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Proloog 

Voor u ligt het eerste deel van mijn onderzoek. In dit eerste deel wordt 
kennis gemaakt met een viertal secundaire luchthavens. Met secundaire 
luchthavens worden luchthavens bedoeld die veel kleiner zijn dan bij
voorbeeld primaire luchthavens als Schiphol(S) of Frankfurt. Dit verschil 
in schaal leidt tot de hypothese dat de secundaire luchthaven een beter 
zichtbare interactie met de omgeving heeft. 

De zoektocht naar deze interactie dient als basis voor het onderzoek en 
heeft als doe I om op een andere manier naar de spanning tussen luchtha
ven en omgeving te kijken. De secundaire luchthavens in Antwerpen(A), 
Eindhoven(E), Luik(L) en Maastricht(M) worden gebruikt om in dit span
ningveld een aantal overeenkomstige thema's te herkennen. Het doel 
van deze thema's is een vocabulaire te ontwikkelen dat in het vervolg 
van het onderzoek kan worden gebruikt. 

De externe logica van de luchthaven 
De luchthaven heeft extern een herkenbaar fysiek systeem. Deze wordt 
gevormd door de aanwezigheid van de bovenlokale infrastructuur, de 
luchthaven zelf en de spin-off aan bedrijvigheid die zich in de buurt van 
de luchthaven vestigt en hiermee verbonden is. 
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Proto-stedelijke condities 

Raoul Bunschoten beschrijft in zijn boek het fenomeen Proto-stedelijke 
condities. Deze condities lijken op de emoties van een mens, ze hebben 
een sterk effect op de fysieke verschijning en het gedrag. Ze veranderen 
de stad steeds weer in nieuwe vormen van stedelijkheid. Om deze con
dities te sturen en zo stedelijkheid te vormen, is het volgens Bunschoten 
noodzakelijk methodes te formuleren die ze zichtbaar en operationeel 
ma ken. 

Op het snijvlak van luchthaven en omgeving wordt gezocht naar deze 
Proto-stedelijke condities. Om een stedelijke conditie te kunnen identi
ficeren als proto-stedelijk, kunnen we een aantal eigenschappen bena
drukken. Er wordt gekeken naar situaties die onstabiel en daarmee te
vens dynamisch zijn, situaties die mogelijk een zekere mate van potentie 
hebben en daarmee de voorbode kunnen zijn van een nieuwe stedelijke 
constellatie. Kortom situaties met hun eigen logica, hun eigen verhaal. 
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Methode 

De gekozen methode is generiek en op dezelfde wijze op vier locaties 
toegepast. 

1 

2 

3 

Barrieres vormen de belangrijkste elementen die de stad vorm
geven. Elke barriere kan omgezet warden van negatief naar posi
tief. De territoriale structuur van de luchthaven gaat vaak volledig 
voorbij aan lokale structuren, maar biedt ook kansen. Deze me
thode gaat dan ook over de mogelijkheden om de relatie tussen 
lokaal (5) en globaal (XL) op een nieuwe manier te interpreteren. 

De netwerken die de luchthaven benaderbaar maken warden ge
bruikt als uitvalsbasis om te kijken naar punten van interactie. 

Hierdoor ontstaan een aantal geselecteerde punten waarin beide 
systemen samenvallen. Elk punt beschrijft zijn eigen scenario, dat 
wordt gedefinieerd door lokale condities,de territoriale structuur 
van de luchthaven en de eigenschappen van de bemiddelende 
proto-stedelijke condities. Deze proto-stedelijke condities laten 
specifieke omgangsvormen tussen luchthaven en omgeving 
zien. 
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De taal van de voorstad 

Met enkel het trace van het spoor als mijn gids vertrek ik vanaf het sta
tion Luik-Guillemins richting de luchthaven Luik-Bierset. Vanaf het mo
ment dat ik op mijn fiets stap ben ik naarstig op zoek naar een fietspad, 
of in elk geval naar de geruststelling dat hier daadwerkelijk gefietst mag 
warden. Er is echter geen fietser te bekennen en waarom wordt al snel 
duidelijk. Het centrum van de stad heeft zich in het dal aan de Maas ver
bonden, wat betekent dat mijn tocht richting de luchthaven, die hoger 
gelegen buiten de stad ligt, veranderd is in een etappe die in de Tour de 
France niet zou misstaan. Met het spoor in mijn ooghoek trekt de ruis 
van de stad langzaam weg. De soms chaotische voorstad is a lies behalve 
een verzadigd territorium, desondanks zou een camera niet langer de 
duidelijke breuken in continu·1teit kunnen vastleggen, maar slechts een 
onderbroken en onregelmatige verschuiving in dichtheid. Omdat het 
landschap in de voorstad de dienst uit maakt is het spoor niet continu 
aanwezig en is er enige improvisatie gewenst voordat de luchthaven in 
het vizier komt. 

