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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 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, 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.

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 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 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.

Kunstenaar Robbie Cornelissen maakt tekeningen. Hij houdt zich
soms ook bezig met performances, films of werken in de publieke
ruimte, maar tekenen staat centraal in zijn praktijk. Voor het
project Verborgen Landschap heeft Robbie zijn verkenning van
het gebied in potlood, maar ook driedimensionaal en fotografisch
verwerkt.

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 verder versnipperd en speelt de krijgsmacht er een grote rol. De helikopters
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
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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. Verborgen 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.

Verkenners in 2015 waren Robbie Cornelissen, Marten Hendriks,
Jaap Kroneman en Erik Odijk.

Colofon
Uitgave
Stichting Verborgen Landschap,
Caro Delsing, Hans Jungerius
Missie
Stichting Verborgen Landschap
maakt verborgen kansen en kwaliteiten
in het landschap zichtbaar.
Vormgeving Jaap Kroneman
Interview Loes van Beuningen
Druk Rikken Print
© Verborgen Landschap
december 2015
Met dank aan alle verkenners,
de gemeente Arnhem,
KWP Gebiedsontwikkelaars,
Defensie, SLAK, André Dekker
en Harro de Jong
www.verborgenlandschap.nl
cover:
Diogenes (uitsnede van pag. 4-5)
2015, 18 x 22,7 cm, potlood op papier
afbeelding pag.3 (rechts):
Het Verborgen Landschap
2015, 15 x 21 cm, potlood op papier

Vervelend souvenir
Na een week van wandelingen, fietstochten en ontdekkingen was Robbie wel klaar met het Verborgen Landschap. De omgeving vond hij geweldig, - de natuur, de
dieren, de militaire aanwezigheid - maar de plek waar hij
sliep deed stil en unheimisch aan.
Daarbij heeft de kunstenaar tijdens zijn laatste wandeling
in het gebied met collega Erik Odijk veertien tekenbeten
opgelopen. “Dat heeft me verontrust. Ik heb zelfs een antibioticakuur gekregen. Ik heb letterlijk iets overgehouden
aan mijn ontmoeting met de natuur.”
Om die reden, en ook voor wat meer afstand en een betere
concentratie, is de kunstenaar in zijn atelier verder gaan
werken. Daar heeft hij zich in eerste instantie op de Diogenesbunker toegelegd. Een uitgebreide serie tekeningen heeft
hij van het voormalige commandocentrum gemaakt.
Van binnen naar buiten
Hij onderzoekt in die tekeningen, net als in zijn andere
werk, de ruimte. Een breed begrip, waarmee de kunstenaar normaal gesproken voornamelijk de mentale ruimte
bedoelt, de geest als ruimte binnen het lichaam. De laatste
jaren richt hij zich echter ook op de buitenruimte; vooral de
imaginaire stad en het onmogelijke ontwerp.
In het geval van de bunker is Robbie ook van binnen naar
buiten te werk gegaan. “Een intrigerende plek. Er zitten
zoveel spannende elementen aan het gebouw en zijn geschiedenis; de Blitzmädel, het idee van een bunker als een
beschermende plek.” Daarna is hij om het gebouw heen
gaan lopen en heeft hij het veelvuldig gefotografeerd.
De verkenning leverde veel materiaal op. Daarbij heeft
Robbie op internet nog meer informatie gezocht, kaarten
van het gebied bekeken, veel gelezen. Uiteindelijk had hij
zo veel aanknopingspunten, dat het onderzoek te breed
werd. Robbie heeft zich daarom beperkt tot twee projecten.
Een toekomst voor de bunker
Het eerste project richt zich geheel op de Diogenesbunker.
De vraag die bij Robbie opkwam tijdens zijn bezoek is wat
er tijdens de oorlog gebeurde in de centrale ruimte, maar
ook hoe de bunker er over twintig of dertig jaar uit zou
kunnen zien en wat voor nieuwe functie het zou kunnen
krijgen. Vragen over het verleden en de toekomst. “In mijn
werk gaat het altijd over een snijvlak of grensgebied; over
binnen en buiten, over heden en verleden of heden en
toekomst.”

