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van landgoederen en militaire activiteiten. Deze geschie-
denis heeft ook geleid tot de huidige verdeeldheid in 
domeinen, functies en status.

Welke kansen liggen er in de Achtertuin van Arnhem? Wat 
gebeurt er als alle hekken worden verwijderd en dood-
lopende routes worden doorgetrokken? Zou het gebied 
alleen bestemd moeten worden voor natuurontwikkeling, 
en wat is dan de definitie van die natuur? Is het niet eerder 
een hedendaagse cultuur, om met mensenhanden natuur 
te ontwikkelen? Wellicht is er dan ook een genuanceerde 
kruisbestuiving mogelijk tussen menselijk gebruik, flora 
en fauna.

Veertig ontwerpers, architecten, beeldend kunstenaars, 
landschapsarchitecten, ontwikkelaars, ondernemers 
en andere creatieve geesten hebben de Achtertuin van 
Arnhem verkend en zijn ingewijd in de historie van het 
gebied. In workshops hebben zij scenario’s geschetst voor 
de toekomst, soms schijnbaar onmogelijk, soms onwaar-
schijnlijk grappig, maar altijd fris en onbevooroordeeld. 
Ik nodig u uit om deze publicatie te lezen en wens u hierbij 
veel plezier en inspiratie toe.

Edwin Verdurmen
directeur CASA

De ligging van Arnhem is fantastisch. De parken Sonsbeek 
en Zijpendaal vormen een groene loper naar Nederlands 
grootste natuurgebied, de Hoge Veluwe. Dit unieke gegeven 
wordt echter niet ten volle benut. De stad en de Veluwe 
worden van elkaar gescheiden door een aantal opeenvol-
gende oost-west grenzen: de Schelmseweg, de A12 en ten 
slotte de Koningsweg. Pas daarachter begint Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe. De twee stadsparken vormen dus als 
het ware een vooruitgeschoven enclave van de Veluwe in 
de stad, maar daartussen ligt een rommelige schemerzone. 
Hierdoor houdt de verbinding van Arnhem met de Veluwe 
praktisch op bij de Schelmseweg, waarachter doodlopende 
lijnen en omheiningen je ontmoedigen om verder door  
te gaan.

Het landschap is een belangrijke drager van cultuur. Zeker 
in Nederland is vrijwel iedere vierkante meter door men-
senhanden vormgegeven en vaak zelfs meer dan één keer. 
Dit geldt ook voor de Achtertuin van Arnhem, het gebied 
tussen de Schelmseweg en het militair luchtvaartterrein 
Deelen. De rijke geschiedenis ervan is voor een groot deel 
bepaald door voormalige heideontginningen, de restanten 
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opvolgende periode vormde de wind een oost-west lopend 
lengteduin van vijf en een halve kilometer, de ‘Schaarsber-
gen’. Daarna raakte het gebied bebost. 
Zo’n 3500 jaar geleden begroeven nomadische stammen 
de as van hun gecremeerde overledenen in urnen in de 
buurt van Deelen. Deelen bestaat als nederzetting tot op 
de dag van vandaag en is zodoende aanzienlijk ouder dan 
de stad Arnhem. Ook de oudste landbouwactiviteiten in 
het gebied zijn nog zichtbaar in de vorm van raatakkers, 
zogenaamde ‘celtic fields’. Na een lange periode van ex-
tensieve en kleinschalige landbouw werd het gebied vanaf 
de Romeinse tot aan de Karolingische tijd gebruikt voor 
de winning van oer (sterk ijzerhoudende grond) voor het 
produceren van ijzer. Om de veldovens van brandstof te 
voorzien werd hout gebruikt. Dit zorgde voor massale ont-
bossing. Schrale verlaten heidegronden waren het gevolg. 

Met de opkomst van de adel in de middeleeuwen vestigde 
zich in Deelen een familie die zich naar de plaats ver-
noemde: Van Deelen. Aanvankelijk bekleedden leden van 
deze familie de functie van ‘wildforster’, een soort jachtas-
sistent van de Gelderse hertog. Vanuit deze gepriviligieer-
de positie werkten zij zich op tot een bestuurdersgeslacht 
en bouwden een versterking ter plekke. In dezelfde tijd 
ontstond het markestelsel op de zandgronden van Neder-
land. Deelen werd het hart van zo’n marke van waaruit de 
gezamenlijke gronden beheerd en bestuurd werden. 
Het gebied viel echter onder het schependom van Arn-
hem. De grenzen van het schependom waren vanaf 1233, 
het jaar waarin Arnhem stadsrechten kreeg, dezelfde als 
de huidige noordgrens. Die grens werd met zandheuvel-
tjes, zogenaamde pollen, gemarkeerd. Hierop zijn in de 
achttiende eeuw natuurstenen palen geplaatst, ook pollen 
genaamd, waarvan er enkele bewaard zijn gebleven.  
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Schaarsbergen, de ‘achtertuin’ van Arnhem, begint bij de 
Schelmseweg en beslaat het hele gebied ten noorden daarvan 
tot aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hoewel in de-
zelfde gemeente gelegen is er in alle stilte een groot contrast 
tussen Arnhem en Schaarsbergen. De één heeft vooral een 
stedelijk karakter en de ander een groen karakter met wei-
nig bebouwing. De geschiedenis van Schaarsbergen verschilt 
dan ook sterk van die van Arnhem. 

De oudste ontwikkelingen van het gebied zijn nog altijd 
nadrukkelijk aanwezig: de ijstijden. Het ijs stuwde de 
zandlichamen in een langgerekte noord-zuidrug, waarna 
doorbraken van het ijs grote erosiedalen ten westen van 
deze rug achterlieten die doorlopen tot aan de Rijn. In een 
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In de late middeleeuwen kwamen er meer nederzettingen 
in de omgeving bij. De jongste ontginning van die gene-
ratie was de Kemperberg die in 1628 tegen de beschutting 
van de Schaarsbergen ontstond. 
Vanaf de late middeleeuwen trokken handelsreizigers 
door het gebied, op doorreis of om hun waar aan de lokale 
bevolking te slijten. Naast de marskramers uit noord-
west Duitsland verschenen de Hessen, inwoners van het 
toenmalig vorstendom, met hun grote karren in deze 
contreien. Zij zochten pleisterplaatsen en vonden die in 
boerderijen met een herbergfunctie zoals in Deelen (het 
voormalig Huis Deelen) en in Terlet. 
Deze mensen lieten hun sporen na. Over de onafzienbare 
heidevelden van toen koos men de snelste route van ne-
derzetting naar nederzetting waardoor er een heel netwerk 
van paden, karrensporen maar ook schaapsdriften ont-
stond. Wanneer ergens een grote plas lag of de weg kapot 
was gereden dan ging men er omheen zodat er hele brede 
stroken als verbindingen ontstonden. Tot op de dag van 
vandaag zijn in nog bestaande heidegebieden die sporen 
zichtbaar. Begin negentiende eeuw onder Franse invloed 
werden de meeste wegen rechtgetrokken en verhard, 
 eigenlijk zoals we de doorgaande wegen nu nog kennen. 
Een uitzondering hierop vormden de jachtwegen. Stad-
houder Willem III (1650-1702), die tevens koning van 
Engeland was, liet kaarsrechte wegen van zijn Hof te 
Dieren naar de Ginkelse heide aanleggen. Hetzelfde liet hij 
doen tussen kasteel Doorwerth en het door hem gebouwde 
paleis Het Loo. Voor zijn hobby de parforce jacht was het 
nodig dat hij zich met zijn meute snel kon verplaatsen. 
Deze wegen kregen de naam van koningswegen. 

