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De Eo Wi jersst icht ing werd in 1985 opger icht in Den Haag ter bevorde

ring van het ruimtel i jk on twerpen op bovenlokaa l schaa ln iveau. 

Daarbi j heeft de st icht ing als doel het s t imuleren van de v is ievorming op 

mogel i jke ruimtel i jke ontwikke l ingen in Neder land op langere termi jn. 

Ze wil vooral jonge vakgeno ten kansen geven om ideeën los van con

crete opdrachten te presenteren. 

De st icht ing werd ook opger icht ter nagedachten is aan Eo Wi jers , tot 

aan zijn dood in 1982 directeur Ruimtel i jke P lanvorming bij de Ri jkspla

nologische Dienst. 

Prof. i r Leonard Wi jers was een belangr i jk inspirator van het ruimtel i jke 

on twerpen op het boven loka le schaa ln iveau. In een tijd dat veel ontwer

pers verstr ikt leken te raken in de bestuur l i jke en jur id ische complexi te i t 

van de ruimtel i jke o rden ing , pleitte hij voor de kwaliteit van de vo rm : 'de 

lange strakke boog ' van een dijk, of het b i jzondere gebouw juist op de 

overgang van het ene plein naar het andere . Naast het maken van een 

goede inr icht ing, naast het zo eerl i jk mogel i jk verde len van de ruimte, 

moet er ook vorm aan die ru imte gegeven worden , a ldus Eo Wi jers in 

het voor jaar van 1982. 

,,Er moeten weer kaar ten en schema 's ge tekend worden om de men

sen het to taa lbeeld voor te houden , waar we naar toe wi l len. Schema 's 

die gemakke l i j k in het geheugen l iggen en die de werkel i jkheid best wat 

mogen ver tekenen. Kaar ten van groenst ructuren waarui t de potent ië le 

mogel i j kheden bl i jken. Kaar ten die niet a l leen gebaseerd zijn op inven

tar isat ie, maar waar in ook aan stad en land vorm is gegeven , zodat het 

gehee l het schemat ische pat roon kan gaan benaderen . (..) De ruimtel i j 

ke ordening is begonnen met jur isten en archi tecten. Het lijkt erop dat 

nu de polit iek aan het vo rmgeven is ges lagen . Wij moeten als vo rmge

vers niet achterbl i jven en te laat k o m e n " 

The Eo Wijers Foundation was set up in 1985 in memory of Eo Wijers, who until his 

death in 1982 was a Director at the National Physical Planning Agency. 

Ir. Leonard Wijers was above all the inspiration behind spatial planning and design 

at the sub-regional and regional level. In a period when many planners seemed to be 

suffocated by the administrative and legal complexities of spatial planning, he 
advocated quality and form: 'the long, regular sweep of a dyke, or an outstanding 

building located precisely at the junction of one square with another. 

In addition to an adequate detailed planning and an as fair as possible allocation of 
space, this space must also be given form, according to Eo Wijers in the spring of 
1982. 

"Maps and diagrams must again be used to present the total picture to people of 
where they want to go. Diagrams which are easily committed to memory and which 
may distort reality to some degree. Maps of green structures in which the potentials 
are apparent. Maps which are not only based upon information, but in which town 
and country is given shape and form so that the whole has a schematic'pattern. (...) 
Spatial planning began with lawyers and architects. It seems that politics is now 
more concerned with form. We must, as designers, not lag behind or arrive too 
late." 
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W o n e n in een park landschap op de randen van het Voerda l? 

De stad Luik een fris ogend zaken- en d is t r ibut iecentrum waar het goed 

werken is? Over een bou levard s lenteren langs de Maas in de richting 

van Maastr icht en gen ie ten van een omgev ing die nu, anno 1989, nog 

g rauw en ontoegankel i jk is? 

Het Europa van de toekomst werpt zijn schaduwen vooruit . Ook in de 

ruimtel i jke orden ing. Grenzen ve rvagen , tussen naties maar eveneens 

tussen stad en o m m e l a n d . Het t radi t ionele beeld verander t : stedel i jke 

en landel i jke funct ies mengen zich en over lappen elkaar. Er onts taan 

stedel i jke comp lexen die v ragen om een n ieuwe vorm. 

In de ideeënpr i jsvraag 'Stad en land op de hel l ing' , u i tgeschreven door 

de Eo Wi jersst icht ing, wordt naar zo 'n n ieuwe vorm voor stedel i jke land

schappen gezocht . De dee lnemers geven een visie en een ruimtel i jk 

on twerp voor een deel van de zogehe ten 'Euregio Maas-Ri jn ' , de dr ie-

landenregio met s teden als Luik, Hassel t , Aken ,Heer len en Maastr icht . 

Dit rappport geeft het ju ryoordee l en een beschouwing over de 23 werk

s tukken die zijn ingezonden. 

De toekomst van stad en land in een stukje Europa. Inspi rerende, kleur

ri jke, sympath ieke en kr i t ische ideeën voor een n ieuwe ruimtel i jke orde. 

Vivre dans un paysage qui évoque un pare aux bords de la vallée du Voer? 
La rille de Liège transformée en un centre de commerce et de distribution ideal pour 
v travailler? Fldner sur un boulevard le long de la Meuse en direction de Maastricht 

en se complaisant a regarder un paysage qui, de nos jours, est toujours morne et 

inaccessible? 

LEurope de demain se fait sentir déja aujourdhui dans de nombreux domaines, dont 

celui de /'aménagement du territoire. 
Les frontier es des nations éc latent, comme celles de la ville et de ses al en tours. 
L image traditionnelle s' efface : les functions urbaines et rurales se mêlent et 
chevauchent. Des complexes urbains demandant un nouvel aménagement du 
territoire, voient le jour. 

Le concours "Ville et pays au centre du débat" , organise por la Fondation E({ Wijers, 

appelle a apporter des idéés pour une nouvelle structuration des paysages urbains. 

Les participants témoignent de leur vision dans un projet qui porte sur 

F aménagement du territoire d'une partie de la region dite "Euregio Meuse-Rhin", 

region limitrophe de trois pays abritant des villes telles Liège, Hasselt, Aix-la-

Chapelle ,Heerlen et Maastricht. 

Ce rapport reflète le jugement du jury et comprend un bref exposé sur les projets 

présentés. 

L'avenir de la ville et de la campagne dans une partie de VEurope: des idéés 
inspiratrices, colorées, symphatiques et critiques en faveur d' un nouvel aménagement 
du territoire. 

Living in a park landscape on the edges of the Voer valley? The city of Lie ge, a clean 
business and distribution centre where it is pleasant to work? Sauntering down a 
boulevard along the Maas towards Maastricht and enjoying the surroundings which 
are now, in 1989, still drab and inaccessible? 

The Europe of the future casts its shadows forward. In spatial planning too. Fron
tiers disappear, between nations but equally between town and country. The 
traditional picture of clearly demarcated urban and rural entities is fading. Regions 
are cooperating. New urban complexes are coming into existence which require a 
new form. 

In the open competition 'Town and Country on the slope', organised by the Eo 

Wijers Foundation, a new form of urban landscape is sought. The entrants each 

give a vision of spatial planning for part of the so-called 'Euregion Maas-Rhine , a 

region of three nations containing cities such as Liege, Hasselt, Aachen , Heerlen 

and Maastricht. 

This report presents the opinion of the jury and a consideration of the 23 plans 

submitted. 

The future of town and country in a piece of Europe. Inspiring, colourful, conge

nial and critical ideas for a new spatial order. 

Wohnen in einer Parklandschaft aufden Huge In des Voertals? 
Die Stadt Lüttich als asthetisch gelungenes Ge schaft s- und Handelszentrum, in dem 
sich gut arbeiten laszt? Ober einen Boulevard an der Maas entlang Richtung 
Maastricht schlendern und cine Umgebung genieszen, die jetzt - anno 1989 - noch 
gr au und verse hl os sen ist? 

Das Europa der Zukunft wirft seine Schatten voraus. Grenzen verschwinden, nicht 
nur zwischen Nationen, sondern auch zwischen der Stadt und ihrem Umland. 
Das traditonelle Bild von scharf voneinander abgehobenen stadtischen und landli-
chen Einheiten verwischt sich immer mehr. Die einzelnen Regiotien arbeiten immer 
mehr zusammen. Es entstehen stadtische Komplexe, die einer neuen Form bediirfen. 

In dem von der Eo Wijers-Stiftung ausgeschriebenen Ideenwettbewerb "Stad und 
Land auf die Helling" wird nach einer neuen Form fur Stadtlandschaften gesucht. 
Sie Tei I nehmer formulieren I lire Sicht und ihre Raumordnungsideen für einen Teil 
der sogenannten "Euregio Maas-Rhein", der Drei-Lander-Region, in der u.a. die 
Stadte wie Lüttich, Hasselt, Aachen, Heerlen und Maastricht liegen. 
Dieser Bericht enthalt neben dem Urteil der Jury Betrachtungen iiber die 23 einge-
sandten Bei trage. 

Die Zukunft von Stadt und Land in einem Teilgebiet Europas. Inspirierende, farbigc, 
sympathische und kritische Ideen für neue Akzente im Bereich der Raumordnung. 
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Inleiding 

Op de ju ryb i jeenkomsten van deze tweede ideeënpr i jsvraag van de Eo 

Wi jersst icht ing viel natuurl i jk nog af en toe de naam van het werks tuk 

dat de vor ige pr i jsvraag w o n en landeli jk zo sterk de aandacht trok. 'Ooi

evaar ' , het plan dat in het Neder landse r iv ierenland weer een plaats zag 

voor 'ooibossen' en voor de vogel die er ooit als vanzel fsprekend huisde; 

het plan dat de landbouw als vo rmgevende factor het landschap van de 

komgeb ieden liet bepa len , en de natuur het landschap van de uiter

waa rden . 

De werv ingskracht van een on twerp voor een fl ink stuk Neder lands 

g rondgeb ied bleek groot. Ineens was de toekomst van het r iv ierenland 

een onderwerp van gesprek. De ontwerpers van 'Ooievaar ' re isden stad 

en land af om hun ideeën verder toe te l ichten, en vele bestuurders 

raakten enthousiast . 

Inmiddels, drie jaar na die pr i jsvraag 'Neder land Riv ierenland ' worden 

op sommige p laatsen de eerste proefgeb ieden voor 'Ooievaar ' gereal i 

seerd . De over tu ig ingskracht van een helder en haalbaar ontwerp. 

'Stad en land op de hel l ing' is de tweede pr i jsvraag die de Eo Wi jers

st icht ing heeft u i tgeschreven om het ruimtel i jk on twerpen op het boven

lokale schaalniveau te bevorderen. Nadrukkel i jker dan in de eerste, stelt 

de st icht ing in deze pr i jsvraag de stedel i jke prob lemat iek aan de orde. 

Het pr i jsvraaggebied is dan ook ges i tueerd in de zogenaamde 'Euregio 

Maas-Ri jn ' : de stedel i jke geb ieden van Luik, Maastr icht , Hasse l t -Genk 

en Heer len-Aken en het tussen l iggende en omr ingende landel i jke ge

b ied. 

Juist in dit geb ied , waar de aanwez ighe id van de verschi l lende lands

g renzen tot op heden de ruimtel i jke ontwikkel ing be lemmer t , kan met 

het perspect ief van de ve rvagende grenzen na 1992 het proces van 

verv lecht ing van landel i jke en stedel i jke funct ies in een s t roomversne l 

ling raken. 

De opgave van 'Stad en land op de hel l ing' is, kor tweg, het ontwikke len 

van een visie op het t hema 'vormgev ing en funct ioneren van grote ste

del i jk/ landel i jke comp lexen ' en het ver ta len van die visie in een ruimtel i j 

ke ontwikke l ingsschets voor het geb ied . 

Daarbi j dient de op loss ing ook nog eens wervende kwal i te i ten te bezit

ten, de verbeelding te pr ikkelen en bovendien een zekere realiteitswaar

de te bevat ten. 

De inzenders moes ten een ontwikke l ingsschets en enkele u i twerk ingen 

maken op twee b laden van 90 bij 135 cent imeter , een toel icht ing op 

max imaa l 10 A-viert jes en een samenvat t ing op het formaat 30 bij 30 

cent imeter . De pr i jsvraag was bedoe ld voor iedereen die aktief is op het 

brede terrein van de ruimtel i jke o rden ing . Met name s tuderenden en 

pas a fges tudeerden werden u i tgenodigd mee te doen . Voor hen waren 

specia le 'aanmoedig ingspr i j zen ' beschikbaar . 

Dee lnemen kon slechts op persoonl i jke t i tel. 

De inschri jv ing opende op 8 sep tember 1988 en sloot, met één maand 

ver leng ing, op 14 februar i 1989. In totaal 23 werks tukken werden inge

zonden . 

De jury bestond uit de vo lgende pe rsonen : prof. i r M.J. V room, hoogle

raar landschapsarch i tectuur Landbouwunivers i te i t Wagen ingen , tevens 

voorzi t ter van de jury; mr P. Meyer Viol , oud voorzi t ter Kamer van Koop

handel en Fabr ieken Maastr icht ; prof. dr F.J. Orme l ing , hoogleraar kar-

tograf ie Ri jksuniversi tei t Utrecht; ir L. S to lker -Nann inga, gedeputeerde 

ruimtel i jke ordening Zu id-Ho l land; en i r W. Wiss ing , s tedebouwkund ige 

BNS. 

De reserve-juryleden : ir M.C. van den Berg, landschapsarchitect Staring 

C e n t r u m ; en i r F.J. Zandvoor t , s tedebouwkund ige BNS, waren op 

ge l i j kwaard ige wi jze bij de beoorde l ing be t rokken. 

In een korte, intensieve en vooral spannende beoorde l ingsper iode van 

bi jna een maand k w a m de jury vier maal b i jeen. 

Na de eerste schif t ing b leven acht inzendingen over die kans maakten 

op een pri js. Drie andere werden in de wach tkamer geplaatst : voor hen 

restte mogel i jk een 'b i jzondere vermeld ing ' . 

Van de acht potent ië le w innaars b leven uiteindeli jk s lechts twee 'over: 

een eerste en een tweede prijs. 

Een tweeta l werd doorgeschoven naar de categor ie 'b i jzondere verme l 

d ingen ' , uiteindeli jk bes taande uit drie werks tukken . 

Voor de categor ie 'aanmoedig ingspr i j zen ' kwamen twaalf inzendingen 

in aanmerk ing . Eén daarvan pri jkte al op de lijst van 'pr i jswinnaars ' , van 

de over igen werden nog twee aan de specia le categor ie voor jonge 

on twerpers toegevoegd . 

Het besch ikbare pr i jzenbedrag was in totaal 30 .000 gu lden. 

De inzending onder het motto 'Toren van Babel ' kreeg de eerste pri js, 

een bedrag van 15.000 gulden. Het is gemaakt door P. Bijvoet, M. Brink-

hui jsen, R. San tema, W. Stenfert Kroese en J. W ie rsma. Opva l lend 

genoeg gaat het hier om jonge vakgeno ten : al len zijn in 1988 afgestu

deerd . De fraaie panelen bevat ten rijke en wervende ideeën, de analy

se van het p rob leem is over tu igend, evena ls de brede en zeer integrale 

visie op de ruimtel i jke ontwikkel ing van het geb ied . 

De tweede pri js, een bedrag van 10.000 gu lden, g ing naar de inzending 

'P lanning Ohne Front ières' van W . H . A . M . Kei jsers. In een consis tente 

vo rmgev ing van de pane len en een u i ts tekende toel icht ing presenteert 

deze inzending or iginele en aantrekkel i jke ideeën. 

De twee aanmoed ingspr i j zen waren voor 'Joint Venture ' , een bedrag 

van 3.000 gu lden , en 'Accl imat ' , 2 .000 gu lden . 

'Joint Venture ' , gemaak t door R. van B iesbergen, H. der Neder landen 

en R. Eweg , maakt indruk met een voora l eco log isch sterk onderbouwd 

plan dat ook stedel i jk op pr incipiële wi jze over tu igende keuzes maakt . 

'Accl imat ' , gemaak t door R. Bel jaars, M. van de Bergh, C. Bovy, M. 

Koenen , M. Steenst raten en H. Ul lenbroeck, is een vooral op planolo

g isch niveau ideeënr i jke inzending die zeer fraai is gepresenteerd . 

In de categor ie 'b i jzondere ve rme ld ingen ' werden g e n o e m d : 'Babel ' , 

gemaak t door ir J. Heel ing, ir J .C .G.M. Krop, ir H.C. Bekker ing en ir E. 

Luyten, vanwege de scherpz inn ige aanpak en de zeer wervende pre

sentat ie ; aan 'Het Land van Wonck ' , gemaak t door J . van Schooneve ld , 

H. Oos tveen en H. van der Mare i , om de e igenz inn ige en kri t ische vorm 

die op inspi rerende wi jze zowel het pr i jsvraaggebied als ook de pri js

v raag zelf op de korrel neemt ; en aan 'The Flight to the Future' , de 

Russ ische inzending van V.E. Po lyschuk en O. l . Schast l iv thev, die ze

ker gez ien de afstand tot het pr i jsvraagebied een verdienstel i jk en sa

m e n h a n g e n d ontwikke l ingsplan levert. 
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Stad en land in de Euregio 

Het t hema van de pr i jsvraag 'Stad en land op de hel l ing' is ingegeven 

door ontwikke l ingen die zich in de dicht bevolk te st reken van Europa 

voltrekken. Het traditionele beeld van stad en ommeland vervaagt steeds 

meer. Er vindt een ruimtel i jke meng ing en over lap van stedel i jke en 

landel i jke funct ies plaats waardoor comp lexen onts taan die namen krij

gen als 'stedelijk netwerk' of 'nodale regio'. Deze gebieden roepen echter 

nog niet een duidel i jk n ieuw beeld op : ze hebben nog geen e igen ru im

tel i jke identiteit. 

