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VOORWOORD 

Een studie in drie landen, drie projecten vanuit een thema. 

Voordat ik met mijn afstudeerproject begon, lag er al vaag een idee waar het over zou moeten gaan. Het project moest 

zijn locatie ergens in mijn geboortestreek hebben, en dat is net beneden Sittard-Geleen, in Zuid Limburg. En bovendien 

moest het ook op een vergelijkende plek plaatsvinden; en dat is in een dorp. Geen extreem ruraal dorp, maar zo een 

waar vooral mensen wonen, om er rustig te wonen. (begin overpeinzing) Oat is natuurlijk een beetje een romantisch 

uitgangspunt. Je gaat weg met de trein, je ouders staan je uit te wuiven, op weg naar de grote stad Eindhoven om daar 

hard te studeren op een nieuwe maakbare wereld, waarna je na aile opgedane studie terugkeert naar de plaats waar je 

vandaan komt. En zo is alles rond en heeft het allemaal ziJn doel gehad. (einde overpeinzing) 

Maar goed, dat lag er. Dus begon Ik met onderzoeken. 

Omdat dit het gebied is waar ik ben opgegroeid zou dat een voordeel kunnen zijn. Maar het maakt het juist ook erg 

lastig. Om daarbij Proust te citeren: "Voor de ware ontdekkingsreis behoeft men geen nieuwe landschappen te zoeken, 

maar moet men nieuwe ogen krijgen. " Een uitspraak die wei wat cliche is maar daarmee zeker niet onwaar. De omgeving 

waarin je bent opgegroeid heeft een vanzelfsprekendheid, je hebt ze nooit echt ondervraagd, maar ze vormt wei het 

kader waarmee je dingen meet. Je moet hard aan jezelf schudden, om opnieuw naar het landschap te kunnen kijken. 

Maikel Willems, april 2008 

10111 



INTRODUCTIE 

"Aile Dinge namlich. die mir einfallen, fallen mir nicht von der Wurzel aus 

ein, sondern erst irgendwo gegen ihre Mitte. Versuche sich dann jemand zu 

halten, versuche jemand ein Gras und sich zu halten, das erst in der Mitte des 

Stengels zu wachsen anfangt. " 

(Franz Kafka, Tagebucher) 

Deze studie begint met een introductie en een beschrijving van het gebied . Na deze introductie en beschrijving wordt 

deze studie opgedeeld in drie delen. De drie locaties vertellen elk een apart dee I van de gezamenlijke geschiedenis en 

gaan dieper in op deelaspecten die worden aangeroerd in de introductie. Elk deel geeft een andere mogelijkheid en 

figuur tot inrichting van het landschap. 

De stad heeft zich de laatste tientalien jaren in een flink tempo over het platteland gestort, maar daarin kan het landschap 

opnieuw een leidinggevende rol opeisen Het voorstel is om drie nieuwe soorten landschappelijke typologieen te 

ontwikkelen, die aansluiten op een wens van de mensen om in de natuur te wonen, maar in een stedelijke context. 

Het buiten wonen is een niet te stoppen woonwens. terwijl het aantal boeren afneemt en natuurorganisaties het aan 

middelen ontbreekt om het landschap duurzaam te onderhouden. Het gaat nu om de vorm, om het bedenken van een 

constructie om de positieve invloed die het wonen op het platteland kan hebben uit te buiten. Men denkt altijd in een 

tegen over het bouwen op het platteland, maar daarvoor in de plaats wil ik een v66r zetten. Door te bouwen op het 

platteland kan het kwetsbare landschap behouden blijven, kunnen landschappelijke elementen hersteld en of beheerd 

worden , en wordt het draagvlak van plattelandsvoorzieningen vergroot. Het kan bovendien leiden tot nieuwe manieren 

van wonen. Oude structuren en system en kunnen mogelijkheden tot vernieuwingen en verrijking van het arsenaal van 

woonmogelijkheden bieden. 

We zoeken aliereerst naar emblematische patronen die een bindende factor zijn in deze regio en die we kunnen duiden 

als typerend. Of beter gezegd een samenstel van elementen die de plek en plaats beschrijven. Belangrijk is het denken 

vanuit een strategie, die meandert tussen locale gegevenheden en regionale verbindingen. 

12 I 13 





In de beginfase van het proces was ik gericht op de verschillen tussen de drie landen, zowel in hun organisatie , de 

stedenbouw, tot de leef- en ontwerpcu ltuur. Om die reden zijn het drie woningen geworden in drie landen. De initieel 

verkende verschillen zijn onmiskenbaar aanwezig. Maar is dat een vruchtbare bodem om op door te bouwen? Ik denk 

het niet , omdat het denken daarin een eindpunt is, als zou het een versteende samenleving betreffen. Maar dat is het 

niet, we staan niet aan het einde, en ook niet aan een begin. De menseliJke maatschappij bestaat uit altijd mobiele en 

semi-stabiele vormen , steden, economieen , technologieen en talen. Er zijn zaken die flinke sporen achter laten en er 

