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Voorwoord 

Op dit moment leest u de eerste woorden van mijn 

afstudeerscriptie aan de Technische Universiteit te 

Eindhoven. Deze woorden die ik als laatste aan mijn 

scriptie toevoeg hebben voor mij zeer veel betekenis. 

lk sluit hiermee enerzijds een lange periode af van 

studeren, werken, concentratie en afleiding, anderzijds 

vormt deze scriptie een nieuw begin; een nieuw begin 

voor mij en voor mijn omgeving. 

In het bijzonder wil ik mijn afstudeerbegeleiders 

bedanken voor hun aanwezigheid, betrokkenheid, 

advies en geduld. Dit afstudeertraject heeft ook van 

hen, weet ik, veel gevraagd en ik wil hen hiervoor 

bedanken, te weten: Bruno de Meulder, Sophie 

Rousseau en Hans Snijders. Daarnaast gaat mijn 

oprechte dankbaarheid uit naar Oswald Devisch die 

mij met goede raad en positieve inbreng altijd heeft 

bijgestaan. 

Echter, deze scriptie zou ik nooit hebben kunnen 

afronden zonder Sonja, die al die tijd aan mijn zijde is 

geweest. Daarnaast wil ik mijn familie, Dorie en Henk, 

Anita en Jurgen, Zoe, Esmee en Lisa, Heino en Julia en 

mijn schoonfamilie, Rob en Maria en Esther bedanken. 

Ten slotte wil ik ook Luc en Jeroen bedanken voor de 

rust en het vertrouwen in mij om deze periode op een 

goede manier af te ronden. 
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Samenvatting 

Op de grens van Nederland en Belgie, tussen Tilburg 

en Turnhout ligt een gebied van vijftien bij tien 

kilometer. Aan dit grensgebied hebben beide naties 

hun identiteit gegeven (zie 0 afbeelding). Het is een 

heterogeen gebied waar met name bipolaire, sociale 

en maatschappelijke invloeden het ruimtelijke beeld 

hebben bepaald (deel 1 ). 

UGGING STUDIEGEBIED TUSSEN BE EN L 



Het grensgebied bestaat uit grote natuurlijke structuren 

waarover in de loop van de tijd de infrastructuur 

van steenwegen en spoor gelegd zijn, welke de 

verschillende vormen van occupatie met elkander 

verbonden. De groei van het agrarisch grondgebruik 

aan de grens, als buffer tussen beide Ianden heeft 

grote invloed gehad op de huidige ontwikkeling 

van het grensgebied. Door ruilverkavelingen, 

schaalvergroting van agrarische bedrijven en de 

inpassing van organismen zijn oorspronkelijke vennen, 

landschappelijke structuren en lijnen verdwenen. 

Het grensgebied is geschikt om problemen uit het 

stedelijk gebied te 'dumpen·, zoals de zotten en de 

gekken en later de criminelen. Het grensgebied heeft 

zich ontwikkeld als dumpplaats van de maatschappij. 

Naast de criminelen en zotten was er in het 

grensgebied ook plaats voor wezen, daklozen, en 

verstandelijk gehandicapten, metals doel hen ruimte 

en gezonde Iucht te bieden om ooit teruggeplaatst 

te kunnen worden in de omgeving waar zij vandaan 

kwamen, namelijk de stad. 

Tegenwoordig is het buiten de samenleving plaatsen 

minder van toepassing op het buitengebied. Enkel 

de stad aileen is niet meer de samenleving. De 

stedelijkheid heeft andere vormen aangenomen en 

is ook in het buitengebied terug te vinden. Zij bevindt 

zich overal. Het grensgebied biedt, naast de ruimte en 

gezonde Iucht, tevens de aantrekkingskracht, dynamiek 

en centraliteit van het stedelijke, die terug te vinden zijn 

in verschillende combinaties van wonen en werken, 

industria en ontspanning, reizen en verblijven, agrarisch 

en recreatief gebruik. 

Het onderzoek richt zich op de inpassing van 

organismen binnen het grensgebied. Binnen het 

nevelstedelijke netwerk van bovenstaande combinaties 

bevinden zich organismen zoals militaire munitiedepots, 

recreatiegebieden en instellingen. Deze organismen 

gedragen zich als op zichzelf staande structuren en 

takken op willekeurige manieren aan op het omliggende 

landschap. Als superorganisme ligt hier het verlaten 

vliegveld Weelde, welke door haar functie en ligging 

een vervreemdende indruk achterlaat op de gebruiker 

van het grensgebied. 

Door analyse van de overige organismen in het 

grensgebied kan geconcludeerd worden dat een aantal 

factoren een essentiele rol spelen bij het duurzame 

karakter van hun aanwezigheid als organisme. Dit 

zijn de hoofdstructuur, de interne samenhang, de 

contrastrijke overgang naar het omliggende landschap 

en de maatschappelijke functie van het organisme. 

Dit onderzoek wordt in deel 2 gevolgd door een 

scenario hoe om te gaan met het vliegveld als 

superorganisme in het grensgebied. Het is een 

antwerp voor de inpassing van het vliegveld waarbij 

de eerdergenoemde factoren worden gedefinieerd en 

toegepast. De transformatie van het vliegveld dient de 

ingetreden verloedering tot stilstand te brengen dan wei 

te keren. 
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Summary 

The area that has been researched for this thesis, is 

an area of ten times fifteen kilometers at the border 

between the Netherlands and Belgium, in between 

Tilburg and Turnhout. The spatial impression of this 

border area has been influenced by both countries' 

'identities: social and bipolar factors have turned the 

area into a heterogeneous zone (part 1 ). 

The border area consists of vast natural structures. 

During the course of time, infrastructure such as paved 

roads and railways, has been laid down in order to 

connect several types of occupation. Furthermore, the 

scaling-up of agricultural businesses, the increase of 

agricultural land-use and the fitting in of organisms 

have diluted the organization and design of the original 

landscape. 

The border area has served as a dumping ground for 

loonies and criminals for a long time. Besides loonies 

and criminals the border area also houses mentally 

disabled people and housed orphans and homeless 

people until the end of the 20th century for the purpose 

of offering them space and clean air to be able to 

eventually reintegrate into society. 

These days placing someone outside society does not 

mean someone is made to live in a peripheral area. 

"The city" is no longer equal to "society". Urbanity 

has changed. At this moment the periphery also has 

urban features. Urbanity is everywhere. These days 

the border area offers different combinations of urban 

centrality: working and living, industry and relaxation, 

traveling and lodging and agricultural and recreational 

use. The attractiveness, dynamics and centrality of the 

peripheral border area has increased. 

This research investigates the fitting in of organisms 

within the border area. Within the "nevelstedelijk" 

network of aforementioned combinations, organisms 

such as military ammunition depots, recreational areas 

and several institutions are situated. These organisms 

behave as autonomous structures and connect with 

the surrounding landscape in various ways. The 

abandoned airport Weelde, a super organism within 

this area, makes an estranging impression on its user 

through its function and geographical position. 

By analyzing the other organisms at the border area it 

can be concluded that a number of factors play a critical 

role in terms of the lasting character of the presence 

of the organisms. These are: the main structure, 

the internal cohesion within the organism itself, the 

contrasting transition to the surrounding landscape and 

the societal function of the organism. 

In part 2, this research is followed by a scenario on 

how to deal with the airport as a super organism in the 

border area. The factors mentioned in the previous 

paragraph are defined and applied. The intention of the 

transformation of the airport is to stop or even reverse 

the degeneration that has set in since the last two 

decades. 
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1. Aanleiding 

Dit afstudeerproject maakt deel uit van het 

afstudeeratelier Nevelstad en vormt een experimentele 

manier van onderzoek met betrekking tot de 

veranderingen binnen de stedenbouwkundige conditie. 

Waar de oppositie van stad versus platteland diffuser 

is geworden, zijn zij ook op een grotere schaal met 

elkander gaan interacteren. Het atelier Nevelstad 

handelt op het raakvlak van deze stedelijkheid en 

landelijke uitingsvormen. 

De fascinatie in dit afstudeerproject spreekt uit de 

interesse voor grensgebieden. Een grens is een lijn 

waarbij duidelijk wordt welk deel van jou is en welk deel 

niet (zie afbeeldingen linkerpagina). Deze duidelijkheid 

leidt tot rust en orde. Aan de andere kant zorgt de grens 

juist voor nieuwe conflicten. Wederzijdse belangen 

worden duidelijk en uitgesproken, verschillen komen 

naar voren en conflicten ontstaan. De tweezijdige 

afhankelijkheid die enerzijds duidelijkheid en anderzijds 

wanorde schept, maakt dat grensgebieden interessant 

zijn en anders dan andere gebieden. Deze paradoxale 

situatie be"invloedt de omgeving van de grens op 

haar eigen wijze en is daarom specifiek voor dit type 

gebieden. 

Naast de landsgrens is er ook de grens in het 

algemeen, zoals de publiek-private grens, de grens 

tussen bos en niet-bos, structuur-chaos en vele 

anderen. 

Het onderzoek richt zich op de grenszone van 

Nederland en Belgie ter hoogte van Breda en Turnhout, 

waar de enclaves van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog 

de juridische aspecten van de grens en de gevolgen 

hiervan blootleggen. Deze situatie en de bijbehorende 

bewoners vormen een tegenstelling tot de sluimerende 

veranderingen die de organismen in het grensgebied 

ondergaan. 

Omdat grensgebieden anders zijn dan andere gebieden 

wordt in dit project onderzocht hoe omgegaan kan 

worden met de veranderingen en het meester worden 

van de traagheid in het grensgebied. In het Iicht van de 

veranderende betekenis van de grens wordt onderzocht 

hoe richting gegeven kan worden aan dit gebied, het 

voormalige grensgebied. 

"Een grens wordt a/tijd door mensen zelf bepaa/d" 

(Geert Mak, 2005) 15 
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" ... urbanity has become a potential quality of all places, 

not only due to the proximity of manufactured objects or 

to geographical contiquity" 

(Eclectic Atlases, Stefano Boeri). 

2. lnleiding Nevelstad 

De huidige verhouding tussen stad en land lijkt in de 

hedendaagse stedebouw langzaam te zijn verdwenen. 

Bebouwd en onbebouwd is steeds minder duidelijk 

zichtbaar en rood en groen liggen steeds dichter bij 

elkaar. De compacte stad is niet meer als zodanig 

aanwezig: het open landschap is getransformeerd. 

De stedelijke identiteit heeft een andere vorm gekregen 

en het contrast tussen stedelijk en landelijk is vervaagd. 

Het gevolg hiervan is een heterogeen landschap. 

Dit heterogene landschap is het landschap waar de 

post-suburbane stedeling zich prettig voelt. 

Deze nieuwe stedelijkheid kenmerkt zich door zich 

niet Ianger te houden aan de dense morfologie van 

het centrum (zie afbeeldingen linkerpagina). Waar 

in de literatuur wordt gesproken over de stedelijke 

kenmerken van de nevelstad, vertoont zij ruimtelijk 

gezien geenszins deze trekken welke onderdeel 

uitmaken van de traditionele stad, zoals intensiteit en 

dichtheid (Indovina, 1990). 

Als basis voor het atelier Nevelstad dienen de 

eclectische atlassen van Stefano Boeri. Boeri stelt dat 

de 'zenitale blik' niet in staat is om de Europese stad 

te beschrijven. Hier tegenover stelt hij echter dat door 

middel van een 'multidimensionale blik' verschillende 

resultaten gefilterd worden waardoor uiteindelijk een 

eclectische atlas ontstaat, met als gevolg dat naast 

ruimtelijke, ook andere ontwikkelingen getoond kunnen 

worden (vb. maatschappelijke ontwikkelingen). 
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3. lnleiding onderzoek 

Het grensgebied is een perifeer gelegen territorium 

waar verscheidene maatschappelijke aspecten in 

uitdrukking komen. Deze aspecten zijn zowel, perifeer 

als centrisch waardoor het grensgebied een interessant 

gebied is om nader te bekijken. 

In het grensgebied liggen verspreid over het gehele 

territorium objecten. Deze objecten zijn tegen de grens 

gelegen, dichtbij of verder af, echter allen maken zij 

onderdeel uit van de grenszone. 

Deze objecten zijn de afgelopen 150 jaar in het 

grensgebied ontstaan. Waar vroeger het grensgebied 

voornamelijk bestond uit kleine nederzettingen en 

akkerland, is door de vastlegging van de grens het 

gebied getransformeerd in een divers territorium met 

verschillende woon-werkvormen in combinatie met de 

nog steeds aanwezige agrarische danwel natuurlijke 

gronden. 

De objecten zijn be'fnvloed door maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals ten behoeve van de tewerkstelling 

van landlopers in de jaren 20 van de vorige eeuw. Zij 

zijn het gevolg van het enerzijds wegstoppen van de 

gekke en de zotte aan de rand van de maatschappij en 

anderzijds als wetenschappelijk verantwoord plaatsen 

van verstandelijk gehandicapten in het buitengebied, 

de natuur, Iicht, Iucht en ruimte (zie afbeelding 't Zwart 

Goor). 

In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn door 

nieuwe ontwikkelingen andere objecten in het gebied 

terecht gekomen: eerst militaire munitieopslagplaatsen 

(zie afbeelding munitiedepot) en een militair 

vliegveld, vervolgens recreatieoorden (zie afbeelding 

bungalowpark) ten behoeve van de toegenomen 

recreatiewens en later verscheidene nieuwe 

woongroepen, die enerzijds gericht op afzondering en 

anderzijds op maatschappelijke verantwoordelijkheid . 

De genoemde objecten zijn in het grensgebied 

geplaatst en hebben hun invloed op hun omgeving. 

lmmers, militaire opslag, vakantieparken e.a. dragen 

ruimtelijk bij aan het grensbeeld. Zij liggen in de 

grenszone en geven er vorm aan. Zij bijten zich als het 

ware vast in het gebied. Zlj groeien en veranderen mee 

in de tijd. In het grensgebied liggen tal van organismen 

en zullen in dit onderzoek onderzocht worden. 

Met de komst van een Europa, de vergrote mobiliteit 

waardoor afstanden kleiner zijn geworden, de 

veranderende betekenis van onderlinge internationals 

verhoudingen is de betekenis van het grensgebied 

veranderd. 

Waar grensoverschrijdende ontwikkelingen toenemen 

en de betrokkenheid jegens de ander vergroot, 

verandert ook de betekenis van de organisms waarvan 

de betekenis voornamelijk autonoom was. De eerst zo 

autonome vorm van organismen is veranderd in het 

onderdeel zijn van een groter geheel. 

De veranderende betekenis van de grens en de 

aspecten die hier verantwoordelijk voor zijn zorgen 

ervoor dat de organismen een andere plaats krijgen. 

