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Voorwoord

Dit project is exemplarisch bevonden door 
mijn begeleiders: dr.ir. Gijs Wallis De Vries en 
Mark Eker. 
“Mark en ik dragen je graag voor om je plan 
te publiceren in het jaarboek van de faculteit. 
Het quotum is één per 10. We vinden jouw 
ontwerp een bijzonder geslaagde ‘border(e)
scape’, en voor het hele atelier het meest 
exemplarisch als ‘buiten’ op de grens”.  
Aldus mijn begeleiders, helaas zal het 
uiteindelijk niet in het jaarboek verschijnen. 
Desalniettemin is het een eer dat het project, 
waar ik een jaar lang intensief aan heb 
gewerkt, bestempelt wordt als exemplarisch.
Ik wil mijn begeleiders bedanken voor het 
meeleven tijdens alle obstakels van het 
project en de hulp die ze hebben geboden.  
Mijn derde begeleider ir. Ruurd Roorda 
wil ik graag bedanken voor de tijd die hij 
beschikbaar stelde om met mij dit project 
verder te ontwikkelen. Tijdens mijn gehele 
studie aan de TU/e heeft hij een bijzondere 
bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om 
mijn groepsgenoten Chris Idema, Christopher 
Ho, Eren Deniz, Ferhat Topuz, Jin Tian, Nynke 
Schoo, Prisca Arosio, Rob van den Broek en 
Ruben Maat, te bedanken voor een plezierig 
afstudeerjaar.

In het bijzonder wil ik mijn ouders bedanken 
voor hun steun, ondanks dat ze een zware 
periode achter de rug hebben en nog steeds 
vechten tegen verschillende belemmeringen, 
steunen ze mij toch in alles wat ik onderneem.  

Mijn hele leven heb ik te maken met een 
identiteitsclash met de daarbij behorende 
fysieke en psychologische grenzen. Ik ben 
een Nederlander, althans dat hou ik mezelf 
voor, omdat ik me volledig heb aangepast 
aan de Nederlandse normen en waarden 
en een Nederlands paspoort heb. Voordat 
ik mezelf Nederlander mocht noemen, was 
ik een Syriër met Armeense achtergrond. Ik 
voelde me een hele tijd een buitenlander 
of zoals men ook wel zegt een allochtoon. 
Een buitenlander, omdat ik de grenzen van 
Nederland was overgestoken met mijn 
eigen identiteit en een allochtoon omdat 
dit woord gebruikt wordt voor iemand die 
geen Nederlander is. Ik hoorde er niet bij, wat 
nu?  Bij wie moest ik zijn als ik toestemming 
wilde vragen om bepaalde handelingen uit 
te voeren? De regering, de gemeente, mijn 
buurtgenoten?

Ik wist wel dat ik moest voldoen aan allerlei 
wetten, maar er waren veel grensbarrières, 
hierdoor werd het verleggen van grenzen mijn 
levenstaak.   Toen begon ik me af te vragen, 
ben ik nou een gast of ben ik ongewild? Ik 
was niet uitgenodigd door Nederland, maar 
wilde wel deel uit maken en participeren in 
de maatschappij. Wat ik me altijd afvraag, als 
ik dan te gast ben, wie is dan mijn gastheer? In 
Nederland kan ik mezelf zijn, ik ben nu heel 
trots dat ik mag en kan participeren binnen  
de grenzen van dit prachtige land.

Het bijzondere aan dit project is dat deze 
grenzen weer terug zijn in mijn leven waar ik 
me vijf jaar lang niet mee mocht identificeren. 
Wachten op politieke besluitvormingen om 
toch uiteindelijk een Nederlander te worden. 
Nu een gastheer zijn van een grensontwerp, 
dat is een prachtig gevoel. Dit project 
heeft mij laten zien dat de grenscondities 
en buitenplaats fenomenen verschillende 
verlangens huisvesten, maar ook verlangens 
delen zoals: escapisme.  
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Fig 1. Borderlands between the Netherlands (Twente) and Germany (Münsterland) with the boundary post.
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Summary

landscape element, which contributes in the 
use and experience of musical landscapes.
The borderline forms the base of the 
shape of the building as well as the routing 
and interactions with the landscapes. The 
borderline therein is physically present in 
the shape of a wall. The wall is a landscape 
provider, it provokes desires (the desire to 
peak over the wall and with that the desire 
to the other side), it is a gesture and also a 
decor. The wall facilitates as backbone and 
serves the landscape to which the program 
is connected. The concept of the wall is 
threefold: the single, the double and the 
resolved wall. The entire design is oriented 
towards “outside”.   

This plan shows the forgotten borderlands 
as ideal places to commence an activation 
process. We can transform the borderlines 
and borderlands in order to enrich our 
mindset, with regard to border, with a new 
perception. We can perceive the other as a 
celebration instead of minding national and 
international differences. Making plans in 
other countries , is a privilege we should not 
take for granted. There are many examples in 
which this is illegal.  A border and a wall not 
merely separate people, they also connect.   

Cities nowadays are based on continuity, 
everything is constantly on the move and 
the economy rages right through. Humans 
reside in cities more than ever. Retreat from 
this crowded environment does not seem 
very obvious. Where can we go to escape 
from our daily circumstances? To escape and 
to recharge. The desire humans have to be 
somewhere else than the daily drag.  

The forgotten borderlands guarantee these 
desires, using the ideologies of the classic 
‘buitenplaats’. This can give renewed meaning 
to ‘escapism’. Interesting about borderlands is, 
they will always characterize a desire. Among 
others the desire to ‘outside’ and the desire to 
the ‘other side’. The borderlands do not stand 
alone, they are part of a bigger area, housing 
many different desires.
    
“National orientations are giving way to 
international ones and the EU is harmonising 
its legislation on numerous topics and seeks 
to eliminate regional disparities”.1

This project offers the opportunity to 
reactivate the phenomenon buitenplaats. 
The context chosen is the area between 
the Netherlands (Twente) and Germany 
(Münsterland) where trans-boundary 
collaborations take place.

In the current plan borderlands are deployed 
by utilizing their qualities and opportunities as 
musical landscapes. Housing for musicians and 
opportunities to obtain podium experience 
are scarce in this region, the buitenplaats 
can facilitate these. Musicians and other 
interested people can live here and make 
music with ‘other’ musicians. A buitenplaats 
where experiencing and making music are 
the central theme.

The program has two main forms: Permanent 
(music studio houses) and temporary (festivals 
etc.). On the intimate level and on large 
scale level different program transformations 
will take place. The building is a facilitating 

1. Eker, M. & Houten, H. van, Borderland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P. 292



Fig 2. Grenslandschappen, Nederland (Twente) en Duitsland (Münsterland).
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Samenvatting

De steden van tegenwoordig zijn gebaseerd 
op continuïteit, alles moet doorlopen en 
de economie raast hier doorheen. Mensen 
begeven zich meer in steden dan ooit.  Het 
terugtrekken van al deze drukte lijkt niet meer 
vanzelf sprekend te zijn. Waar kunnen we naar 
toe om even weg te zijn uit onze dagelijkse 
omstandigheden, om ontsnapping te zoeken 
en jezelf weer op te laden. Het  verlangen dat 
mensen hebben om ergens anders te zijn dan 
het dagelijkse. 

De vergeten grenslandschappen kunnen deze 
verlangens waarborgen met de ideologieën 
van de klassieke buitenplaats. Dit kan het 
escapisme een nieuwe betekenis geven. 
Het interessante aan grenslandschappen is 
dat ze altijd een verlangen karakteriseren. 
Onder andere het verlangen naar buiten 
en het verlangen naar de andere kant. De 
grenslandschappen staan niet op zichzelf, 
maar maken deel uit van een groot gebied 
waar verschillende verlangens voorkomen. 

“Nationale oriëntaties maken plaats voor 
internationale, de EU harmoniseert wet- en 
regelgeving op tal van beleidsterreinen en 
streeft naar het opheffen van de achterstand 
van grensregio’s”.2 Dit is een kans om onze 
grenslandschappen opnieuw te activeren met 
het fenomeen buitenplaats. Als context is 
gekozen voor het gebied tussen Nederland 
(Twente) en Duitsland (Münsterland) waar 
grensoverschrijdende samenwerkingen plaats 
vinden. 

In dit plan worden de grenslandschappen 
ingezet door hun kwaliteiten, mogelijkheden 
en kansen te benutten als muzikale 
landschappen. Huisvesting voor muzikanten 
en de mogelijkheden om podiumervaring 
op te doen zijn schaars in deze regio, de 
buitenplaats kan hier in faciliteren. Muzikanten 
en geïnteresseerden kunnen hier wonen en 
met “andere” muzikanten muziek maken. Een 
buitenplaats in het grenslandschap waar het 
ervaren en het maken van muziek centraal 
staat.
Het programma kent twee hoofdvormen: 
permanent (muziekatelierwoningen) en 
tijdelijk (festivals e.d.). Op het intieme 

niveau en het grootschalige niveau zullen 
verschillende programmatransformaties 
plaats vinden. Het gebouw is een faciliterend 
landschappelijk element, dat bijdraagt in 
het gebruik en het ervaren van muzikale 
landschappen.  
De grenslijn vormt de basis van zowel de 
vorm van het gebouw als de routing en de 
interacties met de landschappen. De grenslijn 
is fysiek gemaakt door een muur. De muur is 
een landschapsbediener, het roept verlangens 
op (het verlangen over de muur heen te 
kijken en daarmee het verlangen naar de 
andere kant), het is een gebaar en tevens een 
decor. De muur is faciliterend als ruggengraat 
en staat ten dienste van het landschap 
waaraan het programma verbonden is. Het 
concept van de muur is drieledig: de enkele, 
de dubbele en de opgeloste muur. Het gehele 
ontwerp is naar “buiten” georiënteerd.

Dit plan laat zien dat de vergeten 
grenslandschappen ideale plekken zijn om 
een activeringsproces op gang te laten 
komen. We kunnen de grenslijnen en de 
grenslandschappen transformeren om 
zodoende onze denkrichting, met betrekking 
tot grens, te verrijken met een nieuwe 
perceptie. We kunnen het “andere” juist zien 
als een feest in plaats van ons druk maken 
over allerlei nationale en internationale 
verschillen.  Dat we in het land van een 
ander plannen mogen bedenken, is een recht 
waar we zuinig op moeten zijn. Er zijn vele 
voorbeelden te noemen waar dit verboden is. 
Een grens en een muur kunnen mensen niet 
enkel scheiden, maar ook verbinden.

2. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P. 292
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Inleiding

Fig 3. Muziek en landschap.

In het afstudeeratelier Border(e)scape wordt 
het verlangen naar buiten met landschappelijke 
en architectonische inkaderingen onderzocht. 
De landschappelijke kaders worden bepaald 
door de grenslandschappen, de grenzen 
van Nederland met België en Nederland 
met Duitsland. De architectonische kaders 
worden mede bepaald door het fenomeen 
buitenplaats.  Tijdens het onderzoek is 
het boek GRENSLAND (Atlas, essays en 
ontwerp. Geschiedenis en toekomst van 
het grenslandschap) door Mark Eker en 
Henk van Houtum ingezet om verschillende 
scenario’s te onderzoeken. “Aan het 
grenslandschapsarchitectuur is zelden 
landschappelijk ontworpen of gepland om tot 
een grenslandschap te maken. De vraag hoe 
je dat wel kan doen en welke interessante 
mogelijkheden dat oplevert is de inzet van dit 
boek”.3

Doelstelling is om een buiten festivalterrein 
te maken in de grenslandschappen voor 
het huisvesten van muzikale activiteiten. 
Maatschappelijk gezien heeft muziek een 
grote impact op ons sociale leven. Het is een 
vorm van escapisme die niet fysiek aanwezig.
Door scenario’s te ontwikkelen en dit te 
vertalen in een ontwerpopgave zijn er 
strategieën onderzocht hoe we om kunnen 
gaan met grenslandschappen, naar aanleiding 
van het concept van de klassieke buitenplaats. 
De grens kan de plek zijn waar het concept 
escapisme over het algemeen en een 
buitenplaats in het bijzonder gehuisvest kan 
worden.
Hoe kunnen een grenslandschap en een 
buitenplaats elkaar aanvullen om tot een 
concept te komen, zodat betekenis  gegeven 
kan worden aan een hedendaagse muzikale 
buitenplaats?  Op een buitenplaats werd 
volop gemusiceerd in de buitenlucht. Kan 
dit “buiten” de grenslandschappen zijn? Twee 
hele specifieke vormen van muziekbeleving 
zijn het intieme en het grootschalige. Intiem 
om een kampvuur met de gitaar vraagt om 
andere landschapsassociaties dan een podium 
waar mensen in grote getale voorstaan, kan 

het grenslandschap met de hedendaagse 
buitenplaats dit faciliteren? Vanuit deze vragen 
is er een hoofdvraag ontstaan:

“Hoe kunnen we de grenslandschappen 
met een herkenbaar architectonische 
element inzetten als  “ruggengraat” voor 
een permanent en tijdelijk programma, om 
intieme en grootschalige muzikale (buiten 
grensfestival) activiteiten te faciliteren? In 
dit afstudeerverslag wordt beoogd hier een 
antwoord op te geven door middel van een 
ontwerp. 

De opbouw van dit afstudeerverslag is 
als volgt: als eerst wordt de grens en z’n 
hoedanigheid besproken. Vervolgens de 
buitenplaats met z’n open lucht theaters. 
Vanuit eigen fascinatie wordt de conclusie 
van het vooronderzoek uiteen gezet. Vanaf dit 
gedeelte wordt aangekaart wat de aanleiding 
is geweest om dit ontwerp te maken.  Tijdens 
het ontwerpproces is de grens als fysieke 
verschijningsvorm onderzocht, wat een grens 
kan zijn is tijdens het symposium Border(e)
scape gepresenteerd. In dit afstudeerverslag 
wordt  in dit gedeelte omschreven welk 
effect dit heeft gehad op de ontwerpopgave.  
Aansluitend hierop worden de doelstelling 
en de opgave gepresenteerd met daarbij 
de onderzoeksvragen. De theorie van een 
festival en case studies van verschillende 
verschijningsvormen van een festivallandschap 
en een architectonisch landschap, worden 
aan de hand van een theoretische positie 
beschreven. Op basis van de theorie heb ik 
een  visie  ontwikkeld van wat voor mij een 
hedendaagse muzikale buitenplaats kan zijn. 
Vanuit die visie is er een conceptuele gedachte 
gang ontstaan voor een ontwerp, dit wordt 
in het voorlaatste gedeelte gepresenteerd.   
Uiteindelijk wordt de conclusie geformuleerd 
met betrekking tot de impact van de 
veranderingen in de grenslandschappen en 
wat dit maatschappelijk oplevert.

3. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P. 16
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Fig 4. De muur als scheider en als verbinder.

