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OF ME
hedendaagse kunst in een 
historisch landschap 
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Op de Veluwe, aan de rand van Arnhem-Noord en tegen 
het dorp Schaarsbergen aan, ligt vlak naast de ingang 
van het drukbezochte Nationaal Park de Hoge Veluwe 
met het Kröller-Müller Museum, een bijzonder stukje 
historisch landschap. Een ‘verborgen’ landschap, 
met een indrukwekkende militaire geschiedenis die 
zijn oorsprong vindt in de Tweede Wereldoorlog: 
Buitenplaats Koningsweg. In de afgelopen jaren 
ontwikkelde het gebied zich in de luwte tot ‘culturele
enclave’ waar kunstenaars zich lieten inspireren door 
de overweldigende natuur en de cultuurhistorische 
achtergrond, en waar bezoekers tentoonstellingen 
bezochten die kunst, natuur en historie samenbrachten. 
In een markante, voormalige stookruimte op dit terrein
ontwikkelt de stichting Machinery vanaf 2019 in 
samenwerking met kunstenaars en mensen uit 
andere creatieve disciplines een presentatieruimte 

voor hedendaagse kunst: MACHINERY OF ME. De 
stookruimte wordt hiervoor bouwkundig aangepast 
en heringericht. Het doel is de bijzondere betekenis 
van deze plek door middel van een veelzijdig cultureel 
programma nu ook permanent voor publiek te ontsluiten. 
Een aantal tentoonstellingen per jaar, die soms volgen 
op een artist-in-residency, worden gecombineerd met 
artist talks, lezingen, verkenningen van de omgeving 
en zondagochtendconcerten – alles direct of indirect 
gebaseerd op of geïnspireerd door het DNA van de plek. 
In samenwerking met kunstacademies worden daar-
naast workshops georganiseerd waarin studenten aan 
de hand van een specifiek educatief programma 
de omgeving ontleden, in kaart brengen en er nieuwe 
betekenis aan geven. MACHINERY OF ME wordt op 
deze manier een ruimte voor reflectie, inspiratie en 
ontmoeting op een betekenisvolle plek. 

S A M E N V A T T I N G
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hier door de 
Duitse Luftwaffe het grootste militaire vliegveld in bezet 
gebied gebouwd: ‘Fliegerhorst Deelen’. De grootte van 
het vliegveld is vergelijkbaar met het huidige Schiphol. 
Met kazerneterreinen vermomd als boerendorpjes en 
vliegtuighangars als boerenschuren bleef de vliegbasis 
lange tijd onopgemerkt door de geallieerden. Op 
archieffoto’s zijn zelfs koeien te zien gemaakt van 
papier-maché die de vijand moesten doen geloven 

De locatie van MACHINERY OF ME maakt onderdeel uit van een 
gebied dat vanwege de rijke militaire geschiedenis een 

belangrijke cultuurhistorische waarde heeft. 

dat hier nietsvermoedend vee graasde.
De overblijfselen van Fliegerhorst Deelen zijn - 
verspreid over bos, heide en akkers – bij weinigen 
bekend, maar vormen een boeiend cultuurhistorisch 
landschap. Wij beschouwen het als een van onze 
belangrijkste taken om de bezoekers van MACHINERY 
OF ME kennis over deze cultuurhistorische achtergrond 
mee te geven. Het (immaterieel) erfgoed van de 
Tweede Wereldoorlog raakt door het verstrijken van 

I N L E I D I N G
G E N I U S  L O C I

Buitenplaats Koningsweg
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de tijd steeds verder van ons verwijderd. Juist een locatie
als Buitenplaats Koningsweg, waar de geschiedenis 
fysiek aanwezig is en tot de verbeelding spreekt, kan 
bijdragen aan de herbeleving en hedendaagse invulling 
van verhalen uit vervlogen tijden. Dit wil MACHINERY 
OF ME realiseren met een cultureel programma van 
presentaties en activiteiten die relevante onderwerpen 
bevragen, die intrigeren en die de bezoeker aanzetten 
tot reflectie en contemplatie.  
Na de oorlog is het terrein door Defensie in gebruik 
genomen als ‘Kamp Koningsweg Noord en Zeven 
Provinciën’ (KKN/ZP). In 2011 is het verkocht 
aan projectontwikkelaar KondorWessels Projecten 
en omgedoopt tot Buitenplaats Koningsweg. Op 
het terrein staan gebouwen uit verschillende 
bouwperioden, waarvan een deel is aangemerkt 
als Rijksmonument. Nadat de gebouwen op KKN/ZP 
de militaire functie verloren hebben zij, in afwachting 