Het organisms en de manier waarop zij in haar 
19 
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"Er is geen betere manier om te /eren begrijpen dan het 

stellen van een vraag" (Tulku Lama Lobsang) 

4. Probleemstelling 

lnleiding 

Verschillende ontwikkelingen in het studiegebied tonen 

aan dat het gebied aan verandering onderhevig is. Een 

sluimerende verandering waar initiatieven van weleer 

verdwenen zijn, maar nog steeds hun sporen in het 

gebied achter Iaten. 

ldealisme, het buiten de samenleving plaatsen 

van minderheden en het wonen ver van de stad 

zijn veranderd in leegstaande gebouwen, nieuwe 

initiatieven en investeringen om deze oude objecten in 

de 20ste en 21 ste eeuw te kunnen behouden. 

Waar in de 20ste eeuw oplossingen gezocht werden 

in het grensgebied lijken de veranderingen hun 

littekens acher te hebben gelaten (zie afbeeldingen 

linkerpagina). Hoe kan er om gegaan worden met deze 

objecten uit de vorige eeuw? Welke mogelijkheden 

zijn er voor deze objecten die in het grensgebied 

een transformatieproces doormaken of doorgemaakt 

hebben en waarvan de betekenis veranderd is? 

De positie van dit object, het organisme in het 

grensgebied, is het onderwerp van dit afstudeerproject. 
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5. Doelstelling 

In de grenszone bevinden zich verscheidene objecten. 

Deze objecten hebben zich getransformeerd tot 

bijzondere vormen in het landschap. Deze organismen 

blijven zich ontwikkelen. Waarop de grens verdwijnt 

en/of overschrijdende ontwikkelingen plaatsvinden, 

zoals het samenvoegen en verbinden van grote 

groengebieden verandert de rol van het organisme die 

daar onderdeel van uit maakt. 

Het doel in dit afstudeerproject is dan ook: 

HET ONTWERPEN VAN EEN ORGANISME 

OAT INSPEELT OP VERANDERINGEN IN HET 

GRENSGEBIED, KORTOM DE KWALITATIEVE 

SAMENHANG VAN HET GRENSGEBIED 

BENUTTEN OM ANTWOORD TE GEVEN OP DEZE 

TRANSFORMATIEPROCESSEN' 

Antwoord geven op de transformatieprocessen 

betekent dat de huidige kwaliteit en mogelijkheden van 

het organisme in haar omgeving gedefinieerd dienen 

te worden zodat het mogelijk is om een organisme 

te ontwerpen die weerwoord kan bieden aan de 

verandering. 

De strategie die gevolgd is tot het bereiken van het 

doel is de analyse van aile objecten en organismen 

in het grensgebied, waar ligging in het geheel 

en de grenzen ter discussie worden gesteld. De 

sluimerende veranderingen aan de grens moeten in 

een breder kader gezien worden om het organisme 

ook in de toekomst een plaats te kunnen geven in het 

grensgebied. 

6. Strategie 

Als basis voor de strategie dient in eerste instantie 

het formuleren van de betekenis van de grens in het 

grensgebied. Met de conclusie wordt verwacht een 

toekomstscenario te voorzien voor het grensgebied. 

Naast dit onderzoek worden de objecten en 

organismen in het onderzoek onderzocht op hun ligging 

in het grensgebied. De opkomst en transformatie van 

hen wordt nader bekeken en de conclusies hiervan 

dienen als voeding voor het ontwerpscenario. 

Naast het onderzoek van het organisme wordt het 

organisme als heterotopie in haar context geplaatst en 

wordt de aanwezigheid van het organisme beschreven. 

Hiermee wordt het organisme onderdeel van de 

nevelstad, waarna de nevelstedeling in het plangebied 

wordt toegelicht. Uit het heterotopische karakter en de 

nevelstedeling ter plaatse kan het organisme van de 

toekomst in de nevelstad een plaats krijgen. 

De strategie van het onderzoek is de grens, haar 

karakteristieken en haar bewoners te schetsen zodat 

voor het organisme binnen dit kader een scenario 

ontworpen kan worden. 

23 
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7. Onderzoeksopzet 

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit twee delen waar het 

eerste deel het theoretische gedeelte bevat waarna in 

deel 2 het ontwerpscenario geschetst wordt. 

[)eel 1 begint met de aanleiding van het onderwerp van 

dit afstudeerproject in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2. en 

3. volgen respectievelijk de inleidingen van het atelier 

Nevelstad en het onderzoek. De probleemstelling 

wordt in hoofdstuk 4. geformuleerd, de doelstelling en 

strategie in hoofdstukken 5. en 6. 

Hoofdstuk 7. bevat de onderzoeksopzet, waarbij per 

hoofdstuk aangegeven wordt welk onderwerp het 

betreft. 

In hoofdstuk 8. wordt het studiegebied in een bredere 

context gepaatst. Het onderzoeksgebied betreft een 

territorium op Nederlands en Belgisch grondgebied. 

De landsgrens scheidt hier het land in tweeen waar in 

hoofdstuk 9. de grens binnen een theoretisch kader 

geplaatst wordt. In hoofdstuk 10. worden gebieden 

in relatie tot de grens en de centrale nationale kracht 

onderzocht, waarna in hoofdstuk 11 . de veranderingen 

aan de grens worden besproken. 

tn hoofdstuk 12. worden de specifieke objecten in het 

grensgebied verklaard waaruit ontwerpkwaliteiten naar 

voren komen. In hoofdstuk 13. worden deze objecten in 

relatie gebracht met de heterotopia. Uiteindelijk wordt 

in hoofdstuk 14. de nevelstedeling, de bewoner van het 

grensgebied wordt beschreven. 

In deel 2 van dit afstudeerproject komt het 

ontwerpaspect van het onderzoek naar voren. In 

hoofdstuk 15. wordt het organisme geanalyseerd 

waarna in het volgende hoofdstuk 16. het 

ontwerpscenario voor het organisme wordt verklaard. 

De hoofdstukken 82PK, 53PK, 99PK, 40PK en 

04PK vormen de uitwerking van de verschillende 

deelgebieden van het organisme. 

In hoofdstuk 17. wordt het onderzoek, het onderwerp 

en het proces geevalueerd, waarna de bibliografie ten 

einde is toegevoegd. 
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8. Het studiegebied 

Ruimere context 

De nevel bevindt zich overal en de stad bestaat 

niet. Stedelijkheid kent geen grenzen en vandaar de 

interesse in het grensgebied tussen Nederland en 

Belgie. De ligging van het plangebied bevindt zich exact 

tussen Tilburg en Breda in Nederland en Turnhout in 

Belgie (zie afbeelding). De afstand tot de drie stedelijke 

kernen bedraagt tussen de tien en vijftien kilometer 

waardoor een alledaagse stedelijkheid mogelijkheid is. 

Deze stedelijkheid staat centraal in het functioneren 

en leefwijze van de nevelstedeling en zodoende in dit 

afstudeerproject. 

Daarnaast bevindt het studiegebied zich in de 

borderscape (Arjan Harbers, 2000) tussen Nederland 

en Belgie. Deze grens is sedert 1836 definitief 

waarna tussen de gemeentes Baarle-Nassau (NL) en 

Baarle-Hertog (BE) een bijzondere enclavesituatie is 

ontstaan. De grenssituatie be"lnvloedt gedurende 170 

jaren de onderlinge verhoudingen en ontwikkelingen. 

In dit project kunnen een aantal ontwikkelingen 

gekoppeld worden aan de grenszone en andere aan de 

ontwikkelingen binnen het nevelstedelijke kader. 
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de voormal!ge spoor/Jaan als regionaa l fietspad 
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Aanwezige elementen in historisch perspectief 

Het plangebied kent een doorsnee aan elementen 

welke in het grensgebied tussen Belgie en Nederland 

aanwezig zijn: natuurgebieden, munitiedepots, 

recreatieparken, instellingen, vliegvelden etc. 

Het huidige grensgebied is ontstaan uit een 

aaneenschakeling van ontwikkelingen en objecten. 

Historische kaarten Iaten zien dat de relatie tussen de 

mens en de aarde zodanig aanwezig was dat zij overal 

wilde wonen waar mogelijk. 

De volgende stap in het ontwikkelingsproces was 

beweging en vervoer. lmmers, vanaf vroege tijden werd 

er handel van producten en goederen gedreven en 

werden personen van de ene plaats naar de andere 

vervoerd. lnfrastructurele dragers die in de industriele 

periode werden aangelegd waren steenwegen. 

Aan het eind van de 19e eeuw werd het spoortraject 

tussen Tilburg en Turnhout aangelegd. Dit had als 

gevolg dat aan de grens stationscornplexen gebouwd 

werden (zie afbeelding station). Hierdoor werd 

werkgelegenheid gecreeerd met als gevolg dat random 

deze complexen arbeiderswoningen werden gebouwd. 

Hierdoor ontstond een grensdorp waarvan nu de 

contouren nog zichtbaar zijn. Het huidige dorp, Weelde

Statie, heeft haar grenscontrolerende functie verloren. 

Een ander gevolg van de industriele revolutie van het 

spoor was dat afstanden kleiner werden en mensen 

niet meer zonodig dichtbij een stad hoefden te wonen. 

Het station was dichtbij gelegen en op relatief 

eenvoudige en snelle wijze konden de boeren hun 

producten naar de stad vervoeren. 

Sinds het midden van de vorige eeuw is de relatie 

tussen functie en plaats veranderd. Het spoor verloor 

de concurrentie met het spoor Roosendaal- Antwerpen. 

Hierdoor werd de weg Til burg - Turnhout van wezenlijk 

belang voor het wegverkeer. Het station verdween en 

de enige relicten van die tijd zijn stationsgebouwen. 

Het voormalige spoortrace doet hedentendage dienst 

als recreatief regionaal fietspad (zie afbeelding 't Bels 

Lijntje ). 

Waar de industrie en handel vroeger gekoppeld 

waren aan de stad, de ontginning en productie van 

bijvoorbeeld hout grondgebonden is dit aspect van het 

productieproces veranderd. Vrijheid voor bewoners 

en de toegenomen mobiliteit is terug te zien in de vele 

bedrijvigheid in het grensgebied (zie afbeelding 

(werk-)woning). Deze bedrijvigheid heeft niet (altijd) een 

directe relatie met het (grens-)landschap. 
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"Forget the map" (Robert D. Kaplan). Niet de 

landsgrenzen, maar cu/ture/e verschillen zorgen voor 

eenheid of verdeeldheid. 
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9. De grens 

(de-, grenzen; denkbeeldige lijn die twee gebieden 

scheidt (Van Dale)) 

lnleiding 

Waar een lijn getrokken wordt, ontstaan twee gebieden. 

Twee gebieden welke van elkander verschillen 

vanwege de aanwezigheid van die lijn. De ontstane 

gebieden zijn autonoom. Zij vormen een gebied met 

een eigen identiteit. Zij zijn echter ook afhankelijk. 

Afhankelijk van elkaar. lmmers, het ene gebied kan niet 

zonder het andere. Ten slotte worden de gebieden door 

elkaar be"invloed. Het ene gebied kijkt naar het andere 

gebied. Het gebied spiegelt zich af ten opzichte van 

het andere. Hierdoor kunnen gebieden meer en meer 

op elkaar gaan lijken of juist van elkaar vervreemden. 

Verschillen kunnen groeien, contrasten meer zichtbaar. 

Bepaling van de grens (paragraaf) 

De grens is een lijn. In tegenstelling tot een lijn draait 

het bij een grens echter om de twee zijden die ontstaan 

door haar aanwezigheid. Deze twee zijden zijn 

gebieden waardoor de contouren van een gemeente 

vastgelegd zijn. De grenslijn bakent het territorium 

af. Door deze concrete harde lijn vormt de grens een 

obstakel, een belemmering tot uitbreiding. 

Historisch gezien is de functie van de grens veranderd. 

Van een meer beschermende functie (defensie, 

protectionisme) waar het de bewegingsvrijheid van 

personen en goederen beperkte, naar een grens waar 

verschillen tussen beide zijden zichtbaar worden. 

Verschillen in beleid, organisatie, structuur worden 

duidelijk. 



Waar in de inleiding gesproken werd over 

afhankelijkheid, wordt de grens altijd gedeeld. De 

grens is nooit van een gebied aileen, enkel omdat 

de grens tweezijdig is. Deze verenigbaarheid van de 

grens leidt heden ten dage tot grensoverschrijdende 

projecten. Dit zijn historisch gezien bijzondere projecten 

omdat meerdere belangen gedeeld (kunnen) worden. 

De eenzijdige ontwikkeling wordt vervangen door de 

tweezijdige benadering. 

Karakteristiek van de grens 

Het grensgebied is een gebied waar de identiteit van 

diegene die er woont wordt versterkt. De grens maakt 

verschillen duidelijk en laat helder zien hoe de ander 

is en zich gedraagt. Deze spiegel aan de overkant laat 

de grensbewoners zich meer betrokken voelen bij de 

plek waar zij wonen. Betrokkenheid en trots spelen 

op. Door deze aspecten zal het respect en waardering 

voor het leef- en woongebied groot zijn. Omdat het 

gebied vanuit historisch oogpunt een overwegend 

agrarisch en landelijk karakter kent, zal de waardering 

voor dit type landschap groot zijn. Naast de lokale 

en regionale belangstelling voor het grensgebied en 

haar landschappelijke kwaliteiten, heeft ook de EU 

het gebied deels in kaart gebracht om te behouden. 

Het conserveren van dit type landschap is belangrijk 

en door de Europese steun neemt de betrokkenheid 

internationale vormen aan. Dit gevoel van continentale 

belangstelling en waardering voor een gebied is 

uitzonderlijk op de schaal waarop uiteindelijk het zijn 

uitwerking heeft. 

Met name aan de grens zijn vele gebieden 

ongeschonden en liggen verscheidene natuurgebieden. 

De trend is om deze gebieden met elkaar te verbinden 

zodat een Ecologische Hoofdstructuur ontstaat. De 

nevelstedelijke structuur zoekt haar ruimte binnen deze 

ontwikkelingen. 

De grote behoefte van behoud van de natuur in de 

grenszone maakt het dat recreatieve ontwikkelingen 

zich bij en/of in deze gebieden vestigen. Door de 

kwaliteit van het landschappelijke gebied voorop 

te stellen en de ruimte tot verdere verstedelijking 

te verkleinen zijn de grenzen van het stedelijke 

gebied strikt gedefinieerd. Dit leidt in Weelde-Statie 

tot het inbreiden en volledig volbouwen van het 

bouwland. Als gevolg van deze strikte regelgeving 

zal de mogelijkheid tot initiatief niet groeien waardoor 

investeerders wegblijven. Het gevolg van deze strikte 

begrenzing van het bebouwde gebied heeft geleid 

tot nieuwe ontwikkelingen zoals bedrijven die zich in 

woonwijken vestigen en anderssoortige bedrijven op 

het industrieterrein. De flexibiliteit binnen de structuur 

wordt zichtbaar. 

