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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, ver-
andert 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 land- 
schapsparken 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 interes-
sante gebied - zo bouwden de Duitsers hier in WOII het groot-
ste vliegveld van bezet Europa - vormt daar een wezenlijk 
onderdeel van.

Als eerste stap in de ‘ontginning’ van de noordrand van Arn-
hem wilde G.A.N.G. dit onduidelijke en versnipperde, maar 
ook spannende gebied met zijn talloze geheimzinnige en in-
teressante 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 kunste-
naars, ontwerpers, landschapsarchitecten en wetenschappers. 

De opdracht die de Verkenners meekregen van G.A.N.G. be-
helsde 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 Konings-
weg, 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 aanknopings-
punten 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/land- 
schapsarchitecten 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 gepresen-
teerd 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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Foto-onderzoek
Vanuit Arnhem is hij gaan wandelen. Door Sonsbeek, via Zypendaal 
naar Schaarsbergen. Met zijn camera in de hand heeft hij alles vast- 
gelegd wat hem opviel tijdens zijn tocht. Deze fotografische observa-
ties zijn deels geordend per gebied, maar ook gecategoriseerd in 
gebiedsoverschrijdende onderwerpen als militaire hekken, wandel-
paden en houten bouwwerken. Deze series bestaan uit negen foto’s 
per groep. Zo heeft Frank in de week dat hij in het gebied is verble-
ven de plek methodisch gearchiveerd. 

De vraag hoe het Verboden Landschap een landschapspark kan 
worden en hoe het aansluiting kan vinden bij het gebied rondom 
Arnhem, is bij de verkenning het uitgangspunt geweest. Wat direct 
opviel bij zijn tocht was dat zodra je de A12 over bent, het landschap 
verandert: “Sonsbeek en Zypendaal zijn doorontwikkelde parken. 
Daar zit een overkoepelend idee achter om het te onderhouden. Een 
ideaalbeeld van een park. Bij Schaarsbergen wordt dat al minder, 
daar doorkruisen de elektriciteitsmasten het landschap en is de 
intensiteit van het onderhoud zichtbaar minder. Maar zodra je de 
snelweg over bent wordt er duidelijk anders met de natuur omge-
gaan. Er is een ander soort gebruik.”

Wat Frank daarbij interessant vindt, is dat het gebied boven de 
snelweg naast het militaire en agrarische gedeelte ook een natuur-
begraafplaats, een hondentrainingsschool en een Amerikaans aan-
doend trailerpark herbergt. “De toepassingen in het gebied botsen 
meer. Het is multifunctioneel, het is niet compleet uitgedacht en dat 
is prettig.”

Niet uitgummen, maar intensiveren
Het contrast tussen Sonsbeek, Zypendaal en ook Nationaal Park De 
Hoge Veluwe enerzijds en het Verboden Landschap anderzijds zit 
‘m dus in het gebruik van het landschap. “Kamp Koningsweg, daar 
zit nog speling in. Het is een spannend gebied in dat opzicht, het is 
nog niet compleet vormgegeven. Het is een plek waar het geplande 
en ongeplande elkaar raken.” Die specifieke kwaliteit is daarom de 
centrale kwestie in het onderzoek van Frank.

Het gevaar met zo’n plek is wel dat in de toekomst de neiging vanuit 
de gemeente kan bestaan het gebied glad te willen strijken en er een 
duidelijke bestemming voor te vinden. Maar daar zet de kunstenaar 
zijn vraagtekens bij: “Het Verboden Landschap moet niet vanuit 
dezelfde logica als de omringende gebieden worden aangepakt. Er 
moet geen park als geheel worden vormgegeven, maar vanuit de 
diversiteit worden gedacht. Dat maakt het interessant.” 

Daarbij is zijn stelling ‘niet uitgummen, maar intensiveren’. Er moet 
juist meer diversiteit in het gebied. Er moeten meer nevenfuncties 
komen, zoals die natuurbegraafplaats, stacaravanpark en honden-
trainingsschool. Maar dat hoeven geen commerciële ontwikkelingen 
te zijn: “Als je op Kamp Koningsweg bent voel je dat de plek in een 
tussenstadium zit. Dat is goed, het is veelbelovend. Je voelt dat er 
nog ruimte is om in te vullen. Daarom is het zo’n goede basis voor 
kunstenaars en creatieve initiatieven. Dat woningcorporatie Portaal 
de camouflageboerderijen gaat ontwikkelen tot woonhuizen is om 
die reden jammer. Dat gaat botsen.”

Kracht van de locatie
Dat Frank Bruggeman bedenkingen heeft bij de plannen van Portaal, 
betekent dus niet dat hij vindt dat er niets met de plek gedaan moet 
worden. Integendeel: “Het gebied moet doorontwikkeld worden, 
maar de vrijheid moet behouden blijven. Er moet ruimte blijven 
voor het experiment.” De woon- werkplekken voor kunstenaars van 
Stichting Atelierbeheer SLAK zijn daarom een goede ontwikkeling. 
Zo kunnen er landschappelijke projecten plaatsvinden en kunnen 
kunstenaars zelf dingen bouwen, vindt hij. 

Een voorstel hiervoor heeft hij als schets aan zijn onderzoek 
toegevoegd in de vorm van een mobiel bosatelier. Een trailerachtig 
object dat het midden houdt tussen een verblijfsplaats en een onder-
zoekssetting. 

Maar de specifieke kwaliteit van het Verboden Landschap zit ook 
in de aanpak van het natuurbeheer. “Ik zag verdwaalde sparren en 
coniferen in het bos. Die stonden er opeens, terwijl ze er niet thuis 
horen. Ze zijn er een keer geplant, horen misschien bij de camping 
en zijn verdwaald in het militaire gebied. Dat onverwachte, dat is de 
charme van het gebied.”

Een antwoord op de vraag ‘waar ben ik?’ is voor Frank Bruggeman 
dus niet eenduidig. Zijn verkenning vertrok niet zozeer vanuit een 
zoektocht naar antwoorden, maar vanuit het definiëren van de 
kracht van de locatie. En die zit volgens hem in het evenwicht tussen 
een planmatige aanpak van het Verboden Landschap enerzijds en de 
ruimte voor individuele projecten voor kunstenaars en het onver-
wachte anderzijds. 

Verkenner Frank Bruggeman
Uit het werk van kunstenaar Frank Bruggeman spreekt een grote fascinatie voor de natuur 
en de wijze waarop de mens hiermee omgaat. Vanuit die interesse heeft hij niet alleen naar 
het Verboden Landschap gekeken, maar ook naar de complete landschappelijke context van 
het gebied. 
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