van herontwikkeling, gedurende een aantal jaren 
verschillende invullingen gehad. Een belangrijke 
functie was die van kunstenaarsateliers, een prelude 
op de nieuwe identiteit als ‘culturele enclave’. Deze 
identiteitsvorming werd versterkt doordat een 
aantal kunstenaars en curatoren op het terrein onder 
de naam ‘Code Rood’ van 2013 tot medio 2017 een 
maandelijkse kunstmanifestatie organiseerde waarin 
tijdelijke, hedendaagse kunstwerken werd getoond 
verspreid over de Buitenplaats. Het project was specifiek 
in het leven geroepen om de gebouwen die in tijdelijk 
beheer waren tijdens de planontwikkelingsfase, een 
culturele functie te geven. De kunstwerken waren te 
zien op bijzondere locaties op het terrein, waaronder 
een kleine kapel en voormalige portiersloge. Deze en 
enkele andere activiteiten van culturele partners zijn 
niet meer actief maar hebben het gebied wel op de 
culturele kaart van Arnhem gezet. 

impressie Code Rood
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locat ie Bui tenplaats Koningsweg

Buitenplaats Koningsweg

Buitenplaats Koningsweg

Nat ionale Park De Hoge Veluwe

A50

A12

Arnhem
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impressie ‘F l iegerhorst  Deelen’

hangar gecamouf leerd a ls boerenschuur Luftnachr ichtenhel fer innen of  ‘Bl i tzmädel ’  waren gehuisvest 
op Bui tenplaats Koningsweg
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MACHINERY OF ME wordt ontwikkeld in de voormalige 
stookruimte van gebouw ‘Kamp Koningsweg Noord 26’ 
(hierna: KKN26); een imposant, langgerekt gebouw uit 
1960 dat dienstdeed als opleidingscentrum voor het 
Ministerie van Defensie. Het gebouw dat bestaat uit 
leslokalen, munitiekelders, een cinema en de 
genoemde stookruimte, neemt een centrale plek in 
op de Buitenplaats Koningsweg. Aan de achterzijde 
grenst het aan de bosrand, waardoor de bezoeker 
van het gebouw een prachtig verstild uitzicht heeft 
op het bos waar zelfs herten kunnen worden gespot. 
Aan de voorzijde kijkt het uit op een plein met een 
levendig karakter waar onder andere horecagelegen-
heid ‘Garage Royal’ gevestigd is, een veel bezochte 
plek door bewoners uit Arnhem en daarbuiten 
vanwege de mooie ligging en het uitgebreide terras.
Grote olieketels in de voormalige stookruimte van 
KKN26 voorzagen een aantal gebouwen op KKN van 
energie. Het is een hoge en open ruimte van 61 m2 en 
circa 7 meter hoog, die gedeeltelijk ondergronds ligt. 
Het betreden ervan gaat via een enigszins ‘verborgen’ 
ingang aan de achterkant van het gebouw. De relatief 
kleine en onopvallende deur creëert een verrassingseffect 
bij bezoekers die te midden van bos en heide een grote 
en markante ruimte binnentreden waarvan je de omvang
van buiten niet kon vermoeden. Deze verrassende 
beleving wordt in de herbestemming van het gebouw 
door MACHINERY OF ME omarmd en versterkt. Het is 
immers juist dit bijzondere, ‘verscholen’ karakter dat 
naadloos aansluit op de geschiedenis van de voormalige 
vliegbasis die gedomineerd wordt door verborgenheid 
en vermomming. Uiteraard is de locatie van MACHINERY
OF ME op het terrein door goede bewegwijzering wel 
duidelijk te vinden. Na het betreden van de ingang 
komen bezoekers eerst in een entreegebied waar naast 
sanitaire voorzieningen ook een trap naar de lagergelegen
videoruimte (44 m2) gesitueerd is. Daartegenover bevindt 
zich nog een opslag- en werkruimte van 44 m2. In totaal 
beslaat MACHINERY OF ME meer dan 180 m2.