zijn dingen die direct weer verdwijnen 6f geen materiele weergave hebben. Maar zo zljn er ook vormen en systemen 

te ontdekken die sterker zijn als andere, die weerbarstiger zijn, die een verbondenheid hebben met de plaats, die een 

stabiel kader vormen. Dat kan komen doordat zij in hun logica beter zijn als anderen, maar dat kan ook een toevallige 

opeenstapeling van processen zijn . Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat ze altijd een directe verbinding leggen met 

het landschap. En daarmee met een grotere schaal , zowel in tijd als in oppervlakte . Een directe interferentie van tijden , 

geen lineair tijdsverband , maar een voortdurende wisselwerking tussen vroeger, nu en de mogelijke toekomst. 
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KAARTEN 

Dit gedeelte herbergt een aantal onderzoeken naar de omgeving, sommige zijn van kaartmateriaal, andere van 

observaties in de fysieke ruimte 

De eerste fascinatie was zoals gezegd het verschil en de gevarieerdheid van het gebied. Op een klein stukje van elkaar 

liggen drie landen, en als we Belgie opdelen, vier culturen heel dicht bij elkaar. En dan kun je heel lang naar de kaart 

kiJken, maar daarvoor moet je vooral gaan reizen. 

De spanning zit hem in datgene tussen de kaart en de werkelijke ruimte. Kaarten zijn in staat relaties te laten zien tussen 

de kleinigheden van de fysieke wereld en een groter geheel. Kaarten worden normaal aileen gebruikt om dingen te laten 

zien die er al zijn , maar kaarten kunnen ook gebruikt worden om kennis te produceren. Samen met foto 's en observaties 

zijn zij nodig om de eigenheden van het gebied te laten zien. 

18 I 19 
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De mijnbouw had zijn hoogtepunt hier tegelijkertijd met de opkomst van de snelwegen. Daardoor vinden we een dicht 

netwerk aan grote verbindende wegen . Bovendien moesten kolen en arbeiders vervoerd worden , en is er een uitgebreid 

netwerk aan spoorwegen . 
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MENTALE GRENZEN EN BARRU~RES 

Huidige staten zijn een product van de geschiedenis. Ze ziJn enige tijd geleden ontstaan. sommige iets meer dan 

een eeuw, andere enkele eeuwen geleden. De laatste maal dat de huidige euregio onder een politi eke noemer viel 

was tijdens de heerschappij van Karel de Grote in de 8e eeuw. Daarna is het een voortdurende mengeling van kleine 

gebieden die tot grote staten behoorden of kleine onafhankelijke staten. Het grootste deel van de 'beschaafde' tijd zag 

het gebied er uit als een lappendeken. (zie kaart hiernaast) Daarin wisselde sommige gebieden wei eens van "eigenaar" 

Huidige staten hebben zoiets vertrouwds, dat wij ze welhaast als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Maar dat zijn 

ze niet. De naties zijn scheppingen van de geest, 'imagined communities' om de term van de politicoloog Benedict 

Anderson te gebruiken. (NRC Handelsblad*) Ze zijn om het zo te zeggen 'geconstrueerd'. Dat geldt voor aile Europese 

landen. Het gaat om een van boven af opgelegd proces. De natie staat ontstond niet spontaan, maar was het product 

van een politi eke wil. De weerslag hiervan is na een consolidatie van twee eeuwen sterk aanwezig. De eerste honderd 

jaar heeft het behalve rondom politieke kwesties nauweliJks invloed, onderwijs was niet algemeen. De hogere klassen 

spraken Frans, lagere klassen een lokaal dialect. Studeren deed men in Leuven, Brussel, Parijs, Delft of Keulen. Er was 

volop migratie, waar werk was, daar ging men heen, en grenzen vormden daarin geen belemmering. Na de ontwikkeling 

van de mijnindustrieen kwam hier een halt aan. Arbeiders en ingenieurs werden vanuit eigen land of uit Zuid Europese 

landen aangetrokken. En de plaatselijke bevolking werd aan een snelle cultuurontwikkeling onderworpen. 

Op dit moment zijn er maar weinig grensoverschrijdende bewegingen maar deze nemen wei steeds meer toe. 

Veel Nederlandse kinderen gaan in Vlaanderen naar school. Nederlanders en Duitsers laten zich graag een villa bouwen 

in Belgie, maar blijven in hun eigen land werken. Maastricht trekt zeer veel Duitse studenten. Veel Belgen zijn in Nederland 

werkzaam. Luik trekt veel Nederlandse investeerders. Echter dit zijn allemaal ge'lsoleerde groepen en van werkelijke 

inmenging is nauwelijks sprake. 

situatie 1789' 
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TALEN 

Talen zijn niet fysieke grenzen, maar toch laten ze heel veel fysieke sporen achter. Natuurlijk zie je direct dat de 

nummerborden en richtingaanwijzers in een andere taal zijn. Maar op de grens van land en zie je zelden dat talen zich 

heel strikt houden aan landsgrenzen, oorspronkelijk was er een verloop, wat nog steeds sterk herkenbaar is in de 

dialectgrenzen. 

