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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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Met dank aan alle Verkenners.

Verkenner Pier Taylor
De onderzoeksvraag ‘waar ben ik?’ werd bij Pier Taylor direct ‘wat wordt deze plek?’.
Oftewel, hoe ziet de toekomst van het Verboden Landschap eruit? Pier is als ontwerper
meer geïnteresseerd in de toekomst dan in het heden of verleden. Hij is gaan kijken naar
wat zou kunnen ontstaan op de plek, en niet naar wat is.

Vijf Scenario’s

Groene wig
Het idee van G.A.N.G. om een landschapspark te maken van het
Verboden Landschap riep bij Pier Taylor direct allerlei vragen op:
“Een park suggereert een geheel, terwijl het een heel fragmentarisch gebied is. Dat is natuurlijk onmogelijk, ook omdat je het gebied
profileert als verboden, als een plek waar je eigenlijk niet welkom
bent. Dat contrast, die impasse heb ik als leidraad genomen bij mijn
onderzoek.”
Hij heeft de omgeving twee weken bezocht, om te kijken naar wat
er zou kunnen zijn. Daarnaast heeft hij ook satellietkaarten van de
plek erbij gepakt. Daar viel hem iets aan op: op het gebied is een
duidelijke driehoek te plaatsen als je vanaf het zuidelijke punt van
Sonsbeek naar het Verboden Landschap kijkt. “Het is een cognitief
plaatje, geen werkelijke driehoek natuurlijk. Maar als je vanuit Arnhem kijkt loopt er een soort groene wig naar de Hoge Veluwe. Die
verbindingszone is het uitgangspunt geweest. Dat is het beeld dat ik
in mijn hoofd had toen ik daar rondliep.”

Met de benadering van een programmeur is hij door het gebied
gaan wandelen. Wat kan er in deze groene wig ontstaan? Hoe kan de
bezoeker een beeld krijgen van deze plek? Pier Taylor wil een oriëntatie aan mensen geven, de blik leiden. “Ik wil dat er beelden op het
netvlies komen te staan als mensen aan dit gebied denken.”
Letterlijk onzichtbaar
Om het gebied wat behapbaarder te maken heeft hij een verdeling
gemaakt op basis van de wegen die door het gebied lopen. Daaruit
zijn vijf fictieve verhalen ontstaan, die elk over een stuk van de
wig gaan, waarin een scenario van het gebied wordt geschetst. Dat
gaat van realistisch tot onrealistisch: “Sommige ideeën zijn ludieke
fantasieën, die ver weg staan van wat je kunt verwachten dat er
gaat gebeuren, maar die mensen wel op ideeën kunnen brengen om
initiatieven te nemen. Het materiaal kan een stimulans zijn voor een
discussie over hoe je met de plek omgaat.”
Daarbij heeft Pier ook gekeken naar wat voor publiek er in het
gebied komt, zoals fietsers en wandelaars, en de organisaties die
rondom het Verboden Landschap zijn gevestigd. Pier: “Hoe trekken
die organisaties publiek en wat voor mogelijke partners en concurrenten zijn er? Hoe kan je je positioneren in dit speelveld? Ik heb
gepoogd rekening te houden met de andere partijen. Dat heeft mijn
voorstellen bepaald.”

Elk van de vijf voorstellen legt het gebied uit als onzichtbaar gebied.
Het kijkt naar de vraag ‘waar ben ik?’ per gebiedsdeel, vanuit
het idee dat er iets aan het oog onttrokken is. Pier: “Dat is bij het
vliegveld bijvoorbeeld heel letterlijk, want daar mag je überhaupt
niet komen. Het is militair terrein. En de Buitenplaats is samen met
het vliegveld op Google Maps geblindeerd. Je kunt het gebied online
niet bekijken.”
Park Schaarsbergen
Ook Park Schaarsbergen is deels niet toegankelijk; ‘s nacht is het
verboden terrein voor wandelaars en fietsers. Twee van de vijf
voorstellen spelen zich daarom af op die plek: “Er ligt een focus op
Schaarsbergen omdat het een gebied is dat alleen overdag door
fietsers wordt doorkruist. Het wordt maar beperkt gebruikt, er is
nog veel mogelijk.”

