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Voorwoord

Verborgen Landschap

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

Gecamoufleerd als ‘Nederlandse’ boerderijen en schuren en gegroe-
peerd in een vijftal nepdorpen bouwde de Duitse Luftwaffe hier meer 
dan 900 gebouwen waarvan er ruim 200 bewaard zijn gebleven. 
Waaronder ook de reusachtige Grossraumgefechtstand (comman-
dobunker) ‘Diogenes’ waar vanuit de verdediging van het luchtruim 
van Noordwest Europa werd geleid. Samen met de nog aanwezige 
infrastructuur vormen deze overblijfselen het grootste Rijksmonu-
ment 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 
militairen met volledige uitrusting aan. 

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

Verkenners

Om op deze vraag een antwoord te krijgen nodigt Stichting Verborgen 
Landschap enkele malen per jaar beeldend kunstenaars uit om als  
‘Verkenner’ een tijdje in het gebied te verblijven. Als uitvalsbasis voor de 
Verkenners dient het voormalige luchtmachtterrein Kamp Koningsweg 
Noord. In 2011 is dit terrein, op initiatief van Harro de Jong (Buro Harro) 
en Hans Jungerius (Verborgen Landschap), aangekocht door Kondor 
Wessels Gebiedsontwikkelaars. Tegenwoordig heet het Buitenplaats 
Koningsweg. In de komende jaren wordt Buitenplaats Koningsweg  
ontwikkeld tot een woon- en werkmilieu waarin landschap, natuur,  
beeldende kunst en (landschaps)architectuur samenkomen. 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.  
Verborgen Landschap wil dit intrigerende gebied namelijk ontwik- 
kelen tot een ‘21e eeuws Landschapspark’. Het spannende karakter 
dient daarbij als uitgangspunt. Door het gebied hoofdzakelijk  
te laten zoals het is, maar het te programmeren en een aantal  
objecten - zowel architectonisch als sculpturaal - toe te voegen,  
gaat het 21e eeuwse Landschapspark bovendien fungeren als een 
‘culturele corridor’, een aangename verbinding, tussen de stad en 
de (Hoge) Veluwe. Met de reeds aanwezige ingrediënten natuur,  
erfgoed, beeldende kunst en (landschaps)architectuur, kan het  
gebied zo de ontbrekende schakel gaan vormen die de Veluwe  
dichterbij Arnhem brengt. Verborgen Landschap streeft hiermee een 
nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling na waarbij aandacht voor  
bestaande maar verborgen kwaliteiten de hoofdrol speelt en  
beeldende kunst wordt ingezet als middel om kwaliteiten en kansen 
beleefbaar te maken. 

Verkenners in 2016 waren Marena Seeling, Biop, Arnold Schalks en 
Gerco de Ruijter. 

Colofon

Uitgave 
Stichting Verborgen Landschap, 

Caro Delsing, Hans Jungerius. 
Met een speciale dank aan onze partners 

André Dekker en Janine Caalders.

Missie 
Stichting Verborgen Landschap 

maakt verborgen kansen en kwaliteiten 
in het landschap zichtbaar. 

Vormgeving Jaap Kroneman
Interview Loes van Beuningen

Tekstcorrectie Mireille Molenhuis 

© Verborgen Landschap
oktober 2016 

Met dank aan alle verkenners,
de gemeente Arnhem, 
provincie Gelderland,

KWP Gebiedsontwikkelaars, 
Defensie, SLAK 

en Harro de Jong 

www.verborgenlandschap.nl



Verkenner

Marena Seeling

Marena Seeling onderzoekt ruimte. Ze werkt in haar atelier aan 
schilderijen, wandobjecten en teksten, en op locatie, vaak in haar 
directe omgeving, fotografeert ze ruimtelijke elementen die haar 
aandacht trekken. De foto’s die ze maakt vormen weer het start-
punt voor haar atelierwerk. Ook voor haar verkenning van het 
Verborgen Landschap is ze op pad gegaan met een fotocamera. 