Maar het doet zich ook voor in de hoofden. Hoewel Aken en Luik geografisch op een zelfde afstand liggen van mijn 

geboorteplaats, voelde Aken veel dichterbij. 

Nog evidenter zijn de verschillen in wonen en stedelijke planning: andere ideeen over appreciatie van het landschap, 

over de manieren van ontginning, werk-woonverkeer, functiescheiding, herverkaveling, energiedistributie en verkeer. 
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De Benrather linie is de grootste en belangrijkste taallijn, dit is de isoglosse die het verschil maakt tussen nederduits 

en hoogduits. Zo behoren de dialecten van de gemeenten Vaals en Landgraaf tot het Duitse taalgebied (waar het 

nederlands de offlciele taal is) en behoort het dialect van Eupen eigenlijk tot het nederlands taalgebied, waar Duits de 

officiele taal is. 
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1. de Benrather lijn (maken = machen, water = wasser, enz .) 

2. de -lijk = -lich lijn) 
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4. de Panninger zijlijn (sch- = sj-.). 
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OBSERVATIES VAN DE BOERDERETTE 

Tijdens het rijden kondigde de bebouwing zich altijd op een gelijke wijze aan: een reeks bungalows met grote daken, een 

karrenwiel naast de voordeur, een voor- en achtertuin met heg en een auto op de oprit voor het huis. Vanaf de Jaren 80 

zijn er nauwelijks meer woonwijken bijgekomen Oat is buiten de grote steden tot een stilstand gekomen. De woningen 

die vanaf de jaren 80 worden gebouwd , bevinden zich voornameliJk aan de rand van het dorp. Gemeenten staan niet 

meer toe dat er wijken gepland worden maar zij dienen toch in een aantal huizen per jaar te voorzien. Dit gaat overal op 

dezelfde wijze. Elke tijdsspanne geeft men een aantal kavels vrij of wordt er van een boer een grotere lap grond gekocht. 

Deze wordt dan verkaveld. Daarbij verdicht men het lint of men breidt het uit. Het gevolg is een lange strook bungalows 

met een vermeend regionaal sausje, wat de pijn wat moet verzachten, het zijn immers net boerderijen. De boerderette is 

een universeel type, terwijl hij pretendeert regionaal te zijn. 

En heel stil verdwijnt systematisch , en niet bedoeld , een deel van het landschap. 

48149 
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EUREGIO 
De politieke en economische ambitie tot grensoverschreiding 

Sinds de jaren '70 bestaan er samenwerkingsverbanden tussen enkele deelgebieden van de aangrenzende landen. De 

politiek en economie noemen het de Euregio , soms ook MAHL als een verbond van de vier belangrijkste steden. Een oud 

idee waarin periferie centrum word!. De grenzen van dit verbond zijn arbitrair en genereren nieuwe periferieen. Ais gebied 

Jigt het in tussen een aantal andere samenwerkingsverbanden van steden, de Vlaamse Ruit in het westen, de Randstad 

en Brabantstad in het noorden en het Ruhrgebied in het oosten. 

Aile drie de gebieden bevinden zich ver van het machtscentrum, en zijn de periferie van hun gebied. Enkele tientallen 

jaren geleden zijn ze vanuit economische en poJitiek perspectief een samenwerkingsverband gestar!. Door zelf een 

centrum te creeren is het mogelijk macht naar je toe te trekken. Over het algemeen worden hierbij ook de cultuurwaarden 

als een gemeenschappelijke factor meegenomen. Het is echter de vraag in hoeverre men daarop de huidige grenzen 

kan bepalen van het euregiogebied. Inderdaad zijn de aandacht voor eten, camaval en de schutterij er wat beter 

vertegenwoordigd dan in de omJiggende gebieden. Maar dat is niet genoeg om deze jas aan op te hangen. 

De grootste gemene deler is wellicht de wil om anders te zijn, om jezelf een identiteit aan te meten In een soort van 

ongenoegen om altijd maar die penferie te zijn. 

MIJNBOUW 

De erfenis van de mijnbouw is een opvallende gemene deler in deze regio. In 1800 is het nog een zeer dunbevolkte regio 

maar aan het einde van de 19 e eeuw en het begin van de 20 e eeuw, wordt de vraag naar energie steeds groter en 

doordat er hier relatief ondiep onder het aardoppervlak steenkool bevindt, krijgt de regio een enorme stimulans. 

Een enorme expansie van de bebouwde ruimte vindt plaats, een heel nieuw netwerk is nodig om aile arbeiders te 

huisvesten, te vervoeren. BiJ de plaatsen Ubach Palenberg, Geilenkirchen, Geleen, Parkstad Limburg en Genk zijn grote 

mijnbouwkolonies gesticht en er komt een nieuw dicht netwerk aan spoorwegen en snelwegen. Overal rijden er trams 

en treinen en elke kleine agrarische nederzetting heeft wei een halte. Hoewel veel van de sporen na de sluiting van de 

mijnen zijn opgegeven is de erfenis hiervan dat alles zeer goed en snel bereikbaar is. 