De reden dat er weinig ontwikkeling is in het gebied komt door de
snelweg die het park in twee deelt. Pier: “Voor de ontwikkeling van
het park is dat een probleem, omdat het ervoor zorgt dat je niet door
het bos kan wandelen van de ene naar de andere plek. Dat geld voor
mensen, maar natuurlijk ook voor dieren. Het is als het ware een
Verboden Landschap voor dieren.”
Een toegankelijk Verboden Landschap
Op die manier geeft Pier een invulling aan een plek die tot nu toe
vrijwel oningevuld is gebleven. Maar de contrasten in het gebied
wil hij daarmee niet oplossen: “Het idee van verbodenheid moet
letterlijk blijven. En als je dit idee wilt conserveren moet je breder
gaan denken. Je moet nadenken over de context van het gebied, dat
voortgekomen is uit conflict. Dat aspect van conflict moet daarom
bewaard blijven, omdat het kenmerkend is.”

En dat vind je dus ook terug in elk van de vijf voorstellen, die zowel
in tekst als beeld zijn uitgewerkt. Elke onzichtbare plek roept
gedachten van verbodenheid op, maar ontzegd mensen de toegang
tot de locatie niet. Die onmogelijkheid heeft Pier Taylor een draai gegeven; hij laat zien wat het betekent wanneer een gebied verboden
is. Hij maakt dat zichtbaar.
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1 VERBLOEMDE
VELDEN

Locatie:
Buitenplaats
Koningsweg,
Vliegveld Deelen

Fliegerhorst Inc. is een naam die verwijst naar
een vliegveld bij Deelen in het noorden van Landschapspark Schaarsbergen. Deze Duitse ‘Fliegerhorst’ uit de tweede wereldoorlog is gecamoufleerd als agrarisch landschap. Omdat je er niet
zomaar mag komen kent men het gebied vooral
indirect. In dit geval bijzonder genoeg via de producten die er vandaan komen. Deze ‘Fliegerhorst’
producten wekken associaties op met boeren rustiek en militaire vooruitgang. Ze worden verkocht

met afbeeldingen van oorlogsvliegtuigen temidden van wuivende velden met graan. Ook zijn het
wel nepkoeien en hangars vermomd als boerderij
die de consument de Fliegerhorst laten beleven
als boerenbedrijf. De boerenproducten zijn met
de tijd uitgebreid met waren van een Duitse Fliegerhorst bakker en met toeristische souvenirs
zoals Barbie Blitzmädel en het Boerderij-hangar
bouwpakket. De waren stellen de vraag, zoals ieder merkartikel dat een beroep doet op haar plek

van origine, of het landschap het product mogelijk
maakte of dat het product het landschap heeft
veroorzaakt. Deceptie en werkelijkheid is in het
geval van de Fliegerhorst producten moeilijk te
controleren door hekken die mensen de toegang
tot het gebied ontzeggen. De cultstatus van het
product heeft van het Fliegerhorst terrein Buitenplaats Koningsweg een bedevaartsoord gemaakt
voor Fliegerhorst fanaten die zich daar kunnen
onderdompelen in de geboden merkbeleving.
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2 VERSCHOLEN
AANZICHT

Een plafond van Google beschut Buitenplaats
Koningsweg, het culturele epicentrum van Landschapspark Schaarsbergen. “Erboven” is een
camouflage patroon aangebracht op de satellietfoto’s van Google Earth. Deze cartografische
bewerking plaatst de Buitenplaats in een rij van
geblindeerde locaties in Nederland waar een hoog
veiligheidsniveau van belang is. Nu er onder dit
camouflagedak een culturele vrijplaats is gekomen, zijn de kunstzinnige activiteiten symbolisch

verzekerd. Symbolisch want de cartografische
conventie is een markering van de strijd om controle van informatie. Een signaal dat het web zich
minstens zo snel aanpast aan de politieke realiteit als dat het de sociale realiteit volgt. Het Nederlandse voronoi patroon is een ingreep die via
Google zichtbaar maakt dat oude zowel als nieuwe begrenzingen virtuele equivalenten kennen.
In dit kader is de oude in onbruik geraakte Koningsweg opnieuw op het terrein aangelegd voor

Locatie:
Buitenplaats
Koningsweg,
Vliegveld Deelen

wandelaars. Het wegdek bestaat uit grote grove
betonnen platten die het voronoi patroon nabootsen. Op de platten zijn van Google genomen foto’s
en verhalen gegraveerd. De in rare hoeken gesneden betonnen bestrating imiteert het plafond en
maakt van de oude Koningsweg een publieksbestemming. De cartografische censuur heeft een
fysieke tegenhanger gekregen die ook nadat deze
virtuele vorm is verdwenen ons blijvend aan de
vervreemding door censuur zal doen herinneren.
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3 VERMOMD
VERLEDEN