Het heeft geresulteerd in een futuristisch plan, waarbij de
buitenkant blijft bestaan, maar de binnenkant een nieuwe
hoedanigheid krijgt. De tekeningen die deze nieuwe
toekomst illustreren worden gepresenteerd in het cahier.
“Je zou er ook een film van kunnen maken. Of een graphic
novel, een getekend verhaal. Er zitten zo veel interessante
kanten aan.”
Dreamstairs
Het tweede project is voortgekomen uit Robbie’s behoefte
aan verticale assen in het horizontale landschap. Tijdens
zijn wandelingen en fietstochten door het gebied kreeg hij
de drang om de hoogte op te zoeken, de natuur in vogelvluchtperspectief te aanschouwen. Dat is het begin van een
hele reeks aan ideeën, die de kunstenaar Dreamstairs heeft
genoemd.
“Ik ben begonnen met het tekenen van een kaart van het
gebied in vogelvluchtperspectief. Daar heb ik allerlei kleine
verticale objecten, zoals een trap, opgezet waaruit een
driedimensionaal beeld is ontstaan, dat ik vervolgens heb
gefotografeerd. Er is een vervreemdende nieuwe werkelijkheid ontstaan, met een eigen schaal en ruimtelijkheid. Het
Verborgen Landschap gaat de ruimte in.”
Het uitgangspunt bij dit idee is niet per se de realiseerbaarheid. “Mijn werk speelt zich af tussen werkelijkheid
en illusie, of verbeelding. Ik probeer het onmogelijke op
te zoeken. Het hoeft in eerste instantie niet realiseerbaar
te zijn, het is meer een brainstorm. Een aanzet tot anders
denken over de mogelijkheden.”
Toekomst voor het tussengebied
Over de noodzaak van een plan voor het gebied in de
toekomst is Robbie duidelijk: “Het is een van de grootste natuurgebieden in Nederland. Het is een interessante
plek, tussen de Ruhr en het Westen in. Een tussengebied,
dat heeft veel kwaliteiten. Daar moet gebruik van worden
gemaakt.”
De kunstenaar zoekt een nieuwe balans tussen natuur,
cultuur en recreatie. “Volgens mij kan je er niet omheen om
er voor de mens nieuwe lagen aan toe te voegen. Vanuit die
gedachte heb ik mijn ideeën opgetekend. Ik wil een nieuwe
draai geven aan de blik op het gebied.”
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Het verborgen landschap
De eerste week van mijn verkenning heb ik doorgebracht op Buitenplaats Koningsweg, waar ik
samen met Erik Odijk in een aantal wandelingen
een groot deel van het gebied ten noorden van de
Buitenplaats heb doorkruist. Daarnaast heb ik in
een aantal fietstochten de zone tot Arnhem
Sonsbeek bekeken, aangevuld met een excursie
naar vliegveld Deelen en de Oranjekazerne.
Opvallend aan dit gebied is de schoonheid van de
natuur in vele opzichten en daartussendoor de vele
sporen van een militair verleden en ook nog altijd
een militair heden.
Mijn onderzoek heeft zich gericht op zowel het
verleden als de toekomst, op zowel de binnenruimte als de buitenruimte.
De bunker Diogenes
Voor het oorlogsverleden heb ik mij op de bunker
Diogenes gericht, als een uitgesproken voorbeeld
van de waanzin van de oorlog en het vernuft dat
het oproept in de menselijke geest. Deze `superbunker` is een prachtige metafoor van het naar
binnengaan, het terugtrekken, jezelf beschermen:
al deze menselijke eigenschappen vind je terug in
deze bunker met zijn muren van vier meter dik.
Je waant jezelf er totaal vrij en beschermd van de
buitenwereld. Als kind was het een van mijn favoriete gedachtedromen om met een groep vrienden
of kameraden in een tank een soort reis te maken,
soms in oorlogssituaties, soms ook als een veredelde vakantie, en zo al dagdromend in slaap te
vallen. Het beschermd en onkwetsbaar zijn, werd
in mijn gedachten gekoppeld aan gezellig samenzijn en samen een taak volbrengen.
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Alle verhalen rondom deze bunker prikkelen de
fantasie, van de realisatie en bouw tot de halfslachtige verwoesting. In deze presentatie wil ik me
concentreren op de binnenruimte van de bunker.
Eenmaal binnen in de bunker stel ik me een labyrintisch gangennet voor, als in een groot organisme.
Ik zie de trappen naar boven en naar beneden, de
kamertjes - 150 in totaal - verwarmd door kolenkachels, de beslotenheid en de 400 mensen die
in deze onderwereld werkten opeengepakt en
benauwd, de spanning, de warmte, de lichaamsgeuren.
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Diogenes