Naast het doorgaand verkeer hadden natuurlijk ook de 
vaste bewoners invloed op het landschap. Doordat de 
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heide in de loop der tijd te intensief begraasd en afgeplagd 
werd, ging de grond eroderen en ontstonden er zandver-
stuivingen. Om dit gevaar te beteugelen werden er maat-
regelen genomen: er werden boomsingels aangeplant en 
takkenschermen in het zand gestoken om daarmee het 
stuifzand te bedwingen. Vanaf de eerste helft van de  
negentiende eeuw werden deze gronden – die grotendeels 
in handen van de stad waren – massaal door de gemeente 
aan particulieren verkocht met de verplichting er bos op 
aan te planten. Zo kreeg het Arnhemse buitengebied lang-
zaam een volledig ander aanzien. De heide werd toen als 
nutteloos gezien en als ‘woeste gronden’ aangeduid die ge-
cultiveerd moesten worden. Dat gebeurde naast bosbouw 
ook door de heide om te ploegen en als landbouwgrond te 
gebruiken. Vanaf 1846 ging er een ware ontginningsgolf 
door het buitengebied van Arnhem. Langs de konings-
wegen werd de ene na de andere boerderij gesticht, die 
namen kregen als ‘Vrijland’ (lees: overwinning op de heide) 
of ‘Leipzig’ en ‘Dresden’. Deze twee verwezen naar veldsla-
gen van Napoleon waarin de eigenaar van de boerderijen, 
baron Van Heeckeren van Enghuizen, had meegevochten. 
De boerderijen markeerden de gebiedsuitbreiding van Van 
Heeckeren, eigenaar van het landgoed Sonsbeek. 
De ontginningen leidden tot bevolkingsaanwas. Baron 
Brantsen van de Zijp, eigenaar van Zijpendaal, stichtte 
daarom op een stuk van zijn grond, het Zijpse bos, een 
kerk (1869) en een school (nu Arnhems Oorlogsmuseum  
40 – 45). Al eerder, in 1862, was Arnhems ‘School nr. 1’ 
opgericht, de openbare school op de hoek van de Kemper-
bergerweg en Koningsweg (nu pannenkoekenhuis). Een 
dorp leek te ontstaan, maar meer dan onderbroken lintbe-
bouwing werd het niet. Schaarsbergen, de naam werd nu 
voor het hele gebied gebruikt, kwam rond 1900 in trek bij 
welgestelden die er buitenverblijven stichtten .  

- � -
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Boerengoederen werden landgoederen. Er werden lanen 
aangelegd, waarvan de meeste nu nog aanwezig zijn. 
Schaarsbergen werd synoniem voor grootgrondbezit en 
wonen op stand. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de Kem-
perheide, het niet beboste heidegebied ten noorden van 
de Koningsweg, oefengebied van de troepen die in Arn-
hemse kazernes gelegerd waren. De stad gold niet meer 
als te verdedigen bolwerk maar er werd grootschaliger in 
linies gedacht. Tegen de Deelenseweg werden schietbanen 
aangelegd. In 1914 kwam ter bewaking van onze oostgrens 
op dezelfde Kemperheide een vliegveldje. Het lag tussen 
Vrijland en Schaarsbergen en over de Hoenderloseweg. Na 
de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog verdween het 
enige militaire vliegtuigje weer en maakte de KLM spora-
disch rondvluchten vanaf het luchtvaartterrein ‘Arnhem’. 
Toch vormde dit uiterst primitieve vliegveldje voor de 
Duitsers de aanleiding om na de Nederlandse capitulatie 
in 1940 bij Deelen één van Europa’s grootste vliegvelden 
aan te leggen: Fliegerhorst Deelen. Het vliegveld, een visite-
kaartje van de Luftwaffe, was uiterst modern en goed ge-
outilleerd. Binnen Schaarsbergen kwamen de meeste Dee-
lense gebouwencomplexen te liggen als satellieten rond 
het Rollfeld (het startbanengebied). Het vliegveld drukte 
een grote stempel op het gebied. Het Schaarsbergse groen 
maakte vanaf toen deel uit van de Duitse militaire inzich-
ten. De gebouwencomplexen werden in Heimatschutzstil 
opgetrokken, waardoor ze vanuit de lucht er als Veluwse 
dorpjes uitzagen. Daarvoor werden zelfs betonnen kippen 
en koeien van papier-maché ingezet. 
Toen de Duitse nachtjagers, dagjagers en bommenwer-
pers verdwenen waren zette het toenmalig Nederlandse 
Ministerie van Oorlog het militaire gebruik vanaf het 
vliegveld gewoon voort, nu om een aandeel in de Koude 

G.H. Breitner (1857 - 1923), ‘Gele Rijders op de heide bij Schaarsbergen’, ongedateerd

Hangaar in Heimatschutzstil met een Junker JU-88 nachtjager op het terrein van de Fliegerhorst Deelen.



Oorlog te leveren. Vanaf 1957 werd het vliegveld her-
ingericht en voldeed het aan de NAVO-eisen. Het was ten 
behoeve van straaljagers ingericht en die kwamen er ook 
ondanks de vele protesten van de natuurlobby. 
In dezelfde tijd werd Schaarsbergen de locatie van een 
hypermoderne kazerne die in verband met de Korea- 
oorlog was opgericht: de Oranjekazerne, gebouwd op 
een deel van het voormalig Fliegerhorst-terrein. De ka-
zerne gold tegelijk als de vervanger van de grote Willems-
kazerne die tot de Slag om Arnhem in de binnenstad 
stond. Om voertuigen te kunnen stallen en munitie te 
kunnen opslaan werd het mobilisatiecomplex de Duivels-
berg gebouwd, dat aan de zuidzijde door de rijksweg 12 
werd begrensd (een weg die overigens al door de Duitsers 
deels was aangelegd). Met het inkrimpen van Defensie 
na de val van het IJzeren Gordijn werd het gebruik van 
het hele militaire complex Deelen extensiever. Een aantal 
onderdelen werd opgeheven of verplaatst. Daardoor kwa-
men uiteindelijk twee Deelense complexen in de verkoop: 
Kamp Koningsweg Noord en Zeven Provinciën.
Schaarsbergen is inmiddels een groot bosgebied met 
enkele bebouwingsconcentraties geworden. De land-
goederen zijn nog herkenbaar, maar hebben hun functie 
meestal verloren. Datzelfde lijkt ook voor de agrarische 
bedrijvigheid in het gebied te gebeuren. Nieuwe ontwik-
kelingen en functies zijn onvermijdelijk, maar hopelijk 
houdt men daarbij rekening met de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten die dit unieke gebied bin-
nen Arnhems gemeentegrenzen rijk is. 
 

René Vossebeld
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Daar staan we dan, een eeuw na de laatste zomervakantie. 
Van vakantievreugd is weinig meer te merken, we zijn 
sinds lange tijd de eersten die hier komen, hebben we de 
indruk. Op deze plek stond de vakantiekolonie waar rond 
de vorige eeuwwisseling de bleekneusjes uit de grote stad 
Arnhem aan kwamen sterken in de ‘frissche’ boslucht. Een 
schriller contrast is nauwelijks denkbaar; in plaats van 
rust, regelmaat en reinheid zijn we omringd door razend 
verkeer en uitlaatgassen. Vakantieoord Grijsoord is hon-
derd jaar later niet meer bekend vanwege dennengeur en 
kindervreugd, maar berucht vanwege de fileberichten. 