31 

Arjan Weiman 



32 

!IAN DE VORM VAN EEN LAND IS DE AFTEKENING VAN DE GRENS HERKENBAAR 

HET BESTUURL/JKE CENTRUM VAN EEN LAND L/GT CENTRISCH. WAT AAN DE 
GREN~ GEBEURT IS PER DEFINITIE PERIFEER 

Urban Design and Planning - 260PK borderless 



10. Classificatie van de grens 

/nleiding 

De grens is een lijn. De grens is een limiet. Waar in 

vroege tijden nog veldslagen uitgevochten zijn en 

bloed heeft gevloeid, heeft de huidige grens tussen 

Nederland en Belgie een veelal juridische waarde. De 

huidige functie is een afbakening van wat waar wei en 

niet mag. Wat is waar geoorloofd? 

De grens ligt (meestal) aan de rand van een natie. 

De rand van de natie ligt perifeer ten opzichte van 

het centrum, het bestuurlijke centrum (zie afbeelding 

linkerpagina). 

Nederland en Belgie kennen beiden een zeegrens en 

een landsgrens. Waar de zeegrens een vrij uniform 

beeld oplevert, zorgt de landsgrens voor een diversiteit 

aan verschijningsvormen. 

Alles wat zich daar in de periferie afspeelt doet niet 

zo ter zake. In zoverre, de grenszones liggen op een 

afstand waar zicht en controls en significantie wellicht 

van een mindere waarde zijn. Kortom, de grenszone 

wordt gebruikt als dumpplaats van een land. 

De gebieden die dichter bij het centrum van een land 

liggen zijn meer dens en meer intensief bebouwd. 

Grondprijzen zijn hier over het algemeen hoger en 

kansen tot initiatieven en durf, investeringen en 

ontwikkelingen zijn groter. Op basis van deze aspecten 

is het centrum van een land dynamischer maar op 

nevelstedelijk niveau zijn grensgebieden interessant. 

lmmers, het uitsluiten van functies en ontwikkelingen 

in het centrum zal tot gevolg hebben dat deze ergens 

anders tot uiting komen. Het betreft hier een gebied 

tussen centrale kernen gelegen en in de grenszone: 

een afgelegen gebied. Dit proces wordt beschreven in 

Tussenland door het Ruimtelijk Planbureau. 

In het grensgebied zijn een veeltal ontwikkelingen die 

in contrast staan met de traditionele trek van platteland 

naar de stad. 

Het grensgebied kent niet een directe 

aantrekkingskracht op minderbedeelden, daklozen, 

wezen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte 

medemensen of gevangenen. Maar eind 19e eeuw 

en in het begin van de vorige eeuw hebben zich in het 

buitengebied kolonies, instellingen en gevangenissen 

gevestigd waardoor de dakloze, de zotte en de 

criminele mens naar het platteland kwamen. Ze werden 

uit de samenleving genomen en in het buitengebied 

geplaatst, ver van de beschaving. De gezonde 

buitenlucht en de plek ver van stad zou zeer geschikt 

zijn voor dit type mens. Hier was ruimte tot bezinning. 

Aan de grens van de samenleving, de rand van de 

natie was er ruimte voor de abnormale medemens. De 

mensen die buiten de samenleving leefden werden 

letterlijk buiten de samenleving geplaatst, dicht bij de 

grens. De betekenis van de grens wordt versterkt in de 

grensgebieden. De grens laat de verschillen maar ook 

de overeenkomsten zien tussen de mens. 
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"De periferie trekt bepaalde functies aan en vormt 

hierdoor een gebied waar vanuit een centrale werking 

uitgaat." (Stijn Va/gaeren, 2004) 
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Periferie 

Het plangebied ligt in het grensgebied aan het einde 

van het territorium van twee Ianden. Beide einden 

komen hier bijeen. Deze relatief dunbevolkte gebieden 

liggen in het perifere gebied welke ontstaan is door 

grensvorming, het trekken van een lijn. Dit gebied is 

de periferie van een natie. Twee tegenovergestelde 

effecten vinden hier plaats. Ten eerste is de periferie 

van de natie een gebied waar weinig tot niets 

gebeurt. Ontwikkelingen vinden langzaam plaats en 

investeringen zijn gering. Het grensgebied is aan beide 

kanten een territorium zonder veel dynamiek. 

Het grootste deel van grensgebieden bestaat 

uit natuurgebieden. Het Turnhoutse heide- en 

vennengebied en een aantal bossen zijn hier een 

goed voorbeeld van. Gebieden die in de loop van de 

tijd getransformeerd zijn tot waardevolle onaangetaste 

gebieden waar de ecologische waarde heden ten dage 

van ingezien wordt. De Europese gedachte van de 

ecologische hoofdstructuur en habitatten voor flora en 

fauna maken grote delen aan de grens waardevol. 

Grensoverschrijdende en verbindende gebieden 

ontstaan, waardoor ogenschijnlijk harde grenzen 

verdwijnen. 

Daarnaast is het, door grenzen gedefinieerde, 

perifere gebied een plaats die als een magneet het 

buitengeslotene aantrekt. De periferie trekt specifieke 

functies aan, zoals gevangenissen, inrichtingen en 

militaire domeinen, maar ook de recreatieve mens in de 

vorm van bungalowparken, legaal of illegaal bewoond. 

Woongroepen en wezenopvang, overdekte markten 

en een crossbaan. Kortom, vanuit de periferie gaat 

een centrale werking uit. Deze eigenschap maakt de 



periferie bijzonder interessant, omdat juist de stad zich 

deze eigenschap toekende. De periferie draagt ook 

een vorm van stedelijkheid in zich. Het verschil zit in 

de basis van de stedelijkheid. De basis van de periferie 

zit in de kwaliteit van het sociale en maatschappelijke 

karakter wat ruimte in zich draagt. 

Waar de, in het bezit van de overheid zijnde, 

voorzieningen zoals munitieopslag, militair vliegveld, 

opslagloodsen en gevangenissen zich uitstekend 

lenen voor het periferie gebied, dragen zij niet de 

kwaliteit die de basis is van de nevelstedeling in het 

buitengebied. Er is een gebrek aan verandering en 

creativiteit binnen deze functies. Hoewel zij een groat 

onderdeel uit maken van het grensgebied, zijn zij 

ook zeer onveranderlijk en niet flexibel. Dit staat in 

een interessant contrast met de eerder aangegeven 

flexibiliteit van de nevelstedeling. 

'HET VERDWIJNEN VAN DE GRENS ZAL DE 

LIGGING VAN DE GRENSGEBIEDEN TEN OPZICHTE 

VAN CENTRALE KERNEN NIET VERANDEREN' 

Ontstaansgeschiedenis (paragraaf) 

De periferie van een natie ontstaat bij het erkennen 

van de aanwezigheid van een centrum. Dit centrum, 

het staatkundige centrum is de centrale kracht die 

uitgaat van het hart van een land. Echter, de bewoner 

van de periferie gedijt prima aan de rand van de natie. 

IUe bewoner van de periferie blijft hier lang wonen 

en manifesteert zich aan de grens. Tot op de dag 

van vandaag beschermt zij haar territorium. Deze 

betrokkenheid bij het gebied is specifiek voor een 

grensbewoner. 

Als voorbeeld in het plangebied bevindt zich de 

Widar. Een woon- en leefgemeenschap die zich met 

en voor verstandelijk gehandicapte medemensen 

inzet voor een Ieven dicht bij de natuur. Het natuurlijk 

evenwicht staat hier centraal. Het bestaansrecht van 

deze groep mensen ligt niet in het feit dat zij zich 

buiten de samenleving hebben geplaatst door in het 

grensgebied te gaan Ieven, maar juist door midden in 

deze samenleving te staan en samen met de overige 

bewoners van de grens onderdeel uit te maken van een 

grater geheel. 

De gemeenschap heeft zich gevestigd aan het lint, 

welke meandert door het Belgische landschap. Door 

de directe positie aan het lint maakt zij deel uit van 

het historisch karakter van dit type landschap. Echter, 

de verschillende gebouwen hebben zich van het lint 

afgekeerd en vormen op deze manier een beschermde 

en beschutte omgeving aan de binnenzijde. De, in het 

midden ontstane, gemeenschappelijke tuin dient in 

eerste instantie als ontmoetingsplaats, een plaats om 

samen te zijn. Anderzijds groeien hier de ingredienten 

voor de producten die verkocht worden in het winkeltje. 

De betrokkenheid van deze bewoners als niet zijnde 

de oorspronkelijke bewoners van het landschap, laat 

zien dat verschillende doelgroepen dit gebied kunnen 

betrekken. 

Kortom: de periferie heeft een aantrekkende kracht 

(assertiviteit) op bepaalde functies die onafhankelijk 

van de stad als fysieke vorm kunnen bestaan. 

Daarnaast heeft de periferie een nevelstedelijk karakter 

waar wonen, werken en recreeren in een groat gebied 

kunnen plaatsvinden. Het negatieve effect van de 

perferie is de transformatie en verlies van initiatieven,
35 
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" ... gebrek aan betrokkenheid en verbondenheid 

mogelijkheden biedt tot exploitatie." (Stijn Valgaeren, 

2004) 
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Verschil 

De grens is een lijn waarmee twee zijden ontstaan. 

Deze zijn per definitie verschillend. Er ontstaan 

logischerwijs twee verschillende territoria waaruit valt 

af te lezen dat een grens een verschil definieert. Het 

betreft een verschil in orde en wanorde. Verschil tussen 

Nederland en Belgie komt terug in alles: regelgeving, 

(cultuur-)historie, bereikbaarheid, densiteit, controle, 

grondprijs, initiatieven en vele anderen. 

In het plangebied is er een duidelijk verschil in 

ontwikkeling te zien aan weerszijden van de grens. De 

manier waarop de agrarische sector heeft ontwikkeld 

is hier opmerkelijk. Waar in Nederland de (intensieve) 

veeteelt en akkerbouw de overhand hebben zie je dat 

aan Belgische zijde de vroegere heidegebieden zijn 

veranderd in gebieden met grote bosaanplantingen. In 

de 20ste eeuw zijn de heide- en bosarealen verkleind 

door de intensivering van de landbouw. Graslanden en 

later akkers nemen de plaats in van heide en bos. Door 

deze ontwikkelingen zijn vele vennen in het gebied 

verloren gegaan. Met name de bebossing en de komst 

van het vliegveld Weelde hebben hier grotendeels aan 

bijgedragen. 

Kortom: de grens maakt het verschil aan de overzijde 

zichtbaar. Anderzijds zorgt de grenslijn dat geen 

wederzijdse gelijke ontwikkelingen plaatsvinden 

(spiegeleffect). Het ontwikkelen van belangen 

die elkaar dwarsliggen is niet aanwezig. Juist het 

tegenovergestelde is waar. De grens zorgdraagt voor 

een versterking van het ontwikkelingseffect. 



"Aan het front werden in vroege tijden a/ velds/agen 

geleverd en imponerend gedrag vertoond, zo ook nu." 

(Stijn Valgaeren, 2004) 

Front 

De grens is een lijn, ligt vooruitgeschoven en vormt 

hiermee het einde van het territorium. Zij is het gezicht 

naar het buurland. Hoewel de grens fluctueert door 

de jaren heen en hiermee het grensgebied verschuift, 

beweegt het front vanzelf mee. De grens als front kent 

een van oudsher defensieve uitstraling, waar heden 

ten dage de uitstraling van de grens van betekenis is 

veranderd. Van representatie is er nu een ontwikkeling 

naar samenwerking en het grensoverschrijdend 

denken. In wezen bestaat de grens immers er 

aileen op papier. Naast representatie en defensie is 

samenwerking de derde kracht die voor aan de grens 

<~~ II'""• een rol speelt. 

In het jaar 1839 werd Belgie onafhankelijk van de 

Noordelijke Nederlanden waarmee de grens in grote 

lijnen vast is gelegd. Met de opkomst van de staat en 

het afnemen van de koninklijke macht, het opkomen 

van de democratie wordt het bezit van land en de 

definitie van een gebied en hiermee de grens van een 

territorium essentieel (Stijn Valgaeren, 2004). 

Kortom: het frontale effect van de grens is heden ten 

dage in mindere mate aanwezig omdat de positieve 

effecten hiervan afgenomen zijn. Aspecten die 

belangrijk zijn zijn bijvoorbeeld nieuwe vormen van 

communicatie, marketing en de toegenomen mobiliteit 

waardoor een eenzijdige ligging niet meer belangrijk is. 

De mens kijkt over grenzen heen. 
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Evo/utie van de grens 

De grenszone heeft zich ontwikkeld vanwege de 

aanwezigheid van de grens. 

Toen de grens nog niet getrokken was, was er geen 

reden om anders naar de overkant te kijken; er was 

immers geen andere kant. Het land werd bewoond en 

bewerkt. Kleine groepen gebouwen ontstonden. Met 

de komst van de grens is hetland in tweeen verdeeld. 

Daarnaast ontstond het centrum van een land en de 

gebieden aan de rand: het grensgebied. Verschil in 

beleid van het centrum en het grensgebied en daarmee 

ontwikkelingen in het grensgebied ontstonden. 

Ontwikkelingen waaronder maatschappelijke 

experimenten kwamen en verdwenen ook weer. Door 

deze verschillen in beleid en experimenten is het 

verschil aan de grens zichtbaar en is ook de landsgrens 

aanwezig, maar niet altijd fysiek. 

De grens binnen het plangebied kent een aantal 

verschijningsvormen. Het grondbezit heeft een 

belangrijke rol in het bepalen van de landsgrenzen. 

Zeker met de bijzondere enclavesituatie komt 

duidelijk naar voren dat grondbezit meer significant 

is dan bijvoorbeeld het bezit van onroerend goed. De 

landsgrenzen in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog lopen 

dwars door straten, percelen en gebouwen heen (zie 

afbeelding grenssituatie in Baarle ). 

Kortom: de grenszone is getransformeerd van een 

autonoom en op zichzelf staand gebied tot een gebied 

die waar een netwerk van activiteiten en objecten is 

ontstaan. 

De oorspronkelijke hechting van de grensbewoners is 

veranderd van de nevelstedelijke betrokkenheid van 

de locatie. Ook de mens aan de grens woont, werkt 

en recreeert op een grotere schaal. Ook de toename 

aan grensoverschrijdende projecten zien dat de grens 

minder fysiek aanwezig is dan voorheen. Het over de 

grens heen kijken is een totaal andere benadering dan 

het eenzijdige ontwikkelen van gebieden. 