Na de sluiting kreeg de regio dan ook te maken met een hoge werkloosheid. Met Europese en nationale steun werden er 

grote industrieen opgezet om deze klap op te kunnen vangen. Deze krijgen het tegenwoordig steeds moellijker doordat 

zij de concurrentie niet meer aankunnen met de lagelonenlanden. De huidige situatie is dat het gebied nog steeds kampt 

met een hoge werkeloosheid , slechte opleidingscijfers en bovendien met een enorme vergrijzing. Ais eerste gebied in 

Nederland en Belgie zal het te maken krijgen met een substantiele krimp van de bevolking. In Duitsland was er al eerder 
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grote krimp in het roergebied. 

TOERISME 

Aken , Keulen en Maastricht zijn grotere publiekstrekkers als het gaat om een weekendje weg en als 'shopping ' steden 

doen ook Hasselt en steeds meer Luik mee. Sinds enkele jaren liggen er lopen er snelle treinverbindingen tussen Berlijn 

en Parijs over Aken en Luik. En is er een zeer snelle verbinding intercityverbinding tussen Maastricht en Brussel, welke 

loopt over het HSL traject. Oat maakt dat vanuit Maastricht Parijs even snel te bereiken is als Amsterdam, en door hoge 

subsidies is deze verbinding ook nog goedkoper. Het openbaar vervoer tussen de grotere euregiosteden wordt door dit 

samenwerkingsverband uit 

Alles is met de auto zeer snel bereikbaar door een uitgebreid vertakt wegenstelsel 

Aile grotere steden hebben een universiteit en daarmee adem en ze geen sfeer van ingedommelde provinciestadjes. 

Ais ze voor zichzelf reclame maken dan profileren ze zich als Bourgondische steden, waar eten, drinken en mode 

belangrijk zijn. Akenaars moeten als Rheinlanders weinig hebben van Pruisen en zeggen zich eerder verwant te zijn 

aan de Fransen. Maastrichtenaren voelen zich duidelijk anders dan Hollanders, die niet chic zijn en vooral geen smaak 

hebben. En Hasselt noemt zich tegenwoordig stad van de smaak. Het Nederlandse gebied kent al zeer lang toerisme 

met valkenburg als hoofdstad, de WI! werd hier opgericht. 
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DE STAD ALS KADER 

Wat is tegenwoordig de stad? 

Of beter gezegd wat is stedelijkheid? De stad zoals wij die vaak nog benoemen bestaat niet meer. Oat is een stad 

van binnen en buiten. De laatste tientallen jaren is het urbane erg veranderd . Een urbaan veld spreidt zich uit over 

het landschap. De stad is overal. Oat betekent niet aileen woonwijken maar elk stedelijk fenomeen, ook snelwegen, 

vakantiewoningen, supermarkten. Oat is een proces wat de stad en het platteland verandert. Er wordt wei een gezegd 

dat de stad uitholt, maar dat is ook niet zo, de meeste binnensteden zijn tegenwoordig weer zeer vitaal. De stad blijft een 

knooppunt. De stad zorgt nog altijd voor een fysieke koppeling tussen systemen, of dat nu het wegennetwerk is of een 

glasvezelnetwerk of een sociaal netwerk. 

De huidige werkelijkheid kan niet gevangen worden in de ideeen van stad en platteland. De stad is geen herkenbaar 

object meer. De Franse Filosoof Henri Lefebvre gaf een aantal criteria om stedelijkheid te benoemen , hij koppelde de 

begrippen stad en ruimte aan een sociale theorie. 

Hij stelt dat stedelijkheid zich laat zien als er bepaalde fenomenen aanwezig zijn. Ten eerste moet er een bepaald 

niveau van bemiddeling/tussenkomst zijn dus een orde van sociale realiteit. De stad werkt als een bemiddelaar, hij 

brengt datgene wat heel dichtbij staat, het private, het alledaagse en de woning in contact met datgene wat verweg 

staat, het globale, de staat, de kennis en het ideologische. Het werkt als een station, een communicatiemiddel. Echter 

in een geurbaniseerde samenleving is er een risico dat het urbane niveau wegvalt tussen het private en het globale, 

door privatisering en individualisering. Ten tweede centralisatie, de sociale vorm van de stad, de stad betekent, een 

uitwisseling, een toenadering, een samenkomst, een verzameling en ontmoeting. "De stad creeert een situatie waarin 

dingen niet los van elkaar bestaan" En op dat punt wordt het normale afgebroken krijg je het onverwachte. 

Ten derde is de stad een plaats van verschillen. Ruimte tijd afstanden worden vervangen door tegenstellingen contrasten 

naast elkaar stellingen en verschillende realiteiten, de stad kan gedefinieerd worden als een plaats waar verschillen 

gekend, herkend, getest, elkaar bevestiggen of compenseren. Verschillen moeten daarbij duidelijk uit elkaar gehouden 

worden met bijzonderheden: verschillen zijn elementen van actieve relaties terwijl bijzonderheden onderling ge"lsoleerd 

zijn. Bijzonderheden komen van de natuur, van de plaats, van natuurlijke bronnen, zij zijn gebonden aan lokale condities 

en zijn gerelateerd aan de plattelandssamenleving. 

