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Verkenner 

Hester	Oerlemans

De in Berlijn wonende beeldend kunstenaar Hester  
Oerlemans maakt tekeningen, beelden en installaties in  
de openbare ruimte. Voor het project Verborgen Landschap 
heeft ze een idee op Buitenplaats Koningsweg geconcreti-
seerd waaraan ze al eerder begonnen was.

Radartoren
Hester Oerlemans werkt vaak vanuit een opdrachtsituatie. 
Ze onderzoekt een aangewezen plek, kijkt wat de locatie
nodig heeft en bedenkt vervolgens een ingreep of beeld. 
Het resultaat kan heel conceptueel zijn, maar ook een zeer
sculpturale vorm aannemen. “Alles hangt af van de situ-
atie.” Hester was al vaker op Buitenplaats Koningsweg 
geweest om bij bevriende kunstenaars te logeren. Tijdens 
een eerder verblijf voor een ander project viel haar oog op 
de radartoren. “Ik kreeg het idee om wat met het gebouw 
te doen. Ik was daarover al in gesprek voor ik gevraagd 
werd voor het Verborgen Landschap.” Het plan was om 
de radartoren te gebruiken voor tijdelijke kunstprojecten. 
De buitendeuren zouden worden vervangen door glazen 
platen, waardoor een tentoonstelling in het gebouw van 
buitenaf te zien zou zijn. Dit idee ging echter niet door.

(Uit)wisseling
Wel installeerde Hester het woord ‘heimwee’ op het ge-
bouw. “Het terrein is door de Duitsers gebouwd. Heimwee 
is een Duits leenwoord. Maar in die taal schrijf je het als 
Heimweh. Daarom knipperen de H en de E van het woord, 
als een wisseling tussen het Duits en het Nederlands.”
De keuze voor het woord werd ingegeven door de woon-
plaats van Hester: “Ik woon in Duitsland, maar kom uit 
Nederland. Het woord heimwee staat voor een verlan-
gen of weemoed naar de zekerheid van het bekende. Het 
beschrijft voor mij precies het gevoel hoe het is om in twee 
landen te wonen. Alles komt daarin samen.” Ook was er 
het idee om die wisselwerking vorm te geven in een artist-
in-residence in de radartoren, met eventueel Berlijnse
kunstenaars die naar Arnhem komen. Voor haar verken-
ning breidde ze daarom haar onderzoek hiervan uit. “Dat
vind ik heel interessant. Het is een redelijk concreet plan.”

Radartoren	als	sokkel
Het eerste inzicht voor de artist-in-residence was om het 
gebouw op te delen in drie functies – wonen, werken, ten-
toonstellen – , voor elke verdieping één. Hester: “Maar het 
gebouw is niet heel groot, dus het is zonde om de tentoon-
stelling daarbinnen te laten plaatsvinden. Vooral omdat 
je zo’n geweldig terrein eromheen hebt liggen.” Daarom 
kwam ze met het idee het gebruik om te draaien en het 
gebouw als sokkel te gebruiken voor een beeld. “Zo maak 
je het grootser; een beeld dat over de Veluwe en Arnhem 
uitkijkt, als een soort uitkijktoren. Een baken in het land-
schap.” Daarmee wil Hester de locatie, die nog steeds erg 
gecamoufleerd is, zichtbaar maken. “Ik dacht: het moet de
hoogte in.” Om dit project concrete vorm te geven heeft de 

kunstenaar samengewerkt met de fotografe Marike  
Schuurman, die een enorme telelens op het midden van 
het dak van de radartoren heeft geplaatst. Dit om een 
overzicht te krijgen van wat het beeld ‘ziet’ vanaf het dak. 
Ook hebben ze zich beziggehouden met de vraag wat er in 
de sokkel gebeurt. “Hoe zien de ruimtes eruit? Ze zijn nu 
afgeracht, het dak lekt, het is een ruïne. Maar wat speelt er 
zich daar eigenlijk af? En hoe zou het zijn om als kunste-
naar in een ‘sokkel’ te wonen en te werken?”

