
BORDERLINE

Vroeger functioneerde de grens letterlijk als scheiding tussen Nederland en België(1834-1950). Met 

de komst van de Europese unie (1950) is de grens een nationale grens geworden en kent deze geen 

controle functie meer. De functie die de grens nu nog kent is het scheiden van de wetgeving. Maar 

hoe lang zal dat nog duren? Onlangs hebben we onze stem moeten uitbrengen of we het eens of 

oneens zijn met één wetgeving voor heel Europa. 

De grens is op de dag van vandaag nauwelijks zichtbaar in het landschap. Enkel gietijzeren grenspalen 

en leegstaande grenskantoren doen ons herinneren aan de grens. Toch ‘voelen’ we wanneer we de 

grens passeren. De huizen zijn anders, de weg is anders, de maximaal toegestane snelheid is anders. 

Het zijn de verschillen die we ervaren als zijnde de grens.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de werkelijke grens, als afgesproken lijn door het landschap, 

niet echt interessant is. Deze grens is ‘onzichtbaar’. Interessanter zijn de grensfenomenen. De grens 

schept bepaalde condities en omstandigheden waardoor er landschappen en activiteiten aan, op en 

langs de grens zijn ontstaan. Deze ruimtelijke en programmatische fenomenen maken het mogelijk 

de grens te beleven, te voelen en te ervaren.

Statement

Is de grens nu wel zo waardevol? Cultuurhistorisch gezien niet. Maar het landschap en de activiteiten 

die door de komst van de grens zijn ontstaan wel. Door gebruik te maken van de condities die de 

grens schept, zowel ruimtelijk als programmatisch, ontstaan er kansen voor het ontwikkelen van het 

grenslandschap van de toekomst.

 

Middels een visionair ontwerp wordt het toekomstige bestaansrecht van de huidige grens aangetoond. 

Een ‘vergeten’ plek, een grensfenomeen, wordt met landschappelijke middelen getransformeerd naar 

een agrarisch revolutionair tussengebied. 

José Vorsterm
ans   Landschapsarchitectuur    M

entor: Joost van H
ezew

ijk   C
om

m
issieleden: Leo P

ols en Jeroen D
oorenw

eerd