De stelling dat de stad en stedelijkheid 'dingen' 

uitsluit staat in contrast met de mogelijkheden die 

aan de grens kunnen ontstaan. lnvesteringen en 

maatschappelijke initiatieven komen tot uiting aan 

de grens. Het contrast komt tevens naar voren dat 

de grenszone gebruikt wordt voor rust en ruimte, 

enerzijds ter genezing voor zieken en anderzijds voor 

de stedeling als recreatie (zie afbeeldingen nieuwe 

initiatieven). 

Het grensgebied laat deze verschillen zien. 

39 

Arjan Weiman 



aanwezige nattwr (heide) random het vliegveld 

steen: eten op het asfalt I parkeren op het terras 

asfalt rcizen, verblijven en ge i'nformeerd worden 

Urban Des·gn and Planning- 260PK borderless 



11. Transformaties aan de grens 

Het grensgebied verandert. Op regionaal niveau 

hebben Europese richtlijnen invloed. Op lokaal niveau 

neemt de nevelstedeling het initiatief. Zij is creatief en 

benut de ruimte die haar geboden wordt. De combinatie 

van grote ontwikkelingen en structuren zijn er dus 

de incrementele kleinschalige ontwikkelingen van de 

grensbewoners. 

Waar heide en vennen verdwenen, bebossing 

werd aangeplant en agrarische gronden wederom 

het landschap aantastte, lijkt het huidige beeld de 

situatie waarop moeten worden voortborduurd (zie 

afbeeldingen aanwezige natuur). 

Deze twee ontwikkelingen zijn enigszins tegenstrijdig 

wanneer gekeken wordt naar hoe met de natuur wordt 

omgegaan. De nevelstedeling gaat op haar eigen 

wi~ze om met haar omgeving, met het landschap. Om 

deze eigenwijze manier van denken vorm te geven, 

kan sturing aan het wonen en de omgeving gegeven 

worden. lmmers, de relatie met de omgeving, met 

het Ieven op aarde is veranderd en om deze terug te 

krijgen moet de confrontatie aangegaan worden met de 

natuur. 

Het grensgebied is interessant. Wonen en werken zijn 

met elkander verweven. Complexe veranderingen zijn 

moeilijk te voorspellen waar regels hooguit richting 

kunnen geven waarbinnen mensen zich kunnen 

bewegen. Functies grijpen complexer in elkaar. 

Werken op een groot industrieterrein gaat samen met 

het etaleren van je product aan mensen. 

Ook scholing vindt hier plaats. Representatie gaat 

samen met milieubelastende activiteiten. 

Daarnaast is wonen niet aileen maar wonen meer. In 

de nevelstad is wonen ook werken. En werken is meer 

dan werken, werken is ook recreeren. De infrastructuur 

is meer dan een stuk asfalt. Reizen is ook verblijven. 

Kortom, niets is zoals het in eerste instantie lijkt. De 

nevelstad laat zich niet in woorden omschrijven en is 

meer dan de som van een aantal letters en spaties (zie 

afbeeldingen linkerpagina: steen I asfalt). 

Wonen, werken, recreeren en rijden grijpen complex 

in elkaar. De een kan niet zonder de ander. Een divers 

kruispunt waar openbaar en prive elkaar kruisen 

ontstaat. 
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12. De grens van het organisme 

lnleiding 

De objecten in het grensgebied, de organismen, 

liggen verstrooid over het ·veld·. Zij lagen ooit aan de 

grens van het land, maar vormen op dit moment een 

interessant grensgebied, waar velen dagelijks mee te 

maken hebben. De buitengeslotenen maken nu een 

belangrijk deel uit van het gebied. De meest kwetsbare 

groepen bevinden zich aan de grens, de meest 

kwetsbare aspecten liggen hier in het grensgebied. 

De organismen vormen een deel van de grens, en 

nemen hierin een bijzondere positie in. De organismen 

vormen een scherpe grens met hun omgeving. 

De grens tussen de omgeving en de organisme is 

bijzonder. Voor de duidelijkheid gaat het hierbij niet om 

de landsgrens, maar om andersoortige grenzen. 

Ko/onie Worlel 

De kolonie Wortel is ooit bedoeld om het land ter 

plaatse te benutten als landbouwgrond bebouwd door 

daklozen. Mensen, die in de stad geen plaats konden 

vinden, werden uit de maatschappij geplaatst. Zij 

konden in kolonie Wortel werken, deelnemen aan een 

programma om ooit terug te keren naar de · echte · 

wereld, de stad (zie afbeeldingen linkerpagina). 

Het organisme van de kolonie is inmiddels veranderd in 

een verlaten gebied van gebouwen in gebied waar een 

ordelijke structuur leidend is. De kolonie ligt dicht tegen 

de Nederlandse grens aan en vormt een contrast met 

het glooiiende landschap: 't Merckske, een bijzondere 

en natuurlijke beek, die langs het terrein stroomt en de 

occupatie van het Belgische grondgebied. De kolonie is 

rationeel vormgegeven: rechte wegen, symmetrie in de 

bebouwingsstructuur. 

De grens tussen de kolonie en haar omgeving bestaat 

uit bos en niet-bos, uit het Belgische lint in contrast 

met het strak verkavelde wegenpatroon van de 

kolonie en sterker nog de bebouwing een contrast 

vormt met de typische Belgische slingerende wegen 

met hun bebouwing. De willekeur in het Belgische 

lint in tegenstelling tot de orde binnen de kolonie: de 

gemaakte kolonie. 
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groenslrook enlf96 hekwerl< buffer poort 

Afhankelijk van landlopers had het domein geen zeker 

toekomstbestaan. De landlopers verdwenen waarmee 

de zekerheid van de kolonie. De functie veranderde, 

immers waren de goedkope arbeidskrachten 

verdwenen. 

In 1996 werd de functie van kolonie Wortel 

getransformeerd in een gevangenis waarbij achter het 

monument nieuwe gebouwen werden bijgebouwd. 

In 2004 werd echter het gebouw omkaderd met 

een hekwerk. Openbaar en prive werden definitief 

gescheiden. 

De kolonie heeft sterke grenzen met haar 

omgeving waar uitgesproken kwaliteiten uit naar 

voren komen, waaronder de verhouding massa

ruimte, infrastructurele koppeling en de functionele 

transformatie. 

Sterke en zwakke aspecten: 

+ heldere hoofdstructuur 

+ 

+ 

+ 

+ 

_; 

G 

sterk contrast met omgeving 

symmetrie > rust 

collectiviteit in bouwvolumes 

functionele transformatie > 

naar gevangenis en Widar 

overgang openbaar - priv,e 
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Widar (paragraaf) 

Een van de woongroepen in het grensgebied is Widar, 

een groep die samen woont en samen leeft. Het 

concept is gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner. 

De architectuur van de gebouwen vormt een contrast 

met haar omgeving (zie afbeeldingen linkerpagina). 

De Widar is een bij elkaar gepositioneerde groep 

woongebouwen, naar binnen gekeerd met behulp van 

organische vormen. De woongroep is grotendeels 

zelfvoorzienend. De architectuur steekt sterk af 

tegen de omgeving, waar daarentegen de groene 

en vriendelijke uitstraling uitnodigt tot betreden. Het 

gebied is in tegenstelling tot andere organismen vrij 

toegankelijk, openbaar en de parkeerplaats aan de 

weg laat zien dat de nevelstedeling, de automobilist de 

woongroep (en winkeltje) he eft gevonden. De grens 

tussen publiek en openbaar is bijzonder. 

De kwaliteiten van de woongroep en haar grenzen 

zijn de overgang tussen het openbare en het private. 

Daarnaast heeft het geheel een uitnodigend karakter in 

een groene setting en de toegevoegde functie. Tevens 

heeft het een sociaal sterk karakter. De ·moderne· 

invulling heeft een tijdloos karakter. 

De verandering in opvatting van het buiten de 

samenleving plaatsen van verstandelijk gehandicapte 

medemensen tot het samen wonen, werken en Ieven in 

een open gemeenschap laat zien dat het grensgebied 

een zone is waar initiatieven mogelijk zijn. 

Deels door de economisering van de groep, het 

verkopen van zelfgemaakte produkten maakt dat de 

groep zich kan handhaven in het grensgebied. 

Sterke en zwakke aspecten: 

+ groeperen van bouwvolumes 

+ uitnodigend door functietoevoeging 

+ bereikbaarheid 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

zelfvoorzienend, doch betrokken 

positieve uitstraling, eigen identiteit 

overgang openbaar - prive 

sociaal karakter 

uitbreidingsmogelijkheden en 

maatschappelijk doel 

besloten opzet (volgt uit) 

parkeeroplossing 
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duideiljl<e en beeldende logica op het terrein 

Urban Design and Planning - 260PK borderless 



't Zwart Goor 

Het voorzorgingsgebied 't Zwart Goor maakt onderdeel 

uit van een groot landgoed waar in de vorige 

eeuw al op particulier initiatief minder verstandelijk 

gehandicapte medemensen werden opgevangen en 

verzorgd. 

Het gebied heeft in meer dan honderd jaar 

verschillende transformaties doorgemaakt waar 

bijvoorbeeld tuberculose als ziekte een van de 

belangrijkste redenen was van het bestaan van 't Zwart 

Goor. 

Het gebied is openbaar toegankelijk en heeft een open 

karakter. Door de toevoeging van nieuwe voorzieningen 

aan de bestaande historische maar ook jongere 

gebouwen heeft het gebied een impuls gekregen nog 

Ianger te kunnen blijven bestaan. 

De filosofie van het Iicht, de Iucht en de ruimte is hier 

nog steeds voelbaar en iedere minder verstandelijk 

gehandicapte wordt persoonlijk benaderd en 

behandeld . De economisering van 't Zwart Goor is het 

naast een kwalitatief hoogwaardige instellinge, een 

organisatie wiens gebied aansluit bij haar omgeving. 

Het netwerk van wandel- en fietspaden sluit aan bij het 

netwerk van wegen op het landgoed (zie afbeeldingen 

linkerpagina). 

Sterke en zwakke aspecten: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

van prive-initiatief naar organisatie 

openbaar toegankelijk 

toevoeging van nieuwe voorzieningen 

Iicht, Iucht en ruimte 

natuurlijke ligging in haar omgeving 

aansluiting netwerk wandel-, fiets- en 

ruiterpaden 

architectonische beeldkwaliteit 

aansluiting bij cultureel erfgoed 
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AFB. WEZENOPVANG: VERLATEN EN VERTROKKEN 

Opvang 

In de 20ste eeuw werden daklozen en wezen 

opgevangen in op zichzelf staande gebouwen. 

Deze gebouwen staan verlaten aan de kant van de 

weg. Niemand is hier aanwezig, niemand komt hier. 

Waar jaren geleden de daklozenopvang hier gevestigd 

was, lijkt nu niemand meer behoefte te hebben aan 

deze opvang; in ieder geval niet hier. 

De opvang van daklozen is verplaatst of beter gezegd 

teruggeplaatst naar waar het probleem het grootst 

is, namelijk in de stad. Waar de stad voor de dakloze 

een gebied is waar hij zich thuis kan voelen, zal het 

nevelstedelijke gebied, het rijk van de automobilisten 

niet aan de dakloze besteed zijn. Hij komt hier niet 

meer. De bushalte suggereert iets anders. 

Oak de wezen zijn geweken. De massale opvang 

is vervangen naar de stad. Zij zijn vertrokken. De 

initiatieven zijn verdwenen. 

De gebouwen staan er nag verlaten bij. Het green 

verdicht zich. Hier hebben de functies zich niet weten 

aan te passen aan de actualiteit, zeals bijvoorbeel 't 

Zwart Goor wei heeft gedaan en nag steeds doet. 

Sterke en zwakke aspecten: 

+ oorspronkelijke gedachte en initiatief 

verlaten en verloren 

huidige waarde van de 

bebouwing 

onbenutte en afgelegen ligging binnen grotere 

structuur 
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Fragmentatie 

De militaire opslagplaatsen van het Ieger, aan de 

Nederlandse zijde van de grens, liggen omkaderd in 

het landschap. Binnen het afwisselende beeld van bos 

en open weilanden, het verschil tussen het vroegere 

heide en bos, valt de opslag nauwelijks op. Tussen 

de aanplant van bomen staan eenlaagse gebouwtjes 

waar de munitie wordt opgeslagen. De grens met haar 

omgeving is streng, beschermd door hekwerken en 

waarschuwingsborden. 

Samen met de nieuwe recreatieve ontwikkelingen 

zoals de motorcross, boerengolf en de, in de jaren 

70/'80 van de vorige eeuw, vakantieparken vormen 

de munitieopslagen een divers landschap. De opslag 

van vliegtuigen van de NAVO vindt plaats in 17 grote 

loodsen aan de Belgische zijde. Zij liggen ordelijk 

gesitueerd in een open plek in het bos. De overgang 

van bos en niet-bos, het open bare en beschermde is 

abrupt. Met slagbomen afgeschermd gebied vormt een 

vreemd object in haar omgeving. 

De abrupte overgangen en de misplaatste objecten 

vormen een afwisselend geheel met haar omgeving. 

De andere munitiedepots hebben een introvert karakter 

en passen binnen het landschap. De NAVO-opslag 

en het vliegveld hebben daarentegen een meer 

problematische structuur binnen het geheel, waaronder 

de randen, de verhouding massa-ruimte en het gemis 

aan een toekomstvisie waar het functionele ontbreken 

van betekenis. Het enorme oppervlak van het vliegveld 

en de opslag als organisme haken in het landschap 

maar weten hierop niet te reageren. 
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0 boerengo/f 

Er is een moza'iek van objecten ontstaan. Aan de 

Nederlandse zijde is het een fragmentatie van objecten 

waar de samenhang door de agrarische onderlegger op 

andere niveaus ontbreekt. 
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"Vorming van weefsel op een abnormale plek". (Van 

Dale, 2008) 

13. Heterotopia 

Intermezzo 

De huidige grens ligt al meanderend door het 

Nederlands Belgische landschap (zie afbeelding 't 

Merckske). De grenszone die hierdoor ontstaat herbergt 

vele functies die op vele andere plekken niet kunnen 

bestaan. Deze functies hebben allen een structuur 

die op eigen wijze in het landschap ligt. Deze functies 

hebben een op het eerste zicht een autonoom karakter 

vanwege het besloten karakter. Verscholen achter een 

muur, stuk bos of op enige afstand van de weg lijkt de 

structuur zich naadloos in haar omgeving te passen. 