Sokkel	van	de	Veluwe
Het ziet ernaar uit dat het plan van de radartoren als 
sokkel voor een beeld werkelijkheid gaat worden. Er zijn 
zelfs al architecten aan de slag gegaan met het officiële 
ontwerp. Hester: “Zij doen nu onderzoek naar de haalbaar-
heid. Het hele gebouw moet aan de binnen- en buitenkant 
worden opgeknapt. Er moeten bijvoorbeeld toiletten in, 
praktische dingen, maar het dak heeft bijvoorbeeld ook 
een extra fundering nodig zodat de beelden erop kunnen 
worden geplaatst.” Het idee is dat twee keer per jaar een 
kunstenaar wordt uitgenodigd om na te denken over een 
beeld dat op de sokkel geplaatst kan worden. De kunste-
naar verblijft daarbij in de radartoren om zijn plannen uit 
te werken en te realiseren. De foto’s van het uitzicht vanaf 
de radartoren kunnen dan als referentie dienen. Ook het 
documentatiemateriaal van andere radartorens, dat Hester 
verzameld heeft tijdens haar verkenning, kan functioneren 
als inspiratiebron. Dit alles zodat er een beeld ontstaat 
dat refereert aan de vroegere functie van het gebouw, als 
sokkel voor de radars op het dak, en dat tegelijkertijd het 
Verborgen Landschap als plek op de kaart zet.

Voorwoord

Verborgen	Landschap

Van bovenaf lijkt het of Arnhem aan een eindeloos bos- en heidegebied 
grenst waar je dagenlang zou kunnen rondzwerven. Wie de stad - via de 
prachtige parken Sonsbeek en Zypendaal - in noordelijke richting verlaat, 
valt echter snel ten prooi aan verwarring. Paden en wegen lopen dood 
of zijn op een onlogische manier met elkaar verbonden. In de bossen 
staan hekken waarachter zich onduidelijke dingen afpelen. Er ligt een 
transformatorstation, een oorlogsmuseum, een militair oefenterrein, een 
manege, enkele campings, een kazerne, een snelweg met tankstation 
maar ook Nationaal Park De Hoge Veluwe met het beroemde Kröller-
Müller Museum, Burgers’ Zoo, Vliegbasis Deelen en het Nederlands 
Openluchtmuseum. Bovendien stuit je overal in het gebied op de restan-
ten van wat eens het grootste vliegveld in bezet Europa was; Fliegerhorst 
Deelen. 

Gecamoufleerd als ‘Nederlandse’ boerderijen en schuren en gegroepeerd 
in een vijftal nep-dorpen bouwde de Duitse Luftwaffe hier meer dan 900 
gebouwen waarvan er ruim 200 bewaard zijn gebleven. Waaronder ook 
de reusachtige Grossraumgefechtstand (commandobunker) ‘Diogenes’ 
waar vanuit de verdediging van het luchtruim van Noord-West Europa 
werd geleid. Samen met de nog aanwezige infrastructuur vormen deze 
overblijfselen het grootste Rijksmonument van Nederland. 

Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied ten noorden van Arnhem ver-
der versnipperd en speelt de krijgsmacht er een grote rol. De helikop-
ters van de Luchtmacht maken regelmatig gebruik van de vliegbasis en 
op het complex van de Oranjekazerne is de 11de Luchtmobiele Brigade  
ondergebracht. Regelmatig tref je langs de wegen en in de bossen mili-
tairen met volledige uitrusting aan. 

Voor de argeloze bezoeker is de status van het gebied onduidelijk: is het 
stad of platteland? Een militair oefenterrein? Of geen van allen?

Verkenners

Om op deze vraag een antwoord te krijgen nodigt Stichting Verborgen 
Landschap enkele malen per jaar beeldend kunstenaars uit om als  
‘Verkenner’ een tijdje in het gebied te verblijven. Als uitvalsbasis voor 
de Verkenners dient het voormalige luchtmachtterrein Kamp Konings-
weg Noord. In 2011 is dit terrein op initiatief van Harro de Jong (Buro 
Harro) en Hans Jungerius (Verborgen Landschap) aangekocht door 
Kondor Wessels Gebiedsontwikkelaars. Tegenwoordig heet het Buiten-
plaats Koningsweg. In de komende jaren wordt Buitenplaats Koningsweg  
ontwikkeld tot een woon- en werkmilieu waarin landschap, natuur,  
beeldende kunst en (landschaps-) architectuur samenkomen. Verbor-
gen Landschap beschikt in een voormalig legeringsgebouw over een  
‘Artist-In-Residence’ waarin de Verkenners kunnen verblijven. 