Archetypische 
(grens) landschappen  
Wat is een grens? Natuurlijk verdeelt en 
scheidt een grens het ene land van het 
andere. Maar het is ook iets op zichzelf, een 
feit: een landschappelijk, een stedelijk en een 
architectonisch feit.  Er zijn talloze definities 
die dit proberen te omschrijven. In dit geval 
kunnen we beter het advies van Ludwig 
Wittgenstein overnemen om niet naar de 
formele definitie van een woord te kijken, 
maar naar het daadwerkelijke gebruik ervan.4

Een mens heeft grenzen nodig, maar op 
welke manier? Zijn wij als mensheid in 
staat grenzeloos te leven? Kunnen wij leven 
met het idee dat alles toegankelijk is? Want 
grenzeloosheid wil zeggen dat het individu 
zelf bepaalt wat zijn of haar kaders zijn, 
waar binnen bewogen kan worden. Dit 
heeft als directe consequentie dat men in 
de omgang met elkaar geen normen en 
waarden kent en herkent, waardoor sociale 
interacties nagenoeg onmogelijk worden. 
“De morfologische verdwijning van de 
grens betekent nog niet dat de grens ook 
daadwerkelijke helemaal verdwenen is”.5

Grenzen zijn niet alleen gebaseerd op een 
fysieke afscheiding, ze hebben ook betekenis 
in het dagelijks leven. Ze leggen beperkingen 
op en bepalen het sociale gedrag van mensen. 
Dat we in Europa denken dat we geen grenzen 
meer hebben, is een veronderstelling die ons 
doet denken dat we functioneren als één staat. 
Europese landsgrenzen zijn in veel gevallen 
ontstaan door onderlinge conflicten. Deze 
“lijnen” zijn dus vastgelegd en in de loop der 
tijd voor waar aangenomen. Deze lijnen zijn 
abstract en hebben hun betekenis als fysieke 
scheiding verloren. De grenzen zeggen nu 
enkel wat over regime en cultuur verschillen. 
“Als aldus verder gekeken wordt dan de 
fysieke vorm alleen, blijkt de grens sociaal en 
mentaal in onze wereld nog altijd aanwezig 
te zijn”.6 Is een grens alleen een afbakening 
van eigendom? Met welke toleranties worden 
deze grenzen bepaald? Dit hangt sterk af van 

hoe het individu en bevolkingsgroeperingen 
grenzen in hun sociaal en ruimtelijk weefsel 
interpreteren. Vanuit deze benadering 
kunnen grenzen worden onderverdeeld in 
twee archetypen. De abstracte grenzen en 
de fysieke grenzen. Is een wet een typische 
abstracte grens? Is een muur een typische 
fysieke grens? Hier kunnen we stellen dat 
deze grenzen voor iedereen weer anders zijn 
in het daadwerkelijke gebruik.
1. De abstracte grenzen 
- Wetmatige grenzen: Wat mag en wat mag  
  niet? Wat kan en wat kan niet? 
- Culturele grenzen: Welke normen en     
  waarden zijn van toepassing?   
  Iedereen reageert vanuit zijn of haar   
  eigen referentiekaders. 
- Persoonlijke grenzen: Welke grenzen    
  bepaalt  het individu voor        
  zichzelf?  Dit is context afhankelijk.   
  Bijvoorbeeld je persoonlijke ruimte in een  
  metro of op een plein verschillen van elkaar. 
2. De fysieke grenzen 
- Door mensen bepaalde grenzen: uitgedrukt  
  in objecten zoals muren, hekwerken enz. 
- Door de natuur bepaalde grenzen: bergen,  
  rivieren enz. 

Het is duidelijk dat een grens een verschil 
weergeeft. Het verschil tussen mensen, 
objecten, landschappen en culturele 
interpretaties. Als men een grens overgaat 
dan krijgt men te maken met nieuwe sociale 
interacties. Meestal wordt men dan ook een 
buitenlander en tevens gast in een land waar 
bepaalde normen en waarden van toepassing 
zijn.  “Verschil geeft vorm aan de wereld 
door voor verscheidenheid en specifieke 
kenmerken te zorgen die toelaten om tot 
labels en classificaties te komen’
‘de grens is niet meer dan een opmerkelijke 
overgang van de ene ‘controlesfeer’ naar 
de andere. […] Grenzen zijn arbitrair en 
gebaseerd op culturele regels van verschil 
en verscheidenheid. Ze zijn bijzonder nuttig 

omdat ze aan mensen, symbool afhankelijke 
wezens, toelaten om de wereld te ordenen en 
er betekenis aan toe te kennen. […] grenzen 
en systemen die ze in stand houden behoren 
tot de basisvormen van sociale organisatie en 
structuur.’7 
Een grens gaat dus in essentie om drie dingen, 
“begrenzen, ordenen en het andere”.8 Het 
begrenzen van verschillende territoriale 
bezittingen, landschappen, steden en 
gebouwen. Tegelijkertijd wordt het ingezet 
als ordeningsprincipe. De grens heeft ook 
de eigenschap dat het mensen kan laten 
verlangen naar het andere.  Als we een grens 
willen betrekken in een opgave waarbij die 
grens wel een betekenis moet krijgen, dan 
is er sprake van tegenstrijdigheid. Want het 
idee “geen grenzen meer” wordt ter discussie 
gesteld, als een grens in de ontwerpopgave 
fysiek aanwezig moet zijn. Is de bedoeling van 
het fenomeen Europese Unie, dat de grenzen 
moeten uitmonden in een fysieke verschijning 
waarbij opeens een grens een sterkere 
betekenis krijgt? Of juist niet? Een buitenplaats 
ontwikkelen voor een grenslocatie kan een 
aantal kanten op gaan. De buitenplaats komt 
te liggen in een van de twee landen, maar 
bij wie hoort het dan? Het kan op de grens 
komen, door de grens plaatselijk fysiek te 
maken en de buitenplaats laten functioneren 
als autonoom object met eigen grenzen. Niet 
horend bij het ene of het andere land.

4. Wittgenstein, Ludwig (1976) Filosofische onderzoekingen 
(Philosophical Investigations), transl. Hans W. Bakx, 
Boom. Originally published in 1953. Uit het essay van 
Jacob Voorthuis: Thinking boundaries in the production of 
architecture and music.

5. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, Uitgeverij 
Blauwdruk, (2013), P. 157

6. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, Uitgeverij 
Blauwdruk, (2013), P. 158

7. Low, S, On the Plaza, The Politics of Public Space and 
Culture, Austin, University of Texas, (2000), P.155

8. Tijdens het symposium op 14-03-2014 te TU/e door 
Henk van Houtum aangehaald.
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Fig 5. Theater Huis Ter Meer Maarssen. 

Fig 6. Het openlucht theater op de Buitenplaats Westerwijk, te Beverwijk.

De buitenplaats met z’n
openlucht theaters 

Buitenplaatsen kunnen bekeken worden 
vanuit het fenomeen zelf, maar ook vanuit de 
letterlijke zin van het woord, een plaats waar 
je buiten kunt zijn. Maar wat is buiten zijn? 
Waar komt de noodzaak vandaan om ergens 
anders te zijn dan waar je bent?
Dit begon toen mensen in de 16e eeuw 
behoefte hadden te ontsnappen uit de 
steden, die indertijd niet op een zodanige 
manier georganiseerd waren dat er sprake 
was van een gezonde leefomgeving. Mensen 
hadden het verlangen zich terug te trekken in 
landschappelijke settingen, die vanuit bepaalde 
ideologieën tot stand waren gekomen. Het 
was een representatie van macht, van orde 
met bepaalde ruimtelijke strategieën en van 
schoonheid. Dit allemaal ten gunste van de 
eigenaar van de buitenplaats destijds.  
Dit was een uiting van de landeigenaar om 
de maatschappij te laten zien hoe men leefde 
op een buitenplaats. Ook ging het over de 
heerschappij van de mens over de natuur. 
We zegevieren en zetten het allemaal naar 
onze hand. In de 17e eeuw resulteerde dit in 
landhuizen en enorme parken. Als voorbeeld 
kunnen we de Franse tuin nemen.  “De Franse 
tuin kenmerkt zich door symmetrie en nadruk 

op harmonie. De tuinen van Versailles waren 
hier het voorbeeld. Strak geschoren hagen en 
buxusheggen maakten rechte lijnen mogelijk 
en de grootste kunst was om geometrische 
patronen zich te laten herhalen in beteugelde 
groei.”9 Een ander voorbeeld van deze 
ideologie is het buitenhuis van Constantijn 
Huygens. Hier is heel duidelijk te zien dat de 
verhoudingen van het menselijke lichaam zijn 
ingezet om tot een tuinsysteem te komen. 
Deze tuinen werden ook ingezet als decor 
voor buitenevenementen. Het idee van ‘naar 
buiten’ is op een buitenplaats van enorme 
betekenis. “Het is bijna zomer en de tijd van 
beeldentuinen en openluchtvoorstellingen op 
buitenplaatsen is weer aangebroken”.10

Het idee van ‘buiten’ hangt dus direct samen 
met het uitvoeren van bepaalde activiteiten. 
Wat deden mensen op een Buitenplaats? “In 
vroeger tijden (vooral in de 18de eeuw) werd 
er natuurlijk ook gemusiceerd en gezongen 
en toneel gespeeld op buitenplaatsen”.11

Echter is er wel een kanttekening te plaatsen 
bij de laatste quote. De kunstenaars en de 
muzikanten werden uitgenodigd. Het was 
een groot theater aan activiteiten in de 
buitenlucht. Op een Buitenplaats werden 

verschillende evenementen georganiseerd 
in theatrale settingen. “In Nederland waren 
het vooral schilders die door het buitenleven 
werden aangetrokken. Op zichzelf was dit 
niet zo vreemd: behalve rust vonden ze daar 
ook onderwerpen voor hun kunstwerken. 
Maar behalve mooie landschappen en 
zuivere lucht vonden ze daar nog iets anders: 
verbroedering”.12 Samen zijn in de buitenlucht 
was voor vele kunstenaars het motief om naar 
een buitenplaats te gaan. Tot die tijd waren er 
geen openbare parken waar ze ongestoord 
hun werk konden doen. Het samenkomen 
was dan ook het moment van het uitwisselen 
van ideeën en het tentoonstellen van hun 
kunsten.

9. Tromp, H, Kasteel Groeneveld: Buitenplaats voor stad en 
land, Bussum, Thoth, (2012), P. 104 en 106 

10. Tuinhistorisch Genootschap Casade. Geraadpleegd 
op 6 november 2013  http://www.cascade1987.nl/
buitenplaats-als-beeldenpark-of-theaterlocatie/ 

11. Tuinhistorisch Genootschap Casade. Geraadpleegd 
op 6 november 2013 http://www.cascade1987.nl/
buitenplaats-als-beeldenpark-of-theaterlocatie/ 

12. Tromp, H, Kasteel Groeneveld: Buitenplaats voor stad en 
land, Bussum, Thoth, (2012), P. 188 
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Fascinatie

Fig 8. Muziek ervaren in het landschap tijdens het festival Oerol.

Fig 7. Noorderzon Performing Arts Festival Groningen.

op af komen om te feesten en om te genieten 
van de landschappen die als decor worden 
ingezet.  Deze leegte is meestal permanent 
terwijl de muzikale programmering tijdelijk 
van aard is. Ik wil op basis van verschillende 
strategieën en ontwerpprincipes deze 
fascinatie vertalen naar een ontwerp van 
een festivalterrein. Waarbij de muzikale 
programmering een permanente positie 
krijgt en de leegte een tijdelijke. Dat op het 
festivalterrein altijd muziek te horen is in 
welke vorm dan ook.

Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door 
muziek.  Muziek roept altijd  herinneringen 
op, voor iedereen weer verschillend. Dit kan 
een landschap zijn ( je vader of moederland), 
maar ook bezigheden of dat ene moment 
waar je met je geliefde was. Iedereen wordt 
dus geconditioneerd door muziek in goed en 
kwaad opzicht.  Het idee dat je je terug kunt 
trekken en lekker muziek kunt luisteren, dat je 
je van iedereen kunt afzonderen, intiem kan 
zijn of dat je juist het grootschalige opzoekt 
spreekt mij enorm aan. Voor iedereen is 
muziek weer anders. Voor de een is het een 
permanent onderdeel van zijn of haar leven 
(bijvoorbeeld een muzikant) en voor de ander 
is muziek een tijdelijk fenomeen. Als ik spreek 
voor mezelf, als muzikant zal muziek altijd een 
onderdeel zijn van mijn leven. Ik ben zelf actief 
in de muziekwereld, ik speel basgitaar en was 
een tijd ook zanger. Het liefst schreef ik mijn 
nummers in de natuur. Ik liet me inspireren 
door de atmosferen van de landschappen.

Het buiten zijn met muzikale motieven 
spreekt ontzettend tot mijn verbeelding. Dit 
is ook de reden dat ik vele festivals bezoek. 
Vooral het spanningsveld tussen verschillende 
programma’s tijdens een festival vind ik 
interessant. Het ene moment is er een leegte 
en binnen een zeer korte tijd wordt er een 
totaal andere sfeer neergezet. Waar mensen 
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Conclusies
onderzoek 

Fig 9. In de muziekbeleving: landschap als associatie, het buiten zijn en het intieme en het grootschalige.

In het vooronderzoek is vanuit verschillende 
invalshoeken onderzoek gedaan, dit aan  de 
hand van literatuuronderzoek en analyses 
van verschillende ruimtelijke aspecten door 
middel van referentie projecten.
Literatuur onderzoek (sociaal, historisch en 
architectonisch) is ingezet om te komen tot 
conceptuele uitgangspunten. Om grip te 
kunnen krijgen op de opgave. Hieruit is een 
theoretisch kader ontwikkeld, dat ingezet is 
binnen de ontwerpopgave. Case studies zijn 
ingezet om te onderzoeken hoe bepaalde 
principes worden ingezet om te komen tot 
een ruimtelijke interventie.  

Hoe werkt een verlangen als het als basis 
dient voor een ontwerpscenario? Dit is sterk 
afhankelijk van hoe de grenslandschappen 
worden geactiveerd, dus het activeren van 
fenomenen in de verschillende landschapen. 
Het is ook afhankelijk van de reeds aanwezige 
kwaliteiten en mogelijkheden in het landschap 
en welke maatschappelijke behoeften er zijn 
en van de ambities die mensen hebben ten 
opzichte van een bepaald gebied. We moeten 
strategieën vinden waarbij de grenzen 
faciliterend ingezet kunnen worden als sociale 
constructies op verschillende schaalniveaus. 
Daarbij moeten we ons de vraag stellen hoe 
we de grenslandschappen maatschappelijk 
wat kunnen laten opleveren? Een strategie 
hiervoor is  de grenslandschappen inzetten 
voor het huisvesten van muzikanten en de 
landschappen gebruiken voor muzikale buiten 
activiteiten in de vorm van een festival.