We staan middenin snelwegknooppunt Grijsoord, op de 
restanten van de oude boerderij. Aan de achterzijde van de 
hoeve treffen we meer sporen aan van de voorbije tijd, de 
tuin. Zoals zo vaak zijn de teer geachte vegetatieve relicten 
taaier dan de stenen varianten. Een geweldige treurbeuk 
staat als laatste deftig uitgedoste feestganger temidden 
van zijn alledaagse soortgenoten. Een uit de hand gelopen 
rododendronbosje, verderop een hulst, zijn stille getuigen 
van een gestileerd verleden in een verder doodnormaal 
geworden bos.
En waar het lijkt dat de tuin ophoudt en de bomen weer 
die inheemse look hebben valt opeens iets vreemds op aan 
een dubbele rij eiken: ze hebben allemaal een afgebladder-
de, wit geschilderde aanvoerdersband om de stam. Daar 
ligt de volgende ontdekking die we als archeologen van de 
twintigste eeuw doen: de ex-snelweg naar Harderwijk.

ex-sNelweg
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ex-sNelweg

Voordat de A12 en A50 zich verstrengelden liep langs de 
hoeve Grijsoord, in een sierlijke boog richting het noor-
den, de doorgaande weg naar Harderwijk. Deze geweldige 
laan is ten noorden van het knooppunt Grijsoord nog 
intact. Dat de hoofdweg naar Harderwijk tot de Gouden 
Eeuw belangrijker was dan die naar Amsterdam blijkt uit 
het feit dat hun gemeenschappelijk begintraject in  
Arnhem, de huidige Amsterdamseweg, toen Harderwij-
kerweg heette. Harderwijk was een aanzienlijke handels-
stad en had bovendien een universiteit. Op de plek waar 
we nu staan ging het verkeer niet oost-west, maar noord-
zuid. Hier kruisen twee tijden.

Vanuit Arnhem lopen in westelijke en noordelijke richting 
drie belangrijke wegen. De Utrechtseweg, die Arnhem en 
Utrecht en de talloze stadjes en dorpen daartussen ver-
bindt. De Amsterdamse weg, die noordelijker via Ede en 
Hilversum loopt. En de laatste dus, de Harderwijkerweg, 
die we vandaag opgraven, want veel is er niet meer van te 
zien. In de enkele tientallen jaren na aanleg van het ver-
keersknooppunt heeft het bos de menselijke sporen keurig 
opgeruimd: op het meters brede asfalt ligt een dikke laag 
bosgrond.

Het tracé van de Harderwijkerweg is in de loop der tijd 
regelmatig verschoven. Wat nu de Harderwijkerweg heet 
is een fragment van de gestileerde versie van deze eeuwen-
oude hoofdverbinding. Hiervoor liep een honderden 
meters brede zone naar het noorden, waar de koetsen en 
karren zich een weg baanden over of langs de sporen van 
hun voorgangers. Daar zou je de files van nu aardig mee 
wegwerken. Deze weg wisselde afhankelijk van het seizoen 
van traject, de hoge en lage Harderwijkerweg, om Oud 
Reemst (een ontginningsenclave) heen. Vanuit de lucht 

ex-sNelweg
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de rest. Daar zijn wij hele kleine jongens bij. ‘Wat is cul-
tuur nog in dit land’ mijmeren we vrij naar Marsman, en 
met het bewijs van de vergankelijkheid van ons handelen 
onder onze voeten blazen we de aftocht. Toch in elk geval 
een paar strekkende meter beschaving weten te redden.

En dan merken we dat we niet alleen zijn. Over ingesle-
ten paadjes die wij op de heenweg niet gemaakt hebben, 
liggen verspreid lege blikjes bier, verpakkingen van kip-
nuggets, knakworsten en ‘goedemorgen-drinkontbijt’ van 
de afgelopen week. Die zijn hier niet naartoe geslingerd 
vanuit het voorbijrazende verkeer, want daar staan we op 
te ruime afstand van. Maar de bewoner van Grijsoord laat 
zich niet zien. Er is een overnachting op dit geheimzin-
nige oord voor nodig om het mysterie van deze ongezonde 
junkfoodlover op te helderen. Toen kwam hij opdagen, 
de versnaperingen nog tussen de tanden. Een vos, op z’n 
eigen snelwegverzorgingsplaats, knagend aan de verpak-
kingen en de resten likkend die daarin zaten, verzameld in 
de bermen van het knooppunt waar ze uit de autoramen 
zijn geflikkerd. Voor hem is het nog altijd vakantie hier, 
rustiger dan waar dan ook, want op Grijsoord komt geen 
mens meer…

Harro de Jong 

is de loop van deze voormalige snelweg nog uitstekend te 
volgen, de karrensporen zijn in het landschap gegrift als 
schaatssporen in het ijs. Ook naast het landgoed Warns-
born, ten noorden van Arnhem, is deze weg nog duide-
lijk zichtbaar: een opmerkelijk langgerekt stuk heide, 
grenzend aan het landgoed, is een restant van deze hoofd-
infrastructuur. Het zandpaadje, waar nu op zondagen 
driftig gewandeld wordt door dit stukje ‘ongerepte natuur’ 
is maar een fractie van de enorm brede snelweg waar hon-
derden jaren lang de koetsen vanuit Arnhem die ellendige 
Veluwe over reden.

Het deel waar we nu staan, middenin het knooppunt, 
vormt geen onderdeel van dit brede karrenpad, maar een 
fragment van wat nu de Reemsterweg heet. Op een kaart 
van 1903 kunnen we goed zien dat dit de weg naar Otterlo 
is, breed en flink in de bomen gezet. De voormalige route 
naar Harderwijk is dan al niet meer dan het zandpad over 
de hei van het tegenwoordige park De Hoge Veluwe. Op 
initiatief van de Duitsers wordt in 1941 met de aanleg van 
de A12 begonnen. Als in 1970 de A50 op de A12 wordt aan-
gesloten is knooppunt Grijsoord een feit, dat de (inmid-
dels met asfalt verharde) laan naar Otterlo door midden 
snijdt. Zo ligt dit deel van de laan in een van de resthoeken 
van dit knooppunt, naast de restanten van de tuin en de 
ruïnes van het huis Grijsoord. Het opgraven van een vijf 
meter brede asfaltweg uit een bos is een raar iets. Waar 
demonstranten tegen snelwegen de strijd winnen met 
argumenten die een totaal gebrek aan ruimtelijk inzicht 
aantonen (‘moet dan het hele land geasfalteerd worden?!’) 
toont ons deze veertig jaar natuurlijke successie aan dat 
we aan grootheidswaanzin lijden. Als iets het landschap 
kapotmaakt dan is het wel de natuur. Erosie door water, 
vorst en wind schuurt de aarde in vorm. Beplanting doet 

ex-sNelwegex-sNelweg
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De zoNe

Binnen het Veteranenbos is het stuifduin een vreemde 
eend in de bijt; de bomen zijn er ouder en er zijn talrijke 
sporen van menselijke activiteiten zoals een tweetal mu-
nitiebunkers, een betonnen kompasroos, restanten van 
wegen, een grote en diepe kuil waar zand werd gewonnen 
en een blusvijver. Kortom, het lijkt natuur maar wie beter 
kijkt ziet dat het voormalige cultuur is. En zo is ook hier, 
net als in grote delen van ons land, niets wat het lijkt. Het 
fraai begroeide stuifduin blijkt tot 1995 als munitiecom-
plex van het militaire vliegveld te hebben gediend. 
Het gegeven dat ‘niets is wat het lijkt’ inspireerde de initia-
tiefnemers van De Zone, Rob Sweere en Hans Jungerius tot 
het gelijknamige kunstproject.  Het uitgangspunt hiervan 
is dat de beeldende kunst wezenlijk onderdeel van het 
landschap uitmaakt en zich in ‘het tempo van landschap’ 
moet kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat de kunstwer-
ken niet worden onderhouden en niet worden opgeruimd.  
Langzaam maar zeker zullen zij, terwijl het bos zich verder 
ontwikkelt, onderdeel van hun omgeving gaan worden. 
Het project in de zomer van 2008 is dan ook het eerste uit 
een lange reeks. Het idee is dat jaarlijks enkele kunstwer-
ken worden geplaatst. Deze trage en bescheiden aanpak is 
een bewuste keuze. De Zone wil nadrukkelijk niet dat het 
landschap slechts als decor voor de kunstwerken dient. De 
kunstwerken dienen de ervaring van het landschap en de 
continue verandering ervan te versterken. 
Afgelopen zomer hebben een vijftal kunstenaars werk in 
De Zone gemaakt. Sommige werken zijn kwetsbaar en al 
na enkele maanden is het verval zichtbaar. Andere werken 
zullen nog een aantal jaren duidelijk te zien zijn voordat 
zij definitief in het landschap zijn opgenomen.
Een onderdeel van De Zone was een aantal wandelingen 
die Hans Jungerius door de Achtertuin van Arnhem orga-
niseerde. Vanaf het Sonsbeekpark wandelde het publiek 

De zoNe
Het project De Zone is een initiatief van Stichting Nutuur.  
Het doel van deze stichting is door middel van beeldende 
kunst de ervaring van het landschap te versterken en het 
proces van langzame veranderingen in het landschap 
onder de aandacht te brengen. Deze veranderingen voltrek-
ken zich doorgaans zo traag dat het lijkt alsof het land-
schap iets statisch is. De veranderingen in onze omgeving 
onttrekken zich hierdoor vaak aan onze waarneming. Wie 
echter oude landkaarten bestudeert kan niet anders dan 
concluderen dat het Nederlandse landschap, vooral in de 
afgelopen 150 jaar, enorm is veranderd. 