Deze functies, deze plekken zijn anders dan anderen; 

zij worden door Michel Foucault (1966) aangeduid als 

heterotopieen (zie afbeelding heterotopia). 

lnleiding 

Een heterotopia is een ruimte die een afwijking is op 

de normale ruimtes waarbinnen wij Ieven. Het is een 

ruimte anders dan het continue. De heterotopieen 

gelegen in de grenszone maken onderdeel uit van het 

nevelstedelijke landschap. Zij spelen een alledaagse rol 

in het Ieven van de nevelstedeling. Samen met andere 

kleinschalige punctuele veranderingen in het landschap 

vormen zij het grenslandschap (zie afbeelding leegte ). 

Het organisme 

Als onderdeel van het landschap gelegen in het 

grensgebied bevinden zich verschillende objecten en 

organismen. De verzamelnaam voor dit type ruimten is 

een heterotopia. Kortom, een ruimte welke afwijkend 

is ten opzichte van andere ruimten in het alledaagse 

Ieven. Het begrip is in de vorige eeuw als eerste door 

Michel Foucault genoemd in een artikel 'Les espaces
65 
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Symboliek 

Een heterotopia is een ruimte met een symbolische 

betekenis. Als voorbeeld geeft Foucault hiervoor de 

bioscoop. Het doel van de bioscoop is om de mensen 

een beeld, een film, een andere werkelijkheid voor 

ogen te Iaten zien. De bezoeker bevindt zich in een 

andere tijd en in een andere ruimte. De bioscoop is 

een ruimte waarheen je kunt vluchten en een moment 

ergens anders kunt zijn. De driedimensionale ruimte 

en het witte doek waarop die nieuwe wereld wordt 

getoond, illustreert de bijzondere functie van de 

bioscoop. De heterotopia heeft een symboliek waar iets 

achter schuilgaat. 

Mens in tijd en ruimte 

"De mens bevindt zich even in een andere tijd, in een 

andere ruimte". De heterotopie is een ruimte waar de 

mens bezit van neemt. De mens wordt onderdeel van 

de ruimte. Door de aanwezigheid van de mens ontstaat 

een heterotopia, een heterotopisch moment. 

In de huidige tijd staat de mens centraal in het 

functioneren en het denken. De heterotopie vormt 

hiervan een evenbeeld. De heterotopia is een 

benadering van hoe een ruimte functioneert wanneer 

de mens centraal staat. Zander de mens kan het 

heterotopisch moment niet bestaan. 

De mens ervaart de heterotopia wanneer hij de 

ruimte betreedt. Dit moment speelt zich af in de tijd. 

De mens is onderdeel van een ruimte waar tijd een 

grate rol speelt. Zoals de bioscoop of bibliotheek 

naast de normale tijdsdimensie oak nag een andere 

tijdsdimensie kent. Op deze manier kent de heterotopia 

een relatie met tijd. 

Welke rol de heterotopia speelt in het alledaagse 

Ieven en hoe je kunt omgaan met deze rol, vertelt 

Lieven de Cauter in zijn pleidooi waarin hij het verband 

aangeeft tussen de oikos, de agora en de heterotopia, 

kortom tussen het economische I private, het politieke 

I publieke en het hieratische. Deze ruimten staan 

volgens De Cauter niet op zichzelf. Volgens hem 

be"lnvloeden zij elkander op verschillende niveaus. 

Deze be"invloeding zie je terug in de nevelstad. 

Denk bijvoorbeeld aan de economisering van de 

heterotopia wat terug te zien is de zogenaamde 'gated 

communities' en de heterotopisering van de economie, 

zoals dat je tegenwoordig als het ware kunt wonen in 

een pretpark. 



woongroep - anderssoortig wonen aan de grens 

voormalig stationsgebied ingericht Is parkeerierrein 

de dierent~1in 
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14. De nevelstedeling 

De wonende, de werkende, de recreerende, de rijdende 

en de galopperende mens. Allen maken zij onderdeel 

uit van het grenslandschap. Ieder op haar eigen manier. 

De wonende mens 

De stad staat bekend om haar activiteit en 

veranderlijkheid. Dynamiek en beweging wisselen 

elkaar continu af. De nevelstad kenmerkt zich door 

identieke bewegingen. Waar in vroege tijden de 

locatiekeuze gekoppeld was aan de bodem en gebruik, 

is dit heden ten dage niet meer het geval. Een ieder 

kan overal gaan wonen met als gevolg dat iedereen dit 

ook doet. 

Te samen met een toename in de communicatie en 

bereikbaarheid middels internet en de daarbij horende 

mogelijkheden (koeriersdiensten, bezorgservice, 

footloose) heeft dit velen doen besluiten in het 

buitengebied (aan de grens) te gaan wonen en 

eventuele kleinschalige bedrijvigheid op te starten. 

Dit veelal in nieuwe of bestaande woonvormen (zie 

afbeelding woongroep ). 

Dit alles heeft te maken met dat de nevelstedeling niet 

zonodig in de stad hoeft te wonen. De woonwens van 

hem of haar is niet gekoppeld aan de stad maar aan 

een aantal van de stedelijke kwaliteiten. Afstand speelt 

geen rol meer. Wanneer afstand geen rol meer speelt, 

wordt de auto meer significant. De nevelstedeling is 

een echte automobilist en beweegt met die actieradius 

voort. De auto is onlosmakelijk met de nevelstedeling 

verbonden (zie afbeelding voormalig stationsgebied). 

Centraal en terugkerend binnen deze aspecten is de 

kwaliteit van Ieven. De nevelstedeling hecht waarde 

aan een hoge kwaliteit van Ieven. Rust en ruimte, tijd 

en bezinning halen zij uit het feit dat zij in een meer 

open gebied wonen en toch de stedelijke kwaliteiten 

hebben waar zij zoveel waarde aan hechten (De Roo, 

1999). 

De kwaliteit van wonen uit zich ook in het verschil 

van type mensen welke wonen in de nevelstad. Waar 

in eerste instantie moestuinen en kinderboerderijen 

waren, zijn nu vervangen door de siertuin. De 

verbinding met de aarde is verdwenen waardoor er 

plaats is voor andersoortige ontwikkelingen zoals 

'echte' dierentuinen en paardenhouderijen (zie 

afbeelding dierentuin). 

"Er is niets in het intellect, dat niet eerst in de zintuigen 

was" (Aristoteles) 69 
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bedrijvigheid. oorspronkelijke structuren leiden tot werk en recreatte 
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De werkende mens 

Binnen het dorp waartegen het vliegveld is gelegen, 

bevinden zich velerlei woningen welke benut worden 

door kleine zelfstandigen. Deze zelfstandigen hebben 

een beroep die zonder centrale vestigingsplaats in een 

stad uitgevoerd kunnen worden. Door de toename van 

het internetverkeer en de mogelijkheden om mensen 

te bereiken is de locatie minder van belang geworden. 

Deze bedrijven zijn zeer verschillend van aard en 

kunnen dus qua branche niet gevat worden binnen een 

specifieke groep. 

Ook de doelgroep van deze bedrijven verschilt. Echter, 

een aantal aspecten zijn voor dit type bedrijvigheid 

hetzelfde, namelijk dat ze niet locatiegebonden zijn. 

Daarnaast is het bedrijf zeer afhankelijk van het 

internetnetwerk en I of de mondelinge bekendheid 

binnen de regie. De monotone uitstraling van de wijk 

krijgt op deze manier een nuance, waarbij haar karakter 

verandert in een interessant gemeleerd gebied, waar 

wonen en werken elkaar afwisselen. 

Andersoortige bedrijven richten zich op de recreatie 

en ontspanning in het buitengebied. Zo zijn de 

beautysalon, de zonnestudio en de praktijk voor 

reiki niet meer uit de alledaagse werkelijkheid weg 

te denken. Ook de recreatieve mens komt in het 

buitengebied binnen de verstedelijkte woonvormen 

(werkwoningen) aan haar trekken. 

Hier staat de kwaliteit van wonen bovenaan. 



Het bedrijventerrein Weelde ligt ten noordwesten 

van Weelde-Statie en bestaat hoofdzakelijk 

uit milieubelastende bedrijven (zie afbeelding 

milieubelasting). Hiermee vormt het terrein een 

contrast met haar omgeving. Het industrieterrein ligt 

afgelegen en met enkele aanwijzingen te vinden. 

Het bedrijventerrein is echter niet monotoon van 

karakter. Naast de milieubelastende bedrijventerreinen 

zijn er ook andersoortige aanwezige, zoals een 

meubelgroothandel, drukwerk, maar ook een 

dierenasiel en een bedrijf voor spirituele producten. 

Het industrieterrein is deels getransformeerd tot een 

meer divers gebied en ook veranderen de bedrijven 

zelf. Een aantal bedrijven heeft naast de productietak, 

commerciele en educatieve ruimten aan het geheel 

toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk om klanten beter 

te ontvangen en rond te leiden door het assortiment 

en biedt het conferentiecentrum zelfs ruimte voor 

scholingen aan professionals, scholen en klanten. Het 

karakter van het industrieterrein is dus multifunctioneel. 

Opvallend is het industrieterrein dat zich in minder 

dense gebieden bevindt. Hoewel het industriegebied 

direct nabij expreswegen ligt, is het geen zogenaamde 

zichtlocatie. Het industrieterrein ligt verscholen in het 

bos en vormt de rand van het natuurgebied. Daarnaast 

ligt het tegen het grensovergangsgebied met Nederland 

waardoor de enige relatie agrarisch landschap is. Door 

middel van borden, verwijzingen en pijlen wordt het 

industriegebied zichtbaar in het landschap. Op deze 

manier is het industriegebied te vinden, waaruit naar 

voren komt dat de keuze van de locatie niet gerelateerd 

is aan haar bereikbaarheid. 

De nevelstad illustreert op deze wijze dat de 

nevelstedeling overal kan en wil komen. Binnen 

de landbouw heeft de afgelopen decennia een 

schaalvergroting plaatsgevonden. lntensivering 

heeft geleid tot een transformatie van het landschap. 

Heide, vennen en bebossing zijn verdwenen waarna 

landbouwgronden, eerst weiden en later akkers hun 

plaats innamen. Verglazing trad meer op in het westen 

van het studiegebied en vergroting van het areaal en 

verstening trad op in het oosten. 

Daarnaast werden bestaande landbouwinfrastructuren 

gebruikt als nieuwe type ontwikkelingen zoals 

motorcross, boerengolf en paardrijden. Ook werden 

bedrijven omgeturnd van schuur in autohandel. 

Deze ontwikkelingen komen uit de gebieden zelf 

en zijn zodanig endogeen van aard. Deze nieuwe 

economie laat zien dat de nevelstad zeer divers 

kan zijn en initiatieven kan losmaken waardoor het 

buitengebied zich op haar eigen wijze ontwikkelt. Deze 

ontwikkelingen kenmerken de nevelstad en bestaan uit 

lokale omstandigheden en ondernemerschap. Door de 

meer weidse mentaliteit zijn deze nieuwe boeren echte 

nevelstedelingen waarin zij zich niet onderscheiden 

van stedelingen. Binnen de regionale en lokale 

mogelijkheden worden nieuwe manieren bedacht en 

uitgevonden waardoor het buitengebied zich ontwikkelt, 

verandert en aanpast aan de lokale kwaliteiten. De 

lokale kwaliteiten worden benut (zie afbeeldingen 

bedrijvigheid). 
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De recreerende mens 

De recreerende mens is niet meer uit de huidige 

samenleving weg te den ken. Het studiegebied wordt 

hoofdzakelijk door Nederlandse en Belgische mensen 

gebruikt als toevluchtsoord waar a lies mogelijk is. 

Geschiedkundige gebouwen worden ingezet als 

toeristische trekpleister (restaurant hotel De Grens) en 

historische gebouwen worden gebruikt om zo niet aan 

de teloorgang van het gebied te Iaten ontvallen (het 

stationsgebouw aan de grens als cafe). 

De weinige cafes en restaurants in de omgeving 

worden logischerwijs ook door de bewoners van het 

gebied gebruikt. De stamgast hangt ook hier in het cafe 

aan de bar en in het restaurant komt ook de plaatselijke 

bewoner. 

Het grensgebied is een gebied buiten de 

dichtbewoonde wereld en heeft vele landschappelijke 

kwaliteiten. Naast bossen en vennen bevinden zich er 

een aantal landgoederen en kolonies waar openheid 

en ruimte, zich afwisselen met dichte bebossing en 

interessante gebouwen. Deze structuren waarin 

de historie van het gebied valt af te lezen, zijn de 

structuren van de recreatie geplaatst, zoals bungalow

en vakantieparken, maar ook de terreinen waar 

jeugdkampen gehouden worden. Deze activiteiten 

vinden hun plaats in minder dense gebieden en liggen 

nabij natuur en recreatieve verbindingen. 

Het grensgebied kenmerkt zich ook door activiteiten die 

niet elders kunnen plaatsvinden. Dit zijn onder andere 

motorcross en zweefvliegen. Deze bevinden zich in 

het buitengebied waar niemand hinder ervan vindt 

en belangrijker r;~og, zij vinden plaats in de gebieden 

waar ze tot haar recht komen. Het opsporen van deze 

recreatieve activiteiten is lastig omdat zij op de kaart 

niet worden aangegeven. Zij liggen veelal verscholen 

in nieuwe bebossingen en aanplantingen en lijken 

zodoende te behoren tot het landschap. 

Daarnaast is de recreatieve component meer en meer 

verbonden met de wooncomponent. De kwaliteit van 

wonen is voor de nevelstedeling essentieel en hier 

sluit het ontspannende direct bij aan. De moestuin 

verandert in een professioneel aangelegde siertuin 

en het weiland in een dierenpark. De nevelstedeling 

ontwikkelt zijn eigen kavel tot een pretpark waar de 

tuin het verlengstuk van de woonkamer is geworden. 

De massaal opkomende paardenhouderijen, 

hobbypaardenhouders etc. zijn hier een sterk voorbeeld 

van (zie afbeeldingen linkerpagina). 

73 

Arjan Weiman 



de overdekte markt - cle mobiele nevelstedeling 

de frituur ligt tangs de autoweg en regionale fietsro ttle 

he/ lm lispunt - stoppen, verblijven, reizen en vertrekken 

Urban Design and Planning - 260PK borderless 



De rijdende mens 

In de geschiedenis van het studiegebied speelt de 

grens in relatie tot de infrastructuur wei degelijk een 

rol. lmmers, de grens diende als defensieve lijn en 

controle was een van de middelen die hierbij werd 

ingezet. Te veel grensovergangen zorgden voor te veel 

controles omdat deze plaatselijk bij de grens werden 

uitgevoerd. Er waren dus een aantal grensovergangen 

tussen Nederland en Belgie. Andere wegen liepen meer 

evenwijdig aan de grens. Wegen die er uiteindelijk voor 

zorgden dat het gehele grensgebied bereikbaar werden 

liepen dood tegen de grenslijn aan. Op deze wijze 

ontstond een soort van wegennetwerk die kenmerkend 

is voor de grens. 