Uitnodiging
Toen Marena werd uitgenodigd voor een verkenning van het 
Verborgen Landschap vond ze dat vreemd. “Bossen zijn niet echt 
mijn ding.” Ze heeft een voorliefde voor open, ruime landschap-
pen. En in het bijzonder voor de omgeving van Nijmegen, waar 
ze woont, en Weurt, waar ze vandaan komt. “Ik kom daar regel-
matig terug, omdat ik daar nog steeds dingen vind die wezenlijk 
zijn voor mijn werk. Grote elementen in het landschap, de rivier 
als ruimte, met op de achtergrond de ruis van industriële bebou-
wing. Dat vind ik interessant.”

Dat ze toch op de uitnodiging voor de verkenning is ingegaan 
komt voort uit een eerste bezoek aan de noordrand van Arnhem. 
“Ik ben er gaan kijken en gaan rondwandelen. Het gebied dat ik 
zou gaan verkennen werd gedefinieerd en ik had een gevoel van: 
dit is het. Het is een gebied met bos, maar ook met landbouw. Er 
is ruimte, dat sprak me aan.”

Beeldverhaal
In totaal is Marena een dag of vier verbleven op Buitenplaats Ko-
ningsweg en is ze vijf keer naar het gebied afgereisd, op de fiets 
of met de trein vanuit Nijmegen. Ze heeft reis en verblijf gefoto-
grafeerd en later een beelddagboek aangelegd. Ook heeft ze over 
het gebied geschreven en ter plekke tekeningen gemaakt. 

Ze liet zich bij haar verkenning sturen door herinneringen en 
associaties. “Ik ben op zoek gegaan in deze voor mij vreemde 
ruimte naar dingen die mij doen denken aan mijn vertrouwde 
omgeving. Ik heb mij het gebied toegeëigend. Ik ben door het 
gebied heen gaan harken, ‘ruimteharken’ noem ik dat. Ik houd zo 
dingen over die ik wil gebruiken. Ik heb die elementen gefilterd 
en verzameld.”

Deze intuïtieve manier van werken leverde verschillende ‘vond-
sten’ op. “Bij mijn eerste verkenning viel een berkenbosje me op. 
Het deed me denken aan een aquarel van Albrecht Dürer. Ook 
heb ik een aangelegde poel gevonden die me deed denken aan 
een poel in de Ooijpolder waar ik vaak fiets. Het ene beeld roept 
het andere beeld op.” Zo ontstond een beeldverhaal met associa-
ties tussen deze twee werelden; de thuiswereld en het Verborgen 
Landschap.

Motieven
Terugkomende elementen in de fotoserie zijn het berkenbosje, 
maar ook de inhammen in het bos waar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hangars en opstelplaatsen stonden voor de Duitse 
vliegtuigen die via de Rollbahn naar vliegbasis Deelen taxieden. 
En water, of beter gezegd, de afwezigheid van water. 

Het viel Marena op dat er zo weinig water is in de omgeving, om-
dat dit in schril contrast staat tot het haar zo bekende rivieren-
landschap. “Ik miste water. Er was zelfs geen beekje te bekennen. 
Tijdens mijn eerste verkenning dacht ik water te zien, maar het 
bleek een flexibele gieropslag met een blauwe kunststoffen huid. 
Er was water opgevallen door de regen, het leek net een zwem-
bad. Later heb ik toch water gevonden in de vorm van de poel bij 
een van de inhammen.”

Accenten aanbrengen
Ook miste de kunstenaar duidelijke zichtlijnen in het landschap. 
“Ik heb ter plekke getekend en had sterk het gevoel dat ik geen 
kader had. Er zijn niet veel strakke lijnen, weinig accenten.” 

Haar idee voor het Verborgen Landschap is om het contrast tus-
sen de aanwezige elementen, de landbouw, de startbaan en de 
inhammen, te versterken. “Op geen enkel moment heb je het idee 
dat er landbouw ligt achter het bos. Ik zou met kleine ingrepen 
doorkijkjes willen creëren, accent aanbrengen in het landschap, 
als het ware met een grote hark door het bos gaan en het herin-
richten.”