Klassieke buitenplaatsen hebben altijd iets 
gehad met kunst en muziek. De natuur 
verschaft hier ruimte voor, akoestische ruimte 
in de buitenlucht.  Het landschap dat bij een 
buitenplaats hoorde diende als decor voor 
buiten activiteiten. Het was een groot theater 
van bezig zijn, buiten bezig zijn.
De hedendaagse buitenplaatsen zijn 
onderhevig aan veranderingen in zowel functie 
als verschijningsvorm. In het ontwerp zal hier 
rekening mee gehouden moeten worden.  Dit 

kan opgevangen worden door een permanent 
en tijdelijk programma te ontwerpen voor 
intieme en grootschalige muzikale buiten 
festivals in de grenslandschappen.

Deze landschappen vragen dus om nieuwe 
benaderingen en perspectieven, die in dit 
onderzoek verkend zullen worden, door 
interventies op verschillende schaalniveaus. 
We moeten dus de bestaande context 
transformeren om nieuwe atmosferen 
waar te maken. Zodanig dat het verlangens 
oproept. Het verlangen naar buiten en het 
verlangen naar de andere kant. Want elke 
grens vertegenwoordigd een verlangen. De 
grenslandschappen kunnen de perceptie van 
deze verlangens vernieuwen.

Uiteindelijk zal dit uitmonden in een ontwerp 
waar het gebouw faciliterend ingezet wordt 
voor de muzikale buiten activiteiten. Waar het 
permanente en het tijdelijk elkaar aanvullen 
en niet als tegenovergestelde functioneren. 
Door middel van verschillende voorzieningen 
worden verschillende interacties ontworpen. 
Deze worden ingezet om de landschappen 
te versterken.  De vraag is echter hoe deze 
landschappen en het gebouw ontworpen 
moeten worden om een grensfestival te 
maken en tevens te laten functioneren voor 
de lokale en regionale schaal met landelijke 
ambities?
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Aanleiding

Fig 10. Grenslandschappen, Nederland (Twente) en Duitsland (Münsterland).

Fig 11. Grenslandschappen met de grenspaal.

Binnen deze regio zijn vanuit eigen fascinatie, 
gecombineerd met het idee dat van oudsher 
muziek op een buitenplaats een belangrijke 
positie in nam, muzikanten geïnterviewd. 
Dit om te achterhalen hoe muzikanten 
denken over het idee “muziek en buiten”.  
De meeste muzikanten willen graag in de 
buitenlucht muziek maken, deze behoefte 
is groot. Daarnaast is er weinig tot geen 
muzikantenhuisvesting in deze regio, sommige 
muzikanten kunnen geen muziek maken 
omdat ze dan overlast veroorzaken. Maar als 
een plan toegespitst is op muziek, waar een 
muzikant tevens te allen tijde muzikant kan 
zijn, geeft dit aanleiding een ontwerp te maken 
van een buitenplaats in de grenslandschappen. 
Voor het ervaren en maken van muziek.

Het boek Grensland laat ons een 
fundamenteel recht zien. We mogen zomaar 
in het land van de ander ontwerpen.  Waarom 
mag dat zomaar? Omdat we één Europa zijn? 
Wie zijn wij ten opzicht van de andere?  We 
kunnen ons nauwelijks voorstellen dat we in 
sommige landen niet eens over de grens heen 
mogen, laat staan hier plannen voor bedenken
Landen waar nu vele conflicten zijn en waar 
veldslagen worden uitgevochten, zelfs landen 
die geen conflicten hebben, maar waar het 
wel strikt verboden is om met de grenslijnen 
van de buurlanden te spelen. Dit recht hebben 
wij om scenario’s te mogen bedenken en 
ontwerpvoorstellen in te dienen. Dit is een 
kans om onze grenslandschappen opnieuw te 
activeren met het fenomeen buitenplaats.  

Als context is gekozen voor het gebied 
tussen Nederland (Twente) en Duitsland 
(Münsterland). “Het interessante aan dit 
gebied is dat er grensoverschrijdende 
stedelijke concentraties te vinden zijn: 
Hengelo-Enschede-Gronau”.13 Door deze 
concentratie is de kans zeer groot dat, de 
nieuwe te ontwerpen buitenplaats, onderdeel 
kan worden van deze steden.  Een buitenplaats 
die door twee landen is vertegenwoordigd.  13. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 

Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P.24
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Het verlangen naar de andere kant

Op 14 maart 2014 kwamen op de TU/e 
gastsprekers om verschillende lezingen te 
geven over de grenscondities. Met allemaal 
verschillende thema’s waren we de hele 
dag bezig na te denken over wat een grens 
is, maar ook hoe deskundigen theorieën 
en standpunten kunnen toetsen aan 
verschillende scenario’s. Aan ons als student 
de taak één of twee onderwerpen te kiezen 
die ons konden helpen en inspireren om 
een positie in te  nemen binnen de thema’s 
van het project. Voor mij zijn de lezingen 
van de sprekers Henk van Houtum (politiek 
geograaf) en Hein van Lieshout  (architect) 
inspirerend geweest.  Het verhaal van Alice 
in Wonderland, dat mensen over de muur 
willen kijken,  werd door Henk van Houtum 
als metafoor voor de grens gebruikt, om te 
illustreren wat het verlangen naar de  andere 
kant  is.  Wanneer Alice het gordijn opendoet, 
heeft ze het verlangen naar de andere kant te 
gaan, hiermee wordt eens te meer duidelijk 
dat er altijd een andere kant van een grens 
is. Welke niet te allen tijden bekend is. Soms 
weet je niet bij voorbaat wat je aan de 
andere kant van de muur zult aantreffen. Het 
verlangen van mensen om over de muur te 
willen kijken, de andere kant te aanschouwen, 
dit verlangen spreekt mij enorm aan.

De grenslijn fysiek maken 

De grens als oorsprong, was de titel van de 
presentatie van Hein van Lieshout.  Volgens 
Lieshout zien we de grens al te vaak als een  
“eindpunt”, maar we kunnen de grens ook 
zien als een “startpunt” om ontwikkelingen op 
gang te laten komen. Daarbij kan de grens als 
een kwaliteit dienen  voor een ontwerpopgave. 
Wat enorm tot mijn verbeelding spreekt, is dat 
hij de grenslijn letterlijk betrekt in zijn opgaven 
en het fysiek maakt door architectuur.  We 
kunnen de lijn fysiek maken zonder negatief 
te zijn. Dit liet hij zien aan de hand van een 
schutting of muur (het is maar net hoe je het 
interpreteert), mensen kunnen elkaar op de 
grens ontmoeten. Dit fysiek maken van de 
grenslijn door middel van een herkenbaar 
element is beeldbepalend geweest voor mijn 
ontwerp.

‘De begrenzing is van waaruit iets zijn wezen begint’ 
(Martin Heidegger - Bouwen, wonen, denken)

Fig 13. De Joodse nederzetting van Hashmonaim, een man verlangt naar de andere kant.

Fig 12. Het verlangen van Alice naar de andere kant. 

Fig 14. De schutting als scheider en als verbinder.

Het symposium
Border(e)scape 
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Doelstelling en 
de opgave

Fig 15. Muziekstudio. 

Onderzoeksvraag

Fig 18. Intiem om een kampvuur muziek ervaren en maken.

Permanent.

Tijdelijk.

Permanent.

Tijdelijk.

Fig 16. Wat is de interactie tussen permanent en tijdelijk gebruik? Fig 17. Hoe ondersteunen het permanente en het tijdelijke elkaar?

interacties. Vanuit de doelstellingen is de 
opgave als volgt geformuleerd:

Permanent gebruik (Woonvoorzieningen)
-  Huisvesting bieden voor muzikanten.
-  Music(scape) in het grensgebied van   
   Nederland en Duitsland.
-  Faciliteren in het maken en ervaren van  
   muziek.

Tijdelijk gebruik (Landschap als medium)
-  Buiten festival voor het presenteren en  
   ervaren van muziek.
-  Exposities van muziekstukken door de  
   muzikanten.

Het doel is het ontwerpen van 
woonvoorzieningen voor muzikanten en 
landschappen voor buiten muziek activiteiten.   
Een ontwerp waarbij de eigenschappen 
en de kansen van de grenslandschappen 
richtinggevend zijn voor atmosferen met 
verschillende kwaliteiten. Waarbij de 
ideologieën van de buitenplaats ten grondslag 
liggen.  Dit “buitenland” kan ruimte bieden 
voor verschillende gebruiksmogelijkheden. 
Door deze landschappen te activeren kunnen 
we hedendaagse verlangens huisvesten.
Als we in het Grensland boek onder het 
scenario verlangen kijken staat er :   “Verlangen 
hangt samen met tijdelijkheid, komen en weer 
gaan”.14 “Bewegingen over-de-grens-heen 
kunnen op gang komen door bijvoorbeeld 
woonvoorzieningen en landschapen te 
ontwerpen voor tijdelijk gebruik”.15  
Het gebouw en de landschappen moeten 
plekken zijn waar muzikale sociale interacties 
centraal staan. Verschillende voorzieningen 
zullen ingezet worden om een bijdrage te 
leveren aan deze intieme en grootschalige 

Het vooronderzoek naar een buitenplaats als 
evenementenplaats , de ruimtelijke essenties 
van de grenscondities  leidt tot de volgende 
onderzoeksvraag:

“Hoe kunnen we de grenslandschappen 
met een herkenbaar architectonische 
element inzetten als  “ruggengraat” voor 
een permanent en tijdelijk programma, om 
intieme en grootschalige muzikale (buiten 
grensfestival) activiteiten te faciliteren?

Deelvragen
-  Wat is de gelaagdheid van het   
   programma?
-  Hoe kunnen het permanente en het   
   tijdelijke elkaar ondersteunen en visa   
   versa?
-  Wat zijn de posities van intieme en   
   grootschalige programma onderdelen   
   langs de strategische lijn van de   
   landschappen?
-  Wat voor (publiek) programma    
   moeten de grenslandschappen    

   krijgen om het te laten functioneren als  
   een muzikale buitenplaats?
-  Welke programmaonderdelen zijn in te  
   zetten voor publiek gebruik?
-  Welke kritische massa moeten we   
   inzetten om bepaalde programma’s te  
   laten functioneren?
-  Welk herkenbaar architectonische   
   element kan ingezet worden?

14. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P.295

15. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P.295
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Theoretische positie

daarom de afgelopen en komende jaren sterk 
in opkomst”.17 

Het festivalconcept heeft een rijk verleden: 
“van het Romeinse Saturnalia
en de Middeleeuwse passiespelen, tot de 
festiviteiten in de pleasure gardens van de 
Renaissance, het carnaval van Venetië en 
de Mardi Gras van New Orleans, en de 
indrukwekkende wereldtentoonstellingen van 
de 19de en 20ste eeuw”18.  
Het woord festival komt van het Latijns en 
betekend “Festum” oftewel feest(dag)/festival.
Het concept van een festival heeft zich op 
vele fronten ontwikkeld, onder andere op 
de gebieden: verschijningsvorm, podium 
(kunsten), media, vrijetijdsbesteding, 
marktsystemen, economische belangen, 
veiligheid en logistiek. Naast deze 
ontwikkelingen is het interessant dat de 
overheden (Nationaal, regionaal en lokaal) 
festivals zien als een visitekaartje voor hun 
land, regio of stad.  

Als we aannemen dat evenementen mensen 
bij elkaar brengen, kunnen we ons afvragen 
wat nou een evenement is. Evenement en 
festival worden vaak in één adem genoemd. 
Dit is niet terecht, want een evenement 
kan gelijktijdig op verschillende plaatsen 
gehouden worden, een voorbeeld hiervan is 
een kerstmarkt.

Vanuit de theorie worden de nodige 
uitgangspunten ontwikkeld. Achteraf echter 
(want je weet nog niet wat eruit komt) 
is het ook een manier om een resultaat te 
beoordelen. Voldoet het eraan? Of moeten 
we de theorie herzien, gebruik makend van 
de waarden die gesteld zijn en de doelen 
die zijn geformuleerd? Dus heeft de theorie 
gewerkt?

Evolutie van festivals

“De opkomst van het internet heeft 
radicale veranderingen gebracht binnen de 
muziekindustrie. Er is waarschijnlijk geen 
gebied aan te wijzen waar de komst van het 
digitale tijdperk grotere gevolgen heeft”.16 
Het idee dat mensen “gratis” muziek kunnen 
luisteren heeft de muziekindustrie behoorlijk 
op z’n kop gezet. Een artiest had een status 
en kon een groep mensen aan zich binden. 
Nu moet een artiest meer doen dan alleen 
zijn muzikale capaciteiten vertonen. Waar de 
muzikant in de 18e eeuw werd uitgenodigd 
om een groep te vermaken, moet de muzikant 
zichzelf nu verkopen. Vele muzikanten zoeken 
hun publiek in de virtuele ruimte. Er wordt 
gebruik gemaakt van websites zoals: facebook 
en youtube. Waar mensen hun muziek 
kunnen plaatsen. Zo is muziek een onderdeel 
geworden van het digitale tijdperk. 

Digitaal muziekvermaak heeft ook zijn 
voordelen. Er ontstaat een breder draagvlak 
voor de “kleine” artiest die nog geen 
wereldfaam geniet. Programma’s als Idols, 
Voice Of Holland en Holland’s got talent 
buiten dit uit en halen hier zelfs de hitlijsten 
mee. Artiesten moeten het nu vooral hebben 
van hun live shows. Maar ook een live show 
is niet meer voldoende. Mensen hebben 
verschillende voorkeuren en ze willen meer 
voor dezelfde prijs. “De enige manier om 
veel mensen te trekken naar popmuziek is 
door kleinere acts aan elkaar te koppelen, 
bijvoorbeeld op een festival. Festivals zijn 

16. Muziektrens. Geraadpleegd op 27 november 2013  
http://blog.youngworks.nl/trends/ muziektrends 

17. Muziektrens. Geraadpleegd op 27 november 2013  
http://blog.youngworks.nl/trends/ muziektrends 

18. Vliet, H, Festivalbeleving de waarde van publieks 
evenementen, Utrecht, Hogeschool Utrecht, (2012), P. 36



30 31

Fig 20. Een optreden tijdens het Crossing border festival.

Fig 22. Het terrein “Lowlands” na het festival.

Fig 21. Het terrein “Lowlands” tijdens het festival.

Wat is een festival?