Met de komst van de trein het spoornetwerk werd het 

studiegebied meer in trek voor transport en handel. 

Hiermee echter nam ook de controle aan de grens toe. 

Dit had als gevolg dat het aantal sporen, gebouwen 

en personeel aan de grens toenam. Op deze wijze 

ontstond aan de grens een soort van grensdorp. Met 

het overbodig worden van de spoorlijn tussen Tilburg 

en Turnhout veranderde de functie van het grensdorp. 

Heden ten dage worden de verschillende netwerken 

ingezet en versterkt door de nevelstedeling. 

De nevelstad kan niet bestaan zonder de automobiel. 

De bestaande wegen worden aileen anders gebruikt 

dan vroeger. De nevelstedeling komt overal en 

gebruikt hier het gehele netwerk voor. Hierdoor zijn 

er verschillende plekken ontstaan waar de auto zijn 

invloed heeft gehad in de openbare ruimte van de 

nevelstad. De kruising laat zien dat het een ruimte 

is geworden waar infrastructuur en verblijfsgebieden 

samenkomen. Daarnaast is er ruimte voor gegevens 

om de nevelstedeling te informeren; informatie ten 

overvloede. 

De overdekte markt in Weelde-Statie doet niet 

onder aan andere grote warenketens. Hier komt 

de nevelstedeling om boodschappen te doen. De 

(lege) parkeerplaats is enorm en voor te stellen is de 

stedelijke centraliteit die van deze plek kan uitgaan (zie 

afbeeldingen linkerpagina). 
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De ga/opperende mens 

Het grensgebied kent een zeer verspreide bebouwing 

waar het verstedelijkingsproces door de bewoners 

zelf werd georganiseerd. Zij bepaalden in grate mate 

zelf de manier waarop en waarheen zij zich wilden 

ontwikkelen. De grenzen van het toelaatbaar bouwen 

zijn echter in het studiegebied bereikt. Voor Weelde

Statie is het overgebleven woongebied te vinden 

binnen de legen plekken in Weelde-Statie zelf. De 

regelgeving met betrekking tot woongebieden en de 

Europese Flora- en Faunawetgeving Iaten het niet 

toe dat de natuurgebieden aangetast worden door 

verspreide bebouwing zonder enig nut dan bijvoorbeeld 

het woondoel. 

Echter, het won en in het grensgebied is gewild mede 

omdat de door vel en de kwaliteiten van het rustieke en 

open landschap erkend worden. Vele grensbewoners 

doorzien deze kwaliteit en hebben hun woning 

uitgebreid met het houden van paarden (zie hiernaast). 

In heel Vlaanderen is er een opkomst van 

paardenhouderijen zoals stoeterijen, maneges en 

paardenpensions, waarnaast ook weer andere 

bedrijvigheid kan bestaan, zoals gespecialiseerde 

dierenartsen, dekstations, africhtstallen etc. (zie 

afbeelding volgende pagina). 

Waar enigszins de band met de aarde lijkt te 

verdwijnen, laat mede het grensgebied zien dat deze 

hang naar het contact met het landschap er wei degelijk 

is. Paard en platteland zijn wezenlijk met elkander 

verbonden. 

Hoewel in verscheidene onderzoeken wordt gesproken 

over de verlinting en verpaarding van het landschap, 

komt ook naar voren dat deze verrommeling 

genuanceerder ligt. Vaak speelt de groei binnen 

het kavel een grote rol binnen de uiteindelijke 

verschijningsvorm. Kortom, de inrichting van het kavel 

en de aansluiting met de omgeving laat te wensen over. 

De paardenhouderijen zijn alom aanwezig en 

concentreren zich niet specifiek in de buurt van 

dorpskernen, recreatiegebieden of bossen. Dit is het 

gevolg van de manier de nevelstedeling omgaat met de 

ruimte. Sommige paardenhouderijen hebben voldoende 

ruimte en zien het paard als huisdier en dient het 

weiland als de verlenging van de woonkamer of tuin. 

Andere paardenhouderijen zorgen op een grotere 

schaal voor hun paard en maken ook gebruik van de 

recreatieve kwaliteiten van de omgeving. Zij zien hun 

paard mede als een recreatief vervoermiddel. Ook zijn 

zij bereid om met hun paard afstanden af te leggen 

voor bijvoorbeeld paardwedstrijden (zie afbeeldingen 

linkerpagina). 
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De galopperende mens 

Waar traditionele agrarische sectoren afnemen in 

betekenis is er een mogelijkheid om voor nieuwe 

vormen van mogelijke economische dragers ruimte te 

bieden. 

Naast de professionele paardensport neemt 

ook de particuliere interesse voor paarden toe. 

Steeds meer particulieren kopen een paard voor 

recreatieve doeleinden. Dit zalleiden dat een 

verdere professionalisering van het aanbod van 

paardengerelateerde bedrijven zoals ruitersportzaken, 

voederbedrijven, dierenartsen etc. 

Deze groei heeft natuurlijk ook een keerzijde. Een 

vergroting van mogelijkheden leidt ook tot problemen 

(kansen) op het gebied van ruimtelijke ordening, 

fiscaliteit, milieuwetgeving etc. 

Een paardenhouderij vindt normaliter zijn plaats in het 

voor agrarische doeleinden bestemd gebied, echter 

de groei van de sector zit juist in het recreatieve dee I. 

Deze contradictie leidt in de praktijk tot problemen. 

Samen met de opkomst van de particuliere groei van 

paardenbezitters, vomen de recreatie en toerisme 

belangrijke spelers in het grensgebied. De zoektocht 

naar hoe hier mee om te gaan maakt onderdeel uit van 

het vervolg waarin wordt gezocht naar nieuwe vormen 

van paardenrecreatie en paardenverblijven om zo de 

contradictie weg te nemen. 
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15. Transformatie van het vliegveld 

Het vliegveld 

Het vliegveld is een bijzonder organisms en maakt 

een wezenlijk onderdeel uit van de nevelstad. Op dit 

moment wordt het vliegveld niet meer als zodanig 

gebruikt, maar onderdelen van het vliegveld worden wei 

be nut. 

De taxibanen passen uitstekend binnen het 

nevelstedelijke karakter van excentrieke uitingen 

van creativiteit en stedelijke spanningsvelden. De 

automobilist die zo gretig van het gehele nevelstedelijke 

landschap gebruik maakt, komt op de taxibanen haar 

rijvaardigheden testen. 

Verder bevinden zich rondom de taxibanen in 

bijzondere gerangschikte rijen en vormen tientallen 

caravans welke als een aaneenschakeling van kralen 

door het landschap bijna gedrapeerd lijken (zie 

afbeelding caravans). 

Oat de caravans niet gebruikt worden staat buiten kijf, 

echter de mogelijkheid tot het benutten van de ruimte 

maakt de woonvorm bijzonder. Tevens staan zij tegen 

het bos, aan de rand van de taxibanen. Hierdoor 

wordt de vorm van de taxibaan versterkt en lijkt zij een 

beschutte plek gevonden te hebben. 

Het vliegveld is een heterotopia omdat het een plek 

is waar het andere plaatsvindt. Zo ook worden hier 

eens per jaar een groot autofestival gehouden waar 

mensen uit de gehele regio op af komen. Achter deze 

festivals zit een grote organisatie. Waar vroeger het 

buurtfeest het gemeenschapsgevoel illustreerde, is 

in de nevelstad het megafestival de verbeelding van 

het saamhorigheidsgevoel. Dit gevoel sluit aan bij 

de nevelstedeling. Dit voorbeeld laat zien dat een 

heterotopia niet perse een permanent gegeven hoeft te 

zijn, maar dat een heterotoop moment onderdeel kan 

zijn van de nevelstad. 

In een heterotopia kun je dingen die nergens anders 

kunnen. Een soort van ongeschreven regels. De ruimte 

als meditatieruimte geldt ook zeker voor het vliegveld 

waar ruimte en openheid afgewisseld worden door bos 

en vervallen gebouwen. 

Het vliegveld bestaat niet meer als zodanig. Het is 

een organisms van uitzonderlijke grootte en neemt in 

haar omgeving een bijzondere positie in. Het vliegveld 

past net binnen de contouren van haar omgeving en 

klemt zich tussen historische lijnen en het omringende 

landschap. Door het vliegveld als een object te 

plaatsen zijn een aantal verbindingen en kernmerken 

verdwenen, zoals de van oorsprong aanwezige vennen. 

Het vliegveld maakt dee I uit van het Turnhoutse heide

en vennengebied. Dit gebied is van landschappelijk 

zeer relevante waarde. Een heterotopia heeft niet perse 

een bijzondere ligging ten opzichte van andere ruimten. 

De heterotopia kan midden in de stad liggen of juist 

in de periferie, en ook in de nevelstad. De heterotopia 

vormt een grens met haar omgeving. 

Door deze grens is er de mogelijkheid om de 

heterotopia te betreden of het heterotope moment te 

be Ieven. Dit geeft de kans om in een heterotopia te 

blijven en wellicht niet meer weg te gaan. 
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lnleiding 

In het grensgebied liggen verschillende objecten, 

organismen die in de loop der tijd van functie zijn 

veranderd en I of van dien aard zijn dat zij aileen hier 

in het grensgebied kunnen ontstaan en zich kunnen 

handhaven. Het vliegveld Weelde is hier een van. Het 

vliegveld zal verdwijnen. 

De hypothese dat het vliegveld haar huidige functie 

gaat verliezen is reeel. lmmers, met de eenwording 

van Europese Unie en invloed van de Habitatrichtlijnen 

op het gebied, zal het vliegveld haar vliegfunctie 

kwijtraken. 

Het vliegveld maakt onderdeel uit van het natuurgebied 

het Turnhoutse heide- en vennengebied en ligt binnen 

de Europese Flora- en Faunawetgeving. Op dit moment 

worden delen van het vliegveld agrarisch bewerkt en 

worden andere delen niet beheerd. 

De functie 

De ruimte van het vliegveld bevindt zich tussen het 

publieke en het private. Het is een hieratische ruimte. 

Een ruimte waar je anders kunt doen. Oak het aspect 

tijd heeft op het vliegveld een andere dimensie 

gekregen. De gedachte dat je vanaf dit vliegveld 

binnen twee uur in Groot-Brittannie kunt zijn, maakt 

de wereld bereikbaar en klein. Het vliegveld is meer 

dan een straat of plein, meer dan een aantal bomen 

en wat asfalt. Het vliegveld is een organisme als geen 

anderen. Het vliegveld ligt als een artefact in het 

landschap. 
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Door de historische ontwikkeling van de heide en het 

aanplanten van bebossing heeft het vlieqveld hier kans 

gekregen neer te strijken. Door de vele bebossing 

ligt het vliegveld binnen de oude structuren en grijpt 

zij in haar omgeving. Het open en dichte landschap 

wordt door het vliegveld benadrukt. Het is een 

superorganisme. 

In de nevelstad heeft het vliegveld echter geen plaats 

meer. Het vliegveld is op dit moment onbereikbaar, 

onzichtbaar en onvindbaar. Waar de nevelstedelijke 

overal en nergens kan en wil komen met zijn auto, 

lijkt het vliegveld ongeschikt. De bereikbaarheid, 

overzichtelijkheid, entree, functie, functionele indeling 

en visie voor het gebied ontbreken. 

Door het vliegveld opnieuw te definieren zal het 

superorganisme kunnen blijven bestaan. Het 

heterotopische karakter van het vliegveld zal hierdoor 

getransformeerd worden, maar blijven bestaan. 

Het heterotope karakter 

Waar heterotopieen onderdeel uitmaken van de 

nevelstad, zo maakt oak het vliegveld als nieuwe 

heterotopie onderdeel uit van deze vernevelde 

werkelijkheid van andersoortige en nieuwe stedelijke 

activiteiten, vlakken en punten. 



De randen 

Het vliegveld ligt zeer strak binnen haar omgeving. 

De Jigging is bepaald door haar positie in Belgie, haar 

Jigging nabij de grens in een ruraaJ gebied en vanwege 

de richting ten opzichte van de wind.Hierdoor past het 

vliegveJd zeer nauw. Ten westen en noorden wordt 

zij omsJoten door twee wegen waar aan de oost- en 

zuidkant het gebied door agrarische gronden, aldan 

niet natuurgronden wordt begrensd. 

Aan de westzijde ligt de N268 pal tegen het vliegveld 

aan waardoor de bosaanplant nihil is. De scheiding 

tussen het (onbenaderbare) vliegveld en de openbare 

ruimte is onduidelijk. De aanwezigheid van het 

vliegveld lijkt hier dan ook niet voelbaar. Aan de 

noordkant grenst het vliegveld aan de weg die naast 

het vliegveld ook Weelde-Statie ontsluit. Hoewel het 

vliegveld afwisselend zichtbaar aanwezig is, is de 

entree van het vliegveld hier onopvallend aanwezig. 

Aan de oostkant ligt het dorp Weelde waarna de 

Jintstructuur naar Ravels (zuiden) wordt voortgezet en 

het achtergebied van het lint bestaat uit voornamelijk 

agrarische bedrijven. De openheid van het gebied lijkt 

hier vloeiend in de landingsbaan van het vliegveld over 

te gaan. Deze is niet gedefinieerd. 

Aan de zuidkant van het vliegveld bevinden haar 

taxibanen welke vanwege bescherming in de bebossing 

zijn opgenomen. De zuidkant is apart via de N268 

bereikbaar vanwege aile functies die nog in het 

gebied te vinden zijn, zoals zweefvliegclub en een 

paardencfub. 

Het vliegve/d in de neve/stad 

Het organisme van het vliegveld bevindt zich en maakt 

onderdeel uit van de nevelstad. Het voortbestaan van 

het vliegveld is een feit, echter de functie verandert. 

Het vliegveJd krijgt een nieuwe definitie. Een definitie 

die kan bestaan binnen de nevelstedelijke condities 

van het grensgebied en weJke een heterotoop karakter 

kent. Op dit moment is het vliegveld een gebied van 

veJe gebruikers en het betreden van het gebied is 

twijfelachtig. Een duidelijke omschrijving van het gebied 

zal deze onduidelijkheid doen omkeren in heldere 

beelden en de nevelstedeJing zal hier zelf invulling 

aan kunnen geven. De ruimte die geboden wordt sJuit 

aan bij de onafhankelijkheid en betrokkenheid van de 

grensbewoner. 
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16. Het ontwerpscenario 

lnleiding 

Paarden zijn een wezenlijk onderdeel van de nevelstad. 

Het veranderen van het agrarische karakter en de 

transformatie van de kavel en de woning. Daarnaast 

wordt recreatie gecombineerd met wonen. Het vliegveld 

zal volledig aansluiten bij het regionale ruiternetwerk. 