Naarmate een groot deel van de voorstad voorbij is getrokken kan ge
concludeerd warden dat, net als in Antwerpen, Eindhoven en Maastricht, 
de voorstad in Luik een verzameling incidenten is, die samen een zekere 
logica hebben. Hier wordt de taal gesproken van het grote bedrijventer
rein, de bovenlokale infrastructuur en de verrommeling van het territo
rium. De voorstad zit vol met contrasten en bereikt zijn hoogtepunt ter 
hoogte van de luchthaven. 
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Antwerpen-Deurne 

De luchthaven in Antwerpen is een zakenluchthaven. Geen grote vlieg
tuigen, maar prive-jets en kleine sportvliegtuigjes. Door de enorme ver
stedelijking in de Antwerpse voorstad, is het vliegveld opgenomen in de 
stad. Door deze centrale ligging is het gebruik rondom de luchthaven 
intensief en zijn er verschillende sportvelden en volkstuintjes te vinden. 

Duidelijker nog dan bij de andere luchthavens, is hier de fysieke aanwe
zigheid van de luchthaven zichtbaar. De veiligheidsverlichting op de da
ken van woningen is hier wellicht het meest sprekende voorbeeld van. 

De geselecteerde afbeeldingen laten specifieke omgangsvormen zien. Deze warden 
verder behandeld in het vier de hoofdstuk van deze gids. 
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Eindhoven 

Het vliegveld in Eindhoven deed lange tijd uitsluitend dienst als militaire 
luchthaven, maar is daarnaast ook uitgegroeid tot een volwaardige pas
sagiers luchthaven. De invloed van deze militaire activiteiten is echter 
nog steeds te merken. Van de vier bezochte luchthavens is dit zeker de 
meest formele luchthaven. De omgeving wordt voor een groot deel ge
regisseerd, met een specifieke plek voor vliegtuigspotters en het zicht 
op de luchthaven dat vanwege de militaire activiteiten beperkt is. De dy
namiek van het gebied is erg hoog. Zo waren er bij het tweede bezoek, 
vier weken later, alweer nieuwe logistieke bedrijven in opbouw. Een an
der voorbeeld van deze dynamiek is de aanleg van infrastructuur die in 
sommige gevallen alweer inspeelt op de toekomstige ontwikkelingen, 
wat nu soms vreemde situaties oplevert. 

De geselecteerde afbeeldingen laten specif/eke omgangsvormen zien. Deze worden 
verder behandeld in het vierde hoofdstuk van deze gids. 
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Luik-Bierset 

Luik-Bierset is de thuisbasis van o.a. TNT-post. Dag en nacht vliegen de 
grote transportvliegtuigen hier af en aan. De aanwezigheid van twee 
start- en landingsbanen en de nieuwe passagiersterminal geven de 
luchthaven de mogelijkheid om uit te groeien tot een van de grootste 
secundaire luchthavens. Vanuit Antwerpen wordt wel eens jaloers geke
ken naar de hoge prioriteit die de Waalse overheid aan de luchthaven in 
Luik geeft. 

Er moet veel moeite gedaan worden om een glimp op te vangen van 
de luchthaven. Het relief en de chaotische infrastructuur die veelal het 
gevolg hiervan is, zorgt ervoor dat er weinig tot geen momenten zijn 
waar de luchthaven beleefbaar is. Dit wordt nog eens versterkt doordat 
de luchthaven ook nog steeds voor militaire doeleinden wordt gebruikt. 

De fysieke invloed is echter des te duidelijker. De manier waarop de 
luchthaven zich manifesteert ten opzichte van zijn omgeving eist vele 
slachtoffers. De bestaande lintstructuur en daarmee de bewoonde we
reld brokkelt langzaam af. 

De geselecteerde afbeeldingen laten specifieke omgangsvormen zien. Deze worden 
verder behandeld in het vierde hoofdstuk van deze gids. 