Bewustwording
Daarnaast kan haar verkenning mensen bewust maken van de 
associaties en herinneringen die zij zelf hebben wanneer ze door 
het gebied lopen. “Als wandelaar maak je je het gebied eigen. Je 
wordt bij je zintuigelijke waarneming gestuurd door herinnerin-
gen. Je kunt je bewust worden van waarom bepaalde dingen je 
opvallen en van de beelden die je mee hebt genomen vanuit je 
dromen of van plekken waar je eerder bent geweest en hoe dit 
vervolgens je blik op het landschap vormt.”

Een wandeling door het Verbogen Landschap wordt zo een 
vermenging van de fysieke ruimtelijke omgeving en de inner-
lijke ruimte. Het is voor iedereen anders. Het landschap blijkt 
persoonlijk.
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Ruimte harken

Hoe het begon,

Begin 2016 werd ik gebeld door André Dekker, namens Stich-
ting Verborgen Landschap, met de vraag of ik er voor voelde als 
verkenner het bosrijke gebied ten noorden van Arnhem te gaan 
verkennen. Het verslag van mijn bevindingen zou in een nog te 
verschijnen cahier komen.

De eerst reactie was dat ik helemaal niet van de bossen ben, wat 
heb ik er te zoeken? Mijn habitat is van de rivier, de polder, het 
van je af kunnen kijken. 
Zijn antwoord maakte dat ik toch ging kijken “daarom vragen we 
je, juist iemand die vanuit een ander perspectief naar het gebied 
kijkt.”

En zo begon het . . . 

Het dagboek dat ik tijdens de bezoeken aan het te verkennen ter-
rein bijhield vormt de basis van de tekst in het cahier. 
Naast het geschreven dagboek ontstond er ook een beelddag-
boek. Wat opviel tijdens de tochten fotografeerde ik.
In de periode maart-mei 2016 bezocht ik herhaaldelijk het 
gebied en verbleef een aantal dagen in de AIR Koningsweg, 
Schaarsbergen.

De grote hoeveelheid  observaties in tekst en beeld  brachten me 
bij de vraag die ik me als kunstenaar al jaren stel, hoe destilleer 
je uit al de beelden die aan het oog voorbij trekken dat ene beeld 
dat wezenlijk is.  Wat is dat dan, waarom blijft dat ene beeld in 
je herinneringen leven en vindt zijn weg in een schilderij, in een 
tekst ...

Eerste verkenning  dinsdag 8 maart 2016

Samen met André Dekker en Hans Jungerius het gebied grenzend 
aan het militair vliegveld Deelen bezocht. [foto 1] Als voorberei-
ding heb ik een stafkaart van het gebied meegenomen. Het blijkt 
een zeker 30 jaar oude kaart te zijn waarop het vliegveld Deelen 
staat aangegeven als een heide gebied. [foto 2] In werkelijkheid 
is het nog steeds als militair vliegveld in gebruik en daarom 
omheind en bewaakt. 

We wandelen vanuit Buitenplaats Koningsweg, naar het onder-
zoeksgebied. Het is een frisse, maar heldere dag. 
Het gebied wat ik ga verkennen wordt de Kemperheide ge-
noemd, op de oude stafkaart wit gekleurd. Er is geen heide te 
bekennen, het is een akkerbouwgebied.  De akkers zijn geploegd, 
in de drassige grond liggen veel keien. 