Hoe kan een stad dan ruimtelijk uitgedrukt worden? Het moet een bemiddelend niveau van sociale realiteit hebben, de 

vorm van het stedelijke is die van centraliteit , en de karakteristiek van de stad wordt gekenmerkt door verschil . Maar 

urbaniteit is ten eerste ook een waarneembare en beleefbare ruimte. Daar waar materiele interactie en fysieke ontmoeting 
nachtelijke verllchting europa satellietfoto > 
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praktijk gelokaliseerd boven het praktische zintuigelijke en beneden het abstracte: de praxis van verbinding en de 

potentiele ontmoeting waar iets nieuws kan ontstaan. Ten tweede is de stad een representatie van ruimte en afhankelijk 

van de definitie en dus van het beeld van een stad. (bijv. een kaart) 

Omdat de stad geen specifiek en uniek karakter meer heeft, is het stedelijke altijd ongedefinieerd in de geCJrbaniseerde 

wereld. Daarom kan de stad voor verschillende doelgroepen iets anders betekenen. AI deze verschillende definieringen 

zijn verschillende representaties van de stad. Ten derde is de stad een "Ievende" ruimte. Een plaats waar mensen wonen 

en gebruik maken van ziJn faciliteiten , Het urbane is de plaats van verschil. De kwaliteit is het simultaan aanwezig zijn 

van meerdere werelden. Het is een productieve samenkomst van elementen, waar mensen gebruik van kunnen maken 

en waardoor ze kunnen leven. 

Lefebvre's theorie is geen methode maar eerder een achtergrond en het geeft de mogelijkheid anders tegen het stedelijke 

aan te kijken. Hieruit blijkt dat we het stedelijke niet aileen moeten zoeken op de plaatsen die wiJ gewend zijn om aan te 

duiden als de stad. De stadsmuur is al jaren geslecht en vooral door moderne communicatiemiddelen he eft de stad zijn 

functie als bemiddelaar ook niet meer exclusief. De historische verbinding tussen de stad en zijn achterland is allang niet 

meer zo belangrijk. Wat belangriJk aan steden is dat zij onderling communiceren. Dat is de functie die de stad tot zijn 

nieuwe dimensie moet maken. Waar waar de nationale staten hun macht verliezen zal dat voor de stad niet gebeuren, 

die heeft namelijk nog altijd een fysieke grondslag. 

Steden zijn de laatste tientallen jaren niet populair gewees!. Vrijwel de helft van de bevolking is na de tweede wereldoorlog 

in suburbia gaan wonen. Het blijkt uit talloze onderzoeken dat er vrij weinig verschil is tussen de 'echte stedelingen' en 

de buitenwijkbewoners. (Rene Boomkens) 

De dichtomie tussen stad en platteland daar kunnen we niet meer van spreken, de mensen die nu in de dorpen wonen 

zijn ook stedelingen , zij hebben niets te doen met de lokale agrarische gegevenheden van de nederzettingen waarin 

zij wonen en door middel verschillende netwerken (vervoer en data) staan zij op zijn minst evengoed in direct contact 

met de wereld. Mijn moeder weet dan ook stellig te verkondigen dat de beste manier om mensen tegen te komen en te 

ontmoeten is door naar de Makro (groothandel) te gaan. 

Afstand is ook helemaal geen probleem voor deze stedeling , het gaat eerder om de tijd die hij erover doe!. 

Bovendien hebben zij iets wat de meeste stadbewoners niet hebben, en dat is een landschap in hun achtertuin. Eer 

grote recreatiepark, het landschap kent tegenwoordig een evengrote waarde als consumptie (recreatie) middel dan als 

productiemiddel. 
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HET LANDSCHAP 

Ais er onder de grenzen de grootste overeenkomst kan worden gevonden dan is dat wei het landschap. 

Het landschap, hierbiJ bedoeld de representatie van de buitenruimte, wordt bepaald door natuurliJke processen en 

menseliJk handelen. Oat kunnen dan abiotische, biotische en antropogene landschapsvormende processen ziJn 

Abiotische process en verlopen bijna altijd relatief langzaam, terwijl antropogene processen (veranderingen in het 

grondgebruik) veelal relatief snel verlopen. De geomoriologie, de bodem vormt basis van het landschap. Die laag is 

verantwoordelijk voor het menseliJk grondgebruik de occupatielaag. De wisselwerking tussen deze beide lagen bepaald 

de derde, biotische laag waaruit het landschap is opgebouwd. Het landschap wordt in hoge mate gekenmerkt door zijn 

geomoriologie. Een samenstel van hooggelegen plateau resten van Maasterassen, laaggelegen dalen en tussenliggende 

dalwanden. Interessant aan het landschap is het afwisselde karakter. Op het plateau is het een open landschap waarover : 

men tientallen kilometers kan overzien, nauwelijks verstoord door elementen in de daJen en vooral de randen verdicht het I 

landschap enorm en het bevat veel elementen. 