In het onderzoek naar festivalbeleving 
van Harry van Vliet (Psycholoog , film en 
televisiewetenschapper) verbonden aan de 
Universiteit van Utrecht wordt een festival als 
volgt gedefinieerd:
“Een festival is een samenkomst van een 
relatief grote groep mensen op een specifieke 
publieke plek en gedurende een afgebakende 
periode, waar bezoekers een unieke 
ervaring wordt aangeboden die gepland 
en georganiseerd is vanuit een bepaalde 
doelstelling en waarbij gebruik wordt 
gemaakt van transformaties en spel waardoor 
de bezoekers de mogelijkheid hebben zich 
anders te gedragen en anders te voelen dan 
in de alledaagse werkelijkheid”.19

Als we deze definitie analyseren en het 
betrekken op de ontwerpopgave moeten we 
onderstaande vragen stellen als we willen dat 
het ontwerp van een grensfestival voldoet 
aan deze definitie. Deze definitie is in de basis 
de theorie waaraan het ontwerp getoetst kan 
worden.
-  Hoe wordt het samenkomen van groepen   
   georganiseerd op een festival?
-  Welke specifieke publieke plekken zijn er?
-  Welke periodes zijn van toepassing voor   

   een festival?
-  Welke unieke ervaringen kunnen er   
   aangeboden worden?
-  Hoe wordt een hedendaags festival   
   gepland en georganiseerd voor een    
   bepaalde doelstelling?
-  Welke transformaties worden er gebruikt  
   en hoe wordt hiermee gespeeld?
-  Waarom kan en mag je anders zijn dan in  
   de alledaagse werkelijkheid?

Een festival kenmerkt zich dus door de 
transformatie van het programma.  Landschap 
en architectuur kunnen ingezet worden om 
het programma te versterken. Het programma 
zelf kan echter permanent of tijdelijk zijn. 
Dus de context en het programma van een 
festival zijn aan verandering onderhevig, Dit is 
een interessant spanningsveld dat een festival 
met zich meedraagt.  
Festivals kunnen dus goed reageren op de 
behoeften die mensen hebben, omdat ze 
snel kunnen anticiperen en hun programma 
kunnen aanpassen. 
“Makers die op deze festivals spelen, maken 
in hun voorstelling vaak gebruik van de natuur 
en de omgeving waarin de voorstelling speelt. 
Maar ook is het voor kunstenaars inspirerend 
om buiten de ‘zwarte dozen’ te spelen en in 
de natuur te zijn. De buitenlucht geeft hen 

ruimte van denken”.20 Een festival is dus een 
promotie plek voor vele mensen en artiesten 
die zich hier kunnen profileren. 

De evolutie van een festival is enorm. Maar er 
is tegelijkertijd een enorm aanbod aan festivals. 
Vooral in de zomer maanden is er elke week wel 
één te vinden.  Het festivalconcept kan ingezet 
worden om de grenslandschappen opnieuw 
te activeren en het verlangen naar buiten te 
stimuleren. In dit onderzoek gaat het vooral om 
de transformaties van landschapssystemen en 
hoe deze geïntegreerd kunnen worden in een 
ontwerp voor een grensfestival. Daarbij gaat 
het erom dat in het ontwerp, het maken en de 
beleving van muziek door landschapsassociaties 
vorm gegeven gaat worden.  

19. Vliet, H, Festivalbeleving de waarde van publieks evenementen, 
Utrecht, Hogeschool Utrecht, (2012), P. 20

20. Boersma, M, (Film) festivalisering in Nederland, Utrecht, 
Universiteit Utrecht, (2011) P. 19
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Fig 23. Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. Fig 24.  A Campingflight to Lowlands Paradise.
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Fig 25. Analyse stadspark Noorderzon.

Stadspark “Noorderzon”. 

schaatsbaan. Dit zijn condities die deze plek 
geschikt maken voor verschillende doeleinden. 
Het is geen festivalterrein dat alleen voorziet 
in accommodatie, ook zet  het landschap in 
om een bepaalde conditie te creëren.

De kijkrichtingen naar het podium zijn op 
een zodanige manier ontworpen dat men 
vanuit verschillende invalshoeken muziek kan 
beleven. Men kan bijvoorbeeld in een bootje 
zitten en naar de optredens kijken, maar ook 
op een trap die ingezet wordt als tribune. 
Bomen worden ingezet om een afkadering te 
vormen en tevens om als achtergrond decor 
te fungeren voor het podium. Dat mensen in 
zulke groten getale naar dit festival komen, 
komt niet enkel doordat het park wordt 
getransformeerd tot festivalterrein. Bezoekers 
hebben veelal een gemeenschappelijk motief. 
Ze willen er even tussenuit en genieten van 
kunst en muziek.

We kunnen dus concluderen dat dit 
park door zijn ruimtelijke configuratie, 
zijn dimensionering en de wijze waarop 
elementen worden ingezet uiterst geschikt 
is om te functioneren als festivalterrein. De 
verhoudingen tussen de elementen zijn 
dan ook goed gerangschikt. De samenhang 
van netwerken wordt hier goed uitgebuit. 
Bezoekers staan centraal en niet de 
organisatie. Dit park geeft Groningen een 
culturele en ruimtelijke identiteit. De relatie 
tussen gebruik en programma is gebaseerd 
op permanente en tijdelijke gebruiksvormen.

Het festivallandschap 

Parallel aan het theoretische onderzoek 
naar het festivalconcept als hedendaagse 
buitenplaats (een manier van escapisme), zijn 
casestudies uitgevoerd.  Door middel van 
deze casestudies kan dan de definitie  van een 
festival methodisch onderzocht worden. Vanuit 
deze casestudies wordt ook inzicht verkregen 
hoe bepaalde principes worden ingezet om 
te komen tot een ruimtelijke interventie. De 
volgende typen zijn onderzocht:
- Een stadspark, te Groningen
- Een festival, te Biddinghuizen
- Klankenbos , te Neerpelt (België)

Stadspark “Noorderzon” 

Het festival “Noorderzon Performing Arts 
Festival Groningen” vindt jaarlijks plaats in 
het stadspark van Binnenstad-Noord te 
Groningen. Dit festival is een combinatie 
van een kunst en muziek festival. Het deel 
dat in deze casestudie is geanalyseerd is het 
Noorderplantsoen. Dit is het vrij toegankelijke 
deel dat in wordt gezet om podiumkunsten te 
kunnen tentoonstellen.
Het is interessant om te zien dat de 
toegankelijkheid niet gebaseerd is op één 
toegangssysteem. Het festivalterrein is vanuit 
verschillende punten toegankelijk. De grenzen 
zijn door waterstructuur vormgegeven. 
Water wordt hier ook ingezet als “vloer” 
om een podium op te zetten. Tevens wordt 
het water in de wintermaanden gebruikt als 
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Fig 26. Analyse Festivalterrein “Lowlands” .

Collectiviteit wordt mede bepaald doordat 
mensen zich verzamelen om deze tenten.

We kunnen concluderen dat Lowlands 
een festival is voor een breed publiek. Een 
festival met een commerciële insteek. Het 
heeft verschillende sferen en verschillende 
identiteiten. Het is een festival van enorme 
schaal en niet vrij toegankelijk. De locatie 
wordt jaarlijks vrijgemaakt voor een 
programmatische mix. Het is recreatieverkeer 
met verschillende ruimtelijke variaties. De 
ruimtelijke structuur wordt bepaald door 
lijnen, randen en velden.

Festivalterrein “Lowlands” 

Dit festival, ook wel bekend als “A 
Campingflight to Lowlands Paradise”, heeft 
een grote naamsbekendheid en is het meest 
bezochte popfestival. Het aanbod is enorm. 
Het gaat niet alleen om de muziek, maar ook 
om andere vormen van beeldende kunst. Het 
muziekaanbod is divers. Rock, pop en dance 
gaan hier samen. Daarnaast kan men hier ook 
terecht voor film, theater en letterkunsten. 
Het doel is om een zo breed mogelijk publiek 
aan te spreken. Lowlands is ontworpen om 
te kunnen faciliteren en ruimte te bieden 
voor dit megafestival. Hier is sprake van een 
festivalmachine. Een overweldigende aanvoer 
en afvoer van mensen. 

Het festival biedt tijdelijke faciliteiten zodat 
mensen zich bezig kunnen houden met 
culturele activiteiten. Het is een netwerk 
van infrastructuur en velden. Elk veld wordt 
anders vormgegeven. Tenten worden ingezet 
om mensen te kunnen huisvesten. Eén van 
de velden is nader geanalyseerd. Zo zien we 
dat de tent op dit veld in het midden staat 
en dat de hellingen gebruikt worden om te 
zitten. Dit zorgt ervoor dat mensen ook om 
de tent gaan zitten. Mensen lopen door elkaar 
heen, maar de meeste mensen bevinden zich 
toch in en rondom de tenten. Hoe verder van 
de tent hoe minder de dichtheid van mensen. 
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Fig 27. Konversation. Fig 28. Springtime in a Small Town. Fig 29. Tacet.

Fig 30. Oor van Noach.

Klankenbos

Dat het bij een festival niet alleen om de 
muziek gaat wordt duidelijk gemaakt in het 
Klankenbos te Neerpelt. Hier staat geluid 
centraal. In dit bos staan installaties die 
mensen bewust kunnen maken van wat 
geluid is.  Het gaat hier niet om de perfecte 
akoestiek, maar om bepaalde ervaringen in 
de open lucht. Tijdens het onderzoek heb 
ik Geert Sannen (Coördinator Marketing & 
Communicatie van Klankenbos) gevraagd om 
uit te leggen wat het concept is, als antwoord 
kreeg ik het volgende:

“Het concept van Klankenbos is eigenlijk 
geheel uniek in Europa, en zelfs de 
wereld. Klankkunstinstallaties zijn meestal 
alleenstaande werken, of worden 
gepresenteerd binnen het kader van een 
festival. De permanentie en de omvang van 
de collectie in Neerpelt zijn dus echt uniek, en 
het is bovendien 24/24u gratis toegankelijk. Je 
moet zeker een keer langskomen”!21

Op dit festival is geluid een attractie. 
Langs de paden zijn er verschillende 
bezienswaardigheden. Elk installatie 
vertegenwoordigd iets anders, maar in 
essentie zijn ze allemaal hetzelfde want ze 
willen geluid overbrengen of absolute stilte 
nabootsen.  Deze vorm van festival is dus niet 
gebaseerd op een groot festijn van allemaal 
feestende mensen. Het is een belevingswereld 
van geluidskunsten. Het sterke van een 
festival is dat het niet vast zit aan een type 
programma of activiteit.

De volgende installaties bevinden zich in het 
klankenbos.
- Geheim van Horst
- Houses of Sound
- Konversation
- Springtime in a Small Town
- Composed Nature
- Tacet
- Chaise Résonnante
- Windribbon
- Oorsprong
- Radio Forest
- Kanariestudio
- Oor van Noach
- Singing Pools
- Wind Zylinder
Voor meer informatie over de werkingen van 
de installaties zie:  www.musica.be/nl

Conclusies 

Het stadspark is een plek waar verschillende 
activiteiten plaats kunnen vinden het is 
openbaar toegankelijk en het kenmerkt zich 
door programmawisseling van de locatie. 

Lowlands is een festival dat qua schaal 
enorm is en hierdoor speciale ruimtelijke 
voorwaarden vereist. 

Het klankenbos zoekt juist het romantische 
van een festival. Vanuit deze casestudies 
kunnen we ook vaststellen dat een festival 
geen universele taal kent voor het landschap. 
Een festival is context afhankelijk. We kunnen 
geen festivalmodel maken en universeel 
toepassen.

De eerder genoemde definitie van Harry 
van Vliet is van toepassing op alle drie  
festivals. Elk festival brengt mensen samen, 
ze worden geconditioneerd door muziek, 
kunst, media en archetypische akoestische 
landschappen. Het speelt zich meestal af  in 
een publieke ruimte (uitzonderingen daar 
gelaten).  Het zijn tijdelijke fenomenen, waar  
organisatiemodellen voor worden bedacht.  
De ervaringen die worden aangeboden zijn 
steeds anders en hierdoor uniek. 
Een Lowlands kun je niet vergelijken met een 
klankenbos. Elk festival heeft een doelstelling, 
met onder andere sociale en economische 
systemen. Het programma is een 
wisselwerking tussen permanent en tijdelijk. 
Elk festival heeft weer andere atmosferen en 
condities die te transformeren zijn. Daarmee 
zijn ze uiterst geschikt om er even tussen uit 
te gaan en je te begeven in een totaal andere 
wereld dan je dagelijkse sleur.

21. Correspondentie per mail met Geert Sannen, 28 Feb 
2014
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Fig 31. Franz Liszt concert hall dichtbij de Hongaarse grens. Fig 32. De vorm van het concertgebouw.

Fig 34. Relatie binnen en buiten.

Fig 33. Panorama op het landschap.

Het architectonische landschap

Wat zijn de ruimtelijke organisaties en de 
vormentaal van een muziekgebouw? Een hele 
logische vraag zou je kunnen stellen, maar zeer 
complex om hier concreet een ontwerp voor 
te maken. Want waar moet je nou in essentie 
van uitgaan? Welke denkrichtingen zijn er 
nodig?  Om  dit te analyseren is het Franz 
Liszt concert hall ingezet.  In deze analyse 
is onderzoek gedaan naar de pragmatische 
opvatting van het muziekprogramma. Hoe 
kan een gebouw zo georganiseerd worden 
dat het daadwerkelijk kan dienen als 
muziekgebouw?

Als we een grenslijn letterlijk willen nemen 
en we doen dat door het toepassen van een 
muur, kunnen we dan gebouwen aanwijzen 
in het architectuurdomein waar de muur 
een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke 
organisatie? Wat kan een muur zijn in een 
ontwerp? Om dit te onderzoeken zijn de 
projecten de Wall House van John Hejduk en 
Storefront for art and architecture van Steven 
Holl geanalyseerd.

Franz Liszt concert hall

Een artiest of een groep muzikanten kan op 
verschillende manieren muzikale optredens 
uitvoeren. De ruimte kan als medium worden 
ingezet en deel uit maken van de muzikale 

beleving. Suggestie, atmosfeer , akoestiek, 
vorm, dimensionering, licht en materialisatie 
zijn aspecten die zeer belangrijk zijn voor 
het beleven van een muzikale ervaring. Een 
podium bijvoorbeeld is een object waar 
muzikanten hun optreden uitvoeren. De 
manier waarop muzikanten zich positioneren 
op een podium is niet altijd gelijk. Een klassiek 
optreden heeft een hele andere compositie 
dan een rock concert, waarbij de oriëntatie 
van de muzikanten anders kan zijn. Een dirigent 
staat met z’n rug naar het publiek terwijl een 
rockzanger zijn publiek kan vermaken door 
enthousiast over het podium te bewegen. 
Het versterken van geluid is voor sommige 
muziekervaringen van wezenlijk belang. 
Doordat er technische mogelijkheden zijn 
ontstaan kan muziek door grotere groepen 
worden ervaren. Ruimte en muziek kunnen 
elkaar aanvullen ofwel tegenspreken.