In het Europa van na 1992 worden dergel i jke comp lexen belangr i jke 

economische cent ra die elkaar beconcur reren . Van levensbelang is dan 

de aantrekkel i jkheid als w o o n - en werkgeb ied en het goed funct ioneren 

van de ruimtel i jke structuur. 

In Neder land is de Randstad een goed voorbee ld van zo 'n stedel i jk 

netwerk dat z ich internat ionaal inmiddels een zekere identiteit heeft 

we ten te verwerven. 

De 'Euregio Maas-Ri jn ' met de stedel i jke geb ieden van Luik, Maastr icht , 

Aken , Heer len, Hassel t en Genk, is zeker nog niet zover. Door de 

aanwez ighe id van de landsgrenzen is het proces van verv lecht ing ern

stig verstoord en het ontbreekt de regio dan ook aan een duideli jke ruim

tel i jke en funct ionele s a m e n h a n g . Het perspect ief van de vervagende 

grenzen na 1992 maakt de prob lemat iek in dit geb ied extra actueel . Het 

g e n o e m d e proces zal zich dan waarschi jn l i jk danig versnel len. 

Het zoeken naar een funct ionele en ruimtel i jke identiteit voor zo 'n ste

deli jk complex kan niet los worden gez ien van het karakter en de proble

mat iek van het geb ied zelf. De drie grote en oude s teden Luik, Maas

tricht en Aken hebben ieder hun speci f ieke kwal i te i ten die van belang 

zi jn. 

Maastr icht wordt vaak een on-Ho l landse stad g e n o e m d vanwege het 

intensieve en bru isende stedel i jk leven. De stad telt ongeveer 116.000 

inwoners. Na een intensieve restaurat ie en vern ieuwing van haar histo

r ische b innenstad geldt Maastr icht als een hoogwaard ig en attractief 

cen t rum van winkels en voorz ien ingen voor Zu id-L imburg en een deel 

van Belgisch L imburg. Een b i jzondere boven-reg iona le funct ie heeft 

Maastr icht als univers i te i tsstad, als beurs- en congress tad en als ver

keersknooppunt . 

Aken is met 248.000 inwoners de grootste stad van de regio. Het pre

senteert zich als 'Grossstadt ' met een provinciale inborst. Aken heeft 

een bijzondere functie als 'Kurort' en toeristenstad in het 'Aachener Wald ' . 

Meer dan de helft van de stad is in de T w e e d e Were ldoor log verwoest . 

In het huidige beeld overheersen funct ionele e lementen en zakel i jke 

n ieuwbouw. De werk looshe id ligt er belangri jk lager dan in Maastr icht of 

Luik. 

Luik wordt wel de meest Franse stad van België g e n o e m d . Het goede 

leven en al ternat ieve chic gaan er hand in hand met dre igend verval en 

tanende glorie. Luik is een stad met een rijke historie, maar ze bevindt 

zich in een penibele f inanciële si tuat ie. 

Luik heeft een s tadsbeeld dat door het verval en door de ontwikkel ing 

van het autoverkeer verbrokke ld en chaot isch over komt. In de afgelo

pen t ien jaar is de bevolk ing met 50.000 inwoners a fgenomen tot 

200.000. Als boven-reg ionaal handels- en industr iecentrum maakt het 

De ligging van de Euregio ('Acclimat') 

deel uit van het sterk geïndust r ia l iseerde agg lomera t iegeb ied rond Luik, 

dat met 400 .000 inwoners één van de grootste van België is. 

De kleine prov inc iestad Hassel t (65.000 inwoners) is een werkge legen-

he idscent rum voor Be lg isch-L imburg. Door goede au toweg-en spoor

wegverb ind ingen en de l igging aan het A lber tkanaal heeft de s tad ook 

betekenis als verkeerscen t rum. 

Het landel i jk geb ied bestaat uit gevar ieerde , aant rekkel i jke en in eco lo

g isch opzicht veela l waardevo l le l andschappen . Het geb ied is g ro fweg 

onder te verdelen in vier, vooral door de geologie en het reliëf bepaalde, 

eenheden . 

De sterk beboste A rdennen en het meer open Zu id l imburgse Heuve l 

land zijn de hoogst ge legen en tevens meest geacc identeerde de len . 

Ze behoren tot het zogenaamde Ardennen-Ri jns-mass ie f : een g loo iend 

geb ied met p lateaus, heuve l ruggen en da len dat van 500 meter boven 

N.A.P. in het zu idoosten afhelt tot 50 a 100 meter boven N.A.P. in het 

noordwes ten . De riviertjes in dit geb ied , zoals de Vesdre , de Berwinne, 

de Voer en de Geu l , wa te ren in deze r ichting af op de Maas. Naast 

gebru iksvormen als bos- en landbouw is in het geb ied ook de recreat ie 

sterk ontwikke ld . 

Het dal van de Maas hoort tot het z o g e n a a m d e Sync l inor ium van Na

men en heeft een min of meer v lakke da lbodem die vrij b reed is, bij 

Maastr icht zelfs meerdere k i lometers. Het dal vormt voor het verkeer 

een belangr i jke noord-zu id verb ind ing. 

Aan de noordwest zi jde van het pr i jsvraaggebied bevindt z ich het mas

sief van Brabant met onder andere het Kempisch Plateau. Het relatief 

v lakke zandgeb ied wordt doorsneden door da len van riviertjes en be

ken als de Jeker en de Demer. Op het sterk beboste Kempisch Plateau 

na, is het een relatief open geb ied , voornamel i jk in gebru ik van de land

bouw. 

De noordoost f lank van het geb ied , tenslot te, maakt deel uit van de 

Centrale Slenk waartoe Aken en het voormal ige, sterk verstedeli jkte mijn-

s t reekgeb ied van Heer len en Kerkrade behoren . 
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De eco log ische oms tand igheden van het geb ied worden gekenmerk t 

door deze versche idenhe id in reliëf, g rondsoor t en g rondwater reg ime. 

Er is een grote variat ie aan l evensgemeenschappen en vele overgangs

situat ies zorgen voor een aanzienl i jke soor tenr i jkdom. 

Dat het geb ied nog vele p lekken met een hoge 'natuurl i jke waarde ' kent, 

hangt ook samen met de beperk ingen die de landbouw door die reliëf rij

ke geomor fo log ische opbouw onderv indt . 

Van de ontwikke l ingen die van invloed zijn op de ruimtel i jke structuur 

van het geb ied zijn vooral de ontwikke l ingen in de landbouw belangri jk. 

Deze zijn echter afhankel i jk van ontwikke l ingen b innen de Europese 

G e m e e n s c h a p en de were ldmark t . Mede daardoor zijn ze moeil i jk voor

spelbaar, zeker in hun ruimtel i jke consequent ies . In somm'.ge geb ieden 

zal intensiver ing p laatsv inden, in andere juist extens iver ing. Met deze 

onzekerhe id is het gevaar van ongecoörd ineerde verander ingen aan

wez ig , en dus ook van versn ipper ing en nivel ler ing van het landschap. 

Een toren in een parklandschap 

Het b leek in deze pr i jsvraag een fors p rob leem om het toch al gecompl i 

ceerde t h e m a van de vormgev ing van stedel i jk/ landel i jke comp lexen op 

een goede manier te ver ta len naar een geb ied dat wat betreft uiterli jk, 

cultuur en funct ioneren uiterst gevar ieerd en ingewikkeld in elkaar steekt. 

Het werken op het hoge schaalniveau van 1:100.000 is zeer lastig; vorm

geven op deze schaal is tamel i jk ongewoon en vraagt om een aanz ien

lijk ve rmogen tot abstract ie. Bovend ien moet eigenl i jk een goede terug

koppel ing p laatsv inden: van de meer gedeta i leerde schaal waarop 

u i twerk ingen vorm kr i jgen, weer terug naar het hoge schaa ln iveau. En 

daarbi j het ve rmogen de boodschap doel t ref fend over te b rengen. 

Prob lemen gaf mogel i jk ook het besch ikbare in format iemater iaal dat in 

hoeveelhe id en in kwali teit per land verschi lde. Bodemkaar ten en topo

graf ische kaarten waren b i jvoorbeeld niet van iedere st reek beschik

baar of s loten niet alti jd op elkaar aan . En bij dit al les nog eens gevoegd 

de korte tijd die besch ikbaar was. . . Het zal de dee lnemers niet ve rwon

deren dat de jury deze pr i jsvraag als moeil i jk kwal i f iceerde. 

Gezien de moeil i jkheidsgraad is de jury dan ook verheugd over het aantal 

inzend ingen. Er is z ichtbaar veel werk verzet en het geheel geeft een 

aanzienl i jke hoeveelhe id goede en bru ikbare gedach ten . Enkele inzen

ders zijn tot p lannen gekomen die opz ienbarend g e n o e m d kunnen wor

den . 

De inzenders hebben op de geste lde vraag u i teen lopend gereageerd . 

Meer nog dan bij de pr i jsvraag 'Neder land Riv ierenland ' is er bij 'Stad en 

land op de hel l ing' sprake van een grote versche idenhe id in on twerpbe-

naderingen. Op het eerste gezicht kunnen grofweg drie stromingen worden 

ondersche iden . 

Het meest opval lend 'anders ' is de g roep van de poët ische b i jdragen. 

Deze inzendingen geven geen zorgvuld ig u i tgewerkte ontwerpschets 

die logisch volgt uit een analyse en een visie. Het zijn letterlijk eerder 

s feerverhalen die gesch ieden is , aard en de toekomst van het geb ied in 

teksten proberen te vangen . On twerp ideeën en bee lden zijn wel aan

wez ig , zonder dat echter veel drukte wordt gemaak t over een totaalont

werp . Dat laatste is öf niet eens aanwez ig , öf wordt gepresenteerd in de 

vorm van een sfeerschets. Inzendingen met motto 's als 'Arcadische 

Overpe inz ingen ' en 'Nomade ' val len onder deze categor ie . 

Een tweede groep kiest voor een select ieve benader ing van het pro

b leem. De inzenders b innen deze categor ie t rekken de conclus ie dat 

een opgave van deze omvang b innen de korte termi jn van een prijs

vraag niet vo ldoende op alle punten kan worden opgelost . Een deel 

kiest voor een p leksgewi jze benader ing en beperkt z ich tot het uitwer

ken van een aantal gese lec teerde locat ies. 'Loei Singular i ' doet dat in 
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Ecologische structuur: kerngebieden en verbindingen ('Toren van Babel') 

de vorm van twaalf real ist ische pro jec ten; 'L imburg aan Zee ' maakt een 

totaal n ieuwe stad in het Plateau van Margra ten. 

Een ander deel van deze select ieven kiest voor een themat ische invals

hoek. De ecologische komt nogal eens voor, zoals bij de inzending 'Aqua 

Ducens ' die zich richt op de zorg voor schoon water. 'Ouver ture 2015 ' 

past ook in deze groep maar kiest juist voor een sociaal economische 

benader ing en richt z ich sterk op de produkt iest ructuur in het geb ied . 

De derde en grootste categor ie inzenders levert echter min of meer in

tegrale p lannen. Vanui t een overkoepe lende visie en het s t reven naar 

een zekere vol led igheid benaderen deze inzenders het geb ied en de 

prob lemat iek als een gehee l . Met een zogenaamde ' top-down ' benade

ring maken ze een logische stap van de 1:100.000 schaal naar een 

dee lgeb ied op het lagere schaa ln iveau. De pr i jswinnaars 'Toren van 

Babel ' , 'P lanning Ohne Front ières' , 'Joint Venture ' en 'Accl imat ' val len 

b innen deze categor ie . 

Een aantal inzendingen stelt de mogel i j kheden en de wensel i jkhe id van 

het maken van p lannen op dit schaa ln iveau ter d iscussie. In een ironi

sche, op in iërende bi jdrage in de vo rm van een krant vraagt de inzender 

van 'Het Land van Wonck ' z ich af op wé lke prob lemat iek eigenl i jk een 

an twoord moet k o m e n : op die van de pr i jsvraagui tschr i jvers? De inwo

ners van W o n c k lossen hun p rob lemen immers zelf wel op ! 

Ook 'Babel ' stelt z ich krit isch op : ,,De samen lev ing is zo plur i form en de 

be langen zijn zo tegengeste ld dat een gemeenschappe l i j ke noemer 

pol i t iek-bestuurl i jk vaag wordt : van alles wat , zeker niet s a m e n h a n g e n d 

en veelal stri jdig met z ichzel f" . 

Zeker in de Euregio is vo lgens 'Babel ' van de Neder landse opvat t ing 

van een breed s a m e n h a n g e n d e ruimtel i jke ordening niet veel meer te 

verwach ten . Toch , zegt 'Babel ' , bl i jven de hoop en de d room aanwez ig 

dat we ,,de were ld een beetje op orde kunnen houden" . Het is aan de 

ontwerpers om een wervende en mees lepende toekomst te verbee l 

den . 

'Loei Singular i ' heeft ook twij fels bij de haalbaarhe id van p lanvorming in 

dit door grenzen ge tekende pr i jsvraaggebied. De inzending wil tegen-

Stedelijke structuur: hoefijzer en assen ('Planning Ohne Frontières') 

wicht b ieden aan de dominan te ' top-down ' benader ing die Europese 

v raags tukken probeert op te lossen v ia central is t ische en bureaucrat i 

sche regelgeving. Om op Euregionaal niveau tot samenwerking te komen, 

kiest zij juist voor een real ist ische 'bot tom-up ' benader ing door concre

te, locale projecten te fo rmuleren . Een voorbee ld daarvan is een poli t iek 

bestuur l i jk exper iment in een 'dubbe ls tad ' Kerk rade-Herzogenra th . 

Opva l lend veel inzendingen bes teden aandacht aan de kwali teit van het 

mi l ieu. Ontwikke l ingen in het geb ied moeten passen b innen ecolog i 

sche randvoorwaarden en zi jn ger icht op duu rzaamhe id . De term 'eco

logische infrastructuur ' is a lgemeen gebruikt . Toch komt die infrastruc

tuur vo lgens de jury in wein ig p lannen vol ledig uit de verf. Een enkele 

inzender geeft een genuanceerde zoner ing van de hel l ing en zoekt naar 

moge l i j kheden om speci f ieke mi l ieus als orch ideeënr i jke ka lkgras lan-

den weer tot ontwikkeling te laten komen. Veelal blijft het echter bij aanleg 

van al dan niet verb indende bosst roken op hel l ingen en in da len. In veel 

model len is b i jvoorbeeld de eco log ische relatie tussen de A rdennen , 

het Heuve l land en de Kempen we l gesuggereerd maar in de uiteindel i j 

ke p lannen vervo lgens niet over tu igend ui tgewerkt . 

De sterk op de ecologie gestoe lde pr i jswinnende inzending 'Joint Ven

ture ' uit z ich over zo 'n structuur duidel i jk maar ook voorz icht ig : het pos i 

t ieve effect van een eco log ische infrastrucuur mag niet overschat wor

den als de zogenaamde regulat iefunct ie van de natuur niet wordt on 

derkend als belangr i jkste randvoorwaarde . 

Hoe dan ook, veel inzendingen k iezen voor een eco log ische onderbou

w ing . De jury heeft s lechts in een enkel p lan een meer s tedebouwkund i 

ge invalshoek getrof fen. 

Een voorbee ld van een on twerp met we l een s tedebouwkund ige invals

hoek is het pr i jswinnende 'P lanning Ohne Front ières' . Het gaat uit van 

een stedel i jk model in de vorm van een hoefi jzer. Stedel i jke ontwikke

l ingen zijn vooral naar bui ten ger icht, het g roene middengeb ied blijft in 

dit mode l daarvan ve rschoond . 

Het accent van stedel i jke ontwikke l ingen ligt in 'P lanning Ohne Front iè-
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Suburbaan wonen op de dal rand ('Toren van Babel') 

res' maar ook in veel andere inzendingen op de strook Luik-Maastr icht . 

'P lanning Ohne Front ières ' bouwt daar zelfs een compleet n ieuwe stad. 

Slechts een enkele inzender ziet iets in een ontwikkel ing van de zone 

Lu ik-Verv iers-Aken. 

Een antwoord op de v raag naar een vo rm voor stedel i jk/ landel i jke 

comp lexen wordt in veel inzendingen gezocht . Een aantal inzendingen 

doet poging de verhoud ing tussen stad en land opn ieuw te def in iëren 

v ia het ondersche id tussen hoogdynamische funct ies, met veel 

verander ingen op korte termi jn en een snel le energ ieomloop, en 

laagdynamische met juist een langzame ontwikkel ing en een t rage 

energ ieomloop. Met dit ondersche id kan een soort van zoner ing worden 

gevonden van geb ieden met verschi l lende dynamiek ; een behoedzame 

zoner ing die het p rob leem van de tegenste l l ing tussen stad en land als 

het ware overst i jgt. Een voorbee ld hiervan is 'Joint Venture ' , 

van is 'Joint Venture ' . 

