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STILLE GETUIGEN
HARDE FEITEN

‘Stille Getuigen Harde Feiten’ is een kunstproject op de voormalige vliegbasis Twente
in opdracht van gemeente Enschede en Area Development Twente ADT
in samenwerking met PARKLAAN Landschapsarchitecten

in

STILLE GETUIGEN HARDE FEITEN

Een viertal historische en monumentale objecten op de voormalige vliegbasis Twente zijn
getransformeerd tot betekenisvolle plekken in een ‘schuldig landschap’.
Evenwijdig aan het nieuw gegraven beekdal loopt een herinneringspad, deels door het bos,
deels door het open gebied. Wandelend beleeft men de in onbruik geraakte gebouwen en
objecten die in stilte nog getuigen van de harde feiten die dit landschap in de vorige eeuw
heeft beleefd. Het pad rijgt de objecten aaneen tot een rijk en hier en daar gevoelig verhaal
en verbindt dit met de nieuwe natuur in een 21e eeuws landschap.
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AFSZ PARALLAX

Op drie plaatsen in het gebied bevonden zich brandstof tanks voor de F16 straaljagers, AFS (Air Fuel Station).
Een AFS bestaat uit twee grote betonnen opslagtanks die volledig in een grondlichaam waren ingegraven.
Twee van de drie AFS op vliegbasis Twente zijn afgebroken, maar AFS-zuid was zodanig mooi gesitueerd ten opzichte van
het gebied dat het schreeuwde om als ‘stille getuige’ behouden te worden. Het is getransfomeerd naar een uitkijkpost
voor vogelaars en natuurliefhebbers.
De tanks zijn gedeeltelijk vrijgegraven en de dikke betonnen wanden zijn deels ‘afgeknabbeld’. De oostzijde van het object
keert de voormalige militaire vliegbasis ‘de rug toe’, de westzijde daarentegen opent zich naar het landschap, het beekdal
en de nieuwe natuur.

Parallax verwijst naar -kijken met twee ogen- waardoor wij ruimte en diepte waarnemen.

Geheimzinnige tunnels gaven toegang tot de verborgen tanks.
Nu zijn de tunnels afgesloten door een deur, maar speciale lenzen
geven een bijzondere kijk op het interieur.

C26 DOPPLER
In dit monumentale gebouw, een ‘run-up’, werden straalmotoren van onder andere de F-16 straaljagers getest.
Door de zwaar geïsoleerde bekleding was het gebouw zo goed als geluiddicht.
Aan de achterzijde van het gebouw zat een gigantische koker die het gedreun van de straalmotoren omhoog stuwde.
Zoals AFSZ PARALLAX kijken en diepte als thema’s heeft, zo staat in C26 DOPPLER ‘tijd en geluid’ centraal.

Het doppler-effect is het natuurkundige fenomeen waardoor
naderend geluid een hogere toon lijkt te hebben
dan geluid dat zich verwijderd.
Dit landschap was een luchtmachtbasis
en wordt nu een natuurontwikkelingsgebied.
De tijd die zich van ons verwijderd heeft een andere ‘klank’
dan de tijd die nog voor ons ligt.

In stilte getuigen...
De geluiddempende wandbekleding is geheel verwijderd.
Het metalen frame van het gebouw is nu het kader
waarbinnen allerlei geluiden kunnen worden beleefd .
In de de grote hal (Basilica) hangen kokers. Uit sommige
kokers komt het geluid van een overvliegend vliegtuig,
terwijl uit andere kokers het gezang komt van vogels.
...over harde feiten
Uit de geluiddempers (Silincers) achterin de hal lijkt een
zacht geroezemoes te komen. Tussen de lamellen zitten
enkele verborgen, soms pijnlijke verhalen, de ‘oral history’
van dit landschap.
Er is een verhaal over het hervonden wrak van een
verongelukt vliegtuig, waar de resten van de bemanning nog
in aanwezig bleek. Een verhaal vertelt over boeren die door
de Duitse bezetter ‘rücksichtlos’ van hun erf zijn verjaagd.
Er is het ‘door de ziel snijdende’ verhaal van (en door)
een dochter wiens vader sinds de 2e wereldoorlog is
vermist en van wie tot op de dag van vandaag nog niets is
teruggevonden.

Kroonjuweel
Als het geheel van C26 Doppler het beeld oproept van een een
sacrale ruimte, dan roept de ‘staart’ van het gebouw, waar vroeger
het geluid van de straalmotoren richting de hemel werd gestuwd,
de associatie op van een apsis, het ‘heilige der heilige’.
Hier heerst een ‘oorverdovende’ stilte,
maar af en toe hoor je de kenmerkende roep van de veldleeuwerik,
de ‘bekroning’ op het natuurontwikkelingsproject.
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Een kaarsrechte taxibaan snijdt als een monumentale as door het bosgebied van vliegbasis Twente en verbindt zo
C26 DOPPLER met TARGET.
Deze ‘kogelvanger’ ligt als een geheimzinnig, kapelvormig object verscholen in het bos tegen de hellingen van Lonnekerberg.
Tijdens de 2e wereldoorlog gebruikten Duitse jachtvliegtuigen dit object om hun boordwapens op uit te richten.

Schokgolf
Een nieuw hekwerk zorgt er nu voor dat de kwetsbare binnenruimte met het zandbed niet toegankelijk is voor
publiek. Tegelijkertijd lijken de spijlen van het hek nog na te dreunen van de granaten die hier met groot geweld
werden afgevuurd.
Tegen de achterwand is tot aan het plafond een zandbed geschoven bedoeld om de granaten en kogels te vangen.
Vanuit het duister lichten nu 5 zilverkleurige bollen op.

TARGET

‘Hindsight’
Via de aarden wallen links en rechts van de kogelvanger kan men het dak beklimmen. Dit opgetilde plateau biedt een
prachtig uitzicht over het beekdal en de varens in het bos aan de voet van de Lonnekerberg.
Een 2 meter hoge muur blokkeert het zicht op de voormalige opstelplaats van de jachtvliegtuigen, de taxibaan richting
C26 Doppler en het open landschap van de voormalige luchtmachtbasis. Op de muur zit echter een instrument dat
functioneert als een periscoop. Via een opening aan de onderzijde van de stalen koker en een ingenieus systeem van
spiegels kan men over de muur heen, terugkijken in de zichtlijn van de taxibaan naar C26 DOPPLER.
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Even verderop, nog dieper verborgen in het bos treffen we nóg zo’n mysterieus object aan.
Dit is de kogelvanger van de schietbaan voor het oefenen in het schieten met handwapens.

Splinters
In de houten wanden van de kogelvanger zien we talloze ‘schampschoten’ die ons
doen herinneren aan het schieten met scherp, de snelheid en de destructieve
kracht van de kogels, ‘littekens in het hout als stille getuigen’.

Scherpe inkepingen in de tralies die nu de kwetsbare binnenruimte van de kogelvanger beschermen
herinneren aan de vaart en energie van de rondvliegende kogels.
Het oppervlak van de tralies is gematteerd, maar de liggende vlakjes van de inkepinkjes zijn gepolijst.
Invallende zonlicht spat op de inkepinkjes uiteen.