Het concertgebouw Franz Liszt concert 
hall ontworpen door Atelier Kempe Thill in 
Raiding (Oostenrijk, dicht bij de Hongaarse 
grens) is een concert gebouw voor 600 
mensen. Het gebouw is een antwoord op 
de vraag hoe een concertzaal in een landelijk 
gebied van een dorp geïntegreerd kan 
worden.  Het antwoord van Atelier Kempe 
Thill was een concertgebouw dat in zijn 
vorm eenvoudig is en de relatie opzoekt met 
het intieme landschap. Het gaat uit van het 
klassieke systeem van een concerthal, volgens 

het bureau is dat een rechthoek of zoals ze 
dat ook wel zeggen een “schoenendoos”.22 
Dit idee spreekt mij enorm aan, dat de vorm 
eenvoudig kan zijn, dat de essentie het maken 
en het ervaren van de muziek is.
Verder laat dit ontwerp zien dat de 
pragmatische opvattingen van het 
muziekprogramma bepalend kunnen zijn voor 
een ontwerp. De theaterruimte is centraal 
gepositioneerd met daaromheen functies 
die ten dienst hiervan staan. Door grote 
openingen wordt de relatie tussen binnen 
en buiten extra benadrukt. Doorzichtige 
delen zijn van kunststof vervaardigd om geen 
verdelingen te hoeven  maken, waardoor het 
landschap “geknipt” wordt. Hierdoor ontstaat 
er een panorama op het landschap. De muren 
worden ingezet om het landschap te scheiden 
en te verbinden.

Het materiaalgebruik van de concertruimte 
bestaat uit een gelamineerde houten 
constructie. De wanden en de plafonds zijn in 
de basis het zelfde. De muur naar de  concert 
ruimte is voorzien van draaiende delen, die er 
voor zorgen dat de ruimte één wordt met de 
hal en door het transparante geveldeel ook 
met het landschap.

22. Franz Liszt concert hall, Geraadpleegd op 20 februari 
2014
http://www.archello.com/en/project/franz-liszt-concert-
hall-raiding, 
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Fig 35. North East South West House. Fig 36. Wall house.

Fig 38. Relatie muur en programma.Fig 37.  Wall house met z’n twee kanten.

Fig 39. Storefront for art and architecture, permanente toestand. Fig 40. Storefront for art and architecture, tijdelijke toestand.

Wall house

Architect John Hejduk (1929-2011) was een 
architect en een theoreticus.  In sommige 
projecten kreeg de muur een centrale positie.  
Dit is heel duidelijk te zien in het project 
North East South West House en Wall house 
# 2 te Groningen. Deze laatste zal verder 
geanalyseerd worden. De spanning die in het 
ontwerp zit is eigenlijk de vraag: wat zit er aan 
de kant?  
De muur is 16 meter hoog, 23 m breed en 
heeft een dikte van 0,5 meter. Het sterke aan 
dit ontwerp is dat het hele woonprogramma 
op één of andere manier verbonden is met 
de muur. Hetzij direct hetzij met tussen komst 
van een element.

De vormen van de woningen zijn organisch 
en contrasteren met de vormentaal van 
de muur. Ook in materialisering is er een 
dualisme tussen muur en programma.
Het huis zelf wordt niet permanent bewoond. 
Een aantal keer per jaar wordt het vrijgeven 
voor kunstenaars, architecten en schrijvers, 
deze kunnen een bepaalde periode in 
het huis te wonen. De Wall house is een 
residentie. Als het niet bewoond wordt door 
deze mensen wordt het gebouw gebruikt 
voor evenementen.23

Storefront for art and architecture

Hoe kan een muur meer zijn dan alleen een 
afscheiding? Kan een muur onderdeel zijn 
van de programmatische activiteiten? Steven 
Holl een Amerikaans architect laat met het 
Storefront for art and architecture zien dat 
een muur, op basis van draaiende delen, een 
ruimte kan afbakenen.  Dit is een interessante 
contradictie van open en gesloten. Door deze 
transformatie ontstaat de mogelijkheid om 
een permanente toestand (muur is gesloten) 
en een tijdelijke toestand (draaiende delen) in 
een muur ontwerp tot uiting te laten komen.  
Het trottoir wordt direct verbonden met de 
ruimte, hiermee kan de passant direct zicht 
krijgen op de kunstwerken die achter de 
muur tentoongesteld worden.

Conclusies 

Deze architectonische verschijningen hebben 
mij inzichten gegeven hoe om te gaan met 
bepaalde principes.  Bij de concerthal valt 
het op dat vorm niet de essentie is, maar de 
interactie met het landschap en de muzikale 
activiteiten. Dat een basis vorm wordt 
ingezet en niet allerlei vormspektakel. Dat de 
detaillering zo puur mogelijk is opgelost.  Door 
de kleur van de gevels wordt de eenvoudige 
vorm versterkt. Uit dit ontwerp hebben we 
ook een kritische maat ontdekt, om een soort 
sfeer neer te zetten. Deze maat is gebaseerd 
op de hoeveelheid mensen die in dit gebouw 
gehuisvest kunnen zijn. Kritische massa gaat 
over de medemens, de mede luisteraar.
De Wall House laat ons zien welke spanning 
kan ontstaan als mensen niet alles in één keer 
kunnen en mogen zien. Dat een muur het 
complete programma letterlijk en figuurlijk 
kan dragen, alles houdt verband met de 
muur.  Dat een muur niet alleen een ruimte 
scheider kan zijn, maar ook in relatie kan 
liggen met de andere kant, dit wordt met dit 
gebouw almaar duidelijker. Storefront for art 
and architecture laat ons zien dat een muur 
zich in verschillende toestanden aan ons 
kan openbaren. Beweegbare delen kunnen 
ingezet worden om een nieuwe ruimte te 
definiëren.

23. Wall hous, Geraadpleegd op  16 april 2014
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.
asp?ID=8277
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Fig 41. De grens met z’n twee kanten .Voorkant van de cd van Serj Tankian.

Naar mijn idee moet een ontwerp zo 
gemaakt worden dat het ervaren van ruimten 
en de gebruikers centraal staan. Een gebouw 
heeft naar mijn mening een symbolische 
en functionele betekenis. De ruimtelijke en 
programmatische verhoudingen moeten in 
evenwicht zijn. Waarbij het gebruik en het 
visuele elkaar aanvullen en versterken.
Voor mij is een ideale hedendaagse 
buitenplaats een plaats waarnaar men 
verlangt, waar men buiten kan zijn en van de 
landschappen kan genieten. Dat open staat 
om te experimenteren, waar bewogen wordt, 
waar het intieme en het grootschalige elkaar 
aanvullen, waar verschillende ervaringen 
worden aangeboden.
Het moet zo ontworpen worden, dat het 
zowel in de zin van vlucht (escapisme) 
als plaats, een betekenis krijgt. Plaats als 
muziekplaats: musicscape.  Een buitenplaats in 
het grenslandschap waar het ervaren en het 
maken van muziek centraal staat
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Het ontwerp

Fig 42. Conceptschema gebaseerd op de theorie van music space and architecture.

Beweging Routing

Muziek-Architectuur

Sequentie 

De grens

Fig 43. Kasimir Malevich. Alle heterogene onderdelen worden naar de hoekpunten van de driehoek getrokken.  Dit idee is ook van toepassing op het ontwerp, alles wordt aangetrokken door  
         de grens en de muur.

Fig 44. Op de grens gebruik makend van de bestaande aanwezige kwaliteiten. Alles is met de grens verbonden.

Het concept

Beweging is een belangrijk ruimtelijke kwaliteit 
die zeker in het ontwerp toegepast gaat 
worden.  “Movement happens in time, and it 
is time that connects architecture and music. 
Both movement through space and listening 
to music happen in time”.24

De grenslandschappen van Nederland 
(Twente) en Duitsland (Münsterland) 
worden door hun kwaliteiten, mogelijkheden 
en kansen ingezet als muzikale landschappen. 
De muzikanten “verlangen” naar een woning 
waarin ze individueel en met “andere” 
muzikanten muziek kunnen maken en ervaren. 
De mogelijkheden om podiumervaring op te 
doen zijn schaars, de buitenplaats kan hier in 
faciliteren.

Het ontwerp van de verschillende 
muzieklandschappen is gebaseerd op sfeer en 
verschil. Op basis van de aanwezige condities 
zullen er, door middel van verschillende 
interventies, landschappen getransformeerd 
worden en geschikt gemaakt worden 
voor verschillende muzikale activiteiten. 
Deze interventies hebben grote effecten,  

de grenslandschappen worden opnieuw 
geactiveerd, om betekenis te krijgen als decor 
voor muzikale atmosferen.
Het gebouw is een faciliterend landschappelijk 
element, dat bijdraagt in het gebruik en 
het ervaren van muzikale landschappen. 
Een gebouw dat landschappen met elkaar 
verbindt, maar ook landschappen scheidt. 

In dit ontwerp wordt benadrukt wat een 
grenslijn kan betekenen in een ruimtelijk 
ontwerp. De grenslijn is een fundamenteel 
onderdeel van het ontwerp en vormt de 
basis van de vorm van het gebouw en de 
interacties met de landschappen. Deze 
grenslijn zal letterlijk als lijn worden ingezet en 
fysiek gemaakt worden door een muur.  

De muur wordt het herkenbare 
architectonische element in het ontwerp. 
Het bemiddeld en scheidt de landschappen 
over de gehele lijn anders, hierdoor ontstaan 
er verschillende werelden met verschillende 
interacties. Alle programmaonderdelen 
moeten een magnetische werking hebben op 
de grens en de muur. Hetzij een visuele relatie 
met de muur hetzij een fysieke relatie.

In het ontwerp is er onderscheid tussen 
permanente en tijdelijke gebruiksvormen van 
het programma. Het transformeren van een 
programma is volgens de definitie van Harry 
van Vliet kenmerkend voor en festival.
Dit onderscheid zal op verschillende 
schaalniveaus van kracht zijn. Op het intieme 
niveau en op het grootschalige niveau zullen 
er verschillende programmawisselingen plaats 
vinden.  Het gehele ontwerp is naar “buiten” 
georiënteerd.

24. Jong, K. Oxenaar, A & Spaan, M, Music, Space and 
Architecture, Amsterdam, Architectura & Natura, (2012), 
P. 81
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Fig 46. De regio met het plangebied en de grens. 

Fig 49. Grenslandschapen en de grenspaal.
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Fig 47. Grensovergang, onder Nederland, boven Duitsland. Fig 48. De grens.
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Fig 45. Grenslandschappen, Nederland (Twente) en Duitsland (Münsterland).

Grenslandschappen als decorstukken

Voor muziek en de muur als 
landschapsvormend element is een locatie 
gekozen om het programma van de 
buitenplaats te huisvesten. Dat het in het 
grenslandschap Nederland (Twente) en 
Duitsland (Münsterland) plaats moet gaan 
vinden kwam uit de behoefte analyse van de 
muzikanten in de regio. Wat ook essentieel is 
geweest tijdens de zoektocht naar een locatie 
is dat de grenslijn hierin vertegenwoordigd is.

Het kenmerkende van deze 
grenslandschappen is dat het een ‘randland’ 
is. “Langs het grootste deel van de grens 
is dit de ‘achterkant’  van de landen, met 
minder wegen, bebouwing en mensen”.25 

Het gekozen gebied is hier een uitzondering 
op. Want zoals eerder aangegeven zijn hier 
grensoverschrijdende samenwerkingen.  
“Als landschap van territoriale achterkanten 
vormt het grenslandschap een eenheid, hier 
vind je kwaliteiten die je elders in de drie 
landen minder of niet tegenkomt. Doordat de 
gebieden behoren tot verschillende nationale 

eenheden verschillen de landschappen 
in omvang, vorm, inrichting, dichtheid en 
aanblik.”26 
Dit is heel goed waar te nemen als we direct 
over de grens bij Enschede het natuurgebied  
Aamsveen aanschouwen. Dit gebied is 
ontstaan door het afgraven  van grote stukken 
hoogveen.27 Het bijzondere natuurgebied 
wordt gekenmerkt door verschillende 
afwisselingen in het landschap. Het bevind 
zich in de buurt van de steden: Almelo, 
Hengelo en Enschede aan de Nederlandse 
kant van de grenslijn en Gronau aan de 
Duitse kant. Het is een zichtlocatie, binnen 
enkele minuten ben je in het centrum van 
Enschede. Het heeft een directe aansluiting 
met het landelijke wegennetwerk.  Aan 
weerszijden van de grens zijn er contrasten 
in het landschap waar te nemen met 
verschillende gebruiksintensiteiten. Zonder 
enige interventie heeft dit grenslandschap 
al kwaliteiten die we als archetypen 
beschouwen voor muzikale interacties. Aan 
de Nederlandse kant is het bos, veld en water 
en aan de Duitse kant graslandpercelen. Deze 
archetypen kunnen als decor voor muzikale 

activiteiten ingezet worden door geschikte 
instrumentarium. De ingrepen zullen dan ook 
sterk locatie afhankelijk zijn. De potenties 
van deze grenslandschappen om een 
activatieproces op gang te laten komen zijn 
groot.
Naast de verschillende typen landschappen 
is er nog iets bijzonders aan de hand. De 
grenslijn is ook aanwezig. Op een zodanige 
wijze dat het twee totaal verschillende typen 
landschappen scheidt. Dit zijn de motieven 
om deze landschappen in te zetten als decor 
stukken voor de hedendaagse muzikale 
buitenplaats.

25. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P. 24

26. Eker, M. & Houten, H. van, Grensland, Eindhoven, 
Uitgeverij Blauwdruk, (2013), P. 24

27.  Landschapoverijssel, Geraadpleegd op 12 februari 
2014 http://www.landschapoverijssel.nl/aamsveen
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Plangebied (6.71 ha)

De grens

De grenslijn wordt fysiek door muur

Wandelroute

Autoroute

Parkeerplaatsen

Fig 50. Analyse plangebied met infrastructurele voorzieningen. De buitenplaats wordt onderdeel van de bestaande wandelroute.

P

P

P

N

Fig 51. Van de parkeerplek naar het plangebied (1).

Fig 52. Entree naar het plangebied (2).

Fig 53. Bestaande wandelroute (3).

(2)

(3)

(1)
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Fig 54. Maquette van het plangebied met de grenslijn.
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Fig 56. Analyse bos. Bos kan ingezet worden als decor voor muziekpark.

Fig 55. Analyse landschapslijnen. Lijnen kunnen dienen als nieuwe grenzen.

Fig 58. Alle lagen inclusief velden. Velden zijn inzetbaar als festivalvloeren.

Fig 57. Analyse waterlaag. Water moet onderdeel gaan worden van de configuratie.