Op een hoger gelegen punt van het golvende omgeploegde land-
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bouwgebied tekent zich een berkenbosje af. [foto 3]
Onmiddellijk krijg ik de associatie met een aquarel van Albrecht 
Dürer, [ Weiher im Walde, 1495] een heuvel, wat bomen rondom 
een poel. [foto 4] 

Ook krijg ik een beeld van een tekening die ik ooit gemaakt heb 
van een klein bosje op een heuvel in de buurt van Groesbeek.  
[foto 5]

We wandelen naar het bosje over het pad met het bord 
‘niet betreden’.
Er is geen waterpoel bij het bosje, wel een dassenburcht die met 
rood-wit lint is afgezet. Alhoewel hier geen waterpoel te zien is, 
krijg ik nog een ander associatie met een bosje, namelijk het Böske 
bij Weurt. Een geliefde speelplek bij de Kolk uit mijn jeugd. [foto 6] 
Er komt dus een stroom van associaties naar aanleiding van dit 
berkenbosje bij Schaarsbergen op gang.

Ik mis tijdens de wandeling het water. De kleur, de reflectie van de 
lucht in een poel of rivier. We komen langs een boerderij en even 
verderop is een kleine verhoging langs het pad, is daar een vijver? 
Nee, het is het blauwe kunststof omhulsel van een flexibele gier-
tank. Samen met de kleur blauw van het omhulsel en de reflectie 
van de lucht in het water dat erop ligt, ontstaat de associatie met 
een vijver. [foto 7 spread volgende bladzijden]

Het onderzoeksgebied is toegankelijk via een aantal wandelpaden 
die door een slordig bos voeren. [foto 8 spread volgende blad-
zijden] Aan de achterkant wordt het gebied gekaderd door een 
hekwerk van de militaire vliegbasis Deelen. Vreemd genoeg sla ik 
dat hekwerk over in mijn kijken. De blik gaat via het berkenbosje 
naar de achterliggende heuvels van de Hoge Veluwe.
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8   Het onderzoeksgebied is toegankelijk via een aantal wandelpa-
den die door een slordig bos voeren. 

Wat verlaat ik en neem mee 

Wil ik als verkenner kunnen werken dan zal ik me het gebied 
eigen moeten maken. Ik kan zoals bij vorige projecten als Gezicht 
op Weurt, Schetsen aan verrommeling, de Overkant, fotografie, 
schrijven en schilderen inzetten. Ook het terugkomen naar een 
plek is belangrijk, het ijken van de waarnemingen in de  tijd. 
Nieuw voor de verkenning van de Kemperheide is naast het 
fotograferen in het onderzoeksgebied, ook het fotograferen van 
de tocht vanuit mijn natuurlijke habitat, het rivier- en polderland-
schap bij Nijmegen.



Tijdens het eerste bezoek aan de Kemperheide merkte ik dat er 
naast allerlei nieuwe indrukken ook  beelden uit mijn vertrouwde 
omgeving aanhaakten. Het brein is een beeldenarchief waaruit ik 
kan putten om nieuw werk en ideeën te ontwikkelen.
De tocht vanuit Nijmegen levert indrukken op die zich mengen met 
wat ik zie op de Kemperheide.
De overgang van de rondingen van de bruggen bij Nijmegen naar  
de strakke perspectief lijnen van wegen en spoorlijnen tussen 
Nijmegen en Arnhem om vervolgens richting Schaarsbergen te 
gaan naar een heuvellandschap.

Er zullen 2 beeldregistraties van de tochten zijn: 
2 april 2016 per trein Nijmegen-Arnhem + fiets Arnhem-Schaars-
bergen en 3 mei 2016 per  fiets Nijmegen-Schaarsbergen  
                                                          



Nijmegen - Schaarsbergen  2 april 2016

Met de trein naar Arnhem, de Waal over met zicht op de Nevengeul 
[foto 9] en de bruggen. Daarna de kassen bij Lent [foto 10]  
en onder de A15 [foto 11] en de Betuweroute [foto 12] door.  
Vlakbij Elst de zandafgraving met de in het water liggende oude 
boom die al jaren mijn blik vangt [foto 13]. Bebouwing bij Elst 
[foto 14] met daartussen nog een enkele boerderij. [foto15] 
Arnhem Zuid [foto 16].
Vanuit station Arnhem per fiets verder langs het Sonsbeekpark 
[foto 17] richting Schaarsbergen. Onder de A12 [foto 18] door en 

bij de rotonde bij het pannenkoekenhuis rechtdoor een bosweg in. 
[foto 19] Aan het aan eind begint de Kemperheide.
 