De inzendingen die op de vraag naar een vo rm voor de stedel i jk / lande

lijke comp lexen het meest inspi rerend reageren, kenmerken zich echter 

juist door een aktief gebru ik van het hele landschap en door een zekere 

durf met de taboes van de prakti jk te b reken. Inzendingen die nu eens 

wel op de randen van de p la teaus durven te bouwen . De pr i jswinnende 

inzending 'Toren van Babel ' suggereer t dat zo 'n n ieuwe vorm van wo 

nen een aantrekkel i jk landschap op kan leveren. 

'Toren van Babel ' gaat daarbi j uit van een integraal concept dat het 

geb ied in drie landschapstypen verdee ld : een produkt ie landschap, een 

natuur landschap en een park landschap. De s teden ondergaan min of 

meer in samenhang met deze dr iedel ing een ruimtel i jke en funct ionele 

dif ferentiat ie. Het park landschap leent zich in de visie van 'Toren van 

Babel ' goed voor een n ieuw woonmi l ieu in de vorm van kleine eenhe

den van zo 'n twint ig tot zest ig won ingen op de rand van de p lateaus van 

het Heuve l land, boven de da len van de Geul en de Voer. Al kent de jury 

hierbij wel degel i jk huiver - het bouwen op de rand dient vanui t ecolo

g isch oogpunt met veel zorg te gesch ieden - toch ziet ook zij daar in 

perspect ieven. 

Het is opva l lend dat de pr i jswinnaars 'Toren van Babel ' en 'P lanning 

Ohne Front ières ' zo sterk verschi l len in hun benader ing en vormgev ing 

van de stedel i jk/ landel i jke comp lexen in de Euregio. Waar 'Toren van 

Babel ' kiest voor het aktief gebru ik maken van de potent ies van het hele 

landschap, kiest 'P lanning Ohne Front ières ' voor een meer te rughou

dende benader ing met een enigszins tradi t ioneel en beproefd vers tede-

l i jk ingsmodel , complee t met buf ferzones en een groen en open mid

dengeb ied . Waar 'Toren van Babel ' kiest voor verwev ing van stad en 

land in een park landschap, houdt 'P lanning Ohne Front ières ' het op 

sche id ing. 

B innen de jury leidde de confrontat ie tussen beide op loss ingen tot le

vend ige d iscussies. Moet de zo omst reden vers tedel i jk ingsvorm die 

suburbanisat ie heet, weer ser ieus in de Neder landse prakti jk van ru im

tel i jke orden ing worden o p g e n o m e n ? Sommige jury leden wezen op 

voorbee lden uit het bu i ten land waar p lannings loos voor twoekerende 

suburbane s tedebouw zeker niet tot een fraai beeld heeft gele id. Ande

ren meenden dat het idee van suburbanisat ie binnen een integrale opzet 

als van 'Toren van Babel ' we l degel i jk een impuls kan geven in het ver

dere zoeken naar een vo rm voor de stedel i jk/ landel i jke comp lexen . 

Vele g renzen doorsn i jden het geb ied in de Euregio en vele inzendingen 

leverden grensoverschr i jdende op loss ingen. Het gegeven vormde een 

inspirat iebron voor motto 's van een aantal werks tukken . 'P lanning Ohne 

Front ières ' en ook 'Toren van Babel ' en 'Babel ' refereren niet al leen aan 

de complexi te i t maar ook aan het g rensoverschr i jdende en meerta l ige 

karakter. In de opgave is ook v a n w e g e dat karakter nadruk ge legd op 

de presentat ie van het bee ld . 

Het valt op dat zeker in vergel i jk ing met de pr i jsvraag 'Neder land Rivie

ren land ' een groot aantal inzenders heeft geëxper imenteerd met pre

senta t ie techn ieken. Er is gewerk t met panoramakaar ten en met zeer 

bee ldend u i tgevoerde legenda's . De één gebruikt k leurenfol ie, een 

andere zoekt naar een creatief gebru ik van symbo len . Een enkel ing 

overtuigt met bee ldpoëz ie zoals 'Fl ight to the future ' waar in een v l ieg

tuig als een feniks uit de as van de oude p lannen herri jst en naar een 

betere toekomst vl iegt. 

In veel inzendingen is het moeil i jk om oud van n ieuw te ondersche iden : 

wat zijn werkel i jk voorgeste lde ingrepen en wat was a l aanwez ig? 

S o m m i g e inzendingen hebben zich laten ver le iden tot het onevenwich

tig sterk weergeven van l i jne lementen en agg lomerat ies en schenken 

onvo ldoende aandacht aan de presentat ie van zones. Het land lijkt 

daardoor op een v lakke, lege en funct ie loze ru imte. Opva l lend is ook 

dat het reliëf, ondanks suggest ies in de pr i jsvraagopdracht , in de 

presentat ie in wein ig werks tukken op de voorgrond treedt. 

De w innende inzendingen kenmerken zich door een helder en effectief 

k leurgebruik. Ze zijn op enige afs tand goed leesbaar en tonen door een 

duidel i jke zoner ing een kracht ig on twerp dat z ich na dagen nog goed 

voor de geest laat ha len. 'Toren van Babe l ' gebruikt in sfeervol ge teken

de impress ies dezel fde k leuren als in de legenda waardoor het toch al 

sp rekende kaar tbeeld een extra d imens ie krijgt. Het werks tuk kan ook 

h ierom worden aangedu id met een te rm die past bij een pr i jswinnaar: 

we rvend ! 
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Summary 

The theme of the open competition 'Stad en land op de helling '(Town and Country 
on the slope) was prompted hy developments which are taking place in the densely 
populated areas of Europe. The traditional picture of town and country, of clearly 
demarcated urban and rural entities, is becoming more and more vague. By means 
of spatial intermixing and the overlap of urban and rural functions, an 'urban 
network', comes into existence, even across national frontiers. These areas have not, 
however, produced any clear spatial picture of their own. 
In the Europe which follows 1992 complexes like these will become important 
economic centres competing with each other. Of vital importance is their attractive
ness as living and working areas and an adequate functioning of the spatial structure. 

The Eo Wijers Foundation wishes to stimulate spatial planning and design at the sub-
regional and regional level. 'Stad en land op de helling' is the second open compe
tition to be organised by the foundation. The first, 'Nederland Rivierenland '(Ne
therlands Riverland), received via the winning entry 'Ooievaar' (Stork) 
international recognition. Aspects of the plan, made for part of the Dutch river 
area, are now in the process of implementation. 

The area for the open competition of "Stad en land op de helling' is the nucleus of the 
'Euregion Maas-Rhine', the region embracing three countries, Belgium, West 
Germany and the Netherlands. In the region cities such as Hasselt (65,000 inhabi
tants), Liege (200,000 inhabitants), Aachen (248,000 inhabitants) and Maastricht 
(116,000 inhabitants) are situated close to each other. The landscape is varied and 
attractive. It is characterised in large part by the ecologically high value hill 
landscape which is an offshoot of the Ardennes, the Eifel and south Limburg. 
Particularly in this Euregion, where the presence of several national frontiers has up 
to now hindered a coherent spatial development, with the prospect of the fading 
frontiers after 1992, the process of the merging of urban and rural functions can 
gather apace. 

The task of this open competition was, in short, the development of a vision on the 
theme 'form and function of large urban/rural complexes' and the translation of that 
vision into a spatial development sketch for the area. The presentation was also 
important. The piece of work should also possess inspirational qualities. 
The open competition ran from September 8th 1988 until February 14th 1989. The 
total number of entries was 23. 

The jury awarded two major prizes. The first prize (15,000 guilders) was awarded to 
'Toren van Babel' (Tower of Babel), an entry from a group of young landscape 
architects who have recently completed their studies, an urban planner and an 
economist. This piece of work, rich in ideas, gives, in handsome panels, a convin
cing, broad and courageous vision of the spatial planning in the area. 
The second prize (10,000 guilders) went to 'Planning Ohne Frontières'. This piece of 
work produces from a more urban concept a clear and splendidly underpinned plan 
with a number of very stimulating ideas. 

The jury awarded two 'encouragement prizes' to students (still studying or recently 
finished). The first (3,000 guilders) went to 'Joint Venture': an ecologically strongly 
underpinned plan which makes several attractive choices of principle in the urban 
development. 

The second 'encouragement prize' (2,000 guilders) was for 'Acclimat', a handsomely 
presented entry with clear and especially in the methodological sense rich ideas. 
The jury gave special mention to three entries: 'Babel' for the beautiful presentation 
and the splendid written explanation; 'Het Land van Wonck' (The land of Wonck) for 
the original and well-executed critical-ironic contribution in the form of a newspa
per: and the Russian entry 'Flight to the Future' for the clear presentation and the, 
with regard to the distance from the area, very meritorious development sketch. 

The entrants tackled the complex task with a large diversity of approaches. There 
were broadly three schools of approach: a poetic approach which especially in 
words, atmospheric sketches and pictures presents the nature and possible future of 
the area; a selective approach which either restricts itself to a few locations or 
chooses one particular theme, for example 'ecology'; and a third approach which 
chooses a more or less integrated approach. This last-named, more 'top down 
approach was employed by most of the entrants. A few entrants were critical of the 
possibilities and desirability of making plans at this scale. The entrant, 'Loci 
Singulari' ,for example, attempts to provide a much more realistic answer to the 
problem of European cooperation with concrete, local projects. An example of such 
a project is a political-administrative experiment with a cross-frontier twin town 
Kerkrade-H erzogenrath. 

Many entrants devote attention to the quality of the natural environment. Develop
ments in the area must be seen in the context of ecological constraints and are 
oriented on durability. The 'ecological infrastructure' consists primarily of relation
ships between the Ardennes and the Limburg hill landscape, mainly via river valleys 
and water courses. The jury feels, nevertheless, that this infrastructure in few plans 
is well developed. An urban design approach is less frequent. The entry 'Planning 
Ohne Frontières' is in this respect well developed. This uses as a basis an urban 
model in the form of a horseshoe. Urban developments are primarily externally 
oriented, the internal green area is thereby spared. The emphasis is on the strip 
Liege-Maastricht. In the Maas valley, at the intersection with the east-west railway 
line, a new city is planned which must function as an important transshipment and 
distribution centre. 

A clear answer to the question of a new form for urban/rural complexes is given in 
few entries. A number of entries do, however, attempt to redefine the relationship 
between town and country, particularly via the differentiation between high-dynamic 
and low-dynamic functions. In 'Joint Venture', for example, a new zoning system is 
developed which, as it were, transcends the problem of the antithesis between town 
and country. The entry which has the most inspirational answer to the question of a 
form for the urban/rural areas is the prizewinning piece of work 'Toren van Babel'. 
This is characterised by an active utilisation of the whole landscape. 'Toren van 
Babel' presents a new order of the rural area in three landscapes: a production, a 
nature and a park landscape. Corresponding more or less with these, the large 
cities are functionally differentiated: Liege as distribution and business centre; 
Maastricht as administrative centre; and the Aachen-Heerlen area as location for 
labour intensive production and research. Small scale, new residential forms are 
proposed in the undulating park landscape, settlements which are planned on the 
edges of the plateaus above the valleys op the Voer and the Geul. If that would be 
carried out with sufficient care from the ecological point of view, the jury feels that 
it would offer considerable perspectives. 

In the search for new forms of urban/rural areas the, in town and country planning, 
so reviled idea of suburbanisation reappears. 

The jury is of the opinion that the task of the open competition ^Stad en land op de 
helling' was an extremely difficult one. The jury was nevertheless pleased to receive 
a rich collection of ideas and well-argued plans, despite the high degree of difficulty. 
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Résumé 
Le thème du concours " Stad en land op de helling" (Ville et pays au centre du de 
bat) s'est laissé inspire par les développements qui s opèrent dans les regions 
européennes populeuses. L'image traditionnelle de la rille et de ses alentours, des 
unites urbaines et rurales bien delimit ées, tend a s 'effacer. L' alliance et F imbrication 
de fonctions urbaines et rurales créent, même au-dela des frontières nationales, un 
"réseau urbain" . Toutefois, ces regions n'évoquentpas encore une image qui leur 
est propre. 

Dans 1'Europe de l'échéance de 1992, des complexes de ce genre seront des centres 
économiques d' importance qui seferont une concurrence acharnée. Le caractère 
attrayant de la region au niveau de F habitat et du travail ainsi que le bon fonctionne-
ment de la structure du territoire seront alors primordiaux. 

La Eondation Eo Wijers se donne pour objectif de favoriser les projets relatifs a 
ïaménagement du territoire au niveau supralocal. "Stad en land op de heling" est le 
deuxième concours organise par la Eondation. Le premier, dénommé " Nederland 
rivierenland, (Pays-Bas, Pays fluvial), a attiré V attention sur le plan international, 
grace au projet gagnant intitule "Ooievaar" (Cigogne). Quelques elements de ce 
projet pour une partie de la region fluviale des Pays-Bas en sont actuellement au 
stade de la realisation. 

Le concours "Stad en land op de helling" couvre le coeur de "VEuregio Meuse-
Rhin", region limitrophe de trois pays, la Belgique, VAllemagne et les Pays-Bas. 
Cette region concentre des villes telles que Hasselt (65.000 habitants), Liège 
(200.000 habitants), Aix-la-Chapelle (248.000 habitants) et Maastricht (116.000 
habitants). Le pay sa ge montre un caractère var ié et attrayant. II est dominé par la 
region vallonnée du Limbourg meridional, region de grande valeur sur le plan 
écologique, et des contreforts des Ardennes et de YEifel. C est justement dans cette 
Euregio, oü les différentes frontières nationales entravent jusqu d présent un déve-
loppement coherent de 1'aménagement du territoire, que le processus 
d' entrelacement de fonctions urbaines et rurales peut s accélérer d Vhorizon des 
frontières estompées après 1992. 

En bref, le concours appela a développer une vision sur le thème de "le design et le 
fonctionnement de grands complexes urbainslruraux" et a la traduire par un projet 
d'aménagement pour la region en question. La presentation de Yensemble ajoué 
également un role important dans le jugement. En outre, les projets devaient avoir 
des qualités de prospection. 
Le concours dura du 8 septembre 1988 au 14 février 1989, au cours duquel 23 
projets furent présentés. 
Le jury décerna deux prix principaux. Le premier prix (NLG 15.000) fut attribué d 
"Toren van Babel", projet dun groupe se composant de jeune s architectes paysagis-
tes, d'un urbaniste et d'un économiste. Ce projet abondant en idéés présente sur de 
beaux panneaux une vision convaincante, large et osée du développement de Vamé
nagement de la region en question. "Planning Ohne Frontières" a remporté le deu
xième prix (NLG 10.000). Ce projet qui part dun concept d caractère plus urbanisti-
que, présente un plan clair et excellemment étayé tout en avancant quelques idéés 
fort inspiratrices. 

Le jury décerna deux prix d encouragement a des étudiants ou a des participants 
venant de terminer leurs études. Le premier (NLG 3.000) fut attribué a "Joint 
Venture", projet bien étayé au niveau écologique qui fait quelques choix fondamen-
taux et sympathiques dans le développement urbain. 

Le deuxième prix d encouragement (NLG 2.000) fut remporté par "Acclimat", projet 
bien présenté qui laisse transparaitre des idéés claires et riches, surtout sur le plan 
de ï aménagement du territoire. 

Trois projets méritèrent une mention spéciale: "Babel" pour sa superbe presentation 
et son excellente explication; " Het land van Wonck" (Le Pays de Wonck) pour sa 
presentation originale, au ton critique et ironique, sous forme de journal; et le pro jet 
russe intitule "Flight to the future" pour sa presentation et son plan de développe

ment trés louable, vu la distance de la region concernée. 
Les participants ont élaboré le thème du concours de facon fort différente. En gros, 
leur approche se decompose en trois courants: Le premier est de nature poétique et 
donne, surtout par le biais dhistoires, une description dambiance et une image du 
caractère et de l'avenir possible de la region. 
Le deuxième se caractérise par la selection d laquelle les projets se limitent; soit 
telle de quelques endroits, soit celle dun seul thème comme V ecologie par exemple. 
Le troisième courant opte plus ou moins pour une approche integrale et est d 
F origine de la ma j or it é des projets. 

Quelques participants s expriment en termes critiques des possibilités et de V oppor -
tunité de réaliser des projets d cette échelle. Tel le créateur de "Loci Singulari" qui, 
de son cóté, estime pouvoir donner une réponse beaucoup plus réaliste d la problé-
matique de la cooperation européenne au moyen de projets locaux concrets. 
Un exemple en serait V experience politico-administrative de la ville transnationale 
de Kerkrade-Herzogenrath, située d cheval entre les Pays-Bas et 1'Allemagne. 

Le thème de la qualité de ïenvironnement naturel se retrouve dans de nombreux 
projets. Les développements dans la region doivent s insérer dans les conditions 
secondaires écologiques et sont axés sur la durabilité. "Linfrastructure écologique" 
consiste notamment d relier les Ardennes et la Region Vallonnée de Limbourg, 
souvent par des vallées et des cours deau. 

Toutefois, le jury est d'avis que cette infrastructure nest tout a fait réussie que dans 
trés peu de cas. Les projets partent beaucoup moins d un point de vue urbanistique. 
Par contre, "Planning Ohne Frontières" fait lui nettement ressortir eet aspect. Ce 
projet se base sur un modèle urbain en forme defer a cheval. Les développements 
urbains sont surtout orientés vers F extérieur, la zone verte d V intérieur restant 
intacte. L'accent est mis sur la zone de Liège-Maastricht. Dans la vallée de la 
Meuse, au carrefour de la liaison ferroviaire est-ouest, une nouvelle ville a été 
conque pour jouer un role preponderant en tant que centre de transbordement et de 
distribution. 

