. Traditionele rollenpatronen
ontvouwen zich waarbij manlief de kaart nog maar weer eens raadpleegt en
de vrouw haar vertrouwen daarin al lang kwijt is en demonstratief om zich
heen tuurt. “Volgens mij is het die kant op”.
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1850

Tot zover de eerste diagnose van dit landschap. Pijnlijk,
uiteraard, als je ziet hoe klungelig gebieden soms aan elkaar
hangen, of eigenlijk dus juist niet doen, maar toch ook hoopvol.
Waar de diagnose gesteld is, is de kans tot herstel nabij. En
die lijkt vrij eenvoudig te zijn: ieder kind dat een tekening kan
maken door stipjes te verbinden, door lijntjes te trekken en
daarmee een konijn kan tekenen - kan de was doen!
Laten we dan nu eens teruggaan naar hoe het nou zo gekomen
is. En dan beginnen we in 1850. In die tijd werden de eerste
nauwkeurige topografische kaarten getekend dus we hebben
een goed beeld van het landschap van toen én het is vlak
voor de grootschalige heideontginningen die eind 19e eeuw
begonnen. De hei was er dus nog en ze was groots. Van
Arnhem tot Harderwijk stoof het zand, graasden schapen op
de restanten uitgemergelde heidevelden en dook er slechts
sporadisch een pluk bos uit deze angstaanjagende woestijn te

17

voorschijn. Al dan niet inclusief struikrovers.
Opvallend is dat Arnhem omsloten is door een gordel van
bossen. Dat zijn de landgoederen, op de overgang van hoog
naar laag. We zien dat ze dooraderd zijn door uitgebreide
padenpatronen. Ten noorden daarvan zien we een uitgebreid
netwerk van uitwaaierende paden de heide op, in hun
kenmerkende langerekte driehoekige patronen. Als je
met Google Earth nu de Rozendaalse Heide bezoekt, zie je
precies dezelfde patronen. Een paar lange lijnen leiden naar
Amersfoort, Harderwijk, Hoederloo en Zwolle. Eén lijn staat
er dwars op, net ten noorden van de bossen rond Arnhem.
Dat is de Koningsweg. De oude jachtweg waar koning Willem I
over heen joeg. De Schelmseweg zien we ook al liggen, maar
de paden die nu telkens zo jammerlijk onderbroken zijn, lopen
hier nog wel gewoon door.

1900

Niet veel later is het landschap rond Arnhem drastisch
veranderd. Opvallend is de grote toename aan bos. Men was
die stuivende woestijn allang zat dus om die te beteugelen
en tegelijkertijd stammetjes te produceren om de gangen in
de mijnen in Zuid Limburg te stutten, werden naaldbossen
aangeplant. Daarnaast werd de kunstmest uitgevonden.
Daarmee konden die armetierige heides alsnog benut
worden voor de landbouw. Die schapen die er eeuwenlang op
rondgelopen hadden waren vooral lopende mestproducenten,
ten behoeve van de akkerbouw. Die waren overbodig nu.
Die nieuwe bossen zijn rechtoe rechtaan opgezet, en
doorsneden door haaks op elkaar staande paden om het hout
af te voeren en onderhoud te plegen. De Koningsweg, die van
vorm is veranderd en waar nu twee knikjes in zitten, is als

ontginningsas gebruikt. In oost-westelijke richting dus. Wat
ook opvalt is dat de talloze paadjes in die bosvlakken vaak
niet aansluiten op de paadjes in de bossen van de buurman.
Waarom zouden ze ook? Ze zijn niet als doorgaande routes
bedoeld maar functioneerden puur om dat bos te exploiteren,
zoals paadjes in een moestuin. Per bosvlak dus.
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Huidige situatie

Vanuit die bosbouwgeschiedenis snappen we dan ook gelijk
waarom veel van die paadjes niet aansluiten. Ze waren er niet
voor gemaakt. Als we dus cirkeltjes intekenen op alle plekken
waar paden doodlopen of niet aansluiten, dan krijgen we dit
ontluisterende beeld. Honderden cirkeltjes.
Maar er valt meer op. De gele vlakken, die toegankelijk zijn
tegen betaling en die grote rode vlakken die ontoegankelijk
zijn. Dat is nogal wat en daarbij: ze blokkeren ten noorden
van Arnhem de doorgang richting het noorden. Waar je een
eeuw eerder nog in een rechte lijn richting Hoenderloo of
Harderwijk reed, zit er nu een stop op het gebied. Dat zijn
met name militaire gebieden, de opvolgers van het Duitse
Fliegerhorst Deelen, uit WOII. De iets lager gelegen vlakte ten
noorden van de bossen is in de Tweede Wereldoorlog omgezet