•stricht-Aachen 

~ij het militaire verleden van de luchthaven Maastricht-Aachen, be
de luchthaven zich strategisch boven op een berg. De luchthaven 
t hier onderdeel uit van een zorgvuldig moza"iek van landbouw
len die keurig de luchthaven omlijsten. Het relief rondom de lucht-
1 in combinatie met de interne bereikbaarheid van de verschillen-
1dbouwpercelen zorgt er daarnaast voor dat de omgeving van de 
1aven een zekere recreatieve waarde heeft. 

ege de beperkte breedte van de luchthaven kan in sommige geval-
1er de luchthaven heen worden gekeken. Hierdoor voelt de lucht-
1 mentaal gezien veel sterker aan als een barriere dan bij andere 
1avens het geval is. Als gekeken wordt naar het historische wegen
on voor en na de aanleg van de luchthaven, dan is ook duidelijk te 
lat veel oost-west verbindingen geknipt zijn. Dit blijkt een continu 
'5. 

e/ecteerde afbee/dingen /aten specifieke omgangsvormen zien. Deze warden 
behande/d in het vierde hoofdstuk van deze gids. 
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ue mterne 1091ca van ae 1ucntnaven 

Door random de verschillende luchthavens te bewegen verandert dez, 
van vorm. De luchthaven is niet enkel het opstijgen en landen van vlieg 
tuigen; het heeft een intern systeem dat veelzijdiger is dan dat. De lucht 
haven heeft door haar grate infrastructuur een geometrie die zichtlijne1 
creeert. Het oog wordt naar deze lijnen toegetrokken. 

Daarnaast is de luchthaven soms op het zelfde moment aanwezig en a1 
wezig. Het hekwerk dat het territorium begrenst doet de aanwezighei( 
van een luchthaven vermoeden, maar laat dat niet altijd zien. Zo zijn e 
ook specifieke situaties waarbij de luchthaven niet fysiek aanwezig i ~ 

maar de invloed ervan wel zichtbaar is. 

Op plaatsen waar er zicht is op de luchthaven, geeft het decor van di 
fysieke elementen een beeld op de interne activiteiten. Dit decor word 
hier en daar versterkt door een aantal specifieke elementen, zoals ee1 
radarstation of de verlichtingswerken die in het verlengde van de star 
en landingsbaan zijn gelegen. 



0 De activiteit: beweging en geluid ~ 
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De geometrie van de luchthaven 

Het territorium: de aanwezige 
afwezigheid van de luchthaven 

4 Het decor van de luchthaven 

5 De specifieke elementen van de 
luchthaven 
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Kreukelzone 

Door de botsing tussen luchthaven en omgeving ontstaat 
er een gebied dat kan worden getypeerd als kreukelzone. 









Onzichtbare lijnen 

Aanvliegroutes creeren onzichtbare lijnen die zich op 
verschillende manieren in de omgeving manifesteren. 



















Daar waar de luchthaven vaak bovenlokaal wordt ontsloten ontstaan er 
lokaal beperkingen in de bereikbaarheid. Dit heeft veelal doodlopende 
straten tot gevolg. 













A 

1en aie z1cn op ne1 sn1Jv1aK rnssen 1ucnmaven en omgeving oegeven. 
Deze kunnen warden samengebracht in een viertal thema's. 

lo herkennen we random de luchthaven de kreukelzone, waar een spel 
tussen formeel en informeel wordt gespeeld. Maar ook de invloed van 
aanvliegroutes, die als onzichtbare lijnen verschillende relaties aangaan 
met de omgeving. Duidelijk zichtbaar is ook de lo kale infrastructuur die 
in samenwerking met de luchthaven een scheve bereikbaarheid creeert. 
Hierdoor ontstaan doodlopende straten, die de luchthaven so ms een ze
kere poreusheid geven, omdat je op plekken kan komen die volgens de 

lnterne logica Scheve bereikbaarheid Kreukelzone 



interne logica van de luchthaven niet mogelijk zouden zijn. Het micro
relief laat tot slot zien dat de luchthaven, die het landschap afvlakt, een 
contrast creeert met de omgeving, waar hoogteverschillen wel worden 
toegestaan. Hierdoor regisseert de omgeving een spel tussen wel en niet 
zien. 

Kortom, wat deze gids wil laten zien is dat de secundaire luchthaven en 
de directe omgeving ervan op verschillende manieren kan worden ge
interpreteerd. De omgangsvormen zoals deze zijn besproken geven de 
secundaire luchthaven een bepaalde mate van onbepaaldheid. Niet alles 
in de omgeving wordt tot in de perfectie georganiseerd, wat rondom de 
luchthaven veel informele ruimte tot gevolg heeft die potentieel interes
sant is. 

Om deze interpretatie van de secundaire luchthaven te operationalise
ren wordt in het tweede deel van het onderzoek gefocust op de luchtha
ven van Antwerpen. Hierbij wordt gekeken op welke manier het vocabu
laire, zoals in deze gids ontwikkelt, kan worden ingezet in een concrete 
casestudie. 

Onzichtbare lijnen Microrelief 
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