Peu de projets donnent une réponse claire d la question dune nouvelle forme pont-
les complexes urbains!furaux. Cependant, quelques-uns cherchent a redéfinir la 
relation entre la ville et la campagne, essentiellement en faisant la distinetion entre 
les fonctions d un puissant et celles dunfaible dynamisme. Ainsi, un nouveau 
zonage se crée, par exemple dans "Joint Venture", qui dépasse pour ainsi dire le 
problème de Vopposition de la ville et de la campagne. 

Le projet le plus inspirateur en ce qui concerne la recherche d une nouvelle forme 
pour les regions urbaines/rurales, est celui qui a remporté le premier prix: "Toren 
van Babel". II se caractérise par un usage actifde Vensemble du paysage. "Toren 
van Babel" présente un nouvel aménagement du territoire rural se dé composant en 
trois pay sages: un paysage de production, un paysage naturel et un paysage qui 
évoque un pare. Par rapport d ceux-ci, les fonctions des grandes villes different: 
Liège en tant que centre de commerce et de distribution, Maastricht en tant que 
centre administratif'et la zone d'Aix-la-Chapelle d Heerlen en tant que region 
d implantation au profit de la production et de la recherche nécessitant un taux de 
main-d'oeuvre élévé. 

Des formes nouvel les d habitat a échelle réduite sont proposées dans le paysage 

vallonné qui évoque un pare, logements conqus au bord des plateaux, au-dessus des 

vallées fluviale s du Voer et de la Gueule. Si V aspect écologique ti''est pas négligé, le 
jury y voit certainement des perspectives. Ainsi, la notion de suburbanisation, vili-

pendée dans F aménagement du territoire, sort des oubliettes. 
Le jury estime que le sujet du concours "Stad en land op de helling" était trés 

difficile. 

Toutefois, le jury se réjouit d avoir recu, en dépit de la difficulté, un grand nombre 
d'idéés et de projets bien présentés. 
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Zusammenfassung 
Das Thema des Wettbewerbs "Stad en land op de helling" ( Stadt und Land aufdie 
Helling )bezieht seine Legitimation aus den Entwicklungen, die sich in den dichtbe-
siedelten Gebieten Europas vol l zie hen. Das traditionelle Bild der Stadt und ihres 
Umlandes, der scharf voneinander getrennten stadtischen und landlichen Geblete, 
verwischt sich immer mehr. Aufgrund der Uberschneidung und Vermischung 
stadtischer und landlicher Funktionen entsteht, sogar über die Landergrenzen 
hinweg, ein "stddtisches Netzwerk" .Diese Geblete verfügen bisher aber kaum uber 
ein klare s, ei ge nes raumliches Bild. 

lm Europa nach 1992 werden die se Raumordnungseinheiten zu wichtigen wirtschaft-
l ie hen Ein hei ten, die miteinander im Wettbewerb stehen werden. Lebenswichtig ist 
folglich die Attraktivitat die se r Regionen als Wohn- und Arbeitsgebiet sowie die 
Leistungsfahigkeit der Raumordnungkonzepte. 

Die Eo-Wijers-Stiftung verfolgt das Ziel, die überkommunale Planung im Bereich der 
Raumordnung zufördern. "Stad en land op de helling" ist der zweite Ideenwettbe-
werb, den die Stiftung ausgeschrieben hat. Der erste - "Nederland Rivierenland" 
(Die Niederlande-Land zwischen F lussen)- fand durch den mit dem er sten Preis 
ausgezeichneten Beitrag "Ooievaar" (Storch) internationale Beachtung. 
Bestimmte Elemente dieses Plans für einen Teil der niederlandischen Fluszlandschaft 
wurden bereits in die Praxis umgesetzt. 

Das Gebiet, aufden sich der Ideenwettbewerb "Stad en land op de helling" bezieht, 
ist der Kern der "Euregio Maas-Rhein", eine Region, der Teile Belgiens, der 
Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande angehören. In dieser Region liegen 
die Stadte Hasselt (65 000 Einwohner), Lüttich (200 000 Einwohner), Aachen (248 
000 Einwohner) und Maastricht (116 000 Einwohner) relativ nahe beieinander. Die 
Landschaft ist sehr unterschiedlich und attraktiv. Sie wird zu einem groszen Teil 
gepragt durch eine in ökologischer Hinsicht wertvolle, von den Auslaufern der 
Ardennen und der Eifel gebildete Hügellandschaft. Gerade in dieser Euregio, wo das 
Vorhandensein der Grenzen zwischen den drei verschiedenen Ldndern bis aufden 
heutigen Tag einer konsistenten Raumordnungsplanung im Wege steht, kann die 
Perspektive sich verwischender Grenzen nach 1992 den Prozesz der Verflechtung 
landlicher und stadtischer Funktionen entscheidend vorantreiben. 

Die in diesem Wettbewerb gestellte Aufgabe lautete, kurz formuliert, eine Sicht auf 
das Thema " Formgestaltung und Funktionieren groszer stadtisch-ldndlicher 
Geblete" zu erarbeiten und diese in einen Entwurf eines Raumordnungsplans für 
dieses Gebiet umzusetzen. Wichtig war dabei auch die Prdsentation. Die vorgelegten 
Arbeiten soil ten über werbende Qualitdten verfügen. 

Der Wettbewerb liefvom 8. September 1988 bis zum 14. Februar 1989. Die Anzahl 

Von der Jury wurden zwei Hauptpreise verliehen. Den ersten Preis (15 000 Gulden) 
erhielt der Beitrag "Toren van Babel" (Babylonischer Turm), eine Arbeit, die von 
einer Gruppe von jungen Landschaftsarchitekten, einem Stadt eb auplaner und einem 
Volkswirten vorgelegt wurde. Diese ideenreiche Arbeit vermittelt auf eindrucksvollen 
Schautafeln eine überzeugende, breite und gewagte Sicht auf die Raumordnung in 
diesem Gebiet. 

Der zweite Preis (10 000 Gulden) ging an den Beitrag "Planning Ohne Frontières" 
Dieser Beitrag formuliert auf der Grundlage eines stddtebaulichen Konzepts einen 
klar umrissenen und ausgezeichnet unterbauten Plan mit einigen sehr reizvollen 
ldeen. 

Die Jury entschlosz sich weiter zur Verleihung zweier Förderpreise. Der erste Preis 
(3 000 Gulden) wurde für den Beitrag "Joint Venture" verliehen, einen ökologisch 
stark unterbauten Plan, der einige sympathische Prdferenzen in bezug aufkünftige 
stddtebauliche Entwicklungen enthalt. 

Den zweiten Förderpreis (2 000 Gulden) erhielt der Beitrag "Acclimat": ein 

formschöner Beitrag mit klaren und vor allem in planologischer Hinsicht einfallsrei-

chen ldeen. 
Eine besondere Erwdhnung verdienen nach Ansicht der Jury die folgenden drei 
Bedrage: "Babel" (Babyion) wegen der sehr schonen Prdsentation und der ausge
zeichneten Erlduterung, " Het land van Wonck" (Das Land von Wonck) wegen des 
originellen und gut gestalteten kritisch-ironischen Beitrags in Form einer Zeitung 
und der rus si se he Beitrag "Flight to the future" wegen der originellen Darstel lung 
und dem - vor dem Hintergrund der groszen georgraphischen Distanz - sehr ver-
dienstvollen Entwicklungsplan. 

Die Teilnehmer haben aufdie komplexe Aufgabe mit einer groszen Methodenviel- fait 
reagiert. lm groszen und ganzen lassen sich drei Strömungen unterscheiden: eine 
poëtische, die vor allem in Form von "Geschichten" originelle Skizzen und Bilder 
vom gegenwdrtigen und zukünftigen Zustand des Gebiets vermittelt, eine selektive, 
die sich entweder auf einige geographische Teilgebiete oder auf ein bestimmtes 
Thema wie z.B. "Okologie" beschrdnkt, sowie eine dritte, die sich mehr oder weniger 
für eine Gesamtlösung entscheidet. Diese eher übliche "top- down"-Methode wurde 
von den meisten Teilnehmern gewahlt. Einige Teilnehmer auszern sich kritisch zur 
F rage, ob eine Planung in einem so groszen Maszstab möglich und sinnvoll ist. So 
glaubt zum Beispiel der Teilnehmer "Loei Singulari", dasz mit konkreten, lokalen 
Projekten eine wesentlich realistischere Antwort auf die Problematik der europdisch-
en Zusammenarbeit gegeben werden kann. Ein Beispiel eines sole hen Projektes ist 
eine politisch-verwaltungsmasziges Experiment mit der grenzüberschreitenden 
Doppelstadt Kerkrade-Herzogenrath. 

Viele Beitrdge befassen sich mit der Qualitdt unserer Umwelt. Für die stddte
baulichen Entwicklungen im Gebiet der Euregio gelten bestimmte ökologische 
Rahmenbedingungen. Auszerdem sind dauerhafte Lösungen notwendig. Die "ökolo
gische Infrastruktur" besteht vor allem aus den Verbindungen zwischen den Arden
nen und der limburgischen Hügellandschaft, die von den Flusztdlern gebildet werden. 
Die Jury ist der Meinung, dasz diese Infrastruktur nur in sehr wenigen Beitrdgen 
gebührend berücksichtigt wird. Für einen stddtebauliche Ansatz haben sich nur 
wenige Beitrdge entschieden. Der Beitrag "Planning Ohne Frontières" kommt von 
diesem Ansatz her zu sehr guten Ergebnissen. Es wird hier von einem Stadtmodell in 
der Form eines Hufeisens ausgegangen. Die stddtebaulichen Entwicklungen spielen 
sich an der Peripherie ab. Das grime Herz des Gebietes bleibt weitgehend unberührt. 
Der Akzent liegt auf der Achse Lüttich-Maastricht. 

Im Maastal ist an der Schnittstelle mit der Ost-West-Eisenbahnverbindung eine neue 

Stadt geplant, die als wichtiges Umschlag- und Distributionszentrum fungieren soil. 

Eine klare Antwort aufdie F rage nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten für stddtisch-

landliche Geblete wird in nur wenigen Beitrdgen gegeben. In einigen Arbeiten wird 

aber ernsthaft versucht, das Verhdltnis von Stadt und Land neu zu definiëren, und 

zwar über die Unterscheidung zwischen hochdynamischen und niedrigdynamischen 

Funktionen. Auf diese Weise entsteht, etwa wie im Beitrag "Joint Venture", ein 

Zonenring, der sozusagen jenseits des Problems des Gegensatzes zwischen Stadt und 

Land liegt. 

Der Arbeit, in der die Frage nach den Möglichkeiten der Gestaltung stadtisch-

ldndlicher Geblete am phantasievollsten beantwortet wird, ist der mit dem ersten 

Preis ausgezeichnete Beitrag "Toren van Babel". Dieser Beitrag kennzeichnet sich 

durch die aktive Einbeziehung der gesamten Landschaft. Der "Toren van Babel" 

prdsentiert eine Neuordnung des Gebietes in drei Landschaften: eine Produk- tions-, 

eine Natur- und eine Parklandschaft. Mehr oder weniger analog hierzu be kommen 
auren aie aktive binnezienung aer gesamten Lanascnajt. uer j oren van Babel" 

prdsentiert eine Neuordnung des Gebietes in drei Landschaften: eine Produk- tions-, 

eine Natur- und eine Parklandschaft. Mehr oder weniger analog hierzu bekommen 



die gröszeren Stddte bestimmte Aufgabenbereiche zugewiesen: Lüttich wird Distribu
tions- und Handelszentrum, Maastricht wird Verwaltungszentrum, wdhrend im 
Gebiet Aachen-He erlen die arbeitsintensive Produktion sowie die Forschung 
stattfinden sollen. 

Uberschaubare, neue Wohnformen werden für die hügelige Parklandschaft vorge-
schlagen, Siedlungen, die an den Rdndern der Hochebenen ober ha lb der Flüsse Voer 
und Geul geplant sind. Die Jury sieht in diesem Vorschlag Möglichkeiten der 
praktischen Umsetzung, soweit dies ökologisch verantwortungsvoll erfolgt. 

In der Suche nach neuen Formen für stddtisch-ldndliche Geblete taucht auf diese 
Weise das in der Raumordnung verpönte Prinzip der Suburbanisierung wieder auf 
Die Jury ist davon überzeugt, dasz die für den Wettbewerb "Stad en land op de 
helling" formulierte Aufgabenstellung sehr schwierig war. 
Die Jury ist erfreut, trotz des hohen Schwierigkeitsgrades dennoch eine reiche 
Sammlung von ldeen und gut unterbauten Pldnen erhalten zu haben. 
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winnende inzendingen 
winning entries 



eerste prijs (15.000 gu lden) : 

first prize (15.000 Dutch florins) 

T o r e n van Babel ' 

P. Bijvoet 

M. Br inkhui jsen 

R. San tema 

W. Stenfert Kroese 

J . W ie r sma 

tweede prijs (10.000 gu lden) : 

second prize (10.000 Dutch florins) 

'P lanning Ohne Front ières ' 

W .H .A .M . Kei jsers 

eerste aanmoedig ingspr i js (3.000 gu lden) : 

first encouragement prize (3.000 Dutch florins) 

'Joint Venture ' 

R. van Biesbergen 

H. der Neder landen 

R. Eweg 

tweede aanmoedig ingspr i js (2.000 gu lden) : 

second encouragement pr ize (2.000 Dutch florins) 

'Accl imat ' 

R. Bel jaars 

M. van de Bergh 

C. Bovy 

M. Koenen 

M. Steenst raten 

H. Ul lenbroeck 
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toren van babel 
Eerste prijs (15.000 gulden) 

In een helder en over tu igend concept maakt T o r e n van Babel ' aktief 

gebru ik van het hele landschap. Vele potent ies worden aangeboord en 

de tegenstel l ing tussen stad en land is op een or iginele en u i tdagende 

manier behande ld . 

T o r e n van Babel ' , de w innende inzending van de pr i jsvraag 'Stad en 

land op de hel l ing' , is gemaak t door P. Bi jvoet, M. Br inkhui jsen, R. 

San tema, W. Stenfert Kroese en J . W ie rsma. 

De toon in het werks tuk 'Toren van Babel ' word t gezet door regels uit 

het vee lbesproken rapport 'Our c o m m o n future ' van de internat ionale 

commiss ie Brundt land uit 1987: ,,de onder l inge afhankel i jkheid van 

landen op het geb ied van zowel ecologie als economie wordt s teeds 

duidel i jker" . 

De realiteit is vo lgens de inzenders echter dat regio's elkaar beg innen te 

beconcur reren , dat s teden met e lkaar knokken om de gunsten van de 

industr ie en dat, waar economische samenwerk ing misschien nog net 

lukt, de ecologie het k ind van de rekening is. Cul turele verschi l len leiden 

bovend ien nogal eens tot onbegr ip , hokjesgeest en conf l ic ten. S a m e n 

werk ing is meer dan ooit noodzakel i jk , maar ook nog ver verwi jderd. 

"Een poging de hemel te bes to rmen leidde ooit tot de baby lon ische 

spraakverwarr ing. Spraakverwarr ing leidt nu tot eco log ische, economi 

sche en cul turele catastrofes. Samenwerk ing moet, de toren van Babel 

moet alsnog worden gebouwd. Al leen niet om de aarde te verlaten, maar 

om er te kunnen b l i jven." 

Het is zaak, a ldus de ontwerpers van 'Toren van Babel ' , om Europa 

bestuurl i jk zo te organ iseren dat er werkel i jk sprake kan zijn van s a m e n 

werk ing ger icht op duu rzame ontwikke l ing; een bestuursvorm die uit is 

op bescherming van ecosys temen , economische samenwerk ing en 

cul turele vr i jheid. 

In een heldere en adekwate toel icht ing worden de belangr i jkste ontwik

kel ingen in het geb ied geana lyseerd . Ook 'Toren van Babel ' constateer t 

dat de tweedel ing stad en land als ruimtel i jk begr ip niet meer voldoet . 

Daarvoor in de plaats is het begrip stedelijk netwerk gekomen, een begrip 

dat echter vo lgens de ontwerpers veel meer verwi jst naar economische 

en funct ionele s a m e n h a n g , dan dat het houvast biedt bij het ruimtel i jk 

s t ructureren van stedel i jke en landel i jke funct ies. De vri jwel egaal ver

spre ide verstedel i jk ing in het pr i jsvraaggebied z ien ze als een uit ing 

daarvan . 

Houvast moet eerder worden gezocht bij ontwikke l ingen in b i jvoorbeeld 

het werken . T o r e n van Babel ' conc ludeer t dat een scheid ing is ont

s taan tussen werk en produkt ie. Door industr ial isat ie en schaalvergro

t ing is produkt ie een apar te ru imteconsument geworden . Bovend ien 

vers terken toenemende automat iser ing , (auto)mobi l i tei t en t e l ecommu

nicatie deze scheid ing tussen werk en produkt ie : niet al leen neemt het 

kantoorwerk toe en wordt de feitel i jke produkt ie s teeds arbe idsextens ie-

ver; ook de nabi jheid van produkt ie en wonen is geen vereiste meer. 

Vanui t de groe iende s teden ontstaat daa rmee , a ldus de pr i jswinnaars, 

een druk op het land: er is ruimte nodig voor produkt ie , voor landel i jke of 

suburbane vo rmen van w o n e n en voor intensieve vo rmen van recreat ie. 