in een gigantisch vliegveld met daaromheen als boerderijen
en dorpen vermomde kazerneterreinen. Na de oorlog heeft
de Nederlandse Defensie deze terreinen overgenomen en
nog altijd drukken ze een zware stempel op het gebied. Uit
dat gebied zijn zodoende zulke happen genomen dat het
naast bijna doodlopend, erg gefragmenteerd is geraakt. De
vele hoge hekken geven het een wat schimmig karakter. Voor
vele Arnhemmers is de zone ten noorden van de stad een
wat onduidelijk gebied waar je niet direct heen hoeft, waar
je eerder je weg doorheen moet zien te vinden om een stuk
verderop weer echt op de Veluwe te zijn. De Hoge Veluwe,
Planken Wambuis of Deelerwoud.
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Ongelukkig bos

En dan is het gebied ook al niet overal even prachtig. Het zogenaamde
landgoed Schaarsbergen staat vol met dit soort bos. Deze dennenvakken
voor de productie zijn niet de meest vrolijkmakende bossen. De bomen
zijn dicht op elkaar geplant, zodat er geen zonlicht de stammen en bodem
bereiken, waardoor kostbare zonne-energie verloren zou gaan aan
ondergroei en vervelende zijtakken. Zo krijg je mooie rechte stammen,
sterven de zijtakken af en dus domineren duisternis, kale stammen en dode
takken het plaatje...
Toch heeft deze triestigheid ook wel iets moois, het zijn bossen met blues.
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Grove den

En wat een prachtige bomen zijn die grove dennen als ze wat groter zijn
en vrijer staan. Die gegroefde, grillige, oranje verkleurende stammen
met het toefje naalden er bovenop. Helemaal geweldig met een
frisgroene ondergroei (en, heel iets anders, ook in combinatie met witte
modernistische gebouwen trouwens...)
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Hert 1

Wie trouwens de beschutting van deze donkere in rijtjes geplante
naaldvakken wel kan waarderen: het wild! Dit edelhert zagen we in het
voorbijlopen zo staan, op de Koningsheide, vlak bij de A50 dus (en vlakbij
Arnhem).
Zonder kop of staart, alleen maar een heel groot bruin lijf tussen 2 donkere
rijen stammen. Toen we gauw een rijtje terugliepen om de kop ook te zien
ging hij er vandoor.
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Hert 2

Even verderop kwamen we hem toch weer tegen. Hij had in een ander
naaldhoutbosje beschutting gevonden maar toen we te dichtbij kwamen
zagen we hem zo wegspringen. Ongelofelijk dat er zulke grote dieren in alle
vrijheid gewoon onder ons wonen. Je merkt er meestal niet veel van maar ‘s
nachts is de wereld van hen. Pas in de bronstijd als ze burlen merk je dat ze
overal om je heen zijn. En als je er oog voor hebt. Dit driehoekige paadje op
de tekening zou net zo goed een mensenpaadje kunnen zijn, afsnijertjes in
het park zien er precies zo uit, maar het zijn hertenpaadjes. Reeën, zwijnen
en vossen maken dezelfde paadjes, de zogenaamde wissels. Ze vormen de
infrastructuur van de beesten die dus ook gewoon maar gewoontedieren
zijn. Die wissel had vriend hert verraden.
Overigens: Nog een teken dat er herten zitten: teken. We zaten na deze
wandeling helemaal onder...
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Op de Koningsheide

Rechts aan de horizon de bossen waar we het edelhert van net
tegenkwamen. Samen met de bossen links omzomen ze een lager gelegen
valleitje dat met hei begroeid is. Een geweldig mooie plek. Helemaal
bijzonder als je beseft dat deze vallei in de IJstijd ontstaan is door het
afstromen van smeltwater en regen over een nog bevroren ondergrond.
Deze zogenaamde slenk die hier net iets verderop begint loopt helemaal
door richting het westen waar het overgaat in het dal van de Heelsumse
beek om uiteindelijk in de Rijn uit te monden!
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Warnsborn

Hier zien we een uitloper van dezelfde slenk, meer westelijk, op landgoed
Warnsborn. Weer zien we het reliëf, waarin de lager gelegen delen zijn
benut om akkers van te maken. Logisch, op de droge bult zand die de
Veluwe is zijn het de lager gelegen delen die natter zijn en dus bruikbaar
voor landbouw!
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Warnsborn 2