Vele paardenhouderijen bestaan uit de traditionele 

opbouw van woning, paardenverblijf, opslag en 

paardenbuitens. Andere zijn een tot een bedrijf 

uitgegroeid geheel van gebouwen zoals een woning in 

combinatie met kleine stallen. Uit onderzoek (Aiterra, 

2007) komt naar voren dat in Nederland dit soort 

samenstellingen van bouwwerken en paardenbuitens 

een verrommeling van het landschap kunnen vormen. 

Samen met de toenemende verkeersintensiteit op 

specifieke momenten en tijdens evenementen kunnen 

grotere paardenhouderijen voor meer overlast zorgen. 

De toename van paardenhouderijen in welke vorm 

dan ook wordt in het onderzoek van Veeneklaas 

c.s. aangeduid als een verrommeling van het beeld. 

Deze verrommeling baseert zich niet aileen op de 

verschillende type paardenhouderijen, maar ook op 

bijvoorbeeld weilanden, stallen, rijhallen etc. 

Op een andere manier kijken naar paardenhouderijen 

kan hierin een oplossing geven. 

Het ontwerpscenario baseert zich op de transformatie 

van het vliegveld in een passief- dynamisch gebied 

welke voldoet aan het heterotopisch karakter. Het 

organisme wordt in relatie tot haar omgeving in 

het scenario vormgegeven. Hierbij ontstaan vijf 

deelgebieden (de randen) welke allen in relatie tot 

het groter geheel en tot het lokale niveau worden 

uitgewerkt. 

Hiermee geeft de nieuwe vorm van de randen, 

de herdefiniering van het vliegveld en de nieuwe 

verstedelijkte typologieen aan dat de vroegere 

aanwezigheid van landschappelijke binding en 

betrokkenheid wederkeert, het heterotopisch 

karakter van het vliegveld wordt hervonden en de 

paardenhouderij en paardensport een plaats kan 

krijgen in het overwegend toeristische en recreatieve 

gebied. 
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Wee/de-Statie 

Weelde-Statie krijgt aan de overzijde een nieuwe wijk. 

Het aantal woningen waarmee zij wordt uitgebreid komt 

overeen met de oorspronkelijke uitbreiding binnen 

haar grenzen. Echter, de nieuwe bewoners hebben 

een binding, niet enkel met de grens of het relatief 

goedkoop wonen, maar oak met hetland, de omgeving 

en het vliegveld. 

De 82 nieuwe bewoners zijn paardenliefhebbers 

en in het bezit van een paard. Tevens delen zij 

de voorzieningen in de nieuwe wijk. Naast de 

opslag van materiaal en voer, stallingen voor auto 

en paardenvervoer zeals trailers, zijn er extra 

voorzieningen aanwezig , zeals een kantine, overdekte 

rijhal, buitenbakken, stapmolens en paddocks. 

Oak wordt de mest gezamenlijk opgeslagen en 

opgehaald. Hiervoor zijn speciaal daarvoor ingerichte 

silo's. 

De bijzonderheid van de woningen is, dat je samenleeft 

met je paard. Het wonen met je paard is het wonen in 

de traditionele zin van het woord . Het paardenverblijf 

is ge·integreerd in de waning. Met betrekking tot 

stankoverlast zijn de verschillende gebieden, leef- en 

paardenverblijf, van elkaar gescheiden. Met behulp 

van een natuurlijke ventilatie kan de leefkwaliteit 

gewaarborgd blijven. 

Hierdoor zijn twee typen woningen ontstaan die op 

meerdere manieren zijn toe te passen. 



Paarden zijn kuddedieren en omdat een ieder 

individueel een paard heeft, wordt gestreefd naar een 

gemeenschappelijk gebruik van de grond. Daarnaast 

is het voor de gezonde ontwikkeling van het paard het 

best om bij elkaar in een groep te staan. Daarom is het 

geheel als een Weiland ingericht met voldoende ruimte 

ter beschutting. Met behulp van afdakken bij de woning 

en boomgroepen in het open veld is het mogelijk om in 

de zomer verkoeling te krijgen. Hiervoor zijn voldoende 

schaduwrijke plekken nodig. Aan de randen staan 

bomen om de paarden te beschermen tegen de wind, 

de regen en de kou. 

Hoewel het gebied zoveel mogelijk als een weiland is 

ingedeeld met doorgangen tussen woningen door en 

de wegen overschrijdend, is het mogelijk om je eigen 

kavel zelfstandig in te richten. Je persoonlijke kavel kan 

tevens dienen als je prive-weiland middels een hekwerk 

of afscheiding. 

Het wei land wordt omsloten door een hekwerk van 

houten palen en sluit zo aan bij haar omgeving. Vanaf 

het wei land kan aan de zuidwest- en noordoostzijde het 

bos ingelopen worden en aangesloten worden op het 

ruiternetwerk. 

Het gebied kent twee entrees met hekwerken. 

Daarnaast hebben de wegen een organische vorm. 

Hiermee wordt een natuurlijke vorm gesimuleerd en 

kan beter aangesloten worden bij de omgeving en 

vormt het dorp een contrast met de landingsruimte. 

De grens met het vliegveld wordt aangeplant met 

nieuwe bomen. Hierdoor wordt het contrast met het 

vliegveld groter. Waar het vliegveld een heteropisch 

karakter zal krijgen door de aan- en afwezigheid 

van mensen en paarden, krijgt de nieuwe wijk een 

continue identiteit. De combinatie van wonen, werken 

en recreeren maakt dat de paardenwijk ten aile tijde 

geleefd wordt in contrast met het vliegveld. 

Bijzondere voorzieningen in het gebied zijn het 

paardenhotel en de stallingen. Het paardenhotel is 

een plek waar je op doorreis, sa men met je paard kunt 

overnachten. In de stalling is voldoende plek voor je 

auto en trailer. Deze stallingen zijn overgeplaats vanaf 

het NAVO-terrein. 

Omdat het gebied in een open veld ligt en er een 

grote investeringen gedaan moeten worden, is het 

interessant om te kijken naar technische mogelijkheden 

hoe om te gaan met energie. Zonnecollectoren op 

daken, regenwateropvang en het gezamenlijk gebruik 

van voorzieningen hiervoor. 

Met betrekking tot voorzieningen kan de wijk deels 

aansluiten op het aangrenzende dorp Weelde-Statie 

en Ravels. Anderzijds kunnen de vele bewoners uit de 

omgeving gebruik maken van het nieuwe dorspgebied 

met de nieuwe voorzieningen zoals bijvoorbeeld de 

dierenarts, de ruitersportwinkel e.a. 

101 

Arjan Weiman 



Urban Design and Planning - 260PK borderless 

kantine 
ribune 

kleedkamers 
kinderopvang 
dierenarts 
hoefsmid 

. 0~~;-
\Q 0 _ -:~ . 

<::; 0~ ,· ~ 
~ 

,, I,'~ 
.,. c 

• WO I GTYPOLOGIE I ... 

- 0 I GTYPOLOGIE II 

bomen 
escherming 

stapmolen 

rijbak 

m st pslag 

NIEUWE SITUATIE WEELDE-STATIE 



overdekte 
gem. sal 



parkeren naast de 

woning 

Urban Design and Planning - 260PK borderless 

kaprichting begeleidt de weg 

rooilijnen varieren 

WONINGTYPOLOGIE I 

aan- en afrijden van paarden 

straatzijde 

verschil organisatie op het kavel 

parkeren aan 

de straatzijde: 

voor en in woning 

WONINGTYPOLOGIE II 

AANZICHT WEELDE-STATIE 



boomgroepen zorgen 

voor schaduw en bescherming 

paardenweide 

v rschil in kaprichtingen variatie in opbouw van 

de massa: wonen -

parkeren - stalling 

Arjan Weiman 



Urban Design and Planning - 260PK borderless WONINGTYPOLOGIE I WEELDE-STATIE 



Arjan Weiman 



Urban Design and Planning - 260PK borderless 



Arjan Weiman 











huidige situatte taxibaan 

stollen 

woningtype Ill ___ !r ~ 

ltJll~rnt rfllatlf' 

11r.hl •·mnngnrlr.elto "Inti n 

woningtype IV 

114 

"'Pm~"~'?.<.ZII p{l .11/I<P. tlNkl1:1~1 

mJR/IP. brnrlf'" - l.iu/ten 

wonngt'dl)efiP 

1werstRk 1 

s-ch;.J(1fnVW11t1<rng 

Urban Design and Planning - 260PK borderless 

Taxibanen 

Ten zuiden van het vliegveld grijpen de taxibanen in 

de bebossing, waarmee het vliegveld verankerd ligt in 

haar omgeving. Door het netwerk van ruiterpaarden te 

versterken en de oost-westverbinding te maken kunnen 

de taxibanen onderdeel gaan uitmaken van het netwerk 

en landschap in haar omgeving. 

Waar de taxibanen in het zuiden al deels bereikbaar 

zijn via de N268, zal aan de oostzijde ook een 

verbinding komen zodat er een doorgaande route 

komt. Deze doorgaande route garandeert een continue 

mogelijkheid van doorstroom van met name bewoners. 

Omdat de route meerdere ruimtes met paarden 

doorkruist en doordat hiervoor snelheidsremmende 

maatregelen getroffen worden, zal de route 

onaantrekkelijk zijn als sluiproute. 

In het gebied komen typische nevelstedeiljke 

paardenliefhebbers te wonen. Naast de goede 

bereikbaarheid met de auto, is het mogelijk om met je 

paard het netwerk van ruiterpaden te volgen. 

De continue aanwezigheid van bewoners en hun 

huisdieren staat in contrast met het ten noorden 

gelegen vliegveld waar uit gegaan wordt van het 

heterotopisch moment. 

De taxibanen liggen verspreid in het gebied en door op 

verschillende ankerpunten het gebied van woningen te 

voorzien is een ieder altijd in zicht. Paard en mens zijn 

altijd zichtbaar. 



Deze ankerpunten en de organische structuur van 

de taxibanen hebben tot gevolg dat er twee typen 

woongebouwen voor het gebied geschikt zijn. 

Enerzijds betreft het een woonblok van 7 woningen 

op paten, waarbij de stallen onder een deel van het 

woongedeelte gelegen zijn. Deze woningen staan 

op het eind van de taxibanen en staan met elkaar in 

(zicht)verbinding. Je woont met je paard in het gebouw 

welke zich vormt naar haar omgeving. Op de begane 

grand is er de continue aanwezigheid en zichtbaarheid 

van het paard, de stallen, de stapmolen, het weiland, 

etc. De woongedeeltes zijn via een lift of via een trap 

(in het stalgedeelte) bereikbaar. De gebouwen vormen 

een conglomeratie van objecten en staan in een groat 

wei land en benadrukken op deze manier de structuur 

van de taxibanen. Het dak van het gebouw is openbaar 

voor aile bewoners en kijkt uit over de bossen en de 

heide. Deze gemeenschappelijke tuin benadrukt het 

superorganisme wanneer je van hieruit over de tappen 

van de bomen kijkt. 

Anderzijds betreft het een woonblok van 9 

woningen, waar de stallen ge'integreerd zijn met het 

woongedeelte. Deze woonblokken staan op punten 

waar de zichtbaarheid van de woningen op poten 

wordt ondermijnd. Door deze woonblokken op deze 

punten te situeren ontstaat een intrigerend schouwspel 

van woongebouwen. De woningen hebben allen hun 

leefgedeelte op de begane grand waardoor hun paard 

of het weiland voor de woonkamer kan komen, of in 

de paddock (een klein omheind stuk land met kale 

bodem). De enigszins minder voedselrijke weilanden 

maken het mogelijk om de paarden Ianger in het grate 

weiland te plaatsen. Bij beide type woningen worden 

de paardenverblijven losgekoppeld van de woningen 

waardoor er geen stankoverlast ontstaat. Ook vindt hier 

wederom natuurlijke ventilatie plaats. 

Door grote gebieden te verbinden met de 

woongebieden ontstaat voldoende ruimte voor de 

paarden. Voldoende ruimte voor paarden is belangrijk. 

Deze gebieden dienen wei omsloten worden met 

behulp van hekwerken. Deze worden in de bebossing 

geplaatst zodat zij visueel uit het zicht zijn. De 

bebossing kan wederom als beschutting dienen voor de 

paarden tegen de zon, de regen en kou. 

Mestopvang vindt plaats in silo's die gezamenlijk tussen 

de bebossing geplaatst worden. Tevens wordt hier het 

voer opgeslagen. Verder zijn geen extra voorzieningen 

nodig omdat voor de wekelijkse zorg zij gebruik kunnen 

maken van de uitbreiding 82PK in Weelde-Statie. 

De taxibanen sluiten aan bij de nieuwe fiets-, wandel

en ruiterpaden die door het gebied lopen. Waar het 

vliegveld (de landingsbaan) zelf gemeden wordt als 

doorgaande route, dient de omgeving hier wei voor. 

In het oosten wordt aangesloten op de paardrijke 

omgeving van Ravels en in het westen wordt 

aangesloten op 't Bels Lijntje (voormalige spoorlijn 

Tilburg- Turnhout) en richting 't Zwart Goor (landgoed 

met installing voor verstandelijk gehandicapte 

medemensen en kolonie Wortel (voormalige installing 

voor dak- en thuislozen). 
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De /andingsbaan 

Het vliegveld is een superorganisme en de 

landingsbaan is een van de meest sprekende en 

aanwezige vorm van het vliegveld. 

Het verliezen van de functie als vliegveld biedt 

mogelijkheden om verder te kijken dan enkel het gebied 

te Iaten opnemen in het omringende natuurgebied. 

De vorm speelt in een landschappelijke context een 

mindere rol. Een nieuwe passende functie en een 

nieuwe visie kan ervoor zorgen dat het superorganisme 

kan blijven bestaan, weliswaar in een andere vorm. 

Het heterotopische karakter dient hiervoor behouden te 

worden. 

Om de vorm en functie van de landingsbaan te 

versterken kan zij bijdragen aan het agrarisch 

toeristisch karakter van het grensgebied. 

De landingsbaan als heterotopia kan in contrast tot haar 

omgeving tot een autonome ruimte getransformeerd 

worden. Daarnaast wordt de functie niet permanent. 

Deze twee aspecten van ruimte en tijd vormen de basis 

van het antwerp. 