De beken worden gevoed door kleine bronnetjes en beekJes die van de randen het van plateau de beekdalen in 

stromen. 
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Oudere topografische kaarten geven een indruk, op de Tranchotkaart van 1790 ziet men het landschap voor het begin 

van de industrialisatie en verstedelijking, dat vanaf het midden van de 1ge eeuw aanvangt. 

We kunnen daarop een agrarisch landschap zien dat een nauwe samenhang vertoont met zijn natuurlijke basis en 

waarvan de lijnen ook nog in het hedendaagse landschap waarneembaar zijn. Bouwlanden op de Ibssplateaus en de 

Ibsshellingen, graslanden in de natte dalen, bos op de minst vruchtbare gronden en moeilijk bewerkbare steile hellingen. 

Waar steile hellingen toch in cultuur zijn gebracht, zijn veelal gratten ontstaan, die het optreden van erosie tegen gaan. 

De nederzettingen zijn omgeven door een schil van beweide boomgaarden. 

zuidhelling 

droog, minder 

vruchtbaar 

land 

plateau 
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BEELD EN VERBEELDING 
De annexatie van het landschap als beeld. 

Landschappen die wij zien als oernatuur zijn dat meestal niet, bijna altijd is het wei door mensen gecreeerd. Men maakt 

al eeuwen beelden van het landschap maar met verschillende motieven en bedoelingen. 

Het woord landschap is een nederlands begrip. "Landschap betekende een eenheid van menselijke bezetting, een 

rechtsgebied, en iets wat men kon schilderen". 

In Italie gebruikte men idyllische beelden en achtergronden voor bekende klassieke mythologie en het heilige schrift. 

Maar in Nederland stond het landschap zeit centraal. Het landschap was zeit de verbeelding en de mensen maakten 

daarin een even groot onderdeel vanuit. Omdat zij er deel van uitmaakten. 

Deze Nederlandse landschappen kwamen in Engeland ook in de mode. En de geleerde / kunstenaar Henry Peacham 

gat in zijn boek Graphice zijn landgenoten praktische compositie adviezen. Het kwam er op neer dat de voorwerpen 

die ze zagen niet letterlijk dienden te vertalen op het doek. Peachams emblemataboek, Minerva Brittannie, gat aan dat 

men een arcadisch beeld uit het Britse landleven diende te scheppen, het landleven als grote deugd "een morele kuur 

tegen de kwaden van het hot en de stad" vanwege de helende eigenschappen van de planten, als verkondiging van 

het goed van schepper. De emblema moesten typische Engelse taterelen oproepen. Niet naar werkelijkheid, maar met 

standaardonderdelen van valleien, kabbelende beekjes en golvende heuvels waarop schaapJes grazen. Het diende 

als een prototype. Het landschap werd daarmee verheven tot een symbool, je kon er een identiteit aan ontlenen en ot 

die er in werkelijkheid zo uitzag was niet zo ter zake doende. De omlijsting van deze emblema waren vaak opvallend I 

gedetailleerd, dit was niet een letterlijke wereld maar een poetische. Het kader was een wereld van emoties en associaties I 

die het tatereel omsluit en het een betekenis geeft. 

Magritte betoogde bij zijn schilderij "Ia condition humaine": Oat dit de manier is waarop we de wereld zien. Het schilderij 

staat voor het uitzicht dat het uitbeeldt, en ze zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. "We zien het als iets buiten ons 

zeit, hoewel het aileen een geestelijke voorstelling is van iets dat we innerlijk ervaren. Wat achter het kader van ons begrip 

ligt heeft een tekening nodig voor we de vorm ervan kunnen onderscheiden. en waarderen. Cultuur, conventie en cognitie 

maken die tekening; en verlenen de indruk." 

Dit is een opvatting die Juist veel hedendaagse 'Iandschapschilders' aanstootgevend vinden. Schildertradities zouden 

niet de natuur moeten commanderen, zij proberen juist het ego uit het natuurlijke proces te doen verdwijnen. Het is hun 

doel een "anti landschap" te produceren, waar een inbreng van de kunstenaar tot een miniem beperkt wordt. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om stukken die niet museumklaar zijn gemaakt maar: gevonden sculpturen van aangespoeld wrakhout, 

bergjes kiezels op het strand, processen van ontbinding ot gedaante verwisselingen spelen hierbij een grote rol. Echter 
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zij ontkomen ook niet aan de conditie waar zij kritiek op leveren. 