De architectonische aanpassing van de ruimte maakt 
gebruik van verwijzingen naar de voormalige functie 
ervan, en daarnaast is de aansluiting op het omringende
landschap een belangrijk uitgangspunt geweest. Zo 
wordt een groot raam dat uitkijkt op het bos aan de 
achterzijde intact gelaten en is ervoor gekozen het 
natuurlijke licht te filteren, waarbij toch zicht op het bos 
blijft bestaan. Ook blijven enkele oorspronkelijke details 
behouden als verwijzing naar de energie die vele jaren 
op deze plek werd opgewekt en de metershoge 
olieketels die er stonden.

Planning en werkzaamheden
De initiatiefnemers van MACHINERY OF ME, 
Maarten Verweij en Rieke Righolt, zijn tevens eigenaar 
van de ruimte en hebben grote ambities met de plek. 
De ontwikkeling van de ruimte tot een karakteristieke 
en permanente presentatie-instelling met een hoog-
waardig artistiek programma is geen eenmalige 
aangelegenheid maar bestaat uit een zorgvuldig 
uitgedacht meerjarenplan. In het eerste halfjaar van 
2019 wordt de voormalige stookruimte verbouwd en 
heringericht. Het programma van MACHINERY OF 
ME zal van start gaan in september 2019 en bestaat 
uit tentoonstellingen met daaraan verbonden 
publieksactiviteiten, artist-in-residencies, educatieve
workshops en concerten. De ruimte wordt op zo’n 
manier aangepast dat deze functies optimaal kunnen 
worden uitgevoerd. Voor een groot deel zorgen de 
initiatiefnemers zelf voor de financiering van de 
verbouwing. 

H E R B E S T E M M I N G  T O T 
P R E S E N TAT I E R U I M T E : 
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voormal ige stookru imte



9

M A C H I N E R Y  O F  M E

impressie ingang MACH I N E RY OF M E

impressie lobby MACH I N E RY OF M E
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impressie presentat ieru imte MACH I N E RY OF M E

impressie presentat ieru imte MACH I N E RY OF M E
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plek voor contemplatie, weg van de haast van alledag.
De directe omgeving van MACHINERY OF ME vormt een 
belangrijk onderdeel van het bezoek. Bezoekers leggen 
altijd een (korte of lange) route af door een bosrijke 
omgeving om op de plek te arriveren. Dit maakt de geest 
leeg en ontvankelijk, een ervaring die de initiatiefnemers 
eerder zelf hebben beleefd tijdens een bezoek aan het 
Teshima Art Museum in Japan en die sindsdien als bron 
van inspiratie dient. Dit Japanse museum op een klein 
eiland is te bereiken via een speciaal daarvoor aangelegde 
route die leidt door een bosrijke omgeving en aangelegde
tuinen met als specifiek doel dat bezoekers in alle rust 
en met ‘lege geest’ arriveren en open staan voor de kunst 
die in het museum getoond wordt. Ook het nabijgelegen 
Kröller-Müller Museum stoelt in zekere zin op dit 
principe. 

D O E L S T E L L I N G E N

– 1 –
MACHINERY OF ME 

maakt een publiek toegankelijk cultureel programma mogelijk waarbij 
het DNA van de plek direct of indirect als uitgangspunt dient