Daarnaast hebben s teden met hoge d ich theden behoef te aan natuur, 

als buffer en voor extens ieve recreat ie. 

Het vervagen van grenzen tussen stad en land en straks het wegva l len 

van landsgrenzen vraagt , vo lgens de inzenders, om het t rekken van 

n ieuwe grenzen waardoor bestuur, gebru ik en beheer beter op elkaar 

kunnen worden a fges temd. 

Al lereerst maakt 'Toren van Babel ' een n ieuwe indel ing in landschaps

typen , gebaseerd op e igenschappen en karakter is t ieken van de be

s taande landschappen en op het s t reven gel i jksoort ige funct ies in één 

geb ied onder te b rengen. T o r e n van Babe l ' ondersche id t zo het pro-

duk t ie landschap, het park landschap en het na tuur landschap. 

B innen het p rodukt ie landschap wordt urbanisat ie t egengegaan en het 

land waar mogel i jk gerat ional iseerd voor grootschal ige agrar ische of 

industr iële produkt ie . 

B innen het park landschap kan g e w o o n d , gewerk t of gerecreëerd wor

den met een landeli jk karakter. Hoge bebouwingsd ich theden en groot

schal ige produkt ie zijn hier u i tgesloten, we l is er ruimte voor k le inschal i 

ge landbouw en zorgvuld ig natuurbeheer . 

B innen het na tuur landschap staat de natuur centraal en kan slechts 

b innen zeer st r ingente randvoorwaarden worden g e w o o n d en gewerkt . 

De s teden zijn in de ideeën van de on twerpers vrij om de hen toebe

dee lde ruimte naar e igen keuze in te r ichten, al moeten ze daarbi j we l 

rekening houden met het omr ingende landschap. Naar verwacht ing 

onts taan zo totaal verschi l lende s teden : qua vo rmgev ing , sfeer en aan

bod aan stedel i jke funct ies. 

Door de drie landschapstypen te koppe len aan de ondersche iden land

schapseenheden en door ook het bestuur daarop af te s t emmen kan 

vo lgens 'Toren van Babel ' een opt imaal beheer p laatsv inden, gericht op 

het gebru ik en het karakter van het geb ied . 

,,De s teden en de verschi l lende landschappen v ragen om een verschi l 

lende bestuur l i jke benader ing . Immers , produkt ie vraagt om samenwer 

k ing, natuur om bescherming en cultuur, in de s teden, om vr i jhe id . " 

In we rvende pane len worden deze ideeën naar het geb ied toe logisch 

en helder verder uitgewerkt. De nieuwe, werkbare indeling van het gebied 

in de drie g e n o e m d e landschappen wordt op de overz ichtskaar t in een 

oogops lag duidel i jk: het p roduk t ie landschap ten wes ten van Luik en 

Maastr icht en ten noordoosten van Aken en Heer len ; het natuur land

schap ten zu iden van Luik en Aken (Ardennen en Eifel) en ten noord

wes ten van Maastr icht (De Kempen) ; en het park landschap, tenslot te, 

in het heuvelacht ige hart van het geb ied en in het Maasda l . 

Zeer helder en overzichtel i jk zi jn ook de kaart jes boven de p lankaar ten 

waar in met bege le idende teksten de belangr i jkste s tappen en ingrepen 

worden weergegeven wat betreft produkt ie , ecolog ie, verstedel i jk ing, 

vervoer en recreat ie. 

In de visie van 'Toren van Babe l ' kr i jgen produkt iegeb ieden na een 

economische herstructurer ing elkaar aanvu l lende taken. Luik wordt met 
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de al aanwez ige infrastructuur een zaken- en d is t r ibut iecentrum. Het 

v l iegveld voor de Euregio is even ten noorden van deze stad ges i tu

eerd . Er zijn daar vo ldoende u i tbre id ingsmogel i jkheden en bovend ien is 

het centraal ge legen in een geb ied waar na tuurwaarden minder beper

kingen opleggen dan bi jvoorbeeld in het Heuvel land aan vl iegveld Beek. 

De T G V van Parijs en Londen naar het Ruhrgeb ied krijgt in Luik een 

halte. 

In het p rodukt ie landschap ten wes ten van Luik p laatsen de pr i jswin

naars vooral l ichte industr ie en assemb lage van produkten, die van 

daarui t over Europa worden verspre id . In het park landschap ten oosten 

van Luik zijn vooral kantoren van hande lsondernemingen gevest igd . 

De potent ie van Aken /Heer len als vest ig ingsgebied voor arbe ids in ten

s ieve produkt ie en research wordt benut met het p lannen van sc ience-

parken in de voormal ige mi jngeb ieden. 

De omgev ing van Hasse l t /Genk leent z ich , vo lgens de pr i jswinnaars, bij 

uitstek voor arbe idsextens ieve produkt ie . Hier komt de haven van de 

regio met zware industr ie. In het natte deel van Haspengouw biedt een 

z o g e n a a m d casco landschap met een d ragende structuur op basis van 

beekda len , ruimte voor k le inschal ige en intensieve landbouw. In het 

d roge deel van Haspengouw wordt de landbouw grootschal ig en ex ten

sief, evenals in de Roerdals lenk. 

Een eco log ische infrastructuur van grotere boscomp lexen en van bos

sen in beekda len en op hel l ingen verbindt de ui t lopers van de Eifel en 

de A rdennen met het L imburgse heuve l land. Een verb ind ing tussen het 

Heuve l land en de Kempen over de Maas wordt niet gemaakt . Het Maas-



24 

,,Luik: stad met drie gezichten" 

dal is vo lgens de pr i jswinnaars daarvoor al te zeer verstedel i jkt . Vanui t 

het natuurgebied van de Kempen zijn de beken en de beekda lbossen 

de eco log ische dragers . Om de erosie te bestr i jden worden hel l ingbos-

sen aangeplant . 

De p lateaus zijn in de visie van T o r e n van Babel ' zogenaamde inzi jgge-

b ieden voor regenwater en dat betekent dat met u i tzonder ing van de 

randen, sterke beperk ingen ge lden voor verstedel i jk ing. 

De grote s teden in het geb ied g renzen aan het park landschap van het 

Heuve l land en het Maasda l . Daardoor kunnen verschi l lende w o o n - en 

werkmi l ieus worden aangeboden . Luik wordt een compac te stad met 

drie gez ich ten: een vern ieuwd recreatief cen t rum rond de Maasoevers ; 

een zakel i jk gezicht in samenhang met het v l iegveld aan de zi jde van 

het produkt ie landschap Haspengouw; en een groen gezicht met het 

kantorenpark aan de zi jde van het Heuve l land. T o r e n van Babel be

schouwt Aken en Heer len als één agg lomerat ie met een groene park

acht ige opzet. W o n e n en werken zijn er ge ïn tegreerd . De huidige land-

bouwfunct ie verdwi jnt en er komen twee soor ten groene ru imtes: s tads

parken en op de plaats van de oude mi jnen sc ience-parken. 

Maastr icht wordt het bestuur l i jke cen t rum van het Heuve l land. In o m 

vang beperkt het zich tot het Maasda l . 

In het Heuvel land biedt T o r e n van Babel ' het n ieuwe woonmi l i eu : in 

kleine eenheden van 20 tot 60 won ingen aan de randen van de pla

teaus, met uitzicht over de da len van de Voer en de Geul . De won ingen 

l iggen op korte a fs tanden van de spoor l i jnen door deze da len. Foren

sen kunnen zo, in de visie van de pr i jswinnaars, gemakkel i jk met de 

trein naar de s tad. 

„ Heuvelland: park" 

Om ongewens te verstedel i jk ing in het geb ied tegen te gaan , hebben de 

sne lwegen door het park landschap van T o r e n van Babe l ' een beperkt 

aantal a fs lagen. 

Het Maasda l , dat door de verschi l lende landschappen heen een verb in

dend e lement vormt , wordt in de p lannen de on tmoet ingszone van de 

regio. Er is ru imte voor een n ieuw recreat ief landschap, mede onts taan 

door gr indwinn ing. Aan de zu idkant van Maastr icht s taan verschi l lende 

funct ies in het teken van de regionale samenwerk i ng : een bes tuurscen

t rum en congresru imte met hote le i landen in de nabi jheid. Meer naar het 

zu iden krijgt stedel i jke en meer in tensieve recreat ie een plek, var iërend 

van zomerdo rpen en sur fp lassen tot expos i t ie -e i landen. Een wande l 

bou levard loopt paral lel aan de sne lweg en verbindt de verschi l lende 

p lekken. 

In het Heuve l land is een gradat ie van intensieve naar extens ieve recre

atie te v inden. Bij de mond ingen van de Voer en de Geul in het Maasda l 

is er ru imte voor verbl i j fsrecreat ie en at t ract iepunten. Meer naar de bron 

toe wordt het rust iger en gaat het Heuve l land over in de A rdennen . 

Het park landschap is door de pr i jswinnaars in een detai l verder ui tge

werkt. In de begeleidende tekst krijgt het verhaal een ronde vorm: ,,Waar 

heuvel land en Maasda l e lkaar on tmoe ten , staat een toren ter verst roo-

ïng , een n ieuwe toren van Babe l " . 

De inzending T o r e n van Babel ' is een voorbee ld voor integrale planvor

ming op het regionale schaa ln iveau. Vanui t het heldere, brede concept 

worden goed gemot iveerde keuzes gemaak t die op het lokale schaaln i 

veau leiden tot veelal over tu igende inr icht ingsvoorste l len. Het zo een

voud ige concept van de drie landschaps types en de taakverde l ing van 

de s teden blijkt veel te b ieden. 



25 

„Maasdal: ontmoeting en ontspanning" 

Ook in de ui twerking levert T o r e n van Babe l ' in teressante ideeën. De 

keuze om de strook tussen Luik en Maastr icht veel aandacht te schen

ken, vindt de jury een ju is te. De invul l ing als intensief recreat iepark en 

exposi t ieterrein geeft perspect ieven, al heeft de jury daarbi j en ige twi j 

fel . Bij de ui twerking van de strook zijn in ieder geval enkele s torende 

fouten gemaakt . Een zuidel i jke ui tbreiding van Maastr icht is over het 

hoofd gez ien waarbi j ondermeer het n ieuwe provinc iehuis en een deel 

van het dorp Heugem in het water zi jn ve rdwenen . Ook de last ige ont

sluiting van de exposit ieterreinen en de waterstaatkundige gevolgen voor 

het ingri jpen in de Maasbedd ing vergen nog de nodige aandacht . 

De aanleg van een n ieuw v l iegveld bij Luik is logisch. 

Zeker na het lezen van de deelkaart jes v inden de verschi l lende ideeën 

en e lementen in de p lankaar ten over tu igend een plaats. De p lankaar ten 

ogen s impel en duidel i jk en de schaal van het geb ied is door een gevoe

lige tekening van reliëf en beplant ing goed af te lezen. De huidige s tede

lijke geb ieden zijn s lechts in dunne contouren aangegeven : al leen de 

stedel i jke geb ieden die in de taakverde l ing van belang zi jn, zi jn in ge

prononceerd zwart gezet . Dat ver tekent natuurl i jk het reeële beeld maar 

geeft tegel i jk wel duidel i jk de essent ie weer. 

Fraaie en sfeervol le impress ies van de verschi l lende s teden en land

schappen verb inden in een balk de pane len. De keuze om in de schet

sen en de plankaart deze l fde k leuren te gebru iken draagt bij aan het 

gehee l . 

De perspect iefschetsen tussen de beide p lantekeningen verstoren deze 

samenhangende presentat ie en igsz ins. Het k leurgebruik en de teken

stijl verschi l t sterk van het over ige mater iaa l . De schetsen zeggen niet 

zoveel en dat is jammer . Ze hadden misschien het gewaagde idee de 

randen van de p lateaus te gebru iken voor woondoe le inden , wat du ide

lijker kunnen u i twerken. 

In deze pr i jsvraag over het zoeken naar vo rmen voor stedel i jk/ landel i jke 

comp lexen is de jury gevoel ig voor de suggest ie van het suburbane 

wonen op de randen; het zou inderdaad een aantrekkel i jk s tad/ land

schap op kunnen leveren met een aanbod van n ieuwe woonvo rmen . 

Zeker in het Voerdal is dat winst . Maar twij fels heeft ze we l . Hoe zit het 

met de nodige infrastructuur? Moet er geen riolering worden aange

legd? En hoe is de suburbanisat ie in de hand te houden als die infra

structuur eenmaa l is aange legd? Zal ondanks de gesuggereerde trein

verb ind ing de intensiteit van het verkeer in de da len niet dusdan ig toe

nemen dat ook daar sterke aanpass ingen nodig zi jn? 

Tegel i jk constateer t de jury in T o r e n van Babel ' de eco log ische zorg 

voor de p lateaus en de hel l ingen. Bossen wo rden , in de ideeën van de 

pr i jswinnaars, op de hel l ingen aange legd om erosie tegen te gaan en 

de intensieve landbouw wordt op de p lateaus geweerd . Misschien zou 

juist het w o n e n een extens iever en natuurl i jker beheer van het Heuvel 

land explo i tabel kunnen maken? . 

T o r e n van Babel ' maakt in een helder en over tu igend concept aktief 

gebru ik van het hele landschap: vele potent ies worden aangeboord . De 

inzending doet zo recht aan de titel van deze pr i jsvraag. Stad en land 

gaan daadwerke l i jk op de hel l ing. 

Toren van Babel 

First prize (15,000 guilders) 

"An attempt to storm heaven once led to a perfect Babel of tongues. Tongues lead 
now to ecological, economic and cultural catastrophes. 

Cooperation is imperative, the tower of Babel must be built again. Not to depart 
from the earth but to be able to remain" 

The composers of 'Toren van Babel' search for a new administrative organisation 
whereby there is real cooperation, oriented upon a long-lasting development. The 
piece of work presents on the basis of character, functions and administrative 
capability a new arrangement of the area into three landscape types: a production 
landscape, a nature landscape and a park landscape. The cities undergo a spatial 
and functional differentiation which is related to the differentiation into three 
landscape types. Liege becomes a business and distribution centre with three faces: 
a new recreation centre along the banks of the Maas; a business face associated with 
the production landscape Haspengouw; and a large office park in the hill landscape. 
Maastricht becomes an administrative centre for the Heuvelland and Aachen/Heerlen 
becomes a centre with many parks for the labour intensive production and research. 
'Toren van Babel' locates the new regional airport near Liege and the zone 
between Liege and Maastricht is planned as an intensive recreation meeting zone 
for the region. In the park landscape of the Heuvelland small quantities of dwel
lings can be built on the edges of the plateaus. 

'Toren van Babel' makes active utilisation of the whole landscape. It is a challenging 
piece of work which dares to break with certain traditions in town and country 
planning. The presentation is inspiring and the at first sight simple but extremely 
well integrated design is a model for regional planning 
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planning ohne frontières 
T w e e d e prijs (10.000 gulden) 

'P lanning Ohne Front ières' laat z ien hoe in een grenzen loze situatie de 

ruimtelijke mogelijkheden benut kunnen worden. Op basis van een stedelijk 

mode l is tussen Luik en Maastr icht een totaal n ieuwe stad on tworpen . 

Een 'Bronsgroen Hart ' blijft van stedel i jke ontwikke l ingen ve rschoond . 

'Planning Ohne Frontières' ziet daar ondermeer toekomst voor de 'Mergel-

g rub ' : een smal dal met ,,rijk geschakeerde hel l ingen en de fraaiste 

hel l ingvegetat ies" , onts taan als gevo lg van merge lw inn ing . 

'P lanning Ohne Front ières' , met de tweede prijs bekroond, is gemaak t 

door W.H .A .M . Kei jsers. 

De pane len van 'Planning O h n e Front ières ' val len op met felle oranje 

t inten en een sterk schemat ische plankaart . Is dit wel een on twerp? Het 

ui teindel i jke juryoordeel laat daarover geen misvers tand bes taan. Het 

plan is helder en de presentat ie consistent , charmant en sterk in het 

ve rmogen tot general isat ie . De toel icht ing geeft daarbi j niet a l leen een 

onderbouwing maar verri jkt het plan bovend ien met enkele goed uitge

werk te ideeën. 

De inzender van 'Planning O h n e Front ières ' - kor tweg 'POF' - kijkt voor

uit naar het jaar 1992 dat vo lgens hem een begin kan zijn van grens

overschr i jdende samenwerk ing . 

In een z o g e n a a m d ' reg ioplan ' wil 'POF ' laten z ien hoe ruimtel i jke moge

l i jkheden kunnen worden benut in zo 'n si tuat ie zonder landsgrenzen. 

De inzending constateer t in de toel icht ing dat g renzen in de regionale 

p lanning vaak letterli jk begrenz ingen z i jn: ruimtel i jke p rob lemen worden 

niet of o n s a m e n h a n g e n d opgelost en grensoverschr i jdende potent ies 

bl i jven onbenut . Zeker in de dr ie landenregio is dat vo lgens 'POF ' merk

baar. 

In een globale karakter ist iek van het pr i jsvraaggebied ziet 'POF ' twee 

duidel i jke assen : van zuid naar noord een belangr i jke t ranspor tas en 

vest ig ingsgebied voor mensen en s teden in het s t roomdal van de Maas ; 

en haaks hierop een verstedel i jk ings-as die Aken en Hassel t met elkaar 

verbindt . Deze laatste as is in het midden van de vor ige eeuw onts taan 

als gevolg van de ko lenwinn ing. 