Kemperheide

Onderzoeksterrein is de Kemperheide. Zoals al eerder opgemerkt 
is het nu een landbouwgebied. De boer probeert met overvloedig 
gieren nog wat van de keiige zandgrond te maken.
Op de Rollbahn waarover Duitse vliegtuigen tijdens de 2e WO  naar 
de startbanen taxieden, liggen boomstammen voor de verkoop. 
[foto 20]
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Wat opvalt is dat de Rollbahn  een scherpe afscheiding markeert 
tussen bos en landbouwgebied. Een van de weinige rechte lijnen 
in dit heuvellandschap. Staand op de weg en kijkend naar het 
akkerbouwgebied zijn de paar berken en sparrenbosjes de enige 
verwijzing naar het bos dat achter het pad begint. [foto 21] 
Langs de weg zijn wat willekeurig kaalgehakte inhammen in het 
bos, ze zijn met een  houten slagboom afgezet. Wanneer je de 
inhammen in loopt kijk je door de smalle opening naar de ak-
kers, je blik wordt door de sparren ingeklemd. [foto 22] Tot mijn 
verbazing vind ik een keurig aangelegd watertje in een van de 

laatste inhammen, toch water. [foto 23] Het water, de reflectie van 
licht dat ik zo mis hier, komt hier een beetje terug. Een soortgelijk 
aangelegd watertje fotografeerde ik een paar jaar geleden in de 
Ooijpolder bij Nijmegen. [foto 24] 
Later vertelde Hans Jungerius me over de herkomst van het water-
tje: “Jarenlang zat op dat deel van de Rollbahn de slipschool van de 
KNAC. Op de Rollbahn zie je daar ook langwerpige, gladde stukken 
asfalt om te kunnen slippen. De poel was een waterberging waar 
vanuit men de Rollbahn nat spoot zodat je lekker snel begon te 
slippen.”
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Nijmegen - Schaarsbergen 13 april 2016

Tocht met OV fiets vanuit station Arnhem. Naar Schaarsbergen via 
de Deelderweg naar het onderzoeksgebied. Vandaag een ander 
gedeelte bekeken. 
Er zijn 2 akkers. Een grote akker waar het berkenbosje en de 
boerderij van de boer in ligt. [foto 25] De tweede is kleiner en 
omgeven door bomen. [foto 26] Vanuit de tweede kom je via een 
wat omhooglopend pad bij de grote akker [foto 27]. Voor het eerst 
tekeningen gemaakt, lijnen die de ruimte aangeven en verdelen. 
Ook foto’s gemaakt van de glooiing in het landschap en de aanplant 

van de boer. [foto 28] Een frisgroenen deken jong gewas met daarin 
uitgespaard niet ingezaaide of al omgeploegde  stukken aarde. 
Wigvormig door de perspectivische vertekeningen. Het lijken wel 
paden die vanuit het bos verder lopen. [foto 29]
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Nijmegen - Schaarsbergen 3 – 6 mei 2016

Onderdeel van het verkennerschap is een verblijf in de AIR  
Koningsweg, Schaarsbergen. 
Ik ga op de fiets van Nijmegen naar Schaarsbergen. De fiets is mijn 
favoriete vervoermiddel, de repeteerbeweging van het trappen, 
om me heen kunnen kijken. Af en toe afstappen om te fotografe-
ren. Wat valt me op, wat verandert er in het landschap.