Gevestigd in een gebied waar de bezetter in de Tweede 
Wereldoorlog een grootschalige vliegbasis bouwde en 
dat vermomde als boerendorp, in een gebouw dat 
decennialang dienstdeed als educatieve ruimte voor 
militairen en dat in de afgelopen jaren door kunstenaars
werd gebruikt voor het maken en presenteren van 
kunst, willen we met de MACHINERY OF ME nadrukkelijk 
iets ‘teruggeven’ - aan de plek en haar bezoekers, aan 
de omwonenden, aan Arnhemse kunstenaars en aan de 
stad. Dit doen we door kunst te tonen die een relatie legt 
met het intrigerende DNA van de plek en er nieuw licht 
op werpt. Dat betekent geenszins dat er letterlijk werk 
over de Tweede Wereldoorlog te zien zal zijn. Wel dat er 
kunst wordt getoond die actuele onderwerpen bevraagt, 
nieuwe ervaring biedt, die fascineert en de bezoeker 
even laat stilstaan voor een moment van reflectie. Een 
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MACHINERY OF ME is de eerste en enige permanente 
presentatieruimte op de Buitenplaats Koningsweg. 
De ruimte wil met een hoogwaardig cultureel 
programma ontmoeting stimuleren. Ontmoeting 
tussen omwonenden in de directe omgeving van de 
Buitenplaats en mensen die op het terrein wonen, 
werken of recreëren. Ontmoeting tussen kunstenaars, 

studenten en publiek, en ontmoeting tussen verschillende 
kunstdisciplines en nationaliteiten. Dit doen we door 
een specifiek programma te ontwikkelen dat deze 
verschillende doelgroepen aanspreekt, dat een 
kruisbestuiving tussen verschillende disciplines 
stimuleert en dat (kunst)educatie met de praktijk 
verbindt. 

– 2 –
MACHINERY OF ME 

is een plek van ontmoeting 

D O E L S T E L L I N G E N
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D O E L S T E L L I N G E N

Eenmaal per jaar stellen we MACHINERY OF ME als 
artist-in-residency ter beschikking aan een kunstenaar. 
De geselecteerde kunstenaar kan gedurende enkele 
weken (de duur gaat in overleg en is afhankelijk van 
de plannen van de kunstenaar) gebruik maken van 
MACHINERY OF ME als atelier en slaapvertrek en 
van de in het gebouw gevestigde werkplaats. 
Daarnaast faciliteren we uitwisselingmet andere 
kunstenaars en creatieven die wonen en werken op 

het terrein. Na afloop van de residency organiseert 
MACHINERY OF ME een tentoonstelling met werk van 
deze kunstenaar. Het programma is mede in het leven 
geroepen om Arnhemse kunstenaars een (nieuw) podi-
um te bieden. Het ene jaar wordt een open call uitge-
schreven specifiek voor een kunstenaar die woont en/
of werkt in Arnhem en het andere jaar voor een (inter)
nationale kunstenaar (waarbij Arnhemse kunstenaars 
niet worden uitgesloten). 

– 3 –
MACHINERY OF ME 

biedt Arnhemse en (inter)nationale kunstenaars 
ruimte voor residentie en presentatie
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Voor het opstellen van het programma en in de keuze 
voor de kunstenaars werken we samen met een raad 
van advies die bestaat uit ervaren professionals uit de 
beeldende kunst en ontwerpsector. 

De naam MACHINERY OF ME verwijst zowel naar de 
voormalige functie van machinekamer als naar de 
binnenwereld van de kunstenaar. De term ‘machinery’ 
wordt gebruikt om een ‘mechanisme’ aan de duiden; als 
een geheel van radartjes die in elkaar grijpen. Met een 
bezoek aan MACHINERY OF ME krijgt je niet alleen een 
inkijkje in de gedachtegang van de kunstenaar, maar 
wordt je ook aangezet tot reflectie op je eigen 
gedachten en ideeën. 

Een jaarprogramma van MACHINERY OF ME bestaat 
uit:
• 3 x tentoonstelling
• 1 x artist-in-residency
• 4 x zondagochtend muziekconcert
•  een cross-over programma van publieksactiviteiten 

gekoppeld aan de tentoonstellingen
• workhops met studenten 

J A A R P R O G R A M M A

MACHINERY OF ME is een presentatie-instelling voor hedendaagse 
kunst die betekenis toevoegt aan de plek. De kunstenaars en curatoren 
met wie we werken geven met hun werk invulling aan deze betekenis. 