In de Achtertuin van Arnhem heeft Stichting Nutuur in de 
zomer van 2008 haar eerste project uitgevoerd: De Zone. 
De Zone wordt gevormd door een curieus stuk bos, een 
met bomen begroeid stuifduin uit de laatste ijstijd met 
een lengte van circa vijf kilometer, deels gelegen op mili-
tair gebied. Het deel dat De Zone omvat is gelegen in het 
zeventig hectaren grote Veteranenbos. Dit bos is in 1997 
aangeplant op terrein van het voormalig militair vliegveld 
Deelen en wordt door de Stichting Veteranenlandgoed 
Vrijland beheerd. Het doel van deze stichting is de rol van 
de Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoor-
log onder de aandacht van het publiek te brengen. Door 
nieuwe ideeën binnen de krijgsmacht is het oorspronke-
lijke plan maar deels uitgevoerd. Hierdoor ligt het bos nu 
enigszins vergeten in het buitengebied van Arnhem.

- 1� -

Denis Oudendijk,`Rapid Runway 
Repair`, 2008



- 20 - - 21 -

naar De Zone. Gedurende deze ruim drie uur durende 
tochten maakte men kennis met de talloze veranderingen 
die het gebied in de afgelopen eeuwen heeft ondergaan.  
De aanleg van landgoederen in de achttiende eeuw, de 
heideontginningen uit de negentiende eeuw en de forse 
ingrepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de 
Duitse Luftwaffe zijn gepleegd. Deze laatste zijn een goed 
bewaard geheim. 
Al snel na de capitulatie van Nederland in mei 1940 begon 
de bezetter met de aanleg van een groot militair vliegveld, 
de Fliegerhorst Deelen. Om herkenning vanuit de lucht te 
voorkomen werden de legeringsgebouwen verspreid en 
vermomd als boerendorpjes rond het vliegveld gebouwd. 
Zij werden gebouwd in de zogenaamde Heimatschutzstil, 
een traditionalistisch ingestelde architectuurstroming die 
met name op het bouwbureau van de Luftwaffe veel aan-
hang genoot. De legeringsgebouwen ogen als Nederlandse 
boerderijen, alleen zijn de muren een halve meter dik en 
de luiken van twee centimeter dik plaatstaal. ‘Splittersicher’ 
heette dat, wat wil zeggen dat de gebouwen bescherming 
boden aan bom- en granaatsplinters maar niet bestand 
waren tegen directe treffers.
Tijdens de oorlog ontwikkelde de Fliegerhorst Deelen zich 
tot één van de grootste militaire vliegvelden van Europa 
en werd hier de Duitse nachtjacht ontwikkeld. Na de 
Bevrijding raakte het gigantische complex versnipperd; 
sommige delen werden door het Nederlandse leger overge-
nomen en daarmee ontoegankelijk, andere kregen bij-
voorbeeld een functie als manege of camping. De speciale 
spoorlijn die van station Wolfheze tot aan De Zone (Hoen-
derlooseweg) was aangelegd voor het vervoer van munitie 
en brandstof werd opgebroken. Dat in de Achtertuin van 
Arnhem niets is wat het lijkt wordt het best geïllustreerd 
aan de hand van De Vier Heemkinderen.  

De zoNeDe zoNe

Monali Meher, ´360 degrees´, 2008

Rob Sweere, ´The Pit´, 2008



- 22 - - 23 -

Van deze boerderijachtige gebouwen dienden er drie als 
vliegtuighangar en één als locomotiefloods. Pas ná de oor-
log kregen zij een werkelijke boerderijfunctie.
Dankzij de medewerking van de Luchtmobiele Brigade en 
de Koninklijke Luchtmacht konden tijdens de wandelin-
gen de complexen Vrijland en Groot Heidekamp worden 
bezocht. Er werd ook aandacht besteed aan de dominante 
rol van de snelweg A12 in de Achtertuin van Arnhem, 
het voormalige Ehrenfriedhof aan de Schelmseweg, waar 
tijdens de oorlog circa 1400 Duitse militaire begraven heb-
ben gelegen, evenals aan de oude wildgraven en  
ontginningswegen.
De Achtertuin van Arnhem is een wonderlijk gebied 
waarin veel te ontdekken valt, mits men de sporen in 
het landschap kan lezen. Het is een verdeeld gebied dat 
doorsneden wordt door de A12 die slechts op twee plaatsen 
te passeren is. De vele door hekwerk omsloten (militaire) 
terreinen maken dat de verbinding tussen de parken van 
Arnhem en de Veluwe lastig is. En als het de wandelaar of 
fietser al lukt om alle barrières te omzeilen stuit hij uitein-
delijk op het Militair Luchtvaart Terrein Deelen. 
De Zone heeft, gelegen tegen de hekken van het MLT 
Deelen, het Arnhemse publiek kennis laten maken met dit 
mentaal onontgonnen gebied. De aandacht van de media 
en de waardering van de bezoekers getuigen ervan dat 
De Zone en de wandelingen voor velen de ogen hebben 
geopend voor de fascinerende geschiedenis van de Ach-
tertuin van Arnhem. Een leerzaam landschap, vol ge-
heimzinnige en tot de verbeelding sprekende sporen van 
menselijke activiteiten, waarin de betrekkelijkheid van het 
menselijk handelen in relatie tot de natuur tot uitdruk-
king komt. Een landschap dat continu verandert en waarin 
niets is wat het lijkt.

Hans Jungerius

De zoNeDe zoNe

Hans Jungerius, ´Peilstand I´, 2008

Finishing School, ´Bio Tag´, 2008  



door René Vossebeld, die een beeld schetst van de IJstijd 
tot en met de Koude Oorlog, en het aansluitende verhaal 
over de gelaagdheid van het gebied door Harro de Jong 
vormen een gedegen introductie. Dan vertrekken de deel-
nemers per touringcar om onder de bezielende leiding van 
René Vossebeld en Hans Jungerius de Achtertuin van  
Arnhem met eigen ogen te verkennen. Via de Schelm-
seweg en Deelenseweg wordt al snel het defensieterrein 
Groot Heidekamp aangedaan voor een safari langs de 
restanten van de Fliegerhorst Deelen, het immense vlieg-
veld dat de Luftwaffe meteen na de Duitse bezetting uit 
de grond stampte in Heimatschutzstil. Ondanks de wat 
verwaarloosde staat wekken de ‘bunkerboerderettes’ nog 
alom verwondering. Aansluitend wordt aan de overzijde 
van de Koningsweg een voormalige hangaar bezocht die 
inmiddels daadwerkelijk als boerderij dienst doet. Vanaf 
dit punt wordt de tocht te voet vervolgd om via velden en 
verbodsborden in De Zone te belanden, het kunstproject 
van Stichting Nutuur in het Veteranenbos, waar natuur, 
beeldende kunst en militair erfgoed een symbiose aan-
gaan. Na een rondleiding langs de kunstwerken en een 
idyllische pitstop aldaar zet de bus het gezelschap af in de 
buurt van de A50 voor het laatste gedeelte van de wande-
ling. Het niemandsland tussen de Deelense- en Kemper-
bergerweg is op z’n zachtst gezegd onaantrekkelijk te 
noemen. Wandelaars zijn hier in geen velden of wegen te 
bekennen, alleen het verre gekrijs van apen uit Burgers Zoo 
doet enig leven vermoeden. Dit vergeten groengebied zou 
echter, gezien de strategische ligging, een perfecte cor-
ridor kunnen vormen tussen de stad en de Hoge Veluwe. 
Hier ligt een belangrijke opgave voor de workshopdeel-
nemers. Eenmaal terug in de Cultuurherberg formuleert 
Harro de Jong de ontwerpopdracht en randvoorwaarden 
van de workshops. Het kerngebied is het bos en de  