Via De Oversteek de Waal over. [foto 30] Langs het oude industrie-
complex de Vasim [foto 31] met op  de achtergrond de elektrici-
teitscentrale. [foto 32]
Vanaf de brug zicht op de Nevengeul, het nieuwe water met haar 
bruggen. [foto 33]
Via Lent op weg naar Elst. Over de A15 [foto 34] en de Betuwelijn.
[foto 35]. Rechte lijnen in het landschap [foto 36] doorbroken door 
het licht kronkelende water van de Linge. [foto 37]
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De rondingen van de bruggen en de uitwaarden bij Nijmegen zijn 
verdwenen. 
Arnhem Zuid, [foto 38] de Kema toren. [foto 39] Langs het Sons-
beekpark de eerste heuvels. Stevig omhoog fietsen, Deelderweg 
onder de A12 door. [foto 40] Langs de Oranjekazerne. [foto 41] 
Aankomst AIR Koningsweg.
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Het gebied weer bekeken. Het berkenbosje. [foto 42] De blauwe 
wand van de flexibele gieropslag is wat ingezakt waardoor er meer 
regenwater in blijft staan. De indruk van een watertje of zwembad 
wordt daardoor versterkt. [foto 43]
Ook in de inhammen bij de Rollbahn geweest. [foto 44] Daar ston-
den tijdens de 2e wereldoorlog  als boerenschuren gecamoufleer-
de vliegtuighangars. Wanneer je de inhammen in gaat, fungeren de 
bomen als een soort open geschoven gordijn. Je kijkt als het ware 
door een venster naar het akkerland. [foto 45]
Coulisselandschap komt in mij op. Waarbij de kleine berkbosjes in 
het open akkerbouwgebied zeker een functie hebben om je blik zo 

verder te leiden.
Uiteindelijk stuit je op het hek van de militaire vliegbasis Deelen. 
Mijn blik dwaalt daar overheen richting de hogere heuvelrug ach-
ter het vliegveld.
De boer is aan het eggen, bemesten waardoor er onverwachte lij-
nen in het gebied komen, ook in het kleiner akkerbouwland rechts 
van het berkenbosje. Boeiend stuk omdat de akkergrondvormen 
worden afgewisseld met de lobbige vorm van bosjes. Ook de kleur 
is prachtig, verse sepia kleurige aarde. [foto 46]
Het pad, dat wat omhoog loopt en uitkomt bij de grote akker, 
wordt door het ploegwerk van de boer nu extra benadrukt. [foto 47]
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Hoewel het te verkennen gebied duidelijke begrenzingen kent 
door de omheining van de vliegbasis. [foto 48] en de bosschages, 
voel ik weinig houvast. Het landschap golft om me heen, misschien 
omdat er weinig zichtlijnen naar een punt aan de horizon verwij-
zen. [foto49]

Later op de avond in mijn kamer in AIR Koningsweg, papier ge-
knipt en gevouwen. De wanden van de vouwsels hebben opstaan-
de randen, zo ontstaat er een begrenzing waar ik behoefte aan 
schijn te hebben. [foto 50]
De volgende dag tekenverkenning bij de Rollbahn. [foto 51]

Het landschap vouwt zich om me heen, de ruimte verdwijnt uit 
mijn ooghoeken. . 
Van het schetsboek beide bladzijden gebruiken. Ik sta in het mid-
den, de vouw van het tekenblok is mijn kijkpositie en probeer zo 
in een paar lijnen de ruimte te definiëren. Ik tracht met mijn blik 
meer te vangen dan mijn oog en hoofdbewegingen toelaten. Het is 
een beperking en ik zou een uil willen zijn, 270 graden het hoofd 
kunnen draaien. [foto 52 tot 64]

52   ik sta in het midden van de vouw van het schetsboek
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53    het landschap golft 

54    blikveld

55    op de heuvel tekent zich een berkenbosje af



56    omkadering

57    het bos is een donkere amorfe vorm

58    doorkijk



59    het pad loopt omhoog

60    kadering

61    lobbige vormen van bosjes



62    met een paar lijnen ruimte definiëren 

63    puntige akkers

64    ruimte verdwijnt uit mijn ooghoeken



Hoe het verder ging

Op 6 mei fietste ik vanuit de AIR Koningsweg terug naar Nijme-
gen, met een zekere opluchting het groen van de bossen achter 
me latend.
Ik ben niet meer terug gegaan naar de Kemperheide, maar de 
maanden daarna vooral bezig geweest met het sorteren van het 
beeldmateriaal en de teksten.
Tijdens mijn verkenning ben ik niet zozeer in de ban geraakt van 
het gebied maar meer van het proces van kijken en de stappen die 
ik zette om me het gebied eigen te maken.