Het moment waarop je het landschap inkadert, al is dat door een 

fotograaf in een ogenblik, of door een penseelstreek de cultuur duikt 

hierin altijd op. En daarmee de herinneringen van generaties achter 

zich aan. (Simon Schama) 

Het gaat altijd om een annexatie van natuur door cultuur. lets waar 

milieuhistorici zich ook over beklagen. Zij probeerden of het niet 

mogelijk was een geschiedenis te schrijven die niet enkel ervan 

uitging dat er een hierarchisch verschil tussen de aarde en zijn 

bewoners van flora tot fauna geschapen voor het plezier van de 

Mens. Zij ontkennen niet dat het landschap een tekst is waarop detailla condition humaine' rene magritte 1933 

elk generatie zijn steeds terugkerende obsessies op schrijft. Maar 

waken voor de idylle van het arcadische landschap. 

Natuur en cultuur sluiten elkaar niet uit. Het gaat om de kracht van 

de cultuur en de natuur en de band daartussen aan te tonen. Het 

verband tussen beide ligt vaak verborgen en niet voor de hand. De 

natuur en beter gezegd het landschap is een meetinstrument tot ons 

eigen leven Dat maakt het een mysterieus en diepers iets. 

Nationale identiteit heeft zonder een landschaptraditie vaak weinig 

meer zonder de mystiek van de landschapstraditie. "De topografie die 

in kaart is gebracht verrijkt met en uitgewerkt als een vaderland". 

" (Simon Schama) 



BLlKVELDEN DECONSTRUCTIE 

Het landschap bestaat uit samenstel van elementen. , 

Deze elementen zijn zelden uniek echter het samenkomen 

maakt de plek. Er zijn een aantal element en die als 

vaste ingredienten te herkennen zijn . Dit zijn de typische 

kenmerkende dragers van het landschap. De vaste 

basisnoten van het speJ Ais wederkerende weerbarstige 

elementen liggen ze verspreid over het landschap. 

Kenmerken types: 
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Hofboerderij 

Graft 

Holle weg 

Beekdal 

Boomgaard 

Hellingbos 

Groeve 





bomenrij 
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heuvelbos 

lusterbebouwing 



dichte bebouwing 
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fruitbomen 

wei des 
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heuvelbebossing 

boerderijcluster 



graft 
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ECOLOGIEN 

nederzettingen/siedlung 

dalgronden 

• heuvelflanken 

stiltegebieden 

• afgravingen 
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*wikipedia: Ecologie als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de verspreiding van 

organismen, de dynamiek van de wisse/werking tussen organismen en de relaties tussen organismen en de niet

biologische omgeving. 

Ik gebruik het woord ecologie voor een steer en een samenspan van elementen die voortkomen uit een landschappelijke 

basis en drager van deze elementen . Reyner Banham gebruikte het begrip in 1971 om Los Angeles aan de hand van 

vier ecologische modellen te beschrijven (Surfurbia, Foothills, The Plains ot Id, and Autopia) en van daaruit de specitieke 

architecturale culturen te onderzoeken. 
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Er zijn een aantal overeenkomstige plaatsen te vinden in het landschap waar deze ecologien zeer dicht bij elkaar staan 

of waar ze volledig samenvallen en dat maakt dat deze plaatsen zich goed lenen om verder door te onderzoeken. Zij 

dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking. 
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ECOLOGIE 1 DE NEDERZETTING, DE SIEDLUNG 

Oorspronkelijk zijn hier twee soorten nederzettingen te vinden. Oalnederzettingen hebben een lineaire vorm, meestal 

parallel aan een kleine water loop, en bevinden zich altijd aan de rand van een dal met het plateau, daardoor zijn ze iets 

hoger gelegen. En dat he eft al s voordeel dat weg en bebouwing droog blijven staan bij extreme waterval. Oit kan een 

'nat' dal zijn maar ook een 'droog' dal. Ten tweede zijn er knooppunt-nederzettingen . Oat zijn nederzettingen die op een 

gunstige plaats liggen doordat er otwel een doorwaadbare plaats van een rivier of beek ligt, ofwel belangrijke wegen 

elkaar kruisen. Bij deze ecologie wit ik mij beperken tot plaatsen waar deze nederzettingsvormen nog herkenbaar zijn en 

niet volledig ingekapseld zijn in woonwijken. De verbinding tussen landschap en nederzetting moet nog altijd voelbaar 

zijn en daarmee kenmerken ze zich nog steeds nederzetting. Het basiselement van de nederzetting is de boerderiJ. 

Karakteristieken: groep, clustering, ensemble, permeabiliteit, contact, uitwisseling, knooppunt , schakeling , weven 

Sfeer : los 

Elementen boerderij , wegen, haag, boomgaard, weide, 
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ECOLOGIE 2 DALGRONDEN 

De dalen 

Het heuvelland dankt zijn vorm voornamelijk aan de eroderende werking van de Maas en haar ziJrivieren . In dit verband 

zou dan ook wei, in plaats van een heuvelland, van een dalenland kunnen worden gesproken. De dalen vormen de 

laaggelegen contravorm van de hooggelegen terreingedeelten . Ze vormen hierarchisch opgebouwde stelsels , die 

zich van beneden- naar bovenstrooms steeds fiJner vertakken. Naast de Maas als hoofdrivier kunnen een deelstelsels 

(stroomgebieden) worden onderscheiden: de Geul , de Geleenbeek, de Worm, de Rode Beek en de Voer en de Jeker 

(Geer) Binnen deze stroomstelsels kunnen naar orde van grootte hoofddalen en zijdalen worden onderscheiden. 