eeN VeRkeNNiNg VAN De ACHTeRTUiN
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Zaterdag 30 augustus. Hoewel de zomer weer geheel aan 
Nederland voorbij lijkt te gaan, is het uitgerekend vandaag 
schitterend weer. De deelnemers druppelen dan ook vrolijk 
binnen. De sfeer van de locatie draagt zeker daaraan bij. De 
Cultuurherberg op het terrein van de voormalige Saksen 
Weimar Kazerne heeft een warm welkom voorbereid.

Bovendien is het de perfecte ambiance voor een work-
shopdag over de herinrichting van de landschappelijke 
noordrand van Arnhem met zijn vele militaire complexen 
waarvan er in de nabije toekomst enkele zullen vrijkomen. 
Omdat dit toch voor velen onbekend terrein is, krijgen alle 
deelnemers bij aankomst de opdracht een mental map te 
schetsen van het gebied tussen de stad en Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe. Tussen de oren van de diverse deelne-
mers is het daar vooral groen en veelal doorsneden door de 
A12. Een grondige kennismaking met dit onontgonnen stuk 
‘stad’ blijkt zeker op zijn plaats. De historische inleiding 
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militaire terreinen tussen de Schelmseweg, Kemperber-
gerweg, Koningsweg en A50. De opdracht: het herinrich-
ten van dit gebied en een ‘brug’ slaan tussen de stad en de 
Hoge Veluwe. Verder mag er vooral vrij gedacht worden. 
Vervolgens worden de deelnemers onderverdeeld in de 
werkgroepen Wonen, Werken, Cultuur, Natuur en Recre-
atie. Hierbij is gelet op een gelijke spreiding van de ver-
schillende expertises zodat in iedere groep een architect, 
een landschapsarchitect, een kunstenaar, een ontwerper 
en een creatief ondernemer vertegenwoordigd zijn. Er 
volgt een intensieve namiddag van brainstormen en schet-
sen waarin niet iedereen het met elkaar eens wordt. Alle 
deelnemers zijn echter enthousiast en vooral verrast dat 
dit onbekende gebied toch zo interessant blijkt. Dit komt 
duidelijk naar voren in de uitkomsten van de workshops 
die na een welverdiend diner gepresenteerd worden. Het 
eindresultaat, dat hier voor u ligt, biedt een schat aan idee-
en die – misschien niet altijd praktisch haalbaar – toch op 
zijn minst inspirerend zijn.

Ton Schulte

eeN VeRkeNNiNg VAN De ACHTeRTUiN
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Baas in eigen huis en tuin. Wroetgoed is een antwoord op 
de hedendaagse woningmarkt die in toenemende mate 
wordt gedomineerd door een truttigheidsdoctrine waarin 
de controle van de architectuur op de mens maximaal is en 
de controle van de mens op de architectuur is gemargina-
liseerd. Ofwel: het ontwerp van woning en leefomgeving 
laat minimale invloed toe van haar bewoners. Wroetgoed 
daarentegen is een woonvorm waarbij de wederkerig-
heidsrelatie tussen de bewoner en het bewoonde centraal 
staat. Het richt zich op een markt van mensen die – binnen 
zekere grenzen – zelf controle willen uitoefenen op hun 
leefomgeving. Mensen die willen ‘wroeten’ in de grond die 
zij bewonen. Mensen die een hut willen bouwen in hun 
tuin. Mensen die op groot vuur barbecueën. Mensen die 
bij het snoeien van een boom niet hoeven te denken:  
‘kapvergunning!’. Ofwel: het type ruwe bolster met kapi-
taal dat verlangt naar een kneedbaar landschap.

De afwisseling van het gebied wordt verhoogd door het 
patroon van open en gesloten percelen te versterken en 
nieuwe horizonnen te creëren. Op sommige plaatsen zal 
daarvoor bos verdwijnen, op andere wordt er nieuw aange-
plant. Hiermee wordt een schaakpatroon gecreëerd waar-
binnen in verschillende dichtheden percelen ontstaan 
die de bestemming Wroetgoed krijgen. Door het schaak-
patroon wordt een maximale privacy van de bewoners 
gegarandeerd, men woont letterlijk middenin het bos. Dit 
wonen kan op allerlei wijzen die elders ondenkbaar zijn. 
Denk aan de Tarzan, een boomvilla die volgens het princi-
pe van de jachthut, hoog boven de grond tussen de bomen 
staat en een grandioos uitzicht biedt, terwijl de herten 
eronder door lopen. Of de Hobbitstee, een woning in een 
heuvel, ’s zomers lekker koel en ’s winters goed geïsoleerd. 
De bestaande bebouwing wordt niet gesloopt, maar raakt 

woRksHop woNeN

wRoeTgoeD  
of HeT VRije 
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Wonen concentreert zich in Schaarsbergen achter de 
Schelmseweg en langs de Kemperbergerweg. Hier staan 
brave bungalows en burgermanshuizen. Het gebied kan 
echter veel beter bewoond worden. ‘Wroetgoed of het vrije 
wonen’ is een woonconcept dat perfect past bij de huidige 
kwaliteiten van de omgeving. Het versterkt de afwisseling 
tussen de openheid en de geslotenheid, het sluit aan bij de 
romantiek van de grilligheid en geheimzinnigheid in dit 
gebied, waar niets is wat het lijkt.
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vanzelf overwoekerd onder het motto: ‘laat de beesten ook 
eens binnen’. Het Wroetgoed zal worden ontsloten door 
een weg aan te leggen onder de hoogspanningsmasten 
die het gebied diagonaal doorkruisen, El Diagonal. Daar-
vandaan lopen onverharde wegen naar de kavels.  
’s Avonds worden de masten omgetoverd in Eiffeltoren-
achtige lichtsculpturen. Daarnaast zal een groene buffer-
zone gerealiseerd worden om de ‘As der Braafheid’, waar 
het kleinburgerlijk wonen is gesitueerd, en de ‘Pretgordel’ 
van huidige en toekomstige attractieparken, op gepaste 
afstand te houden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat 
het Wroetgoed zich buiten de stad Arnhem ontwikkelt om 
zo de eigenheid te waarborgen en de toekomstige 
bewoners van de Achtertuin van Arnhem ook baas in 
eigen tuin blijven.

wRoeTgoeD of HeT VRije woNeN

Deelnemers:
Marieke de Keijzer, landschapsarchitect
Rudi Koster, student Academie van Bouwkunst Arnhem
Ton Verstegen, Academie van Bouwkunst Arnhem en publicist 
Bob Waardenburg, kunstenaar/ontwerper
Jan Waegemaekers, projectontwikkelaar