Het cen t rum van het geb ied wordt gevo rmd door het L imburgs-Belg i 

sche Heuvel land en krijgt b i jna l ie fkozend de naam 'Bronsgroen Hart ' . 

Dit 'Bronsgroen Hart ' ziet 'POF ' oms lo ten door een verstedel i jk te zone 

in de vo rm van een hoefi jzer die voor een deel de genoemde vers tede-

l i jk ingsassen over lapt. 

Vo lgens de inzender wordt deze histor isch gegroe ide, nog goed her

kenbare structuur en verdel ing van landel i jke en stedel i jke funct ies in 

t oenemende mate vers toord door ongewens te ontwikke l ingen. 

'POF ' constateer t al lereerst een funct ionele en feitel i jke achteru i tgang 

van gedeel ten van stedel i jke zones . Er is een verl ies aan tradi t ionele 

bedr i jv igheid, zoals 'ko len ' en 'staal ' , terwij l er onvo ldoende n ieuwe 

impulsen zi jn. Bovend ien is er een groe iende suburbanisat ie van w o n e n 

en werken en dat leidt, vo lgens 'POF' , tot een verdere uithol l ing van de 

huidige stedel i jke structuur en ook tot een aantast ing van funct ies van 

het landeli jk geb ied . 

Het tweede belangr i jke p rob leem dat 'POF ' s ignaleert is de rat ional ise

ring en intensiver ing van de landbouw, waardoor de oorspronkel i jke 

symb iose tussen natuur en cul tuur vol ledig verdwi jnt . Gevo lgen van het 

verdwi jnen daarvan zi jn erosie, grondwatervervu i l ing en snel le achter

ui tgang van na tuurwaarden. 

De basis van het plan van 'POF ' ligt in de karakter ist iek van het pri js

v raaggeb ied . De beide stedel i jke assen met het hoefi jzer als zwaar te

punt vo rmen vo lgens de ontwerper een heldere structuur die voor de 

toekomst de beste potent ies biedt voor stedel i jke ontwikke l ing. Deze 

structuur wordt immers onders teund door de belangr i jkste infrastruc

tuur die voor een goede interne verb ind ing zorgt en eveneens de regio 

op andere stedel i jke cent ra van Europa aanslui t . 

'POF ' wil de woonfunct ie in en nabij bes taande s teden vers terken en 

n ieuwe woongeb ieden op st rategische p laatsen s i tueren. Daarbi j moet 

vo lgens de inzender tegemoet g e k o m e n worden aan de groe iende dif

ferent iat ie in w o o n w e n s e n , van 'hoogstedel i jk w o n e n ' tot 'wonen in het 

g roen ' . 

Verdere uitgroei van het zogenaamde 'Hoefijzer' moet aan de buitenzijde 

p laatsv inden: de l inkeroever van de Maas en het geb ied ten noorden 

van de Mi jnstreek b ieden vo lgens hem goede mogel i j kheden. Veel 

woon lokat ies l iggen in 'POF ' op of bij voormal ige landsgrenzen. Het 

aaneengroe ien van de stedel i jke geb ieden tot een amor fe structuur wil 

'POF ' voo rkomen door groene buf ferzones te maken die tevens 

eco log ische corr idors zi jn tussen de landel i jke geb ieden . 

Luik, Maastr icht en Aken bl i jven de hoogwaard ige stedel i jke dragers 

van het 'Hoefi jzer ' . De ontwikkel ing van n ieuwe 'subcentra ' acht de 

ontwerper echter ook zeer goed mogel i jk . Hun voorste l voor zo 'n n ieuw 

cent rum tussen Luik en Maastr icht is één van de opva l lende e lementen 

uit het werkstuk. 

Hij kiest de strategische plaats waar een hogesnelheidsspoorl i jn, in 'POF' 

g e n a a m d ' IJzeren Ri jn' , het Maasda l kruist. Deze plek biedt door de 

goede verb ind ingen vo lgens hem ongekende mogel i j kheden als t rans

port- en overs lagcent rum en daarbi j behorende over ige economische 

akt iv i te i ten. In een detai l op één van de pane len is deze stad ui tgewerkt . 

Aans lu i tend op het t ransport - en overs lagcent rum wordt de westel i jke 

da lwand van de Maas ontwikkeld als 'hoogwaardig en gevar ieerd ' woon

geb ied . 'Down- town ' si tueert 'POF ' een mul t i funct ioneel cent rum langs 

de Maas-oever . Hier moet ondermeer het bes tuurscent rum voor de 

Dr ie landenregio komen en een 'boulevard cul inaire ' . 

Het stedel i jke model geeft in zekere zin ook richting aan de ontwikkel ing 

van het landeli jk geb ied . De twee haaks op elkaar s taande assen delen 

het landeli jk geb ied in v ieren. 'POF ' geeft die vier kwadran ten ieder een 

e igen accent : de landbouw is de belangr i jkste funct ie in het geb ied ten 

zu id-westen van Maastr icht ; bosbouw en natuur bepa len het deel met 

de Kempen ten noord-westen van Maastr icht ; landbouw, recreat ie en 

natuur bepa len de noord-oostel i jke hoek, de st rook boven Aken en 

Heer len. 

De meeste aandacht schenkt 'POF' aan het vierde kwadrant : het 'Brons

groen Hart ' . Dit geb ied levert voor de toekomst het grootste prob leem 
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maar ook de grootste u i tdaging, a ldus 'POF' . Natuur- en landschaps

waarden hangen er samen met bepaa lde vo rmen van agrar isch gebru ik 

en daa rom zal het natuurvr iendel i jke boeren centraal moeten s taan. 

Het 'Bronsgroen Hart ' word t voorz ien van een eco log ische infrastruc

tuur van 'kerngeb ieden, verb ind ingen en v luchtheuvels ' . Het A rdennen -

en Eif felmassief vormt voor het 'Bronsgroen Hart ' de eco log ische basis. 

Op het p lateau bij Henri Chapel le , waar zeven beekda len bij e lkaar 

komen , kan vo lgens de inzender een belangri jk kerngebied onts taan 

met de aanleg van een groot boscomplex . 

In de ideeënri jke toel icht ing zoekt 'POF ' u i tgebreid naar moge l i j kheden 

om de oorspronkel i jke hel l ingbiotopen te behouden of te herstel len. Dat 

kan , vo lgens 'POF' , als de landbouw beperkt wordt tot de p lateaus en 

op enige honderden meters a fs tand blijft van het begin van de hel l ing

en . De negat ieve invloed van meststof fen en landbouwgi f ten is dan niet 

zo groot. Deze randzone zou vo lgens de inzender gebruikt moeten 

worden als extensief en onbemes t we idegeb ied , zodat de 'kruidenri jke 

ka lkgras landen en op de drogere kr i j thel l ingen de orch ideeënr i jke kalk-

gras landen weer te rugkeren ' . 

Het 'Bronsgroen Hart ' wordt in 'POF ' niet verder doo rsneden , met uit

zonder ing van de hogesnelheids l i jn die echter met de nodige tunnels en 

bruggen wordt ingepast. Het geb ied houdt de ex tens ieve recreat ieve 

funct ie. Het accent ligt op natuurrecreat ie , f ietsen en wande len . Uitbrei-
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,,Stad versus land" 

ding van intensieve recreat ie en verb l i j fsvoorz ieningen vindt plaats in de 

s tadsranden van het stedel i jk 'Hoefi jzer ' en in de drie toer ist ische speer

punten Aken , Va lkenburg en Verv iers. 

In het 'Bronsgroen Hart ' v indt een b i jzondere vorm van na tuurbouw 

plaats. Het is een idee dat de toel icht ing als een ware 'uitsmijter ' beslui t : 

het idee van de 'Mergel -grub ' . De achtergrond van deze 'Mergel -grub ' is 

het s t reven naar behoud van de cement indust r ie . Het uiteindeli jk doel is 

echter juist natuurbouw. 

De langzaam oplopende sleuf die na de mergelwinning is ontstaan, biedt 

vo lgens 'POF' kansen om natuurl i jke overgangen te laten onts taan van 

voedse la rm naar voedselr i jk en ook van ka lkarm naar kalkri jk en van 

droog naar nat. „ M e t een 'Mergel -grub ' wordt in een eeuw bereikt waar

over de natuur v ia erosie en vegetat ie t iendu izenden jaren heeft ge

daan : rijk geschakeerde hel l ingen met de fraaiste hel l ingvegetat ies" . 

Op de panelen van 'POF ' geven korte verhaal t jes een impressie van het 

leven in de Dr ie landenregio in de vo lgende eeuw. De 'Merge l -g rubben ' 

worden er bezocht door mons ieur Labruyère die van wande len in de 

natuur houdt en in het Kri j t landpark, ongestoord door asfalt, ru imschoots 

aan zijn t rekken komt. Het n ieuwe overs lagcent rum tussen Luik en 

Maastr icht wordt bewonderd door Doug Ha uit het Verre Oos ten die er 

een zend ing van onderde len moet a fgeven en onder de indruk komt van 

de te r raswon ingen op de hell ing van het Maasda l . 

Het zijn verhalen die het on twerp en de ideeën van 'POF ' zeer toegan

keli jk maken : een goed middel om op deta i ln iveau nog z innige informa

tie te geven waardoor ook het totaalp lan beter uit de verf komt. 

Het idee van de 'Mergel-grub' wordt door de jury een ,,vondst" genoemd. 

Economische aspecten verd ienen nog de aandacht en het is zelfs de 

vraag of de cement indust r ie in dit geb ied nog een lang leven beschoren 

is. Maar de jury waardeer t de original i teit en de durf om het Mergelp la-

E E N D A G U I T H E T L E V E N 3 : 

D E V E R R E B E Z O E K E R 

teau aan te pakken . Vo lgens haar geeft het idee aan dat bepaa lde in

g repen er, mits ze beperkt bl i jven tot de randen, wel degel i jk op een 

verantwoorde manier het natuurli jk milieu kunnen verri jken. Ook de ruim

tel i jke var iat ie die met de 'Merge l -grub ' kan worden bereikt, spreekt de 

jury aan . 

Meer p rob lemen heeft de jury met het eveneens gedur fde idee van de 

n ieuwe stad tussen Luik en Maastr icht . Het accent dat 'POF ' legt op 

deze strook vindt de jury terecht . Ze vindt ook de keuze voor de plek op 

het kru ispunt van Maasda l en de ' IJzeren Ri jn' heel logisch. Maar of 

deze stad de bes taande p rob lemen van Maastr icht en voora l Luik op

lost, vraagt de jury zich af. Is er nog wel p laats voor een cent rum dat èn 

voor Luik èn voor Maastr icht concur re rend zou kunnen werken? Is het 

een 's tepping s tone ' o f wordt g e w o o n een prob leem toegevoegd? 'POF ' 

geeft vo lgens de jury op deze v ragen geen a fdoende an twoord . 

De jury mist in 'POF ' ook een meer integrale visie op de landel i jke ge

b ieden bui ten het 'Hoefi jzer ' , zoals het geb ied ten wes ten van de Maas. 

De p lankaart en de toel icht ing geven daarover niet meer informat ie dan 

de aandu id ing ' landbouw' . 
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De ontwikkeling van een 'Mergel-Grub' 

Het vers tedel i jk ingsmodel dat 'POF ' hanteert , het 'Hoefi jzer ' met buffer

zones tussen de stedel i jke cent ra en met een 'open ' m idden , geeft een 

sterk en helder bee ld . Het leunt op de beproefde tradit ie van de Neder

landse verstedel i jk ing, op de scheid ing tussen stad en land. Over de 

v raag of deze beproefde tradit ie ook een goede oploss ing biedt voor de 

vo rm van stedel i jk/ landel i jk comp lexen in de ruimtel i jke ordening van de 

toekomst , heeft de jury een levendige d iscuss ie gevoerd . 'POF ' ver

sterkt de afzonder l i jke kwal i te i ten van landel i jke en stedel i jke geb ieden . 

Maar stad blijft in deze inzending s tad, en land blijft land. 

In het vakgeb ied zal de d iscuss ie ongetwi j fe ld een vervolg kr i jgen. 'POF ' 

levert daaraan een wezenl i jke b i jdrage. 

Het posi t ieve en levendige toekomstbee ld van deze Dr ie landenregio 

zonder g renzen spreekt de jury aan . Het perspect ief van 'De Houbens ' , 

die in de n ieuwe grensnederzet t ing W ü r m h a u s e n tussen Duitse vak

werkhu izen en Zu id l imburgse gevels met hoge leien daken een gezel l ig 

en sfeervol plekje hebben gevonden ; die op hun u i tgaansavond met de 

' regio-rai l ' naar Aken gaan en daar van de 'Gemüt l iche Strasse ' gen ie

ten , is met overtu ig ing geschets t . 

Planning Ohne Frontières 

Second prize (10,000 guilders) 

'Planning Ohne Frontières , in short 'POF', shows how in a situation without 
frontiers the spatial possibilities can be exploited. In a characterisation of this Three 
Nation Region 'POF' sees a model which can serve as a basis for further urban 
development: a horeshoe and, partly related to this, two axes directly opposite each 
other. The urban development takes place on the outer edges of this 'horseshoe'. 
Between Liege and Maastricht, at the intersection of the Maas valley and an impor
tant east-west railway line, 'POF' sees space for a new city which must function as 
an important transshipment centre. The inner area of this horseshoe is called by 
'POF' tenderly 'bronze green heart'. This hill landscape is spared from further 
urban development and is given a solid ecological infrastructure. The Ardennes and 
the Eifel are the ecological basis for this, the river valleys the connecting network. If 
agriculture is restricted and remains at a distance of hundreds of metres from the 
slopes, the original hill biotopes can be preserved or extended. The nature-friendly 
farmers will be central to this area. 'POF' introduces in the 'bronze green heart' the 
'marl-grub', a nature project which strives for the retention of the cement industry. 
Following a special method of marl excavation, a narrow but ecologically very rich 
valley will be created in which in a century the same result is achieved which takes 
nature, via erosion and vegetation, tens of thousands of years. 
The idea of the 'marl grub' is praised by the jury, the new city between Liege and 
Maastricht is less well received. However logically it is situated it is questionable 
whether this offers a solution to existing problems. In a clear and appealing presen
tation, 'POF' is an example of the well-tried Dutch urbanisation model, complete 
with buffer zones between urban centres and an open central area. It leans on the 
distinction between town and country and rejects a mixture of the two. 
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joint venture 
Eerste aanmoedingspr i j s (3.000 gulden) 

Bij 'Joint Venture ' staat het s t reven naar een duurzaam natuurl i jk mil ieu 

voorop. De inzenders v inden dat de ruimtel i jke p lannning zorg moet 

bes teden aan een eco log ische structuur die in staat is hoogdynamische 

funct ies op te vangen . 'Joint Venture ' werk t zo 'n structuur uit aan de 

hand van een zoner ing in verschi l lende 'n iveaus van interact ie ' tussen 

maatschappel i jk handelen en natuurl i jke zel f regulat ie. Europese een

word ing betekent voor 'Joint Venture ' ook sol idari teit : de prob lemat iek 

van Luik krijgt in de Euregio prioriteit. 

'Joint Venture ' is gemaak t door R. van B iesbergen, H. der Neder landen 

en R. Eweg. De inzending krijgt de eerste aanmoedingspr i j s voor ' jonge 

ontwerpers ' 

Het mil ieu heeft de onderschat te funct ie negat ieve inv loeden van het 

mensel i jk handelen op te vangen en te reguleren. Deze werk ing als 

buffer kent echter g renzen , stel len de inzenders van 'Joint Venture ' . Ze 

consta teren in een gedegen maar niet alti jd even toegankel i jke p lantoe

l ichting dat bij alle economische vooru i tgang de natuur is geëxp lo i teerd : 

het landschap is genive l leerd en ecosys temen zijn vers toord. Het beleid 

is niet in staat geb leken deze waardeverminder ing tegen te gaan , a ldus 

'Joint Venture ' . Wat uiteindel i jk nog overbli j f t , is een aantal grotere en 

kleinere natuurreservaten. 

Met het wegva l len van de adminis t rat ieve grenzen in 1992 ons taan voor 

natuur en mil ieu echter n ieuwe kansen. Het is dan vo lgens de inzenders 

wel zaak dat Europa streeft naar een evenwicht ige regionale ontwikke

ling en z ich niet langer laat leiden door het pr incipe van de concurrent ie . 

Centraa l staat het zoeken naar een eco log ische structuur die inv loeden 

op kan vangen van zogenaamde hoogdynamische funct ies. De inzen

ders ver ta len dit naar een ontwerp waar in vijf verschi l lende 'n iveaus van 

interact ie ' zi jn aangegeven tussen 'mensel i jk hande len ' en 'natuurl i jke 

zel f regulat ie ' . In de visie van 'Joint Venture ' stelt daarbi j het natuurl i jk 

mil ieu de randvoorwaarden aan het soc iaa l -economisch funct ioneren. 

Het hoogste interact ieniveau kenmerk t z ich door stedel i jke en industr i 

ële bedr i jv igheid. Het laagste n iveau kenmerk t z ich juist door rust en 

een zekere isolat ie; b rongeb ieden van water lopen en de hel l ingen van 

beekda len zi jn voorbee lden . Deze interact ieniveaus zijn aan elkaar 

gere la teerd. Bepaa lde funct ies van aans lu i tende interact ieniveaus kun

nen zo een werk ing als buffer hebben : geb ieden met langzaam groe i 

end produkt iebos en bepaa lde vo rmen van landbouw kunnen goed 

fungeren als buffer voor kwetsbare en belangr i jke b rongeb ieden . 