Om het heterotopisch karakter van de landingsbaan 

te vergroten wordt het gebied afgesloten van haar 

omgeving. De onduidelijke en onoverzichtelijke 

overgangen worden veranderd in duidelijk 

gedefinieerde randen. Zo vormt de nieuwe paardenwijk 

van Weelde-Statie aan de noordzijde een afgesloten 

geheel. Aan de zuidzijde worden de verbindingen 

met de taxibanen verbroken en komen de taxibanen 



opzichzelf te staan. De open oostkant wordt met bos 

aangeplant en wordt voorzien van de nieuwe entree 

van het gebied. De ondoorzichtige smalle doorgangen 

aan de noordzijde vervallen waardoor een geheel 

afgesloten geheel ontstaat. De fragiele westzijde wordt 

ook deels aangeplant en wordt voorzien van een as die 

de relatie legt met de N268 waar de nevelstedeling zo 

gebruik van maakt. Deze ingreep zal in 04PK verder 

toegelicht worden. 

De landingsbaan als een autonome ruimte waar 

tijdelijke evenementen plaatsvinden en een 

discontinue aanwezigheid van de mens zorgdraagt 

voor een plek waar een heterotopisch moment 

plaatsvindt. Evenementen die plaatsvinden zijn 

enerzijds paardgerelateerd zoals de military en 

paardspringwedstrijden, daarnaast kan het terrain 

gebruikt worden voor de jaarlijkse evenementen zoals 

zweefvlieglessen en bijvoorbeeld een oldtimer festival. 

Hierin heeft de zelfregulisering van de nevelstedeling 

een grote rol. 

Door een NAVO opslagloods te verplaatsen naar de 

landingsbaan en aan te passen aan de toekomstige 

evenementen kan de landingsbaan (en omgeving) als 

festivalterrein dienen. De loods bevat opslagruimte, 

horecafaciliteiten en een overdekte rijhal. 

Buiten de evenementen om zijn er geen mensen en 

paarden op het terrain aanwezig. Het terrain heeft 

zodoende een gespecialiseerde functie en wordt als 

zodanig bekend, een heteropie op zich. 

Voor een evenement als de military wordt het gebied 

ten zuiden van de landingsbaan geprepareerd. Military 

is een paardensport waarbij gebruik gemaakt wordt van 

een grote oppervlakte parcours waarbij door open en 

dicht gebied de ruiter allerlei hindernissen neemt. Aan 

de zuidzijde wordt hiervoor extra bomen aangeplant 

en hoogteverschillen aangebracht zodat deze voor 

het evenement gebruikt kunnen worden. Voor de 

springconcours worden de hindernissen uit de loods 

gebruikt. 

Eventuele andere evenementen en zweefvlieglessen 

kunnen (met regelmaat) op de middenberm van de 

landingsbaan plaatsvinden. 
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De Opslag I het paardkamperen 

Ten zuidwesten van het vliegveld ligt een verlaten 

militair opslagterrein met enkele desolate 

gebouwen. Het vliegveld als organisme en de 

paardenvoorzieningen kunnen echter een extra 

recreatieve speler in het gebied gebruiken om het 

gebied te complementeren. 

De plek ligt ten noordwesten Ravels en ligt tegen een 

villawijk aan. Naast het paardenhotel in de paardenwijk 

wordt hier de mogelijk geschapen om met je paard te 

kamperen. Enerzijds kun je hier met je auto en trailer 

een aantal dagen overnachten en genieten van de 

paardenvoorzieningen in het gebied, anderzijds kun 

je hier als een nomade te paard komen en vervolgens 

doortrekken. Deze voorziening staat wellicht op zichzelf 

maar meer van dit soort verblijven, paarden bread & 

breakfast, paard-okay en anderen kunnen bijdragen 

aan een nieuw type recreeren. 

De snelle en kleinschalige recreatie is zeer risicovol 

en zal een soort van zelfstandigheid moeten kennan. 

Door de beheerders van het gebied verantwoordelijk 

te maken voor de overnachtingen en financiele 

afhandeling kan het mogelijk zijn dat de voorzieningen 

eenvoudig gebruikt kunnen worden, zoals een echte 

camping beaamd. 

De nevelstedeling zal deze nieuwe soort recreatie 

snel kunnen ontdekken, bijvoorbeeld middels 

bewegwijzering op ruiterpaden, het internet, mond-op

mondreclame binnen de hypische wereld en wellicht 

kun je via de Tom Tom rechtstreeks naar de plek geleid 

worden. 

Dit is het zogenaamde het snelle verblijven. 

Hier ben je even aanwezig en zo kun je volledig 

aansluiten op de ruiterpaden en -netwerken die alom 

aanwezig zijn. 

Een nieuwe vorm van recreatie past binnen het 

zelforganiserende systeem van de nevelstad. 

Daarnaast draagt de aanwezigheid van ruiters bij 

aan de doorstroom van recreatievelingen in het 

gebied en aan het continue karakter (zie afbeeldingen 

linkerpagina). 

Wat betreft de uitstraling sluit het aan bij de 

aangrenzende villawijk, namelijk verspreide objecten, 

verharding en veel groen. 
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Het kruispunt 

Binnen de nevelstad staat de mobiliteit van de 

nevelstedeling centraal. De wonende mens hecht 

waarde aan haar kwaliteit van wonen en Ieven. Deze 

manier van Ieven heeft een vluchtig karakter en de 

omgeving kan snel transformeren in iets anders. De 

stedelijkheid is dynamisch en zeer veranderlijk van 

karakter. 

Daarnaast is de locatie niet meer gekoppeld aan de 

grond waarop het staat. Alles lijkt overal te kunnen 

ontstaan indien de juiste factoren hiervoor aanwezig 

zijn. 

Op het kruispunt tussen Merksplas, Baarle, Weelde, 

Tilburg en Turnhout vindt uitwisseling plaats. Elke 

dag rijden hier honderden mensen in hun auto of 

vrachtwagen, vervoer en transport van personen en 

goederen. Zij ontmoeten elkaar op het kruispunt, rijden 

a an elkaar voorbij en worden ge"lnformeerd. 

Met borden en informatie wordt het kruispunt bijeen 

gehouden. De kroeg zit op de ene hoek, het tankstation 

op de andere, de paardenwei en het vliegveld op de 

overige hoeken. Een interessant punt waar mobiliteit en 

bereikbaarheid, maar ook informatie en chaos te samen 

komen. 

Het kruispunt sluit aan op de hoek van het voormalig 

vliegveld, het organisme welkin de toekomst zal 

bijdragen aan het nieuwe karakter van het gebied. 
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Het kruispunt wordt getransformeerd tot een interactief 

gebied waar de gebruiker, de nevelstedeling, de 

passant of de bewoner van gebruik maakt. Het 

kruispunt wordt een plein waar de voorzieningen die 

het nevelstedelijk netwerk verbinden gekoppeld worden 

aan de infrastructuur en in functie een relatie aan gaan 

met de transformatie van het vliegveld. 

Aan het plein liggen een kroeg waar de voorbijganger 

en de bewoner, een tankstation voor lokaal en 

regionaal gebruik en het vliegveld waar op bepaalde 

momenten activiteiten plaatsvinden. Het plein geeft 

nuttige informatie aan de nevelstedeling. lnformatie 

over tijd en afstand, over activiteiten en bedrijven 

die zich niet aan een zichtlocatie gevestigd hebben. 

Communicatie en bereikbaarheid veranderen in een 

digitaal en wereldwijd net. 

Afstanden worden tijden en evenementen worden data. 

Door deze informatie worden objecten met elkaar 

verbonden. 

Op deze manier kan de werkende mens uit Weelde

Statie hier een plaats krijgen en de plaats van het zicht 

in de zichtlocatie komt naar de nevelstedeling toe. 

Daarnaast neemt, door het verdwijnen van de 

grens, de waarde van de Turnhoutse baan (Tilburg 

- Turnhout) niet zo maar at en zal nog evenzo veel 

gebruikt worden. Met het verdwijnen van het spoortrace 

Tilburg - Turnhout is deze waarde in de twintigste 

eeuw bevestigd. Het profiel van de Turnhoutse baan 



is aangepast en ook het fietsennetwerk heeft zich 

verbeterd. Het oude spoorlijntje heeft op dit moment 

een recreatieve functie. 

Op het kruispunt komen mobiliteit, de historie en 

de nieuwe functie van het vliegveld bijeen. Andere 

objecten zoals 't Zwart Goor en kolonie Wortel 

veranderen mee. 

De voormalige gemeentegrens die het kruispunt snijdt 

vormt mede de nieuwe functie van het kruispunt. Hier 

wordt de verbinding gelegd met de landingsbaan van 

het voormalige vliegveld. Een heterotopisch moment 

ontstaat. Daarnaast kan door de bossen van het 

vliegveld hier de oversteek gemaakt worden naar 't 

Bels Lijntje. Deruiter te paard vormt hiermee een even 

belangrijke schakel in de ketting van mensen. 

De toren dient tevens als bushalte en de bereikbaarheid 

wordt hierdoor versterkt. Er ontstaat een knooppunt van 

wegen, afstand in tijd, een nevelstedelijke voorziening 

binnen de kaders van het organisms van het vliegveld. 

Organismen worden op deze wijze met elkander 

verbonden, verankerd in het netwerk 

van de nevelstedeling. 

De toren op het kruispunt draagt zorg 

voor de drie verschillende lagen in het 

gebied. Ten eerste functioneert de 

toren als bushalte en is Weelde-Statie 

bereikbaar voor de wonende en de 

werkende mens. 
hwdige ~tluatte krwspunl 

Evenementen die op het vliegveld gehouden worden, 

zijn zo ook met het openbaar vervoer bereikbaar. 

Ten tweede biedt de toren op de 1 e verdieping ruimte 

voor informatie over lokale en regionale zaken. 

Afstanden en tijden worden gekoppeld aan plaatsen en 

gebeurtenissen. De informatie is digitaal en kan zo snel 

aan de actualiteit worden gekoppeld. De benzineprijs 

wordt getoond. 

Ten derde kan bovenop de toren van het uitzicht 

genoten worden. De toren laat je in het verlengde van 

de Turnhoutse baan over de grens heen kijken. Voor 

het eerst wordt er aan de grens op een recreatieve 

manier verbinding gezocht met de overkant. Ook 

kan een klein deel van de landingsbaan gezien 

worden, wellicht dater iets bezig is, in de verte: een 

heterotopische ervaring. 

De rand met het vliegveld wordt ten zuiden van het 

kruispunt aangeplant zodat ook hier de relatie van 

het vliegveld met haar omgeving hersteld wordt. De 

(verdwenen) gemeentegrens wordt hersteld terwijl 

de toren uitzicht biedt op de (voormalige) landsgrens 

tussen Belgie en Nederland. 

impress1e oncwep scenariu 

Arjan Weiman 
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centraal thema: ontmoeten, verb/ijven, 
reizen en voorbijgaan 

verbinding OV- evenement 

massa - ruimte - verblijven en 
reizen: tankstation en cafe doen 
mee in de compositie 

info-toren als accent 

plein voor de nevelstedeling: 
echt o tmoeten 

re atie met paardenhouderij 

overstapplaats I ruiterpad 

koppelen van Bels lijntje aan het 
nieuwe LV netwerk 

Arjan Weiman 



-- --
-----

Urban Design and Planning - 260PK borderless ONTWERP SCENARIO VOOR HET KRUISPUNT 



Arjan Weiman 



I 
I 
I 
I 
I 

I -. -
---- .. ' .... ........ --

Urban Design and Planning - 260PK borderless 



0 1OOm 300m 500m 
~ 

Arjan Weiman 



17. Evaluatie 

Re/evantie 

Over het gehele grensgebied tussen Belgie, Nederland 

en Duitsland, in de grenszone tussen andere Ianden 

komen organismen voor wetke be"lnvloed worden door 

de veranderende betekenis van de grens. 

Grenzen zijn in aile soorten aanwezig: juridisch of 

ruimtelijk, sociaal of economisch. Een grens is per 

definitie een interessante lijn. 

Hoe om te gaan met grensgebieden in de toekomst is 

van wezenlijk betang. De problematiek die de nevelstad 

bevat, van toegenomen mobiliteit en stedelijke 

initiatieven tot de informatietechnotogie en vete type 

woonvormen, leidt tot een nieuwe betekenis van 

gebieden, zo oak die van grensgebieden. 

Deze twee aspecten, de grens en de nevelstedeling, 

leiden tot een transformatie van organismen in het 

grensgebied. De functie van deze organismen en de 

relatie met haar omgeving staat ter discussie. 

Met dit afstudeeronderzoek wordt hiervoor een 

scenario geschreven. Een weerwoord wordt gegeven 

tegen invloeden zoals bijvoorbeeld de particuliere 

initiatieven tot het houden van 'dierentuinen·. Oak 

wordt een antwoord gegeven op de wens om in 

groepen in het buitengebied te wonen, de tigging van 

kleine bedrijvigheid in woonwijken en de situering van 

nieuw type bedrijven in combinatie met andersoortige 

industrie. 
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Andersoortig wonen, wonen met paarden vormt 

hierop een antwoord waar de nevelstedeling een plek 

krijgt en het vliegveld als organisme in de toekomst 

gewaarborgd btijft. 

Het realiseren van dit type woonvormen kan 

enerzijds moeilijk liggen omdat het gaat om zeer 

specifieke woonvormen, echter het ontwikkelen van 

zeer specifieke wooneisen biedt mogelijkheden tot 

hoogwaardige woon-, werk- en leefgebieden. Door 

duidelijke eisen kunnen gebruikers met het concept tot 

in de details hun woonvorm uitwerken. 

Het dorpse wonen biedt mogelijkheden aan te sluiten 

bij Weelde-Statie. De objecten aan de taxibanen 

bieden daarentegen mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

autarkisch wonen, waar aspecten zoals zonne-energie 

en windenergie van grate rot zijn, zeker vanwege de 

meer afgelegen ligging. Waar een ander soortgelijk 

militair terrein in Belgie thans is omgevormd tot 'groen' 

voorbeeld voor woon- en werkgebied kan oak dit terrein 

aansluiten bij het vormen van autonome woonvormen, 

wat in interessant contrast staat met de verloren 

autonomie in het grensgebied. 

Het vtiegveld wordt opnieuw gedefinieerd en grijpt op 

een nieuwe manier in het landschap. Aspecten als 

natuur en onderhoud kunnen gecombineerd met de 

nieuwe functies tot stand komen. 



De situatie van het vliegveld op dit moment kent 

geen museale kwaliteit. De transformatie van oude 

historische gebouwen vormt een groot verschil met 

de historische structuren die het vliegveld vormen; 

gebouwen met enige historische kwaliteit zijn hier niet. 

De enorme aanwezigheid van het vliegveld is haar 

kwaliteit. Het openbaar maken van de verloren en 

verlaten gebieden, het creeren van het heterotope 

moment en de grote structuur vormgeven maakt dat het 

vliegveld een transformatie zal ondergaan waardoor 

haar kwaliteiten zijn gewaarborgd voor de toekomst. 
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