Karakteristieken: fijnmazigheid , kleinschaligheid, volheid , dicht in de dwarsrichting, open in de langsrichting 

Sfeer: feest 

Elementen: boerderij als cluster, wegen , bomenrijen, knooppunten , boomgaarden, water, natuurlijke schakelgebieden 
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de locaties 

1.wonck 

2.spaubeek 

3. frelenberg 



ECOLOGIE 3 HEUVELFLANKEN 

Doordat op de heuveltlanken een Grote hoeveelheid aangewaaide loss bevindt zijn dit de vruchtbaarste gebieden. Maar 

bovendien zijn ze het slechtst te bereiken en te steil voor bebouwing en verbouwing. 

Karakteristieken : steil, grot, ratelig , horizontale en verticale lijnen, dragers 

Steer: donker, oud, 

Elementen: graften, holle wegen, weilanden, boomgaarden, natuurlijke schakelgebieden 





ECOLOGIE 4 STILTEGEBIEDEN 

Gebieden die langzaam veranderingen doormaken. WaarbiJ het kader van het landschap nog steeds zeer overheersend 

is. Dit zijn over het algemeen de plateaus van de schieNlakte. Door de Maas is het een licht golvend landschap. De 

plateaus ziJn als laatste ontgonnen. Tot in de late middeleeuwen stonden hier dichte wouden, deze sltuatie is voor een 

deel nog in de Ardennen te vinden waar de vlakten nog niet allemaal ontgonnen zijn. 

In deze gebieden heb je over het algemeen een fenomenaal uitzicht. 

Karakteristieken: groot, weids , open golvend 

Sfeer stilte, traagheid , aileen 

Elementen : boerderijen als punt, boerderijen als cluster, rijkswegen, grote elementen 
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ECOLOGIE 5 AFGRAVINGEN 

Afgravingen zijn extreme elementen in het landschap. Meestal zijn ze vanaf de weg niet te zien . Aileen de kaart kan deze 

geheimtip onthullen, of een lokale bewoner. De toegang wordt verschaft via een heuvelflank. Een aanwezige holle weg 

kan het begin zijn van een groeve Het landschap binnen de groeve lijkt rechtstreeks uit de jura te zijn, maar dan op een 

microschaal. De groeves zijn meestal 50 meter diep. 

Karakteristieken : risicovol , steppingstones , wild , ge·isoleerd, evenement , tijdelijkheid , verandering 

Steer: kick , extreem 

Elementen : plassen, zandhopen , afbreekwanden, stenen. 
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BOUWEN IN HET LANDSCHAP 

Het arsenaal van woningen in het landschap is zeer beperkt, we hebben een aantal typen gezien , maar de 2 onder 1 

kap en de riJwoning zijn vreemde onaangepaste typen, het zijn stedelijke typologieen. 

Wat is bouwen in een landschappelijke context? Allereerst dient de tegenstelling hiervan opgeheven te worden, het 

bouwen moet niet gezien worden als een daad van weerstand tegen het landschap. Het landschap zelf is als een 

gebouw. Een gebouw waar voortdurend aan gewerkt word!. Het landschap is geen passief element, het is actief. Het 

is een assemblage en gaat over de tijd discontinu'lteit en tegengesteldheid. Het landschap is een geschiedenis vanuit 

het midden. Het kent zijn uitbreidingen sporen en zijn veelvuldigheid. Het kent nooit een uiteindelijk stadium en is 

continu in beweging en tegelijkertijd oneindig langzaam. Het bestaat uit herinneringen, momenten en voorstellen voor 

de toekomst. Door de beelden te deconstrueren, hebben we een aantal basiselementen gevonden die in staat zijn meer 

te doen dan slechts de woning op een kavel. Ze kunnen een verbinding aangaan met het landschap en zelfs landschap 

produceren. 

Ais uitwerking zal ik verder gaan op de groeve, de graft en de boerderij als landschappeliJke elementen en onderzoeken 

hoe door transformatie een nieuw type kan ontstaan. 
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BESTAANDE TYPOLOGIEN 
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NIEUWE TYPOLOGIEN 
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Hieronymus Grimm 1775> 
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Kaarten en luchtfoto's 

[ luchtfoto's: 

Kaarten: 

Microsoft Virtual Earth 

Google Earth 

Nationaal Geografisch Instituut Belgie 

Provincie Limburg 

Rijks Geologische Dienst Zuid-Limburg en omgeving 

Landesvermessungsamt Nordrhein Westfalen, Bonn 2005 

GBKN Gemeente Beek 

GBKN Gemeente Ubach Palen berg 

GIS Vlaanderen 

GISWalionie 

Patrimoine Cartographique de Walionie 

Rijks Archief Limburg 
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