2015, 18 x 22,7 cm, potlood op papier

Maar het hart van het gebouw
en tevens het centrale zenuwcentrum vormt de centrale
ruimte, alle paden eindigen
daar: een ruimte als een theater
met in het midden een matglazen scherm met daarop de
doorzichtige landkaart van
het te controleren gebied. Een
doorzichtige wand waarop de
wereld is afgebeeld met aan
beide zijden de oplopende
zitbanken als in een collegezaal; links de mannen en rechts
de vrouwen. De wand zowel
scheiding als verbinding, want
als de avond valt en de bommenwerpers hun vluchten
richting het oosten starten, dan
begint het spel past echt.
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Diogenes de wand

2015, 28,5 x 36 cm
potlood op papier
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Het is donker in de ruimte, de Blitzmädel of Luftnachrichtenhelferinnen staan in contact met de radarpost.
De actuele meetresultaten krijgen zij door en zij projecteren
die resultaten, de posities van de naderende vliegtuigen, op
de kaart.
Aan de andere zijde van de wand in de commandozaal
zitten aan de lange tafels de gevechtleidingsofficieren. Zij
staan in verbinding met de nachtjagers en praten deze
vliegers blind naar het doel. Een semipermeabele wand, die
doet me aan diffusie denken. Langzaam sijpelt de dodelijke
informatie door, de onderscheppingsmethode bereikt een
hoge graad van perfectie, de Britten leiden in dat jaar grote
verliezen. We keren even terug naar de ruimte, als toeschouwers. De bundels licht boren zich door het duister,

Blitzmädel (I)

2015, 18 x 25 cm, potlood op papier

Blitzmädel (II), lichtsculptuur

2015, 17,1 x 22,6 cm, potlood op papier

de kaart licht op. We zien de stipjes naderen over de
Noordzee, de eerste vliegtuigen bereiken inmiddels de
Nederlandse kust. De opgewonden stemmen aan de andere
zijde, de bevelen, de commando’s, nieuwe lichtbundels,
nieuwe bevelen, de zurige lucht, de weerkaatsing van de
stemmen tegen de harde muren. Ver weg buiten voorbij
vier meter beton fietst een man op straat, een vogel fluit, de
boom waait in de wind.
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Blitzmädel (III), 2015, 17 x 24,7 cm, potlood op papier

De luchtaanval, 2015, afb. 12,3 x 22,5 cm, potlood op a4 kalkpapier

Blitzmädel (IV), 2015, 13,7 x 24,8 cm, potlood op papier

Blitzmädel (V), 2015, 14 x 27 cm, potlood op a4 kalkpapier

Inmiddels staat deze bunker
Diogenes er nog en als verbinding
naar mijn tweede onderzoek heb
ik hem ook een plaats gegeven in
mijn utopische verkenningen.
In deze eerste schets ga ik uit van
de mogelijkheid om juist op deze
plek verleden en toekomst elkaar
te laten ontmoeten. In de oude
bunker zou de centrale ruimte
weer opnieuw gerealiseerd kunnen worden. Verbonden met
een museale functie, waarin het
oorlogsverleden ook een plaats
zou kunnen krijgen, waardoor er
aandacht kan zijn voor reflectie,
de geschiedenis en de kwaliteit
van de binnenwereld.
Door nieuwbouw te realiseren
bovenop de bunker, ontstaan er
nieuwe kansen met allure, ruimte
en transparantie. Uitzicht naar
de omgeving en diverse functies
op cultureel recreatief en culinair
gebied, behoren tot de mogelijkheden. Juist daar heerst licht,
lucht en toekomst.
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Diogenes ontwerp