Hier de villa van landgoed Warnsborn. En zoals de naam al doet vermoeden:
ook deze villa ligt midden in die slenk. Born is een ander woord voor bron
namelijk, en water komt naar boven in het laagste deel natuurlijk. Dus als
je waterpartijen bij je landhuis wilde, en dat wilden ze in die tijd allemaal,
dan zoek je een plek op waar water voorhanden is. Dus ook hier opent het
bos zich, ontvouwt zich een lieflijk valleitje met daarin het huidige Hotel
restaurant Warnsborn. Sprookjesachtige plekken dus, in die slenk.
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Warnsborn 3

Met dat water werd dus gespeeld dat het een lieve lust was. Door sprengen
aan te leggen (kunstmatig uitgegraven bronnen op natte plekken) en het
water te leiden naar believen, in dit geval naar een watervalletje vlak bij de
plek van de vorige tekening.
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Veluwse valleien

Op deze kaart zien we de valleien in het blauw ingetekend. Pas als je dat
reliëf snapt en de noodzakelijkheid ervan om (in het verleden) iets op
de Veluwe te kunnen beginnen met landbouw, snap je de locaties van de
landgoederen en verspreide landbouwenclaves. Het was altijd zoeken naar
grazige valleitjes.
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Zypendaalse veld

Dus snap je waarom de graanvelden aan het eind van park Zypendaal zo
mooi glooien. Het is het begin van een valleitje, een zogenaamd ‘komvormig
dalhoofd’.
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Zypen-Daal

Dat dal snijdt zich verder in en gaat steeds promineter het Zypen-daal (dal)
vormen. En aangezien ook kasteel Zypendaal graag voorzien werd van
waterpartijen rondom, werd voor het kasteel het diepste punt van het dal
opgezocht. Het is een zogenaamde water-burcht. (Als je een kasteel bouwt
heb je twee uitgesproken smaken: een hoogteburcht en een waterburcht.
Een hoogteburcht ligt op een strategische hoge plek vanwaar je alles goed in
de gaten kan houden, zoals de villa Sonsbeek dus, en een waterburcht doet
het tegenovergestelde: het verstopt zich in een dal en omsingelt zich met
water om ongenode gasten buiten te houden. En het oogt leuk...)
Elke keer is dat toch weer een Hans en Grietje-achtige sensatie als je
de eerste glimp van het kasteel tussen de bomen door ziet waarna die
geweldige beukenbossen zich openen en je in dit intieme dal staat.
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Sons-Beek

De open ruimte van het dal slingert verder naar beneden en verzamelt het
water in de St. Jan of de Sonsbeek. Dit über-romantische tafereeltje waar we
eerder al over repten is trouwens aardig genoeg het eerste industriegebied
van Arnhem. Voordat de vijvers in park Sonsbeek voor het leuk en voor
de zwanen waren, vormden ze de stuwmeren die het water verzamelden
waarmee de vele watermolens aan het draaien gebracht werden. Nu resteert
er nog één watermolen. Dat de voormalige zware industriegebieden in het
Ruhrgebied tegenwoordig tot landschapspark omgevormd worden, is dus
ook weer niks nieuws onder de zon...
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Koel

Kijk, dat vind ik nou cool. Het was een bloedhete zomerdag waarop ik een
oude baas aan zie komen fietsen die zijn fiets tegen een boom bij de kleine
vijver neerzet. Hij trekt zijn schoenen uit en tot mijn verbazing begint hij
voetje voor voetje de vijver in te schuifelen richting de fontein. Het was mij
nooit opgevallen dat er vlak onder het wateropppervlak een houten pad
ligt, vermoedelijk voor het onderhoud van de fontein ofzo. De man loopt
naar het einde, waarbij ik m’n hart vast houd want echt heel kwiek gaat het
niet, maar hij gaat heelhuids zitten en laat zich helemaal nat spuiten door
de fontein. En gelijk heeft ie. Mijn geest is door alle milieurampspoed van
de vorige eeuw zo vertroebeld dat ik water bijna alleen nog maar kan zien
als iets moois - besef ik. Maar je kan er ook in zwemmen natuurlijk. En oh
ja - je kan het zelfs drinken! Zou ik met alle eenden hier niet doen maar het
is kristalzuiver bronwater wat hier opborrelt. Betalen we bij de Esso twee
euro per flesje voor.
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Klarenbeek...