Begeleiders: 
Martijn Duineveld,  onderzoeker Wageningen UR 
Harro de Jong, landschapsarchitect
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Het bos tussen de Deelenseweg en de Kemperbergerweg 
wordt door de workshopdeelnemers nadrukkelijk onge-
moeid gelaten. Om de werkgelegenheid in dit gebied (naar 
beide kanten van de A12) toch te stimuleren moet men 
bestaande activiteiten intensiveren en nieuwe vormen 
daarvan initiëren in de al aanwezige bebouwing. Defensie 
is duidelijk niet geschikt als hoeder van het monumen-
tale erfgoed en moet zich terugtrekken tot een compacte 
basis in de oksel van de Deelenseweg en Koningsweg. Het 
vrijgekomen terrein krijgt, waar het monumenten betreft, 
een nieuwe kleinschalige economische invulling, waarbij 
gedacht wordt aan woon-/werkateliers. Als aanjager van 
de vestiging van creatieve ondernemers wordt een film-
onderneming gestart waarvan de werktitel ‘Bommywood’ 
luidt. De aanwezigheid van Defensie is immers een bui-
tenkans. In samenwerking met legeronderdelen kunnen 
hier producties gemaakt worden die elders in Nederland 
onmogelijk zijn. Waar anders kunnen levensechte bom-
men en granaten tot ontploffing worden gebracht zonder 
problemen met vergunningen. De militaire oefenterreinen 
aan de overzijde van de Koningsweg kunnen zo weer in ge-
bruik genomen worden. Er liggen immers genoeg oorlogs-
romans op de plank die nog niet verfilmd zijn, ‘De Kinderen 
van het Achtste Woud’ voorop. Het authentieke decor is 
nog door de Duitsers zelf gebouwd nota bene. Voor de 
productie en opslag van de aan de film verwante industrie 
is er meer dan genoeg ruimte in de voormalige barakken 
en garages aan de zuidzijde van het terrein, die natuur-
lijk tevens als studio gebruikt kunnen worden. Daarvoor 
biedt overigens ook de directe omgeving mogelijkheden 
te over. Bij succes kan Bommywood zich ontpoppen tot 
een themapark an sich, dat met de omringende attracties 
een zone van de gemanipuleerde wereld vormt, een groot 
gebied vol nepwerkelijkheid. 

boMMYwooD - 
ARNHeMs eigeN 
CiNeCiTTà
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Met zo’n vijftienduizend werknemers is Defensie in het 
noorden ontegenzeggelijk de voornaamste werkgever van 
het gebied. Bezuiden de A12 is de toeristische sector de 
belangrijkste werkgever met Burgers Zoo, het Nederlands 
Openluchtmuseum (NOM) en in de nabije toekomst het 
Nationaal Historisch Museum (NHM). De zorgsector volgt 
als derde. Verder is er voornamelijk veel groen dat, samen 
met het aanwezige culturele erfgoed (in het bijzonder de 
Fliegerhorst Deelen), zo veel mogelijk gespaard dient te 
worden. Daar was iedereen het over eens. Is ‘werken’ dan 
wel wenselijk in dit gebied en zo ja waar liggen de moge-
lijkheden?
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Om de bereikbaarheid optimaal te maken komt er een 
afslag met transferium dat – strategisch gelegen op steen-
worp afstand van Burgers, het NOM en het nieuwe NHM 
– de Schelmseweg en de Arnhemse binnenstad ontlast. 
Tegelijk vormt het transferium, waar zich ook het thans 
verderop gelegen tankstation bevindt, een belangrijke 
halteplaats op de Hoge Snelheidstramlijn (HST) die Arn-
hem CS met de attractieparken en park De Hoge Veluwe 
verbindt. Hier zou eventueel – ook in samenwerking met 
Defensie – een helibrug naar het Duitse vliegveld Weeze 
kunnen verrijzen. Zo wordt het hele gebied door nieuwe 
verbindingen en verhoogde activiteit en bedrijvigheid 
meer bij de stad betrokken, zonder dat het daar last van 
ondervindt. 

Deelnemers: 
Frank Donders, ondernemer
Anne ten Ham, ontwerper
Pieter Jongelie, creatief ondernemer
Wouter Rooijackers, student Academie van Bouwkunst Arnhem
Margit Schuster, landschapsarchitect 

Begeleiders: 
Ton Schulte, kunsthistoricus
René Vossebeld, adviseur militaire cultuurhistorie



eeN geoRgANiseeRDe CUlTURele VRijsTAAT

Het huidige gebied bestaat uit verschillende enclaves – de 
militaire complexen, Burgers Zoo, het Nederlands  
Openluchtmuseum en De Zone – die als eilanden in een 
ongedefinieerd terrein liggen. Het voorstel ligt in het 
verlengde hiervan: het creëren van een culturele broed-
plaats. Defensie vertrekt en er komt een denkbeeldig hek 
om het hele gebied heen. Hierbinnen wordt de regelgeving 
drastisch verminderd. Ten eerste gaat de stempel ‘na-
tuur’ eraf, omdat dit teveel beperkingen geeft. Maar ook 
daarnaast gelden zo min mogelijk regels. Hiermee zijn de 
randvoorwaarden geschapen voor een culturele broed-
plaats, waar veel meer dan elders mogelijk is, zoniet alles 
kan. Deze ‘Gereguleerde Vrijstaat’ staat in principe open 
voor iedereen. Zo zullen er in het gebied door individu-
ele of gemeenschappelijke culturele initiatieven vanzelf 
nieuwe enclaves ontstaan, die tezamen een soort eilanden-
rijk vormen. Er zou zich bijvoorbeeld een experimenteel 
centrum voor kunst, wetenschap en techniek kunnen 
ontwikkelen, een spontaan volkstuinencomplex, een 
‘Nutuurvrijstaat’ of een ‘kunstenaarsgoelag’ met ateliers 
en woonruimten. Binnen deze enclaves kunnen letterlijk 
dingen gemaakt worden, maar ook tijdelijke projecten 
of evenementen plaatsvinden. Denk daarbij aan bijvoor-
beeld een motorcross die wordt gehouden over paden die 
door de deelnemers al doende worden aangelegd. Vluch-
tige kunstvormen als muziek en theater of een mentaal 
nomadenlandschap. 

Experimenten, gebeurtenissen en belevingen staan 
centraal. De nieuwe enclaves zijn niet perse duurzaam en 
statisch van karakter, maar kunnen opbloeien en ook weer 
afsterven om elders de kop op te steken. De sporen die zij 
nalaten geven een nieuwe cultuurhistorische gelaagd-
heid aan het gebied dat zich als een levend organisme zal 
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Met het Kröller-Müller Museum, het Nederlands  
Openluchtmuseum, het toekomstige Nationaal Historisch 
Museum en het project De Zone zijn kunst en cultuur rond 
het workshopgebied goed vertegenwoordigd. Tel daarbij op 
de cultuurhistorische ontwikkelingen die hier in de loop 
der eeuwen hebben plaatsgevonden. Hoe aan deze specifieke 
plek een culturele invulling te geven, bleek een interessante 
opgave. Ieder vatte het begrip ‘cultuur’ vanuit zijn of haar 
eigen expertise geheel anders op. Juist deze onenigheid leidde 
echter tot een idee dat van deze ‘non-plek’ een uniek stukje 
Nederland kan maken.
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ontwikkelen. Belangrijk daarin zijn ook de onderlinge 
verbindingen. Naast de bestaande vaste verbindingen 
ontstaat er een spontaan netwerk aan wandel-, fiets- en 
boomkruinpaden waardoor er een kralenketting ontstaat 
met de individuele enclaves als steppingstones. Het geheel 
wordt ontsloten door een afslag van de A12 waardoor deze 
artistieke archipel internationaal bereikbaar is voor alle 
initiatiefrijke cultuurliefhebbers.  En dan: laissez faire, 
laissez passer binnen de grenzen van de georganiseerde 
culturele vrijstaat.