Fig 59. Poëzie van de grenslijn.

gebruikt in dit ontwerp is het feit dat het 
knikt. Waarom knikt een grens eigenlijk? 
Willekeur, handje tik, eigendomskwestie? In dit 
ontwerp wordt hier niet verder op in gegaan, 
maar dat veranderd niets aan het feit dat de 
lijn een knik heeft. De grenslijn in kwestie is 
geen natuurlijke grens. In dit ontwerp wordt 
de grenslijn gebruikt om nieuwe grenzen te 
ontwerpen. Waarbij we de nadruk leggen op 
het feit dat er een grenslijn is, die de basis 
vormt van een nieuw grensontwerp. Hiermee 
wordt opnieuw een verandering in het leven 
geroepen. Deze lijn nemen we letterlijk 
voor het organiseren van het programma. 
De grenslandschappen kunnen ontworpen 
worden of getransformeerd worden, maar 
met de grenslijn zelf kun je ook ontwerpen. 
In dit project zal de grenslijn fysiek worden 
gemaakt door een muur. De muur als 
herkenbaar architectonische element en als 
accent van de grens lijn.

De grenslijn en de knik

De grenslandschappen vertegenwoordigen 
een fundamenteel aspect van ons land, 
namelijk onze grenslijnen met landschappen 
die territoriaal verdeeld zijn.  De lijnen 
waarmee wij aan de hele wereld laten zien 
wat de vorm is van ons land, die in de loop 
der eeuwen vele malen zijn veranderd. Zoals 
Henk van Houtum al zei “verandering is het 
patroon” er is geen één grens die hetzelfde 
is gebleven. Elke grenslijn is een ontwerp. Of 
het nou gemaakt is door de mens of door de 
natuur de essentie veranderd hierdoor niet. 
Het is een lijn die een vorm bepaalt. De vorm 
van een land op een kaart wordt bepaald 
door zijn grenslijnen.

Een lijn is een fenomeen met de eigenschappen 
lengte, richting en positie. Een lijn ontwikkeld 
zich onder invloed van ontmoetingen met 
lijnen die hem doorbreken.
De grenslijn verdeelt, het huidige ontwerp 
moet juist de grenslijn verbinden, dus grenslijn 
wordt verbindingslijn. Deze verbindingen 
zullen vorm gegeven worden met gaten en 
doorgangen. De grenslijn wordt ontwikkeld in 
vorm, lengte, hoogte en  breedte. Hierdoor 
ontstaan er nieuwe lijnen zoals zichtlijnen, 
looplijnen en  vluchtlijnen. De lijn biedt 
sequentie van ruimtelijkheden.
Het bijzondere aan de grenslijn die wordt 

Water 

Veld

Veld Veld en water

Veld

Bos

Fig 60. Het concept van de grenslijn met aan weerszijde de landschappen en hun bestaande eigenschapen, met programmatische rangschikking.
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Fig 62. Muziekpark.
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Fig 61. Sfeerbeeld expo veld.

Muzikale grenslandschappen

Aan de kant van Duitsland is het 
festivalgedeelte met een tijdelijk programma, 
dit is de festival vloer. De andere kant is zeker 
niet de festivalvloer, aan de kant van Nederland 
zijn de romantische sfeerlandschappen met 
een link naar de buitenplaats. Hier worden 
verschillende atmosferen aangeboden in de 
zin van verschil en wat dat betekend voor 
muzikale activiteiten. Het water in dit gebied 
wordt over de grens getrokken om een 
fysieke relatie tot stand te brengen tussen 
de landschappen, zodat de landschappen bij 
elkaar worden betrokken. Op basis van hun 
kwalitatieve vermogen zijn de archetypische 
akoestische landschappen vormgegeven. Aan 
de kant van Nederland hebben we te maken 
met water, veld en bos.

Water
- Permanent
- Opstelplaats voor een drijvend podium
- Intiem varen en genieten van het   
  grenslandschap
- Spiegelt
- Diepte
- Verandering met de seizoenen (ijsbaan)
- Grenzen zijn helder

Exop veld
- Permanent
- Expositie
- Grootschalig
- Gezamenlijk en open
- Vuur stook plaats om intiem om een   
  kampvuur muziek te maken. 

- Leegte
- Diepte
- Oppervlak
- Wandelen

Dwaal bos
- Permanent
- Intiem
- Interactief bos met follies
- Dwalen op de klankpaden
- Dolen
- Grens is niet duidelijk
- Decor
- Alleen of met meer mensen
- Rust

Festival velden
- Tijdelijk
- Grootschalig
- Efficiëntie

Follies

In het bos zullen een aantal interactieve follies 
geplaatst worden. Deze follies zijn bedoeld 
om tijdens het wandelen geluid te ervaren 
en geluid te maken.  Het concept van deze 
follies is gebaseerd op het instrumentale. 
Het zijn instrumenten waar het maken en 
het ervaren van geluid centraal staan. In dit 
project worden twee follies ontworpen.
De eerste folly zal het geluid van water 
proberen na te bootsten. De tweede kan 
men zelf geluid kan maken door tegen ijzeren 
staven aan te slaan of er langs gaan.

N
5m

Dwaalbos met interactieve follies.

Expo veld

Tribune

Water 
Festivalveld

Festivalveld

(1)

(2)

(4)

(3)

Expo veld
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Fig 63. Muziekplaats aan het water (1).

Fig 64. Muziekplaats in het bos (2). Fig 66. Interactieve follie (4).

Fig 65. Interactieve follie (3).
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Fig 68. Sfeerbeeld tribune.

Fig 67. Sfeerbeeld water. Fig 69. Sfeerbeeld interactieve follie.

Fig 70. Sfeerbeeld interactieve follie.
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Fig 71. Programmatische configuratie van de muren.

De faciliterende muur en de driedeling

Sinds mensenheugenis maken wij muren. De 
muur in Berlijn, De Klaagmuur in Jeruzalem, de 
muur waar we snacks uit kunnen halen enz. 
Wij als mensen hebben een fysieke en een 
mentale relatie met muren. “De muur legt 
ook een relatie. Naast een grens is zij immers 
altijd een verbinding”.28

De Romeinen waren al druk bezig met het 
construeren van muren en hadden daar 
bouwtechnieken voor ontwikkeld. “Hierbij 
werden op enige afstand van elkaar eerst 
twee muurvlakken gemetseld van platte 
bakstenen of natuursteen. De tussenruimte 
werd vervolgens volgestort met een soort 
‘beton’, een mengsel van brokken steen die 
waren gebonden door een mortel van kalk en 
tras. De beide muurvlakken werden op een 
regelmatige afstanden onderling gekoppeld 
door platte stenen. Soms bestonden de 
buitenste vlakken uit onregelmatig gehakte 
stukken natuursteen, men sprak dan van opus 
incertum. Als wandvlakken uit regelmatige 
behakte steen bestond sprak men van opus 
recticulatum”.29

Uit dit citaat kunnen we twee typen muren 
onderscheiden de enkele en de dubbele. Er 
wordt gesproken van twee muurvlakken, dit 
zijn enkele muren. “De enkele muur is duidelijk 
een grens met een eenzijdige oriëntatie en 
vormt een massa waarachter het individu 
zich kan verschuilen”.30 Vervolgens wordt 
een tussenruimte door deze enkele muren 
gedefinieerd, hiermee kunnen we spreken 
van een dubbele muur. Deze tussenruimte 
wordt volgestort met beton, de tussenruimte 
kun je ook voor andere doeleinden inzetten. 

Dit hangt af van hoe groot de tussenruimte is.
“De dubbele muur levert een tussenruimte 
op waaraan meerdere invullingen kunnen 
worden gegeven. Daarmee vat de dubbele 
muur twee elementen van de muur samen, 
die van begrenzing en verbinding.”31

“De muur is de grens waar de spanning 
maximaal is tussen binnen en buiten”.32

Het bijzondere aan muren is dat het altijd 
ten dienste van iets staat, het kan scheiden, 
verbinden, het kan een programma 
huisvesten en het kan faciliteren.  In dit project 
is de muur een landschapsbediener, het roept 
verlangens op (over de muur heen kijken 
en het verlangen naar de andere kant), de 
muur is een gebaar en tevens een decor. De 
muur is faciliterend als ruggengraat en staat 
ten dienste van het landschap waaraan het 
programma verbonden is. Het concept van 
de muur is drieledig, de enkele, de dubbele 
en de opgeloste muur.  Van confrontatie naar 
dematerialisatie.

Het eerste stuk is de enkele muur en de 
confrontatie met de muur. Hier worden de 
landschappen gescheiden, dit geeft de muur 
iets ongenaakbaarst. De dubbele muur wordt 
de drager van het variërend faciliterend 
programma met landschap doorgangen. Het 
laatste stuk is dat de muur langzaam oplost 
en over gaat in landschap hierdoor worden 
de landschappen weer herenigd. In het laatste 
gedeelte wordt de relatie tussen landschappen 
gelegd, hierdoor worden alle programma 
onderdelen van dit stuk ontsloten vanuit de 
archetypische akoestische landschappen. De 
muur wordt een driedimensionaal bos.

De muren worden opgebouwd uit 
stalenframes, waartegen aan beplating wordt 
bevestigd. Deze platen worden voorzien 
van een stuclaag. Door frameconstructies 
in te zetten kunnen er relatief grote 
overspanningen worden gemaakt.  Door 
stucwerk wordt de vorm van de muur meer 
tot uitdrukking gebracht.

Zichtrelatie en landschap doorgangen.

Landschappen worden weer herenigd.
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Fig 72. De driedeling van de muur. Van confrontatie naar dematerialisatie.

Confrontatie met de muur. Landschappen zijn gescheiden

28. Doorn, N, van, Architectuur/Stedenbouw/
Landschapsarchitectuur Jaarboek Academie van Bouwkunst 
Amsterdam 2004-2005 (Een ontwerponderzoek  naar de 
muur in relatie tot het wonen), Rotterdam , Uitgeverij 010 
Publishers, (2006), P. 174

29. Heuvel, W, Geschiedenis van de bouwkunst, Utrecht, 
ThiemeMeulenhoff, (1996), P. 43 

30. Doorn, N, van,  Architectuur/Stedenbouw/
Landschapsarchitectuur Jaarboek Academie van Bouwkunst 
Amsterdam 2004-2005 (Een ontwerponderzoek  naar de 
muur in relatie tot het wonen), Rotterdam , Uitgeverij 010 
Publishers, (2006), P. 174

31. Doorn, N, van,  Architectuur/Stedenbouw/
Landschapsarchitectuur Jaarboek Academie van Bouwkunst 
Amsterdam 2004-2005 (Een ontwerponderzoek  naar de 
muur in relatie tot het wonen), Rotterdam , Uitgeverij 010 
Publishers, (2006), P. 174

32. Doorn, N, van,  Architectuur/Stedenbouw/
Landschapsarchitectuur Jaarboek Academie van Bouwkunst 
Amsterdam 2004-2005 (Een ontwerponderzoek  naar de 
muur in relatie tot het wonen), Rotterdam , Uitgeverij 010 
Publishers, (2006), P. 174
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N
5m 

Fig 73. Begane grond.

N
5m 

Fig 74. Verdieping.
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Fig 75. De grenslijn fysiek gemaakt door een muur.  Het gebouw als landschapselement met akoestische eigenschappen. 

Fig 76. De muur aan de festivalzijde is uniformer, dit om de schaal van de muziekterreinen te kunnen pakken.
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Fig 79. Langsdoorsneden.

Fig 78. Gevels aan de festival velden.

Fig 77. Gevels aan de muzikale landschappen.
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Fig 80. Bouwkundige elementen voor verschillende tijdelijkheden.

ontwerp zijn toegepast. Openingen kunnen 
op verschillende manieren gebruikt worden, 
maar ze kunnen ook dicht worden gedaan.

Permanent
- Woningen voor muzikanten
- Restaurant
- Oefenruimten
- Opnamestudio’s
- Interactieve bos

Tijdelijk
- Bouwkundige transformaties
- Experimentele ruimten in de buitenlucht
- Festival velden

Programmatische transformaties

De ingrepen om een ontwerp te maken, voor 
een buitenplaats in de grenslandschappen 
voor het ervaren en maken van muziek, zijn 
sterk locatie afhankelijk. Vanuit de ruimtelijke 
essenties van het gebied en interviews met 
verschillende muzikanten, is een procesgang 
van activiteiten opgesteld. De activiteiten die 
plaats gaan vinden, zijn op een strategische 
wijze geprogrammeerd met betrekking 
tot de muur. Ook hebben de activiteiten 
weer een verband met het type landschap 
waar de muur faciliterend inzetbaar is.  
Het programma kent twee hoofdvormen: 
permanent (muziekatelierwoningen) en 
tijdelijk (festivals e.d.).
Permanent houdt in dit ontwerp in dat het 
programma niet getransformeerd is. Want 
als de deur bijvoorbeeld transformeert dan 
heeft dat invloed op het programma. Dus 
een deur is een middel om een programma 
te organiseren hetzij permanent hetzij tijdelijk. 

Door bouwkundige elementen zijn er 
verschillende tijdelijkheden ontworpen. Door 
deze elementen open en dicht te doen kunnen 
er verschillende interacties ontstaan tussen 
programmaonderdelen. Deze openingen zijn 
gebaseerd op een aantal principes die in het 

Hof is dicht.

Zone voor festival
(open en dichte delen).

Borstwering en verkoop.

Hof is open.

Fig 82. Transformatie principes van de enkele muur in relatie tot het programma. Fig 83. Transformatie principes van de dubbele muur in relatie tot het programma. Fig 81. Principes van doorgangen en openingen
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Fig 85. De enkele muur: tijdelijke toestand.

Fig 84. De enkele muur: permanente toestand.

Fig 87. De dubbele muur en de opgeloste muur: tijdelijke toestand.

Fig 86. De dubbele muur en de opgeloste muur: permanente toestand.
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Fig 88. Niveau 1: het gebouw als landschapselement. 

van het festival. De woningen worden 
de gevels van het bos, met de muur als 
achtergrond.

In de dubbele muur zit het restaurant en de 
splitsing naar de verschillende landschappen. 
De dubbele muur is de drager van het 
programma voor gezamenlijk gebruik, 
met uitkijk boxen naar de romantische 
landschappen. Net na de knik gaat het water 
onder de muur door en kan er gevaren 
worden van de ene kant van de grens naar 
de andere.  Het laatste gedeelte van de muur 
is waar de muur opgaat in het landschap 
hier zijn de openbare muziekruimten 
geprogrammeerd.