Het is een tikje Cruyfiaans misschien, maar als je het eenmaal snapt dan zie
je het. Waarom heet Klarenbeek Klarenbeek en waarom heb je daar zulke
prachtige vergezichten vanuit de bosrand over valleien? Juist.
Het is een geweldig ruimtelijk recept dus dat je echt overal op de Veluwe
tegen gaat komen: men neme een grote bult zand, beplant deze met bos,
met uitzondering van de valleien die als open ruimten door deze bossen
slingeren. Voeg desgewenst wat spaarzame bebouwing toe aan de randen of
juist eens midden in het water en u hebt een klassiek Veluws streekgerecht
in handen.
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Zeven provinciën

Zelfs de WOII enclaves Zeven Provinciën en Kamp Koningsweg Noord op
onze eigen Buitenplaats Koningsweg liggen in een uitloper van de slenk die
je helemaal tot in de Heelsumse beek zou kunnen volgen... Daarom ligt de
weg die de twee terreinen verbindt ook zo gek schuin, hij volgt het reliëf.

34

Schaarsbergen

En een andere klassieker uit deze contreien: het kerkje op de hoog gelegen
rand net naast zo’n valleitje. Ga ze maar vergelijken, die van Hoenderloo,
Hoog Soeren, Kootwijkerzand en deze van Schaarsbergen. Allemaal net zo
mooi gelegen. Ook de vorm van deze dorpskern van Schaarsbergen komt
voort uit het reliëf van deze bovenloop van een zijtak van steeds diezelfde
Slenk richting de Heelsumse beek. De gebouwen liggen rond het minivalleitje van gras, de weg krult er sierlijk omheen.
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Muziekkapel

De muziekkoepel staat middenin het valleitje, de richting van het dal is hier
goed te zien. Ook typisch zo’n element dat je doorgaans ook op brinken
aantreft.
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Achter Casa Nova

Nog zo’n lieflijk klein valleitje, vlak achter de huisjes van Casa Nova. Dit
valleitje is gevuld met moestuinen en net als elders vormen deze laagtes in
het bos sprookjesachtige werelden.
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Landgoed Schaarsbergen

Maar ondanks de titel van landgoed heeft landgoed Schaarsbergen naast
deze twee kleine enclaves van het dorpje Schaarsbergen en Casa Nova
geen open valleien, waterpartijen of lieflijke doorzichten. De hele strook
tussen Kemperbergerweg en Deelenseweg is vol geplant met de al eerder
getoonde, soms wat triestige, bossen. Terwijl diezelfde grote slenk die we
eerder op de Koningsheide zagen in het oosten en die waar villa Warnsborn
in ligt in het westen, ook door dit gebied heen glooit. Het is die grote blauwe
vlek op de kaart
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Kemperbergerweg

Hier, bij Casa Nova zie je dat geweldig goed: we kijken echt naar beneden,
dan zakt de weg nog even verder weg en zien we hem aan de overkant van
het dal weer omhoog komen en naar rechts afbuigen. Zoals we eerder lieten
zien is dit gebied behalve slecht bereikbaar ook tamelijk saai en het open
maken van dit dal naar klassiek streekrecept zou landgoed Schaarsbergen
een stuk boeiender kunnen maken! Je zou zelfs een prachtige slenkenroute
door de slenk kunnen maken. Dat je begint bij de Rijn bij Heelsum en via het
beekdal uiteindelijk in het Deelerwoud terecht zou komen!
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Glooiend landschap

Het reliëf dat het gebied interessant kan maken ligt er wel, zoals ook in deze
laan goed te zien is. Maar het gebied is simpelweg wat te rigide dichtgeplant
waarmee die bijzondere plekken niet tot hun recht komen.
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Heide

En dit plaatje laat nogmaals zien wat voor moois dat zou op kunnen leveren.
Een klein restantje heide, met die typische glooiing er weer in, net iets
verderop aan de andere kant van de Kemperbergerweg, vlak achter de
lintbebouwing van Schaarsbergen. Een beetje verstopt daardoor ook en ook
weer niet makkelijk te bereiken.
Maar wat bijzonder als je het dan eenmaal gevonden hebt.
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Klein geluk

Net als dit veldje trouwens, vlak naast die hei achter dezelfde lintbebouwing
gelegen. Met de boerderij die net iets wegzakt achter de lichte glooiing en
opgaat in de bosrand. Je hebt zo’n plaatje al duizend keer gezien misschien,
en het is misschien wat sentimenteel kerstkaart-achtig.
Maar het is net als met dat reetje waar we dit verhaal mee begonnen. En net
als kip uit de oven, een koud biertje op een warme zomerdag of een goeie
insalata caprese met een glas witte wijn. Gewoon altijd goed!
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