Deelnemers: 
Peter van Aarsen, architect
Alphons ter Avest, beeldend kunstenaar
Francois Bergmans, creatief ondernemer
Tamara Rookus, O.P.A.
Jonmar van Vlijmen, ontwerper
Daphne van der Wal, landschapsarchitect

Begeleiders: 
Karin Hofman, zelfstandig coach
Rob Sweere, beeldend kunstenaar
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In eerste instantie zou het gebied ‘onthekt’ moeten worden 
omdat de vele hekwerken de netwerken van mens en dier 
verstoren. Dit geldt natuurlijk ook voor de A12, dé fysieke 
en psychologische barrière in Arnhem Noord. Mensen 
zoeken rust en ruimte en vermijden daarom deze plek. We 
gaan de A12 echter niet uitvlakken of verstoppen, maar 
maken hem tot ruggengraat van het ontwerp. Concreet 
betekent dat: hekken weg en zodanig inrichten dat auto-
mobiliteit wordt ontmoedigd. De oude tramlijn langs de 
Deelenseweg wordt opnieuw aangelegd en uitgebreid, 
zodat een rondrit kan worden gemaakt. Het asfalt gaat er 
dan uit. Bij het bestaande tankstation aan de A12 komt een 
transferium dat vanaf de snelweg met de auto en vanuit 
het gebied bereikbaar is. Vanaf hier kan iedereen wande-
len, fietsen of erop uit met de tram. We halen het witte 
fietsenplan weer van stal en moderniseren het systeem 
bijvoorbeeld met een chipkaart. Op twee plekken wordt op 
creatieve wijze, de ene keer over en de andere keer onder 
de A12, een doorgang voor mens en dier ontworpen. Rond 
de schakelplekken in het gebied kan zich kleinschalige 
bedrijvigheid ontwikkelen die past bij het recreatieve ge-
bruik. Een ontwerpende benadering zorgt voor een land-
schappelijk mooi resultaat. 

Vervolgens buigt de groep zich over het vraagstuk van de 
natuurlijke processen en het duurzaam gebruik van  
natuur en landschap in Arnhem Noord. De veldverken-
ning ’s ochtends in het gebied en het bestuderen van de 
luchtfoto en het kaartbeeld leidt tot de keuze voor het 
zelfoplossend vermogen van natuurlijke processen. De 
brainstorm brengt ons op een educatieve route voor een 
breed publiek. Het thema is ontgiften, acties die leiden tot 
het verwijderen van gifstoffen uit bodem, water en lucht, 
als gift aan Arnhem Noord. Langs de A12 en rond de  

gifT of De 
geNeUgTeN VAN 
HeT DeToxbos

woRksHop NATUUR

Natuur is in ons land, waar elke vierkante meter een functie 
heeft, in de eerste plaats een autonoom werkend systeem 
met eigen wetten en een zelfoplossend vermogen. Wij 
kiezen daarom uitdrukkelijk niet voor een conservatieve 
natuuropvatting, maar voor het faciliteren van het na-
tuurlijke proces. Onze belangrijkste opgave daarbij is weer 
dynamiek in het gebied te brengen door het beter toegan-
kelijk en beleefbaar te maken.
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recreatieparken worden naaldbomen gekapt en stroken 
loofbos geplant om in deze zone zoveel mogelijk fijnstof 
uit de lucht te halen. De gifroute vertelt de bezoeker wat er 
zoal in de bodem zit en wat dat betekent voor het opper-
vlakte- en grondwater. Een internationaal erkend centrum 
voor bodemonderzoek, het BROC (Bodem Reinigings 
Opleiding Centrum), mag niet ontbreken. Hier willen we 
experimenteren met stoffen in groei en kringlopen. Het 
publiek krijgt daar de uitleg die nodig is om milieubewust 
gedrag te ontwikkelen. Het komt er tevens te weten welke 
rotzooi er al in hun lijf zit via milieu en voeding en kan 
vervolgens rechtstreeks door naar het ‘Detox Wellness 
Centre’ om te ontgiften. Verantwoord en duurzaam vlees 
eten kan in een exquise wildrestaurant. Het faunabeheer 
in de regio zorgt dat mens en dier harmonisch samenleven 
en levert overtollige, gezonde dieren aan het restaurant. 

Zo zien wij Arnhem Noord werken aan een gezonde en 
duurzame toekomst.

gifT of De geNeUgTeN VAN HeT DeToxbos

Deelnemers: 
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Julius van der Vaart, kunstenaar/ontwerper
Hans Venhuizen, conceptmanager 

Begeleiders: 
Riet Dumont, landschapsecoloog en adviseur integrale gebiedsontwikkeling
Kim Lokers, producer 



kAppÛH NÂH: VRijgeVoCHTeN ReCReëReN.

Arnhem Noord is in feite al een goudmijn aan recreatieve 
bestemmingen: het Nederlands Openluchtmuseum,  
Burgers Zoo, het Kröller-Müller Museum, het toekomstige 
Nationaal Historisch Museum en Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe trekken een (inter)nationaal publiek. Nu is 
dat echter los zand, ook al liggen deze topattracties op een 
steenworp afstand van elkaar. Ze trekken dagjesmensen 
maar weten samen niet te verleiden tot een langer verblijf. 
Onze ingrepen zijn erop gericht daar verandering in te 
brengen: van de dagjesmens naar de weekjesmens, die 
tenminste een lang weekend of (mid)week blijft. De speer-
punten van het plan zijn: het landschap herkenbaar en 
aantrekkelijk presenteren en het aanbod met vrijgevoch-
ten activiteiten en avontuurlijke verblijfsmogelijkheden  
te versterken. 

Daartoe openen we het landschap. Onder het motto: 
‘Kappûh Nâh!!!’ wordt het onaantrekkelijke bos tussen de 
Deelense- en Kemperbergerweg opgeruimd ten gunste van 
heidevelden en open plekken. Het kappen gebeurt volgens 
de grenzen van openbaar en privé. Alle gebieden waarvoor 
hetzij een pasje of uniform, hetzij een toegangskaartje of 
jaarabonnement nodig is, worden duidelijk begrensd en 
zichtbaar als enclave in de open ruimte. Alleen de bestaan-
de, deels historische, wegenstructuur blijft als door bo-
men geflankeerde lanen aanwezig. De nieuwe heidevelden 
en open terreinen worden ingezet voor vrije recreatie met 
verblijfsfuncties als de ‘One Night Stand’ een plek waar je 
ongedwongen kunt kamperen, de ‘Do-it-yourself Dutsja 
vakantiehut’ en de ‘Drive-Up-Camper-Toren’, die direct 
vanaf de A12 toegankelijk is en behalve een camperspot ook 
een schitterend panorama biedt. 

woRksHop ReCReATie

kAppÛH NÂH: 
VRijgeVoCHTeN 
ReCReëReN.

De Achtertuin van Arnhem is nu een nietszeggend stuk 
bos waarin een aantal afgeschermde recreatieve func-
ties van nationaal niveau verborgen liggen, evenals 
een groot defensie-complex en een barrière in de vorm 
van de A12. Dit gebied biedt echter enorme recreatieve 
mogelijkheden.
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Aan de reeds aanwezige recreatieve trekkers worden vrij-
gevochten varianten toegevoegd, waaraan door het groei-
ende aantal stringente regels elders in het land steeds meer 
behoefte zal ontstaan. De ‘Drive-Up’ kan tevens als transfe-
rium dienst doen van waaruit men meteen het ‘Drive-Inn 
Bos’ in kan rijden. Daarnaast wordt gedacht aan een hip-
pisch crosscountry centrum. Op de voormalige militaire 
oefenterreinen aan de overzijde van de Koningsweg kan 
naar hartenlust gejaagd en geschoten worden in ‘Embed-
ded Wonderland’. Het NIBRA (Nederlands instituut voor 
Brandweer en Rampenbestrijding) wordt uitgebreid tot 
Nationaal Rampenmuseum, waarbij in onbruik geraakte 
landingsbanen ingezet kunnen worden voor demonstraties 
van vliegtuigbranden. De defensie-infrastructuur vormt 
ook startpunt en thuishaven voor ‘Zeppelin-safari’s’ over 
de Veluwe. 

Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt de tramlijn 
naar de Hoge Veluwe hersteld. Voor fietsers en wandelaars 
worden extra verbindingen onder de A12 aangelegd. Ter-
reinwagens kunnen in het vervolg via een sluiproute, de 
‘4x4-SUV-Shortcut’, om knooppunt Waterberg heen om 
het gebied te bereiken. 

kAppÛH NÂH: VRijgeVoCHTeN ReCReëReN.
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Begeleiders: 
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De ACHTeRTUiN

in een van zijn romans het Parijs van zijn tijd met een  
Amerikaans woud vol onzichtbare indianen, die bekend 
zijn met alle geheimen. In de negentiende eeuw werd men 
gevoelig voor de immanente poëzie van de grote stad. Ze 
lokte de mensen uit de vertrouwdheid van hun huizen en 
dagelijkse sleur, liefst in de uren dat vertekeningen optra-
den door schemer, mist en kunstlicht. Men werd gevoelig 
voor gradaties van licht en donker, groot en klein, mist en 
nevel, kortom de gruwelijke schoonheid van de grote stad. 

Met dezelfde gevoeligheid speurden Hans Jungerius en 
Harro de Jong naar oude wegen op verkeersknoop  
Grijsoord. Ze spreken van de ellendige Veluwe zoals  
Reinier van Genderen Stort altijd zal spreken van de 
eenzame Veluwe.* Die adjectieven vormen haar aura, dat 
‘vreemde spinsel uit ruimte en tijd’ zoals Walter  
Benjamin het noemt, ‘dat plotseling verschijnen van een 
verte, hoe nabij ook’. 
Arnhemmers maken een begin met het ontdekken van ver-
te in hun achtertuin. Wat een verbazingwekkende rijkdom 
aan sporen die de verschillende vormen van bedrijvigheid 
op en rond de Veluwe hebben achtergelaten! Inclusief de 
immanente poëzie van hun namen: 

lengteduinen .. raatakkers .. veekeringen .. schaapsdriften .. 
wildwallen .. windsingels .. koningswegen .. jachtwegen .. kerk-
wegen .. lijkwegen 

De deelnemers aan de workshops werden uit hun gezapige 
huizen gelokt om zich onder te dompelen in de mysteries 
van hun achtertuin. Ze daalden af naar de humeuze bodem 
met zijn nuances van licht en donker, nat en droog, zuur 
en base, organisch en anorganisch. Ze onderwierpen zich 
aan het plantaardig bewind, dat een bewind is van perma-
nente afbraak en opbouw en van toeval en  

NAwooRD

De ACHTeRTUiN
Een voorouderlijke oom van mij, Arnold Verstegen, 
emigreerde in 1850 van Oost-Brabant naar Little Chute in 
Wisconsin, Amerika. In plaats van vruchtbare akkers zoals 
hem was voorgespiegeld, troffen hij en zijn lotgenoten er 
woeste bosgrond aan. De eerste jaren verbouwde hij zijn 
graan en boekweit tussen de boomstronken. De beschei-
den waterval in de Fox River bracht hem op het idee samen 
met zijn broer een watermolen te bouwen, de Zeeland 
Mills, genoemd naar zijn (en mijn) geboortedorp. In plaats 
van nog langer in de grond te wroeten, maalde hij voort-
aan het graan voor de boeren uit de streek, wat hem geen 
windeieren legde. Hij prijst in zijn brieven naar het thuis-
front de vrijheden van het land. Hier had je geen kap- of 
visvergunning nodig. Hier was alles vooruitgang. 
Maar wat is vooruitgang? De missie-pater die de boertjes 
van de oost-Brabantse zandgronden onder valse voor-
wendsels naar het nieuwe land lokte, had eerder samen 
met de regionale congresafgevaardigde annex projectont-
wikkelaar de indianen met enige aandrang uit het gebied 
verdreven. Ze moesten naar een plek 36 mijl verderop naar 
het westen, waarvan ze later ongetwijfeld weer zijn verdre-
ven. Zo kwam de Fox River Valley vrij voor energieke ko-
lonisatie. Grond werd gekocht en weer verkocht, de rivier 
gekanaliseerd, wegen verhard, een spoorlijn aangelegd

Zou er nog wat te zien zijn van al die tracks in de bossen 
van Little Chute waar de Menominee-indianen  feilloos de 
weg moeten hebben geweten? Honoré de Balzac vergelijkt 
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*  Ook meldde hem oom Sijmen velerlei mistroostigs betreffende 
de wijze waarop Arnhem langzaam veranderde. De paarden-
tram sukkelde niet meer onder de hooge boomen van den singel, 
de stad breidde zich uit, stijgend naar het noorden. Electrische 
trams ronkten door de straten, verontrustten tot middernacht 
en later den vroegen sluimer der ouden singels en vermeerder-
den het verkeer en de havendrukte aan de Rijnkade. Alleen het 
gedeelte waar kleine Inez had gewoond bleef ongerept; aldaar 
klonken de stappen van den laten voorbijganger nadrukkelijk 
als vroeger en vermocht oom Sijmen het langzame ritme te vol-
gen, totdat het in de stilte van den avond allengs verstierf. Het 
nijver snorrend rad der lijnbaan, dat zoo menig maal kleine Inez’ 
droomende schoolgang een eindweegs begeleid had, was ver-
stomd, gelijk het rhytmisch knarsen der zware zagen in de hout-
zagerij aan gene zijde der stille kreek. Straten werden aangelegd, 
fabrieken verrezen. Ook Sijmen betreurde dezen aanwas van 
het moderne leven en herdacht met weemoed het klappen der 
zweepen en de stofwolken, opgejaagd door de laatste diligences, 
die hij had zien rollen over de wegen der eenzame Veluwe.

Reinier van Genderen Stort, Kleine Inez, 1925

De ACHTeRTUiN

improvisatie. Ze waren erop uit in te grijpen maar dan wel 
op een manier die aansluit bij dit regiem. Ze werden ge-
voelig voor grenssituaties, of het nu de boerderij is aan de 
bosrand die associaties oproept met verzet en illegaliteit, 
of het hek en de poort, die beloftes vormen van nieuwe 
horizonnen. Ze schiepen hybride plaatsen waar dwang en 
vrijheid samengaan in de gereguleerde vrijstaat, waar men 
de vrijwillige gevangene kan worden van de snelweg en 
waar de oorlog kan verkeren in een spel.

Maar de achtertuin is niet alleen Pret! Genot wordt mede 
gevoed door ontzetting. Zo roept de leegte zowel verlan-
gen als angst op. Bos moet volgens de workshopdeelne-
mers worden gekapt om ruimte te maken voor vacantie-
pret (vacare). Maar nog niet zo lang geleden moest de hei 
worden bebost vanwege de angst voor de leegte (horror 
vacui). Iets van de camouflagetactiek van de Duitsers blijft 
bewaard in het begrip van het bevrijde wonen. De plek-
ken daarvoor moeten worden uitgehakt in de saaie bossen 
(kappen voor kappen). Maar het bos dat vervolgens het 
wonen omsingelt wordt bij uitstek de plaats van verduiste-
ring en verheimelijking, zoals mooi verbeeld in de film De 
Noorderlingen. En wat zal er gebeuren met de velden en 
akkers die naar het schijnt hun langste tijd hebben gehad? 
Grote kans dat ze zullen voortleven als strooivelden en 
dodenakkers.

(Deftig) Arnhem heeft nooit veel op gehad met de vooruit-
gang. Het voordeel daarvan is dat niet al het leven dat zich 
schuilhield op zijn achtererf rigoureus werd verjaagd. Dit 
biedt goede vooruitzichten om, zoals in een van de work-
shops werd bepleit, ‘ook de beesten eens binnen te laten’. 
En de indianen, natuurlijk. 

Ton Verstegen
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