Ruimte harken

Het eigen maken van een gebied bestaat, naast het er regelmatig 
terugkomen, uit het registreren van zaken die opvallen en intrige-
ren. Ik ga er als het ware met een grote hark doorheen. Dat heb ik 
met de Kemperheide ook gedaan. Honderden foto’s en veel tekst. 
De lijntekeningen die ik de laatste dagen van mijn verblijf in de 
AIR maakten vormen een weerslag van al dat gehark. Een aantal 
pure lijnen om de ruimte in het land aan te geven. Geen blad van 
bomen of stuikgewas, maar de contourlijn van de bundeling van 
bomen aan de rand van de akkers.
De tekeningen vormen het destillaat van het kijken.
Ruimte kreeg ik ook door zaken over te slaan in het kijken. Bij-
voorbeeld het hek van de vliegbasis sloeg ik over om zo met mijn 
blik bij de achtergelegen heuvelrug te komen. 

Associatie en herinnering

Tijdens het verkennen bleek dat associatie en herinnering een 
belangrijke rol spelen bij het vertrouwd raken met Kemperheide. 
Ik miste het water, de reflectie van de lucht in een wateropper-
vlak. Voor een deel werd dat goedgemaakt door het water op het 
blauwe omhulsel van de gieropslag. 
De poel bij de Rollbahn riep een beeld op van een aangelegd 
watertje in de Ooijpolder bij Nijmegen. Beiden op onverwachte  
plekken gevonden, waardoor ze opvielen en met elkaar in mijn 
herinnering verbonden zijn. 

Bij de eerste wandeling met André en Hans viel het berkenbosje 
op. Met een grote boog werd ik de geschiedenis in geslingerd door 
de associatie met een aquarel van Albrecht Dürer, [Weiher im 
Walde,1495]. Uit mijn jeugd het Böske bij Weurt en tekeningen 
gemaakt in de buurt van Groesbeek.  

De Kemperheide is heuvelachtig. Ik ben niet opgegroeid met heu-
vels. In de polder bij Weurt is er een, namelijk die van de vuilstort. 
Ik associeer deze vuilberg met de tafelbergen zoals ik ze in IJsland 
gezien heb. In een vlak gebied staan ze daar solitair te zijn zoals 
ook de heuvel van de vuilstort bij Weurt. [foto 65, 66]

Naast de verslaggeving van mijn verkenning is er ook een onder-
zoeksvraag gesteld.

Als onderzoeker en verkenner van open landschappen, transfor-
maties en natuur/cultuurcontrasten ga ik op onderzoek naar con-
trasten in de geometrie en perspectief van de bossen en velden 
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rondom Buitenplaats Koningsweg. 
Hierbij zou ik wellicht kunnen onderzoeken hoe een aanstaande 
grootschalige houtkap open plekken kan opleveren, waarvan de 
omslotenheid tevens diepte, leegte en verte aan het oog biedt.

Welke ingrepen zie ik voor me in het gebied?

Mijn eerste impuls. Weg met die bomen en al dat groen, maak 
ruimte!
Maar dat is wel erg radicaal. De ervaring tijdens het lopen in het 
benauwde bos, de opluchting die ik voelde om het open gebied 
van de akkers te zien, bracht me op een andere gedachte.
Het contrast tussen open [landbouwgebied] en gesloten [bos] ma-
nifester maken. Het bos verdichten en op bepaalde plekken paden 
kappen naar het open gebied.
Claustrofobisch bos en ineens is daar licht van een doorkijk.