De Verkenners krijgen een vrije opdracht om het gebied vanuit hun eigen 
beleving en perspectief te duiden en hun bevindingen weer te geven in 
woord, kaart en beeld. Het resultaat wordt in cahiers als deze gevat en op 
de website van Verborgen Landschap gepubliceerd. Uiteindelijk worden 
alle Verkenningen in een ‘Atlas van het Verborgen Landschap’ gebundeld.

Landschapspark

De resultaten van de Verkenningen spelen ook een prominente rol bij 
de ontwikkeling van het gebied tussen de stad en de Veluwe. Verbor-
gen Landschap wil dit intrigerende gebied namelijk ontwikkelen tot een  
‘21e eeuws Landschapspark’. Het spannende karakter dient daarbij als 
uitgangspunt. Door het gebied hoofdzakelijk te laten zoals het is maar 
het te programmeren en een aantal objecten - zowel architectonisch 
als sculpturaal - toe te voegen, gaat het 21e eeuwse Landschapspark 
bovendien fungeren als een ‘culturele corridor’, een aangename verbin-
ding, tussen de stad en de (Hoge) Veluwe. Met de reeds aanwezige 
ingrediënten natuur, erfgoed, beeldende kunst en (landschaps-) archi-
tectuur kan het gebied zo de ontbrekende schakel gaan vormen die de 
Veluwe dichterbij Arnhem brengt. Verborgen Landschap streeft hiermee 
een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling na waarbij aandacht voor  
bestaande maar verborgen kwaliteiten de hoofdrol speelt en beeldende 
kunst wordt ingezet als middel om kwaliteiten en kansen beleefbaar te 
maken. 

Verkenners in 2014 waren Marc Bijl, Hester Oerlemans, 
Heidi Linck en Jeroen van Westen & Jan de Graaf.

Colofon

Uitgave 

Stichting Verborgen Landschap, 

Caro Delsing, Hans Jungerius 

Missie 

Stichting Verborgen Landschap maakt verborgen 

kansen en kwaliteiten in het landschap zichtbaar. 

Met onze activiteiten bieden wij andere perspectieven 

op de inrichting en het gebruik van onze omgeving. 

Dit doen wij door het ontwikkelen van voorstellen en 

projecten vanuit de cross-over 

landschap, beeldende kunst, 

erfgoed en toerisme.

Vormgeving Jaap Kroneman

Interview Loes van Beuningen 

Druk Rikken Print 
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Met dank aan alle verkenners,

de gemeente Arnhem, 

KWP Gebiedsontwikkelaars, 

Defensie, SLAK, André Dekker 

en Harro de Jong 

www.verborgenlandschap.nl
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de vroegere functie van het 
gebouw, als sokkel voor de 
radars op het dak



8 9 Spel & Spel architecten Arnhem
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breedtegraad: 52˚ 2’ 8.544” N/ lengtegraad: 5˚ 52’ 27.348” E / hoogte: 28,7 mUitzicht vanaf de Sokkel van de Veluwe
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breedtegraad: 52° 2’ 8.142” N / lengtegraad: 5° 52’ 27.846” E / hoogte: 54,00 m

breedtegraad: 52˚ 2’ 8.328” N / lengtegraad: 5˚ 52’ 27.654” E / hoogte: 45,9 m

breedtegraad: 52˚ 2’ 8.328” N / lengtegraad: 5˚ 52’ 27.654” E / hoogte: 45,9 m

breedtegraad: 52˚ 2’ 8.142” N / lengtegraad: 5˚ 52’ 27.846” E / hoogte: 54,4 m
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breedtegraad: 52° 2’ 7.872” N / lengtegraad: 5° 52’ 28.128” E / hoogte: 66,00 mbreedtegraad 520 2’ 8.526” N / lengtegraad 50 52’ 27.756” E / hoogte 25,70 m

breedtegraad: 52˚ 2’ 8.202” N / lengtegraad: 5˚ 52’ 27.392” E / hoogte: 56,5 mbreedtegraad: 52˚ 2’ 8.544” N / lengtegraad: 5˚ 52’ 27.348” E / hoogte: 28,7 m
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18 19Kantoortafeltoren, Hester Oerlemans , Diepenheim (2012)
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