In een detai l werk t 'Joint Venture ' het idee van de eco log ische structuur 

uit voor de relatie tussen de Ardennen en het Maasda l . 'Joint Venture ' 

legt die relatie v ia het Jnz i jg ingsplateau ' bij Henr i Chape l le en het rela

tief ge iso leerd ge legen Gulpda l . In een vijftal segmen ten geeft 'Joint 

Venture ' de op die plek voo rkomende interact ieniveaus en de mogel i jk

heden van gebru ik en beheer. 

Joint Venture 

First encouragement prize (3000 guilders) 

In Joint Venture the endeavour to achieve a lasting natural environment is para
mount. The environment has the underestimated function of absorbing and regula
ting the negative influences of human intervention. 

The composers feel that physical planning must provide space for an ecological 
structure which is able to absorb functions with high dynamics. Joint Venture 
develops such a structure on the basis of interaction levels between behaviour in 
society and natural self-regulation. The zoning system devised indicates which 
functions are possible within an area. The highest level is characterised by urban 
and industrial activity; the lowest level by tranquility and a certain isolation. The 
composers suggest further developments of the ecological relationship between the 
Ardennes and the Maas valley and the cities of Liege and Heerlen/'Aachen. Joint 
Venture presents with this categorisation of interaction levels an ecologically 
strong, integrated basis for regional planning. The universal approach, especially, 
impresses the jury. With the new categorisation the entry transcends in a certain 
way the dilemma between town and country. 

Joint Venture is composed by R. van Biesbergen, H. der Nederlanden and R. Eweg. 

Het verhaal van 'Joint Venture ' is niet a l leen een eco log isch verhaa l . In 

een soc iaa l -economische analyse z ien de inzenders Luik de concur ren

tie met de s teden ver l iezen. Ze consta teren dat het , ,verpauperde en 

d ichtges l ibde g e b i e d " niet meer vo ldoet aan de e isen van de moderne 

bedr i jv igheid en min of meer wordt opgegeven : de p la teaus in de omge

ving van Luik en vooral rond de au tobaan Lu ik-Aken zijn in bes lag geno

men door n ieuwe bedr i j fs terreinen en woongeb ieden . 

'Joint Venture ' geeft in de Euregio bij n ieuwe vest ig ing van bedr i jv igheid 

aan Luik de voor rang. Door Luik prioriteit te geven , krijgt het begr ip so

lidariteit inhoud, a ldus de inzenders. Sol idari tei t met de s lecht funct ione

rende stad en met de grote werk loze bevo lk ingsgroep. Bovend ien krijgt 

de s tad een facelift: de inzenders wi l len de stedel i jke groei bundelen in 

vier secunda i re cent ra rond de oude b innens tad . Verouderde industr ie

terre inen worden gehers t ruc tureerd en kr i jgen een funct ie als bos of 

s tadspark. Het nu reeds door bedr i jv igheid gedomineerde Maasda l kan 

in de opt iek van 'Joint Venture ' verder wo rden ingericht om een aantrek

keli jk vest ig ingsmi l ieu te scheppen . De her inr icht ing van het Maasda l 

v indt plaats van zuid naar noord . 

De herstructurer ing van de grote s teden geeft het land ru imte, a ldus de 

ontwerpers . In het landeli jk geb ied tussen Luik en Aken wi l len de inzen

ders die ruimte benut ten voor 'natuurl i jke zel f regulat ie en laagdynami 

sche funct ies ' waardoor b i jvoorbeeld de g e n o e m d e eco log ische relatie 

tussen Ardennen en het Maasda l tot s tand kan komen . 
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Stad en land vo rmen vo lgens 'Joint Venture ' zo een eenhe id waar in de 

lage interact ieniveaus draagkracht b ieden om het stedel i jke mil ieu te 

onders teunen. 

'Joint Venture ' is een inzending met een heldere en inhoudel i jk sterke 

aanpak. Op de presentat ie en op het on twerp in de detai ls heeft de jury 

enige kritiek. De nieuwe en bi jzondere indeling in interactieniveaus wordt 

vooral in de stedel i jke geb ieden niet over tu igend ui tgewerkt . Het kleur

gebru ik en de beeldtaal zi jn in beide panelen niet consistent . De jury 

mist op het u i twerk ingsniveau ook de werkel i jk creat ieve ideeën. 

Maar 'Joint Venture ' geeft zeker een sterke eco log ische en integrale 

opzet voor regionale p lanvorming. Vooral de universele aanpak spreekt 

de jury aan . In het zoeken naar vo rmen voor stedel i jk/ landel i jke com

plexen herdef inieert 'Joint Venture ' de problemat iek. Met de indel ing 

van het geb ied in ' in teract ieniveaus' geeft de inzending een aanzet voor 

een n ieuwe denkr icht ing in het d i l emma tussen stad en land. 
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acclimat 
T w e e d e aanmoedig ingspr i js (2.000 gulden) 

'Accl imat ' ziet in de regio twee stedel i jke banden : de band Lu ik -Maas

tr icht-Hassel t en de band Aken-Heer len-S i t ta rd . Deze stedel i jke banden 

zijn van elkaar gesche iden door een eco log ische zone die loopt van de 

A rdennen naar de Meche lse heide. In de visie van deze helder gepre

senteerde inzending staat het aanpassen aan internat ionale t rends 

voorop. In het Heuve l land zoekt 'Accl imat ' daa rom voor landeli jk wonen 

aantrekkel i jke locat ies op zu idhel l ingen. De grote s teden moeten zich 

specia l iseren en onder l ing tot een taakverde l ing komen . 

'Accl imat ' , gemaak t door R. Bel jaars, M. van de Bergh, C. Bovy, M. 

Koenen , M. Steenst raten en H. Ul lenbroeck, kreeg de tweede aanmoe

digingspr i js. 

Het s leutelbegr ip in 'Accl imat ' is aanpass ing . Een strategie die inspeelt 

op internat ionale t rends en bovend ien stedel i jke en landel i jke geb ieden 

op elkaar afstemt - de strategie van 'externe en interne aanpass ing ' -

geeft vo lgens de inzenders de beste kansen het geb ied opt imaal te 

benut ten. 

Acclimat 

Second encouragement prize (2000 guilders) 

The key concept in Acclimat is adaptation. A strategy which builds upon internatio
nal trends and, moreover, relates urban and rural areas closely to each other - the 
strategy of 'external and internal adaptation - gives the region, according to the 
composers, the best opportunities of utilising its possibilities. They see in the region 
urban zones as recognizable spatial and functional forms whereby the Euregion can 
set itself apart from other regions. The zone form also represents 'internally' the best 
adaptation. The two urban zones are Liege-Maastricht-Hasselt and Aachen-Heerlen-
Sittard. These zones are separated from each other by an ecological zone which 
connects the edges of the Ardennes with the Mechelse Heide and the Kempen. This 
rural zone has in addition to recreational and agricultural functions a 'rural 
residential' function. The planners make further use of the diversity of landscape of 
the hill area and choose attractive locations on south-facing slopes and along 
streams and river valleys. 

Acclimat is a handsomely presented, sometimes rather superficial entry with a broad 
approach. With the dual concepts 'external and internal adaptation' the whole 
landscape is taken into account with a certain amount of courage. 
Acclimat is composed by R. Beljaars, M. van de Bergh, C. Bovy, M. Koenen, M. 
Steenstraten and H. Ullenbroeck. 

In een toel icht ing die in het taa lgebru ik niet alti jd even zorgvuld ig is, 

s ignaleren de inzenders de t rend van de ' toenemende internat ional ise

r ing' waardoor kernregio 's als de Rands tad en de Belg ische Dr iehoek 

van Brusse l , An twerpen en Gent , z ich snel ler di f ferent iëren en specia l i 

seren . Het pr i jsvraaggebied ligt centraal tussen belangr i jke kernregio 's 

in Noord-West Europa en deze centra le l igging wordt vo lgens de inzen

ders al leen nog maar 'sterker' door de aan leg van de kanaal tunnel en 

het TGV-spoorwegenne t . Ook de l igging ten opz ichte van de zuidel i jker 

ge legen groei regio 's versterkt de z o g e n a a m d e 'central i teit ' . 

'Externe aanpass ing ' aan deze s teeds belangr i jker wo rdende centra le 

l igging betekent voor de inzenders het zoeken naar een herkenbare 

ruimtel i jke en funct ionele vo rm die ' tegenwicht ' kan b ieden aan de an 

dere kernregio 's . Zo 'n herkenbare vo rm is vo lgens de pr i jswinnaars de 

s tedenband . Een vorm die ook een logisch gevo lg is van de ' interne 

aanpassing ' die de inzenders noodzakeli jk achten. Om gezamenl i jk beter 

te kunnen concur reren met de rest van Europa is vo lgens hen een func

t ionele taakverde l ing tussen de s teden noodzakel i jk . Aken /Heer len is in 

de ideeën van 'Accl imat' een toekomst ig technologiecentrum, Maastr icht 

een d iens tencent rum en Luik een cen t rum van industr ie en van t rans

port en distr ibut ie. Tussen deze gespec ia l iseerde dee lgeb ieden speel t 

de infrastructuur een belangr i jke rol. Bovend ien zal ook toekomst ige be

dr i jv igheid aan de hand van de hoofd t ranspor tassen een plek kr i jgen. 

Dit al les leidt in de visie van de on twerpers van 'Accl imat ' tot het basis

pr incipe van de s tedenband . 

In deze regio ziet 'Acclimat' de banden: Luik-Maastr icht-Hasselt en Aken-

Heer len-Si t tard. De strook Luik-Maastr icht krijgt ook in deze inzending 

aandacht . Op één van de pane len werken de ontwerpers in het detai l 

'Traverse als schake l ' de st rook verder uit. Ten noorden van Luik si tue

ren de ontwerpers een TGV-ha l te en een z o g e n a a m d 'T&D park'. Dich

ter bij Maastr icht geeft 'Accl imat ' ondermeer ruimte aan recreat ie, aan 

'wonen aan het water ' en aan 'wonen in torens met uitzicht op het 

Maasda l ' . 

Het inspelen op internat ionale t rends geeft vo lgens 'Accl imat ' in de lan

del i jke geb ieden aanle id ing tot het aanwi jzen van pure landbouwgeb ie 

den naast zogenaamde ve rwev ingsgeb ieden . Als 'externe aanpass ing ' 

z ien de jonge ontwerpers eveneens de noodzaak van de ontwikkel ing 

van duu rzame na tuurwaarden. Dat vraagt om een verb ind ing tussen 

verspre id l iggende natuurgeb ieden en 'Accl imat ' tekent daa rom een 

eco log ische zone tussen de A rdennen en de Kempen . Kle inschal ige 

landbouw in een kampenlandschap kan volgens de ontwerpers aan deze 

verb ind ing een bi jdrage leveren. 

Het op elkaar a fs temmen van landel i jke en stedel i jke funct ies, de 'inter

ne aanpass ing ' , geeft het landel i jke geb ied ook een betekenis als recre

at ie- en woongeb ied . 'Accl imat ' s ignaleer t de t rend van de st i jgende 

behoef te aan won ingen en de groe iende vraag naar dif ferentiat ie van 

won ing en w o o n o m g e v i n g . Het an twoord zoeken de inzenders in 'hoog

waard ige woonvoorz ien ingen ' in het landel i jke geb ied . Daarbi j maken 

de ontwerpers gebru ik van de landschappel i jke diversitei t van het Zu id-
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l imburgse heuvel land en k iezen voor ,aan t rekke l i j ke lokat ies op zu id

hel l ingen en langs rivier- en beekda len" . Op één van de panelen is dit 

geb ied verder u i tgewerkt onder de titel 'Genot van het Binnenhof ' . In dit 

detai l van het geb ied rond Gu lpen is ook een mult icul tureel cen t rum 

ontwikke ld met de bedoel ing ,,de verschi l lende cul turen die in de pri js

vraagregio verzameld zi jn, d ichter bij e lkaar te b rengen" . 

'Accl imat ' is een helder ogende inzending die in het ju ryoordeel waarde

ring krijgt voor de vakkund ige en profess ionele presentat ie van de pa

nelen. Het werks tuk lijdt tegel i jk aan een zekere opperv lakk ighe id . Het 

p rob leem van stad en land is breed benaderd ; vele facet ten komen aan 

bod , zonder echter inhoudel i jk d iep u i tgewerkt te zi jn. De detai ls op de 

panelen zijn s lechts g lobaal v o r m g e g e v e n : het ' landel i jke w o n e n ' is in 

het 'Genot van het Binnenhof ' niet meer dan een rose z w e e m die delen 

van de da l rand volgt. Ook de u i twerk ing van 'Wonen aan de Maas ' is 

vo lgens de jury mager. Deze vee lbe lovende ideeën missen daarom 

over tu ig ingskracht . 

Het in opzet integrale plan levert met het beeld van de s tedenbanden 

een bi jdrage aan het denken over de regionale p lanvorming in deze 

Euregio. Met het begr ippenpaar 'externe en interne aanpass ing ' wordt 

aktief en met een zekere durf het hele landschap in beschouwing geno

men . Het beeld van de s tedenbanden is kracht ig en in zijn eenvoud 

aantrekkel i jk . 
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'Babel ' 

ir J. Heel ing 
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H. Oos tveen 

H. van der Marei 

T h e Flight to the Future ' 

V .E. Polyschuk 

O.I . Schast l iv thev (U.S.S.R.) 
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Babel 

De inzending 'Babel ' valt op door een bi jzonder fraaie presentat ie en 

een scherpz inn ige toel icht ing. Het on twerp richt z ich vooral op de stabi

liteit van het natuurl i jk mi l ieu. De 'koester ing van het ver leden ' is vo l 

gens de inzenders voor zo 'n mil ieu de grootste bedre ig ing. 'Babel ' is 

gemaak t door ir J. Heel ing, ir J .G .C .M. Krop, ir H.C. Bekker ing en ir E. 

Luyten. 

De breed samenhangende ruimtel i jke orden ing zoals die in de zest iger 

en zeven t i ge r j a ren in Neder land is geprak t izeerd , is op zijn retour, a l 

dus de inzenders in een zeer lezenswaard ige inzending. De hoop de 

were ld op orde te kunnen houden blijft echter en daa rom, stelt 'Babel ' is 

het aan de ontwerpers om een we rvende en mees lepende toekomst te 

on twerpen en te verbee lden. 

De inzenders brengen naar voren dat nog s lechts twee thema 's denk

baar zijn waarvoor de pol i t iek een breed draagv lak kan verwerven . Het 

ene t h e m a is de eco log ie ; het andere word t in de woorden van 'Babel ' 

aangedu id als 'sent imente le waarder ing ' voor landschappel i jke en ar

ch i tecton ische e lementen , waarb i j s t reeke igenhe id en regionale cul tuur 

een rol spe len. 

De vri je ui twissel ing van personen , goederen en d iensten die vo lgens 

de inzenders zal plaatsvinden met het wegval len van de grenzen, maakt 

in hun ogen een orden ing in w o n e n , we rken en recreat ie 'onvoorspel 

baar' . Het on twerp van 'Babe l ' richt z ich daa rom in de eerste plaats op 
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een 'gewenste constante ' : de stabil i teit van het natuurl i jk mi l ieu. Daar

toe zijn na een 'decomposi t ie van het geb ied ' twee ontwerprege ls gefor

muleerd die worden toegepast op verschi l lende, naar hoogte onder

sche iden zones in het geb ied . De ontwerprege ls leggen voorwaarden 

op aan het grondgebru ik : de ene regel geeft de verhoud ing in opperv lak 

tussen landbouw en natuur; de andere die tussen bebouwing en natuur. 

Ze zi jn zo opgeste ld dat voora l in de hogere de len van het landschap de 

condi t ies voor natuur verbeterd worden . In de lage delen ziet 'Babel ' 

ru imte voor intensieve en verander l i jke vo rmen van grondgebru ik zoals 

intensieve landbouw en s teden. 

De jury vindt het gebru iken van dergel i jke regels op zich een goede 

aanpak. De in deze inzending gepresen teerde regels vindt ze echter te 

opperv lakk ig . Rondui t grote bezwaren heeft ze tegen het v o o r s t e l , v e r 

spre ide hoogbouw te midden van een groot areaal natuur" op de hoge

re de len van het geb ied toe te laten. De jury vindt de noodzaak tot hoog

bouw onvo ldoende gemot iveerd . Ze mist bovend ien een ui twerk ing die 

aangeef t hoe de ontwerpers zich de infrastructuur bij zo 'n r igoureuze en 

bee ldveranderende ingreep voorste l len. De pane len laten op de schaal 

1:100.000 een g lobaa l , bi jna abstract on twerp z ien. De ui twerk ing op 

schaal 1:50.000 geeft meer informat ie, maar niet genoeg om de keuzes 

in 'Babel ' over tu igend te maken . 

Of het on twerp real ist isch is v ragen ook de inzenders zich af. Zij consta

teren als p rob leem dat het gewens te of noodzakel i jk geachte natuurl i jke 

mil ieu in stri jd is met bes taande sent imente le waarder ingen en komen 

tot de stel l ing dat de koester ing van het ver leden de grootste bedre ig ing 

van de toekomst is. 

'Babe l ' wordt door de jury voora l gewaardeerd om de presentat ie die 

opval t door een goede indel ing en leesbaarhe id van de pane len. Het 

k leurgebruik en de goede hiërarchie in de verschi l lende prenten dragen 

daaraan bij. De weergave van de 'dekonstrukt ie van het landschap ' op 

het l inkerpaneel maakt indruk. De te rugkerende vorm van de dr iehoek 

is knap gebruikt en geeft het totaal een sterke samenhang . 