Eerder heb ik geschreven over het grote contrast tussen het 
landbouwgebied en het bos, ze hebben geen verbinding. De weg 
eromheen verstrekt dat. Het is kenmerkend voor het gebied. 
De inhammen bij de Rollerbahn zijn daarbij interessant, ze door-
breken de strakke indeling van weg en bos. Dit zou uitgesproke-
ner kunnen door:
een verwijzing naar de hangars uit de 2e Wereldoorlog aan te 
brengen, bijvoorbeeld door de grondvormen van de hangars aan 
te geven. De inhammen worden wel gemaaid maar er zit niet 
echt een plan achter. Door gericht kappen en maaien zouden de 
inhammen een soort kijkdozen kunnen worden met zicht op de 
open velden en het vliegveld. 

Paden vanuit het bos maken

De sparren en berkenbosjes vormen een belangrijk onderdeel in 
het landbouwgebied, ze prikkelen de fantasie, althans bij mij en 
leiden bovendien de blik  naar de verte, geven besef van de ruimte 
en diepte. Komend vanuit het bos maken ze je er nog meer van 
bewust dat in je open ruimte komt.

Het pad dat van de kleine akker naar de grote akker loopt, heeft 
die verrassing. Het loopt enigszins omhoog naar een reep bos. 
Door de opening in het bos zie je de grote akker liggen. Hoe zou 
het zijn om het pad door te trekken over het landbouwgebied 
richting berkenbosje?                                          

Bij een herinrichting van het bos zouden meer paden doorgetrok-
ken kunnen worden, het open gebied in.
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Slot

Begonnen met een eenvoudig kaartje [67] van een niet aanspre-
kend gebied en nu maanden later is er het archief Kemperheide, 
waar ik uit kan putten om nieuwe ruimten te maken. 
Werkend aan de inhoud van het cahier RUIMTE HARKEN heb ik 
geen kwast aangeraakt. Het ordenen van al de gedachten en foto-
materiaal voelde als het maken van een schilderij. Een schilderij is 
de uitkomst van een proces van het bijeen harken en vervolgens 
filteren van indrukken. Vanuit daar ontstaat een nieuw werk,  
intuïtief, aftastend, maar uiteindelijk resoluut, zo en niet anders. 
Het cahier Ruimte Harken maakt zichtbaar hoe processen van het 
eigen maken bij mij zijn verlopen. 
De wandelaar op de Kemperheide maakt zich het gebied op zijn of 
haar wijze ook eigen. Logisch, we hebben immers allemaal onze 
eigen dromen, herinneringen en associaties. 

Nijmegen 18-8-2016

Literatuur

Maurice Merleau-Ponty “Oog en Geest”
Cees de Boer “herman de vries overal stroomt mijn oog”
Georges Perec “Ruimten Rondom” 
Ton Lemaire “Wijsgerige wandeling door het landschap” [uit Land-
schap in meervoud]
Simon Schama “Landschap&Herinnering”

67





Nationaal Park 
De Hoge Veluwe

Deelerwoud
Natuurmonumenten

Kop van Deelen
gesloten jeugdinrichting

Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet

Arnhemse Heide
militair oefenterrein

Militair Luchtvaart Terrein Deelen
Fliegerhorst Deelen

Veteranenlandgoed Vrijland
herdenkingsbos

Oranjekazerne

Landgoed Warnsborn
Geldersch Landschap

Airborne Museum
Museum Arnhem

Centrum

Sonsbeekpark

Park Zypendaal

Koninklijke Burgers’ Zoo

Nederlands Openluchtmuseum

Nationaal Park 
Veluwezoom
Natuurmonumenten

Kröller-Müller Museum

Buitenplaats 
Koningsweg

Landschapspark 
Schaarsbergen

Fliegerhorst Deelen (1940- 1945) militair terrein (ontoegankelijk) nog bestaande Duitse objecten

Landschapspark 
Schaarsbergen