Een tuin van Diogenes zou niet verder weg hebben kunnen staan van de culturele waardecreatie
zoals deze het huidige ontwerp van Buitenplaats
Koningsweg kenmerkt. De Buitenplaats hoorde
bij Fliegerhorst (vliegveld) Deelen. Ten tijde van de
tweede wereldoorlog hebben Duitse bunker bouwers zich laten inspireren door Nederlandse boerderij stijlen om het werkelijke militaire gebruik te
camoufleren. Utilitaire gebouwen in naoorlogse
wederopbouwstijl zijn daar later aan toegevoegd
en maken van dit gebied een bonte plek. Het mi-

litaire vliegveld terrein wordt nu aangeharkt en
gerenoveerd voor verkoop aan bedrijven en vermaak voor particulieren. Verloren utiliteit wordt
geduid middels strak betonnen omlijstingen die
maken dat de gebouwen uit het landschap gesneden worden en ze benadrukt worden binnen een
nieuwe bestemming. De uitsneden maken de gebouwen tot functionele sculpturen die figureren in
een vooroorlogs natuur decor. Ze duiden middels
abstrahering en minimalisme de boerderij nabootsingen en utilitaire lelijkheid als historisch cul-

tuurlandschap. Om dit openlucht theater nog een
stap verder nemen zijn de betonnen oppervlaktes
voorzien van pictogrammen en tekstuele hints
waardoor de architectonische laag niet alleen abstract conceptueel over het landschap ligt, maar
het ook leesbare informatie draagt. De betonnen
lijsten hebben een uitwas gekregen in de omgeving van Buitenplaats Koningsweg. Een fietsroute
door Landschapspark Schaarsbergen voert langs
“onzichtbare” monumenten. De grijs betonnen omlijstingen maken de kunstwerken herkenbaar.

Locatie: Park
Schaarsbergen,
Buitenplaats
Koningsweg

Locatie: Park
Schaarsbergen
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4 HEIMELIJKE
NACHTEN

De decoy luchthaven bevindt zich geografisch
ten zuiden van het vliegveld. Dit bosgebied staat
bekent als Park Schaarsbergen en omvat het
grootste deel van het Landschapspark. Het door
attractieparken ingeklemde stuk bos is onlosmakelijk met het vliegveld verbonden. Al is het alleen
maar door het spookachtige spektakel dat het
verlaten bosgebied tot leven doet komen in het
duister als de dieren het rijk alleen hebben. Zodra
de nacht wandelaars en fietsers de toegang tot

bosgebied heeft ontzegt stijgen enorme ballonversperringen op. De met helium gevulde ballonnen maken het luchtruim voor vliegtuigen ontoegankelijk. Onder deze wit glinsterende ballonnen
zweven honderden ritmisch geordende lichtjes
die vanaf grote hoogte de aandacht trekken. Er
ontstaat een impressie van een verlichte landingsbaan die een pijl vormt die naar het zuiden
wijst. Weg van de plaats van het werkelijke militaire vliegveld, de geheime basis van de Nachtjäger.
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5 VERBORGEN
PANORAMA

Verkeerstoren ‘De Horizontale Lift’ is het bezoekerscentrum van Landschapspark Schaarsbergen.
Het bevindt zich ’op’ de snelweg ‘middenin’ het
Landschapspark. Hier komen twee grote bezoekersgroepen samen: fietsers en automobilisten.
Voor fietsers is het een flinke rit van Arnhem
centrum via het landschapspark naar Park de
Hoge Veluwe. Halverwege de fietsroute kan men
bij het bezoekerscentrum op adem komen en een
koffie drinken bij het ernaast gelegen tankstation.

De toren is namelijk gelegen op een parkeerplaats
van een snelweg die dwars door Park Schaarsbergen snijdt. Volgens Rijkswaterstaat mogen snelweg parkeerplaatsen geen toegang verschaffen
tot de omgeving, net zo goed als dat de snelweg
niet toegankelijk mag zijn voor voetgangers. De
torenconstructie vormt hierop een uitzondering.
Deze is toegankelijk gemaakt vanuit het bos. Een
slingerende trap leidt bosbezoekers buitenom de
toren naar het dakterras vanwaar het park pano-

Locatie:
Snelweg A12
parkeerplaats
‘De Schaars’

rama zich ontvouwt. Het is echter niet mogelijk
voor de fietsers binnenin de toren te gaan, of om
het tankstation te bezoeken. De snelweg automobilist daarentegen betreedt het bezoekerscentrum vanaf de parkeerplaats via de lift die juist
naar de binnenruimte bovenin de toren voert en
vanaf daar uitziet over het park. Snelwegverkeer
en bosverkeer hebben beiden toegang tot de toren maar niet tot elkaar, snel en langzaam verkeer
blijven gescheiden, ook hier waar ze samenkomen.