Niveau 3: speelt in op de intieme omgeving 
van het hele gebouw,
Dit zijn de ruimtes waar we ons doorheen 
begeven. Dit zijn de terrassen, de woningen, 
de muziekstudio’s, dit zijn de dingen die aan 
en om de muur heen zitten

De gelaagdheid met verschillende werelden

Dit ontwerp kent drie niveaus van gelaagdheid. 
Vanaf de landschapsschaal naar de intieme 
plek. Alle schalen zijn met elkaar verbonden

Niveau 1:  is het geheel (het gebouw als 
landschapselement)
Het gebouw is een trefpunt. Het is door 
de uitkijk toren een landmark vanaf de 
doorgaande weg. Door de massa en de lengte 
wordt het gebouw een landschapselement. 
Vanaf de festival kant is het een enorme muur 
in een enorme open ruimte. Dit is de grootste 
schaal van de landschappen. Op de schaal 
landschap is het hier een geaarde muur die 
“uit” het landschap omhoog wordt gedrukt. 
Hier is het meer uniformiteit, platheid, dan 
aan de romantische kant.

Niveau 2:  relatie deellandschappen met de 
muur en programma
Water - muur met programma - veld
Veld-muur met programma- veld en water
Bos-muur met programma-veld 

De enkele muur is het begin, waar het 
woonprogramma is gesitueerd. Dit is aan de 
kant van het bos om de bewoners rust te 
geven. De muur bemiddelt hier tussen het 
collectieve programma en het grootschalige 

Fig 89. Niveau 2: relatie deellandschappen met de muur en programma.

Fig 90. Niveau 3: de intieme omgeving.
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Fig 91. De routing met verschillende landschappen.

Scenografie van de grenslijn

Vanaf het begin van het ontwerp stijg je 
en loop je langs de enkele muur. Dit is het 
confrontatie deel je ziet de landschappen 
links en de landschappen rechts worden met 
kleine openingen tentoongesteld. Net voor 
de knik daal je, waar de dubbele muur al 
begonnen is. De knik faciliteert de overgang 
tussen programmaonderdelen. Hier worden 
verbindingslijnen met de verschillende 
landschappen gelegd. 

Vanuit deze verbindingslijnen, kan men 
vluchten naar verschillende bestemmingen. 
Besluit men om verder te lopen dan kan 
men de trap op om op verschillende punten 
naar de restaurant boxen te gaan. Boven 
aan de trap kan men verder lopen, tijdens 
een wandeltocht kan men bepaalde plekken 
opzoeken. 

Als slotakkoord kan men de uitkijktoren op 
klimmen om te genieten van de prachtige 
grenslandschappen. Deze toren is een 
eindpunt, maar ook een trefpunt. Vervolgens 
kun je naar beneden en weer de landschappen 
in.  De routing is gebonden aan zijn context 
en gebaseerd op beweging langs verschillende 
atmosferen. Tijdens de routing worden er 
verschillende sequenties van ruimtelijkheden 
aangeboden. De drie niveaus van gelaagdheid 
worden tijdens de routing waargenomen. In 
de materialisering wordt de routing nog meer 
kracht bij gezet.

(1)

Fig 94. Splitsing naar de landschappen.

Fig 93. De routing in de dubbele muur.

Fig 92. De routing met verschillende plekken.

(2)

(3)

(4)

Fig 95. Splitsing naar de landschappen.
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Fig 96. De enkele muur en de confrontatie. Hier worden de landschappen gescheiden (1).

Fig 97. De andere kant van de enkele muur (2). Fig 99. De opgeloste muur met routing naar de uitkijktoren (4).

Fig 98. De dubbele muur en de splitsing naar de verschillende landschappen (3).
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Muzikanten woningen

De woningen voor de muzikanten zijn 
bedoeld voor tijdelijk verblijf. Zodat 
muzikanten hier kunnen componeren en 
samen muziek kunnen maken.  De woningen 
zullen permanent aanwezig zijn in het 
plangebied. In het ontwerp van de woningen 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
De muziekruimtes moeten in richting en 
oriëntatie altijd iets met landschap te maken 
hebben.  In vorm en materialisering moet het 
een contrast vormen met het robuuste en 
het stoere van de muur

De woningen bestaan uit een facilitaire kern 
met daaraan een drieledige ruimte.
Muziek maken, wonen en slapen. Deze 
programmaonderdelen zijn parametrisch 
te vervormen zodat de woningen aan 
elkaar en aan de muur geschakeld kunnen 
worden, zo krijg je een spanning in vorm en 
in plattegrond.  Door deze parametrische 
vervormingen kun je je richten en inspelen op 
condities van de archetypische landschappen. 
Ook in de woning is de muur facilitair met 
“landschappen” van verschillende hoogten.
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Fig 102. Muzikanten woningen in het landschap en de enkele muur. 
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Fig 101. Muzikanten woningen in het landschap. 

Fig 100. Concept van de muzikanten woningen. 

1m

Fig 103. Plattegrond van een van de woningen, meest rechtse woning op de bovenstaande figuur. 
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Fig 104. Muzikanten woning met zicht op het landschap. 

Fig 105. Muzikanten woning met facilitaire kern. Fig 106. Begane grond, de enkele muur met woonprogramma en opstelplaatsen voor festival. 5m

N

1 opstelplaat tijdens festival.
2 muzikantenwoning (uitgewerkt).
3 opstelplaats podium.

2

1

3
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Fig 107. Begane grond met de dubbele muur en knik met het collectieve programma.

Fig 108. De knik aan de festival velden.

voor de artiesten die tijdens het festival zullen 
optreden. De opnamestudio is juist weer op 
de romantische landschappen gericht, niet 
gesitueerd op de begane grond maar op een 
hogere verdieping, om een andere interactie 
met het landschap te waarborgen.
Het ervaren en maken van muziek staat 
hier centraal.  De vormentaal van de 
studio’s is rechthoekig en gebaseerd op de 
maatvoeringen die vanuit de analyse van  
Franz Liszt concert hall ontdekt zijn.  Dit is 
een andere vormentaal dan de woningen, 
hierdoor kent elk programma onderdeel een 
andere verschijningsvorm. Het contrast met 
de muur wordt tevens versterkt.

Restaurant 

Het restaurant dat op de begane grond is 
gesitueerd kan tijdens verschillende momenten 
gebruikt worden. De bovenliggende laag 
kan ingezet worden als terras of afgesloten 
worden. Via het restaurant kan men naar 
verschillende landschappen. De woningen 
worden ook ontsloten via het restaurant zo 
kan er controle plaats vinden. Mensen die in 
het gebied wandelen en componeren kunnen 
in dit restaurant genieten van de verschillende 
landschappen en een hapje en een drankje 
doen. Tijdens het festival wordt het restaurant 
faciliterend en kan het geopend worden naar 
de landschappen.   

Oefenstudio en opnamestudio

In de regio is een vraag naar een 
oefenstudio en een opnamestudio’s. Dit 
programmaonderdeel is achter in het 
plangebied vorm gegeven. Zodat het geschikt 
is voor openbaar gebruik, de relatie met de 
woningen is dan niet fysiek aanwezig. De 
oefenstudio is naar het festival gericht, zo 
kunnen deze ruimtes tijdens het festival ingezet 
worden om bepaalde programma onderdelen 
van het festival te faciliteren. Een oefenstudio 
kan tijdens het festival een merchandise 
ruimte worden voor het verkopen van 
spullen. Het kan ook een backstage worden 5m

N

4 opstelplaat voor sanitair tijdens festival.
5 restaurant.
6 terras.
7 berging voor het restaurant.
8 opstelplaat voor sanitair voor en      
   tijdens festival

4

5

7

6

8
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Fig 109. De knik aan de romantische landschappen.

Fig 110. Het restaurant. Fig 112. Principe fragment detail 1:50.

Fig 111. Dwarsdoorsnede .
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Fig 113. Oefenstudio’s en opnamestudio’s voor muzikanten.

Fig 114. Restaurant, met uitkijk boxen naar de romantische landschappen. Fig 115. Begane grond, de dubbele muur en de opgeloste muur met het muzikale programma. 5m

N

9 oefenstudio’s.
10 overdekt buitenruimten.
11 de toren.
12 opstelplaats podium.
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Fig 116. Verdieping met de restaurant boxen en opnamestudio’s. 5m

N

13 restaurant boxen.
14 magazijn.
15 opnamestudio’s
16 overdekt buitenruimten.

13

14

15

15

15

16

16

Fig 117. Verdieping met de restaurant boxen en opnamestudio’s in relatie met de landschappen.
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Conclusie en reflectie 

Het ontwerpproces was een zoektocht 
naar strategieën en ontwerpmiddelen om 
een hedendaagse muzikale buitenplaats te 
ontwerpen. De uitdaging zat hem vooral 
in het ontwerpen van een plan met een 
sympathiek en haalbaar concept. Waar 
de grens de organisator kan zijn van de 
programmatische invullingen, met een 
formeel karakter, waar het programma 
transformeerbaar is. In de grenslandschappen 
kunnen we bepaalde verlangens huisvesten. 
Deze verlangens kunnen geladen worden met 
de grenscondities en buitenplaats ideologieën. 
Met dit afstudeerproject ontstonden er 
kansen om de grenslandschappen een nieuwe 
verschijningsvormen te geven. 

Uit onderzoek is gebleken dat de 
grenslandschappen van Nederland (Twente) 
en Duitsland (Münsterland) uiterst geschikt 
zijn als muzikale landschappen. Met minimale 
interventies zijn er grote resultaten te bereiken.  
Door deze interventies zijn er intieme en 
grootschalige muzikale buiten activiteiten te 
faciliteren. De bewoners en de bezoekers 
ondergaan verschillende ervaringen die 
allemaal in het teken staan van muziek.  Men 
kan intiem muziek ervaren, maar tegelijkertijd 
ook een festival bijwonen.  Hierdoor zal men 
deze buitenplaats ook niet als eenduidig 
ervaren.  Verschillende atmosferen zorgen 
ervoor dat mensen op de grens kunnen 
genieten van muzikale ervaringen. Hierdoor 
zal men de  grenslandschappen beleven als 
een andere wereld en het gevoel hebben dat 
ze ontsnapt zijn uit het dagelijkse.

De verschijning van de grenslijn door middel 
van een muur heeft veel te weeg gebracht.  
In het verleden hebben we vele muren 
gesloopt omdat het een negatieve invloed 
had.  Dit ontwerp wil het tegendeel bewijzen, 
dat juist een muur een verbinder kan zijn van 
verschillende sociale interacties. De muur is 

ingezet als een positief statement om aan 
te tonen dat een grens niet alleen negatief 
hoeft te zijn in deze verschijningsvorm. De 
muur is een ruggengraat voor de (muzikale) 
activiteiten, tevens is de muur een landschap 
scheider en verbinder, maar ook de drager 
van het programma in de vorm van de grens. 
De muur is een interface.

De definitie van wat een festival is volgens 
Harry van Vliet is van toepassing op dit 
ontwerp.  “Een festival is een samenkomst 
van een relatief grote groep mensen op 
een specifieke publieke plek en gedurende 
een afgebakende periode, waar bezoekers 
een unieke ervaring wordt aangeboden 
die gepland en georganiseerd is vanuit een 
bepaalde doelstelling en waarbij gebruik 
wordt gemaakt van transformaties en spel 
waardoor de bezoekers de mogelijkheid 
hebben zich anders te gedragen en anders 
te voelen dan in de alledaagse werkelijkheid” 

Dit festival gaat mensen samen brengen, de 
specifieke plekken zijn de grenslandschappen 
met publiek karakter, het is een festival voor 
een dag.  Mensen zullen geconditioneerd 
worden door muziek, kunst, en archetypische 
akoestische landschappen. De ervaringen die 
worden aangeboden zullen steeds anders zijn 
en hierdoor uniek. Doordat het programma 
verschillende geplande transformaties 
kan ondergaan (het permanente en het 
tijdelijke ondersteunen elkaar) met een 
eigen gelaagdheid  kan het als hedendaagse 
buitenplaats veranderingen ondergaan in 
zowel functie als verschijningsvorm. Hierdoor 
kan het economisch ook een haalbaar plan 
zijn. 

Met dit project is tevens een bijdrage 
geleverd in de theorievorming. Met name hoe 
we de grenslandschappen en het fenomeen 
buitenplaats in kunnen zetten om muzikale 

activiteiten aan te bieden voor de regio.  Met 
dit ontwerp hebben we dan ook antwoord 
gegeven op de vraag: “Hoe kunnen we de 
grenslandschappen met een herkenbaar 
architectonische element inzetten als  
“ruggengraat” voor een permanent en tijdelijk 
programma, om intieme en grootschalige 
muzikale (buiten / grensfestival) activiteiten te 
faciliteren?

Willen we investeren in het (her)activeren 
van onze grenslandschappen,  dan moeten 
we ons ervan bewust zijn dat we te maken 
hebben met transformatie op lange termijn.  
Niet alleen de theoretische ontwikkeling 
is van belang, maar ook de pragmatische 
ontwikkeling. Investeren kost namelijk geld. 
Vanuit een behoefte analyse kan men 
vast stellen wat de verlangens zijn en wat 
de maatschappelijk waarde is van een 
activeringsproces .

Hebben we met dit ontwerp de absolute 
waarheid bereikt? Nee, maar wel een 
aanzet gegeven met betrekking tot wat de 
kansen en de mogelijkheden zijn om in een 
grenslandschap een hedendaagse muzikale 
buitenplaats te ontwerpen. 
De buitenplaats kan de regio voorzien van 
aantrekkelijke muzikale ervaringen.  Het 
kan een succes worden, want muziek is 
tenslotte een universeel begrip. In combinatie 
met het landelijke kan het zich wellicht 
verder ontwikkelen tot trekpleister op het 
grensgebied. Door verschillende ervaringen 
aan te bieden is het voor mensen een reden 
om hiernaar toe te gaan.
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Iconografie

Voorblad
Eigen productie.

Voorwoord: Tussen die grenzen vond ik mijn 
vrijheid terug
< http://www.loesje.nl/posters/
amsterdam-0710_6/> 
(Geraadpleegd op 24 juni 2014)

Fig 1. Borderlands between the Netherlands 
(Twente) and Germany (Münsterland) with 
the boundary post.
Own production.

Fig 2. Grenslandschappen, Nederland 
(Twente) en Duitsland (Münsterland).
Eigen productie.

Fig 3. Muziek en landschap. 
<http://www.image.kg/
images/2013/05/11/6MsxT.jpg>, 
(Geraadpleegd op 22 november 2013)

Fig 4. De muur als scheider en als verbinder.
Eigen productie.