2015, 18 x 25 cm, potlood op papier
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Birds Eye View gebied ten noorden van Arnhem, 2015, 34,5 x 48,3 cm, potlood op papier

1. Diogenes
2. A-12 spiral
3. Underworld
4. Bridegroom
5. Vertical Runway
6. Ladders
7. Inflatable Dreamstairs
8. Wooden Dreamstairs
9. Tikal stairs Veluwe
10. Italian Dreamtower
11. Dreamtower
12. Bellini’s Dreamstairs
13. Venice Stairs
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De Verticale As
Voor de toekomst heb ik mij gericht op de verticale as,
de verbinding tussen beneden en boven, tussen aarde
en hemel. Versterking van de verticale as kan het gebied
verheffen, het zal ons laten opstijgen, het biedt ons een
uitzicht over een van de mooiste gebieden van Nederland.

The Vertical

2015, 18,3 x 12,7 cm, potlood op papier

De reis omhoog in een land zonder bergen opent de weg
van de grandeur en zal een sublimatie van de ervaring van
dit gebied zijn. Mijn wandelingen in het gebied, waarin de
horizontale as van de natuur zo sterk vertegenwoordigd is,
riep bij mij de behoefte aan overzicht en rustig verblijven
op. Ik heb mijn belangrijkste voorstellen samengevat in

‘Dreamstairs’, trappen en torens die omhoog leiden naar
een plek waar je kan verblijven aan het eind van je weg
omhoog. In eerste instantie ben ik uitgegaan van de utopie
en het onmogelijke ontwerp. Het is een visie op het gebied
met gedachten, mogelijkheden en schetsen voor de korte
of de langere termijn, zonder me te laten beperken door de

Venice stairs (13)

18 x 12 ,5 cm, potlood op papier

haalbaarheid. Dat betekent niet dat de basis van het idee
geen praktische haalbaarheid zou kunnen hebben. Het zou
ook zeker kunnen leiden tot ontwerpen op de kortere termijn, maar dat was niet mijn doel. Mijn doel was om in een
eerste brainstorm de versterking van de verticale as in dit
gebied te onderzoeken vanuit een ongebonden positie.
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Paviljoen

2015, 17 x 25 cm. potlood op papier

Bridegroom (4)

2014, 25 x 18 cm, aquarel en potlood op papier
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A-12 spiral (2)

2015, 18 x 12,5 cm, potlood op papier

A-12 spiral (2)

2015, 18 x 12,7 cm, potlood op papier
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Vertical Runway (5)

2015,1 18 x 2,5 cm, potlood op papier

Ladders (6)

2015, 18 x 12,3 cm, potlood op papier
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Inflatable Dreamstairs (7)

2015,18 x 12,5 cm, potlood op papier

Wooden Dreamstairs (8)

2015, 22,7 x 13,9 cm, potlood op papier
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Tikal stairs Veluwe (9)

2015, 17,8 x 25 cm, potlood op papier

Underworld (3)

2015, 17,7 x 24,8 cm, potlood op papier
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Italian Dreamtower (10)

2015, 18 x 12,6 x cm, potlood op papier

Dreamtower (11)

2015, 18 x 12,4 cm, potlood op papier
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Paviljoen

2015, 140 x 200 cm, potlood op papier

Bellini’s dreamstairs (12)

2015, 22,6 x 17,4 cm, potlood op papier
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Tower of Babel, 2013, 150 x 240 cm, potlood op papier
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