Fig 5. Theater Huis Ter Meer Maarssen. 
Bron: Beeldbank Het Utrects Archief
<http://www.cascade1987.nl/buitenplaats-als-
beeldenpark-of-theaterlocatie/>
(Geraadpleegd op 6 december 2013)

Fig 6. Het openlucht theater op de 
Buitenplaats Westerwijk, te Beverwijk.
<http://www.weekbladbuiten.net/
OZfoto2Dasplist.asp?x_Plaats=Beverwijk&z_
Plaats=LIKE%2C%27%25%2C%25%27>
(Geraadpleegd op 6 december 2013)

Fig 7. Noorderzon Performing Arts Festival 
Groningen
<http://www.gezinsbode.nl/files/2012/08/
Gbo-Noorderzon-panorama-vijver.jpg>
(Geraadpleegd op 13 december 2013)

Fig. 8. Samen muziek ervaren in het 
landschap tijdens het festival Oerol.
Oerol 2013-2016 Landschap, locatie, 
Innovatie. Firma Rieks Swarte/PeerGrouP  
Waai (2009)
(Geraadpleegd op 13 december 2013)

Fig 9. In de muziekbeleving: landschap als 
associatie, het buiten zijn en het intieme en 
het grootschalige.
Eigen productie.

Fig 10. Grenslandschappen, Nederland 
(Twente) en Duitsland (Münsterland).
Eigen productie.

Fig 11. Grenslandschappen met de grenspaal.
Eigen productie.

Fig 12. Het verlangen van Alice naar de 
andere kant. 
<http://www.grandmasgraphics.com/
graphics/tenniel/aiw/aiw008.jpg>
(Geraadpleegd op 24 maart 2014)

Fig 13. De Joodse nederzetting van 
Hashmonaim, een man verlangt naar de 
andere kant.
<http://www.theguardian.com/
commentisfree/2011/jan/25/palestine-
papers-two-state-solution>
(Geraadpleegd op 24 maart 2014)

Fig 14. De schutting als scheider en als 
verbinder.
<http://www.jackvanmildert.nl/wp-content/
uploads/2011/09/schutting-met-praatluik.
jpg>
(Geraadpleegd op 24 maart 2014)

Fig 15. Muziekstudio.
<http://www.asloudas.com/?attachment_
id=6010>
(Geraadpleegd op 23 april 2014)

Fig 16. Wat is de interactie tussen permanent 
en tijdelijk gebruik?
Eigen productie.

Fig 17. Hoe ondersteunen het permanente 
en het tijdelijke elkaar?
Eigen productie.

Fig 18. Intiem om een kampvuur muziek 
ervaren en maken.
<http://valhallamovement.com/wp-content/
uploads/2014/02/033-8023-pan-nwilson-
kw07-big.jpg>
(Geraadpleegd op 30 juni 2014)

Fig 19. Pleasure Gardens. 
<https://janeaustensworld.files.wordpress.
com/2012/02/tom-and-jerry-vauxhall.jpg>
(Geraadpleegd op 4 juni 2014)

Fig 20. Een optreden tijdens het Crossing 
border festival.
<http://muziekgezien.blogspot.nl/2011/11/
crossing-border-druk-gezellig-en-o-zo.html>
(Geraadpleegd op 12 november 2013)

Fig 21. Het terrein “Lowlands” tijdens het 
festival.
<http://www.volendammer.net/Engine.php?T
=GebruikerBlogs&ID=1718&UID=212> 
(Geraadpleegd op 6 januari 2014)

Fig 22. Het terrein “Lowlands” na het festival
<Google Maps>
(Geraadpleegd op 6 januari 2014)

Fig 23. Fig 23. Noorderzon Performing Arts 
Festival Groningen.
<http://www.lesleydelano.nl/wp-content/
uploads/2013/08/Noorderzon-Festival-
dag-3-7.jpg>
(Geraadpleegd op 20 februari 2014)

Fig 24. A Campingflight to Lowlands Paradise.
<https://ssl.panoramio.com/
photo/39794989>
(Geraadpleegd op 5 maart 2014)

Fig 25. Analyse stadspark Noorderzon.
Eigen productie.

Fig 26. Analyse Festivalterrein “Lowlands” 
Eigen productie.

Fig 27. Konversation.
<http://www.klankatlas.eu/wp-content/
uploads/2013/04/klankenbos_135.jpg>
(Geraadpleegd op 28 maart 2014)

Fig 28. Springtime in a Small Town.
<http://www.klankatlas.eu/wp-content/
uploads/2013/04/klankenbos_013.jpg>
(Geraadpleegd op 28 maart 2014)

Fig 29. Tacet.
<http://www.neerpelt.in/Neerpelt/
Klankenbos%20Neerpelt%20(Marc%20Faes)/
slides/Klankenbos-031.jpg>
(Geraadpleegd op 28 maart 2014)

Fig 30. Oor van Noach.
<http://3.bp.blogspot.com/_
dWTqqgg8_8U/TSC3jK9vscI/
AAAAAAAAAGw/oQLgTuM8xpQ/s1600/
Object+nr.+45+Oor+van+Noach2.jpg>
(Geraadpleegd op 28 maart 2014)

Fig 31. Franz Liszt concert hall dichtbij de 
Hongaarse grens.
<http://s3.amazonaws.com/europaconcorsi/
project_images/1089322/361-10_large.jpg>
(Geraadpleegd op 2 februari 2014)

Fig 32. De vorm van het concertgebouw.
<http://s3.amazonaws.com/europaconcorsi/
project_images/529295/287007244_large.
jpg>
(Geraadpleegd op 2 februari 2014)

Fig 33. Panorama op het landschap.
<http://arqa.com/wp-content/
uploads/2009/09/361-32.jpg>
(Geraadpleegd op 2 februari 2014)

Fig 34. Relatie binnen en buiten.
<http://www.mimoa.eu/images/2000_l.jpg>
(Geraadpleegd op 2 februari 2014)

Fig 35. North East South West House. 
<http://www.artnet.com/Magazine/reviews/
robinson/robinson1-20-4.asp>
(Geraadpleegd op 24 april 2014)

Fig 36. Wall house.
<http://betterarchitecture.files.wordpress.
com/2014/02/hejduk-wall-house-2.jpg>
(Geraadpleegd op 24 april 2014)

Fig 37. Wall house met z’n twee kanten.
<http://cdn.freshome.com/wp-content/
uploads/2012/02/Wall-House-2-7.jpg>
(Geraadpleegd op 24 april 2014)

Fig 38. Relatie muur en programma.
<http://www.ivarhagendoorn.com/files/
photos/wall-house-1.jpg>
(Geraadpleegd op 24 april 2014)

Fig 39. Storefront for art and architecture, 
permanente toestand.
<http://static.wix.com/media/4aeed8_4ed75
25587730f350742b60c71af9004.jpg>
(Geraadpleegd op 15 mei 2014)

Fig 40. Storefront for art and architecture, 
tijdelijke toestand.
<http://38.media.tumblr.com/tumblr_
mceg86PTU81qdr6jto1_r1_1280.jpg>
(Geraadpleegd op 15 mei 2014)

Fig 41. De grens met z’n twee kanten 
.Voorkant van de cd van Serj Tankian.
<http://www.serjtankian.com/content/happy-
birthday-imperfect-harmonies>
(Geraadpleegd op 3 mei 2014)

Fig 42. Conceptschema gebaseerd op de 
theorie van music space and architecture.
Eigen productie.

Fig 58. Alle lagen inclusief velden. Velden zijn 
inzetbaar als festivalvloeren.
Eigen productie.

Fig 59. Poëzie van de grenslijn.
<http://www.whosafraidofthemuseum.be/
assets/Pers/SarahCorynen_Borderlines.jpg>
(Geraadpleegd op 9 juni 2014)

Fig 60. Het concept van de grenslijn 
met aan weerszijde de landschappen 
en hun bestaande eigenschapen, met 
programmatische rangschikking.
Eigen productie.

Fig 61. Sfeerbeeld expo veld.
<http://freshgadgets.nl/invoxicated-muzikaal-
en-interactief-sculptuur>
(Geraadpleegd op 10 juni 2014)

Fig 62. Muziekpark.
Eigen productie.

Fig 63. Muziekplaats aan het water (1).
Eigen productie.

Fig 64. Muziekplaats in het bos (2).
Eigen productie.

Fig 65. Interactieve follie (3).
Eigen productie.

Fig 66. Interactieve follie (4).
Eigen productie.

Fig 67. Sfeerbeeld water.
<http://www.madeinhaliburton.ca/product_
images/uploaded_images/stage-at-night-
forest-fest.jpg >
(Geraadpleegd op 2 juli 2014)

Fig 68. Sfeerbeeld tribune.
<http://i1.ytimg.com/vi/Z8F0eIC0fDg/
maxresdefault.jpg>
(Geraadpleegd op 1 juni 2014)

Fig 69. Sfeerbeeld interactieve follie.
<http://www.freiluft-blog.de/2011/08/der-
klangwanderweg-in-hoscheid/>
(Geraadpleegd op 12 juni 2014)

Fig 70. Sfeerbeeld interactieve follie.
<http://www.freiluft-blog.de/foto-galerie/der-
klangwanderweg-in-hoscheid/>
(Geraadpleegd op 12 juni 2014)

Fig 71. Programmatische configuratie van de 
muren.
Eigen productie.

Fig 72. De driedeling van de muur. Van 
confrontatie naar dematerialisatie.
Eigen productie.

Fig 73. Begane grond.
Eigen productie.

Fig 43. Kasimir Malevich. Alle heterogene 
onderdelen worden naar de hoekpunten 
van de driehoek getrokken.  Dit idee is ook 
van toepassing op het ontwerp, alles wordt 
aangetrokken door de grens en de muur.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kasimir_malevich,_suprematismo_
dinamico,_1915_o_1916.JPG>
(Geraadpleegd op 4 april 2014)

Fig 44. Op de grens gebruik makend van de 
bestaande aanwezige kwaliteiten. Alles is met 
de grens verbonden.
Eigen productie.

Fig 45. Grenslandschappen, Nederland 
(Twente) en Duitsland (Münsterland).
Eigen productie.

Fig 46. De regio met het plangebied en de 
grens. 
Eigen productie, met een kaart van 
Gemeente Enschede.

Fig 47. Grensovergang, onder Nederland, 
boven Duitsland.
Eigen productie.

Fig 48. De grens.
Eigen productie.

Fig 49.
Grenslandschappen en de grenspaal.
Eigen productie.

Fig 50. Analyse plangebied met 
infrastructurele voorzieningen. De 
buitenplaats wordt onderdeel van de 
bestaande wandelroute.
Eigen productie.

Fig 51. Van de parkeerplek naar het 
plangebied.
Eigen productie.

Fig 52. Entree naar het plangebied.
Eigen productie.

Fig 53. Bestaande wandelroute.
Eigen productie.

Fig 54. Maquette van het plangebied met de 
grenslijn.
Eigen productie.

Fig 55. Analyse landschapslijnen. Lijnen 
kunnen dienen als nieuwe grenzen.
Eigen productie.

Fig 56. Analyse bos. Bos kan ingezet worden 
als decor voor muziekpark.
Eigen productie.

Fig 57. Analyse waterlaag. Water moet 
onderdeel gaan worden van de configuratie.
Eigen productie.
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Fig 74. Verdieping.
Eigen productie.

Fig 75. De grenslijn fysiek gemaakt door een 
muur.  Het gebouw als landschapselement 
met akoestische eigenschappen. 
Eigen productie.

Fig 76. De muur aan de festivalzijde 
is uniformer, dit om de schaal van de 
muziekterreinen te kunnen pakken.
Eigen productie.

Fig 77. Gevels aan de muzikale landschappen.
Eigen productie.

Fig 78. Gevels aan de festival velden.
Eigen productie.

Fig 79. Langsdoorsneden.
Eigen productie.

Fig 80. Bouwkundige elementen voor 
verschillende tijdelijkheden.
Eigen productie.

Fig 81. Principes van doorgangen en 
openingen.
Eigen productie.

Fig 82. Transformatie principes van de enkele 
muur in relatie tot het programma 
Eigen productie.

Fig 83. Transformatie principes van de 
dubbele muur in relatie tot het programma 
Eigen productie.

Fig 84. De enkele muur: permanente 
toestand.
Eigen productie.

Fig 85. De enkele muur: tijdelijke toestand.
Eigen productie.

Fig 86. De dubbele muur en de opgeloste 
muur: permanente toestand.
Eigen productie.

Fig 87. De dubbele muur en de opgeloste 
muur: tijdelijke toestand.
Eigen productie.

Fig 88. Niveau 1: het gebouw als 
landschapselement. 
Eigen productie.

Fig 89. Niveau 2: relatie deellandschappen 
met de muur en programma.
Eigen productie.

Fig 90. Niveau 3: de intieme omgeving.
Eigen productie.

Fig 91. De routing met verschillende 
landschappen.
Eigen productie.

Fig 92. De routing met verschillende plekken.
Eigen productie.

Fig 93. De routing in de dubbele muur.
Eigen productie.

Fig 94. Splitsing naar de landschappen.
Eigen productie.

Fig 95. Splitsing naar de landschappen.
Eigen productie.

Fig 96. De enkele muur en de confrontatie. 
Hier worden de landschappen gescheiden 
(1).
Eigen productie.

Fig 97. De andere kant van de enkele muur 
(2).
Eigen productie.

Fig 98. De dubbele muur en de splitsing naar 
de verschillende landschappen (3).
Eigen productie.

Fig 99. De opgeloste muur met routing naar 
de uitkijktoren (4).
Eigen productie.

Fig 100. Concept van de muzikanten 
woningen.  
Eigen productie.

Fig 101. Muzikanten woningen in het 
landschap.  
Eigen productie.

Fig 102. Muzikanten woningen in het 
landschap en de enkele muur.  
Eigen productie.

Fig 103. Plattegrond van een van de 
woningen, meest rechtse woning op de 
bovenstaande figuur.  
Eigen productie.

Fig 104. Muzikanten woning met zicht op het 
landschap.  
Eigen productie.

Fig 105. Muzikanten woning met facilitaire 
kern.  
Eigen productie.

Fig 106. Begane grond, de enkele muur met 
woonprogramma en opstelplaatsen voor 
festival.
Eigen productie.

Fig 107. Begane grond, de dubbele muur en 
knik met het collectieve programma.
Eigen productie.

Fig 108. De knik aan de festival velden.
Eigen productie.

Fig 109. De knik aan de romantische 
landschappen.
Eigen productie.

Fig 110. Het restaurant.
Eigen productie.

Fig 111. Dwarsdoorsnede .
Eigen productie.

Fig 112. Principe fragment detail 1:50.
Eigen productie.

Fig 113. Fig 113. Oefenstudio’s en 
opnamestudio’s voor muzikanten.
Eigen productie.

Fig 114. Restaurant, met uitkijk boxen naar 
de romantische landschappen. 
Eigen productie.

Fig 115. Begane grond, de dubbele muur 
en de opgeloste muur met het muzikale 
programma.
Eigen productie.

Fig 116. Verdieping met de restaurant boxen 
en opnamestudio’s.
Eigen productie.

Fig 117. Verdieping met de restaurant 
boxen en opnamestudio’s in relatie met de 
landschappen.
Eigen productie.
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