Babel 

The entry Babel is notable for a particularly handsome presentation. Babel is also 

notable for a sharp-witted written explanation. The plan concentrates particularly 

on the stability of the natural environment. The entry chooses two design rules 

which apply constraints to the urban and agricultural land use in relation to the 

natural environment. They are created in such a way that especially in the higher 

landscape areas the conditions for the natural environment are improved. The 

challenging proposal to build also on higher areas is strongly criticised by the jury. 

Babel is composed by ir J. Heeling, ir J.G.C.M. Krop, ir H.C. Bekkering and ir. E. 

Luyten. 

Het Land van Wonck 

Vijft ien art ikelen, een weerber icht , een advertent ie en een paar teke

n ingen tesamen op twee pagina 's van een krant die 'Het Land van 

Wonck ' heet. De inzending onder het ge l i jknamige motto geeft met veel 

ironie een toekomstbee ld van het pr i jsvraaggebied. De or iginele en kri

t ische bi jdrage is gemaak t door J. van Schooneve ld , H. Oos tveen en H. 

van der Marei . 

Het dorpje W o n c k ligt tussen Luik en Maastr icht iets ten wes ten van de 

Maas , niet ver van de g rensovergang bij Visé. In de visie van de inzen

ders van 'Het Land van Wonck ' is W o n c k echter het inspi rerende cen

t rum van de pr i jsvraagregio. 

Het werks tuk 'Het Land van Wonck ' is een inzending met een dubbe le 

b o d e m : het speelt , bi jna tussen de regels door, met een ontwerp voor 

het pr i jsvraaggebied én het geeft commentaar , men ingen en achter

g ronden bij de oude en de n ieuwe si tuat ie. 

Het f enomeen ruimtel i jke p lanvorming wordt eveneens op de korrel 

g e n o m e n . Een kri t ische en i ronische toon is in alle s tukken aanwez ig . 

Zo zegt een ' redact ioneel ' commentaa r : , ,Planning is een bij uitstek 

geschik te handel ing om te ref lecteren op een bl inde maatschappel i jke 

orde, die al leen zijn e igen voor tbes taan nastreeft , en niet een mensel i jk 



voor tbes taan. En waar p lanologie vers t rengeld is met beleid en bestuur 

moeten planologen zich als roepende in de woesti jn opstel len; ze moeten 

ui tgaan van het gegeven dat het s tad ium van 'pol i t ieke haa lbaarhe id ' 

van voorste l len achter ons ligt, dat ons s lechts radicale ingrepen resten 

om de bes taande mytho log ie te doorbreken en n ieuwe waa rheden in 

het leven te roepen . " 

In de aanzet die 'Het Land van Wonck ' spelenderwi js geeft voor een 

ontwerp , staat centraal het idee van een ach tbaan. De achtbaan is op 

verschi l lende wi jzen u i tgevoerd. Breed, sma l , soms is de baan zelfs 

he lemaal ve rdwenen . Het is niet a l leen een snel le vervoersmogel i j khe id 

maar ook een ' t rage' voor rust iger reizigers. Vo lgens de inzenders is de 

ach tbaan eigenl i jk nog het meest een denkbee ld ige lijn die bestaat in 

gedach ten van de inwoners van Wonck . Het dorp je W o n c k ligt, vanzelf

sp rekend , op de kruis ing van de beide r ingen van de ach tbaan. 

Luik komt in één van de krantenber ichten zonnig voor de dag . Op een 

voormal ig industr ieterrein waar honderden mensen in een inspi rerende 

omgev ing w o n e n en we rken , is een feestzaal geopend . 

De jury vindt 'Het Land van Wonck ' een pr ikkelend en scherpz inn ig 

werks tuk dat wezenl i jke v ragen aansni jd t en met recht een b i jzondere 

vermeld ing verdient . 

Van een werkel i jk integraal ruimtel i jk p lan is geen sprake. Maar 'Het 

land van Wonck ' wil ook al leen een aanle id ing geven om verder te 

denken en te exper imenteren met het geb ied . Het on twerp hoeft-daar

om vo lgens hen ook geen innerl i jke consis tent ie te hebben . , ,Sch i jnbare 

tegenst r i jd igheden kunnen de over tu ig ingskracht ve rs te rken" . 

Het Land van Wonck 

Het Land van Wonck is an original and critical contribution in the form of a newspa
per. The piece of work is an entry with a double meaning: it plays, almost between 
the lines, with a plan of the competition area and provides comments, opinions and 
background. There is no question of an integrated spatial plan. The entry only 
wishes to provide a stimulus to 'think further and experiment with the area . 
Het Land van Wonck is composed by J. van Schooneveld, H. Oostveen and H. van 
der Marei. 

The Flight to the Future 

'The Flight to the Future ' is een inzending uit de Sovjet Unie en al leen 

daa rom al een vermeld ing waa rd . Opva l lend is de gedeta i l leerdheid van 

het on twerp die de on twerpers ondanks de afs tand tot het geb ied heb

ben we ten te bre iken. In het werks tuk van V.E. Po lyschuk en O. l . Scha-

st l ivthev vervul t het bee ld van een vl iegtuig een belangr i jke, poët ische 

rol. Het verb indt de bes taande si tuat ie met het on twerp en het verb indt 

de Euregio met de U.S.S.R. Het is als een feniks die uit de as herri jst, op 

w e g naar een betere toekomst . 

Ook in de structuur van het geb ied komt de vo rm van het vl iegtuig naar 

vo ren , a ldus de inzenders. Zij z ien de belangr i jke oost -west en noord

zuid verb ind ingen als de v leugels en de romp van het toeste l ; de s teden 

als de economische motoren . Het on twerp geeft voora l de strook Aken -

Maastr icht -Hassel t aan als potent ië le ontw ikke l ingszone met n ieuwe 

woongeb ieden . 'The Flight to the Future ' stelt in deze strook tevens de 

vest ig ing voor van gemeenschappe l i j ke ondernemingen van de Euregio 

en de U.S.S.R. waardoor een groe iende internat ionale ui twissel ing van 

kennis en produkten kan p laatsv inden. In Maastr icht is in de visie van 

de inzenders de 'Euregio Maas-Ri jn Compute rbank ' gevest igd die alle 

voor de regio belangr i jke informat ie verzamel t . 

Een eco log isch netwerk verbindt de belangr i jkste en meest gevoel ige 

natuurgeb ieden als de Eifel, de A rdennen en de Kempen en kleinere 

eenheden als het Geu lda l . Het werks tuk combineer t daar toe ecolog i 

sche en recreat ieve funct ies in z o g e n a a m d e 'groene oevers ' langs rivie

ren. De dorpen in deze s t roken kr i jgen eveneens een meer recreat ieve 

funct ie. 

38 
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T h e Flight to the Future ' is één van de wein ige werks tukken die boven

dien duidel i jk met wit te oml i jn ingen de n ieuwe ingrepen van de bes taan

de situatie onderscheidt . Het summier toegel ichte on twerp is vo lgens 

de jury inhoudelijk niet zo d iepgaand en vernieuwend maar wel compleet. 

Het beeld van het vliegtuig geeft de panelen en de verschillende onderdelen 

een sterke en sprekende s a m e n h a n g . 

The Flight to the Future 

The Flight to the Future is an entry from the Soviet Union. It contains a plan 
which, certainly in view of the distance between the composers and the area, is 
remarkably detailed. The composers see particularly the zone Aachen-Maastricht-
Hasselt as an important zone where there are possibilities for urban and industrial 
development. 

They advocate joint ventures of the Euregion and the U.S.S.R. In the briefly worded 
but complete piece of work the image of an aeroplane has an important, poetic role. 
It flies from the existing situation to a plan for the competition area. It is as if a 
phoenix rises from the ashes, on the way to a better future. 
The Flight to the Future is composed by V.E. Polyschuk and O.I. Schastlivthev. 
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overige inzendingen 
other entries 
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' Adem ' 

Y. Gr imm 

'Aqua Ducens ' 

C.B.E.M. Aalbers 

G.H.P.F. Aa lbers 

J .L .M. van den Heuvel 

'Arcadische Overpe inz ingen ' 

J. Freie 

L. Gi jsenbergs 

R. Koek 

W. Maas 

'Close Encounters ' 

B. Schimtt 

E. Kugel 

'DG Midden Maas ' 

Drs J.M.L. Mooren 

'Doorgank, Passage, Corr idor, Transi t ' 

N. Bouts 

'Eau de Vie ' 

R. Daniels 

P. Venbruex 

G. Paumen 

'L imburg aan Zee ' 

T .J . Jongh Visscher 

'Loei Singular i ' 

R. van der Bijl 

'LVE 92 ' 

W.H .J . van Heuke lom 

F.P. Lahaye 

'Nomade ' 

M. Wi je rmans 

P. Mostert 

J . Meeus 

N. D ie lemans 

'Ouver ture 2015 ' 

R. Didden 

H. Janssens 

'Schake l ' 

M. Rekswinke l 

M. Spreen 

'Ster' 

F. Hoevenage l 

'Ziel en Za l ighe id ' 

D. Boasson 

J . G o e d m a n 

R. G roeneweg 

C. Hesen 

M. van L ingen 

'906 ' 
W .J . Ni jboer 
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Adem 

'Adem' wil een sterke bundeling van enerzijds natuurlijk en rustig gebied en 
anderzijds van stedelijk en dynamisch gebied. Aandacht schenkt 'Adem' 
ook aan het vraagstuk van verval en afval; juist in gebieden met dergelijke 
problemen liggen mogelijkheden tot herstructurering. De jury vindt de in
zending, hoewel grafisch niet onaardig, aan de magere kant. De soms slordig 
onderbouwde toelichting besluit met de opmerking dat de grenzen van de 
stedelijke en de natuurlijke invloedsferen interessant zijn. Maar, vindt de jury, 
daarmee zou het eigenlijk juist moeten beginnen. 

Adem strives for a strong coherence of, on the one hand, natural and peaceful areas with, 

on the other, urban and dynamic areas. Adem also devotes attention to the question of 

decay and waste; especially in areas with this type of problem there are possibilities for 

restructuring. The jury feels that the entry, although graphically acceptable is rather 'thin'. 

The sometimes carelessly constructed written explanation closes with the remark that the 

boundaries of the urban and natural spheres of influence are interesting. The jury is of the 

opinion that this should rather be a starting point. 
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Aqua Ducens 

Waterloopkundige werken om vies, gebiedsvreemd water te weren en veel 
aandacht voor brongebieden. 'Aqua Ducens* richt zich op het water. Vol
gens de jury té eenzijdig. Want hoewel deze benadering ecologisch gezien 
veel te bieden heeft, mist de jury een uitgewerkte visie op andere ontwikke
lingen. 
De toelichting is niet ieder jurylid voldoende duidelijk en ook de visualisatie 
komt als 'waterig' over. 

Water projects in order to counteract polluted, unwanted water and a great deal of attention 

to source areas. Aqua Ducens concentrates on water. According to the jury too exclusively. 

Although this approach has much to offer ecologically, the jury misses an elaborated vision 

on other developments. The written explanation is not clear enough to every member of the 

jury and also the visualisation is too 'watery'. 
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De Euregio 
als Internationaal Landschapspark Arcadia, 
een kuurpark binnen een vervuilde omgeving, 

een gedekte mergelplaat, 
bewerkt met inscr ipt ies, l i jnen en gaten. 
Op de top van de Vaalserberg een centraal 

bestuurscentrum, omgeven door een uitgestrekt 
jachtbos. 

Op het uitgespreide tapis vert objecten van 
het romantische landschap: eikendreven, 

italiaanse populieren, hellingbossen, wijngaarden. 
De mijnengordel overwoekerd tot een eindeloos 

ruineveld. 
Grind- en mergelgaten als canyons. 

Arcadische overpeinzingen. 

Arcadische Overpeinzingen 

'Arcadische overpeinzingen' is een originele, in de tekst sterk beeldende in
zending; een bijna poëtische utopie. De mooi uitgevoerde toelichting rept 
bijvoorbeeld van 'een veld van herinneringen': de oude mijnengordel, in bezit 
genomen door een woud van berken. Het kaartbeeld wordt door een jurylid 
geroemd om de treffende weergave van het landschap als een continuüm 
waarin ingrepen als grove inscripties contrasteren. De meerderheid vindt 
het kaartbeeld echter te grof en met onvoldoende realiteitswaarde. 

Arcadische overpeinzingen is an original and, especially in the text, a strongly graphical 

entry; an almost poetic utopia. The beautifully presented written explanation conjures up, 

for example, 'afield of memories': the old mining belt, taken over by a forest of birch trees. 

The map is praised by one member of the jury for the striking reproduction of the landscape 

as a continuum in which changes contrast as coarse inscriptions. The majority feels the 

map to be too coarse and too abstract. 
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Close Encounters 

In heldere en toegankelijke panelen presenteert 'Close 
Encounters' een ecologisch getint plan dat echter aan de oppervlakkige kant 
blijft. Veel verder dan 'een stabiel ecologisch raamwerk met daarbinnen ruim
te voor stedelijke ontwikkelingen' gaat 'Close Encounters' niet. De jury mist 
in de toelichting en in de ontwikkelingsschets een goed onderbouwd stede
lijk concept. 

In clear and accessible panels Close Encounters presents an ecologically-tinted plan which, 

however, remains rather superficial. It does not come much further than 'a stable 

ecological framework with space for urban developments'. The jury misses in the written 

explanation and the development sketch a well argued urban concept. 
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DG Midden-Maas 

'DG Midden-Maas' presenteert het zogenaamde Douaniere Gewestplan. Het 
gedegen werkstuk stoelt op een indeling in zogenaamde gebiedsontwikke-
lingsklassen, variërend van 'ecologisch waardevolle' tot 'grootstedelijke 
multifunctionele' gebieden. 'DG Midden-Maas' besteedt veel aandacht aan 
procedures en middelen. De presentatie wordt niet als zeer wervend erva
ren en de vormgeving en de visie evenmin. „Een streekplan met weinig dat 
we nog niet kennen", aldus een jurylid. 

DG Midden Maas presents the so-called 'Customs' regional plan. This thorough piece of 

work is focussed upon a rather rigid division into classes ofareal development, varying 

from 'high ecological value' to 'large urban multifunctional' areas. DG Midden Maas 

devotes a great deal of attention to procedures and implementation. The presentation is not 

regarded as very inspiring, neither is the plan or the vision. A regional plan with little that 

we do not already know', according to one member of the jury. 
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Doorgangk, passage, corridor, transit 

Uit het forse informatiepakket van 'Stad en land op de helling' knipte en 
scheurde de inzender van 'Doorgangk, etc.' het materiaal voor zijn werk
stuk: een verzameling prenten met in vier talen onderschriften waarin op 
prikkelende wijze te hooi en te gras het gebied, de historie en de planning 
aan bod komen. 
Maar met aardige fragmenten als: ,,bij snellere wereld; meer langzame indi
viduen, zoals bomen, planten" kan de jury toch onvoldoende uit de voeten. 

This entrant extracted material from the extensive information package of 'Town and 

country on the slope' for his piece of work: a collection of pictures, subtitled in four 

languages, in which the area, its history and planning are presented in a provocative and 

chaotic way. The jury, however, can do little with pleasant fragments such as 'in a faster 

world; more slow individuals such as trees and plants'. 
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De Euregio: 
- is centraal gesitueerd, 
- goed ontsloten, 
- en bezit potentie als hoogwaardig woon-

werkmi1ieu. 

Momenteel komt die potentie niet tot zijn 
recht: 

de natuur is sterk teruggedrongen en 
staat onder druk, 

- er zijn situaties ontstaan waarbij 
stedelijke nog landelijke grondgebruiks-
vormen goed tot hun recht kunnen komen. 

Om de potentie tot zijn recht te laten 
komen moet: 
- aandacht worden geschonken aan de ont

wikkeling van de natuur en van ecologi
sche vormen van grondgebruik. 

- worden gestreefd naar een betere orde
ning van grondgebruiksvormen. 

Dit houdt onder andere in dat: 

Bij de ontwikkeling van 'eco' gaat men op 
zoek naar gradientrijke gebieden en let 
men op continuiteit: daarbij komt men te
recht op hellingen en langs waterlopen: 
'eau'. 

De ontwikkeling van 'eco' resulteert zo in 
een netwerk. Via dit netwerk kan samenhang 
en binding tussen de diverse grondgebruiks
vormen worden bereikt. 

Daar 'eco' de bron van het leven vertegen
woordigt, en van belang is voor de leefom
standigheden in de Euregio kan men spreken 
over 'eau de vie". 

Eau de vie 

'Eau de vie' wil het spanningsveld tussen stad en land inruilen voor een 
driehoeksverhouding tussen ecologische, agrarische en urbane vormen van 
grondgebruik. Het heldere en goed opgebouwde verhaal leidt tot een plan 
waarin nadruk ligt op de ecologie. De jury waardeert het streven naar de 
integrale benadering van het probleem. Hoewel de jury 'Eau de vie' tot de 
categorie van betere inzendingen rekent, mist ze werkelijk originele ideeën 
en een degelijke onderbouwing. 

Eau de Vie wants to pursue a triangular approach to ecological, agrarian and urban land 

use forms rather than explore the field of tension between town and country. The clear and 

well-argued explanation leads to a plan in which the emphasis is placed on the ecology. 

The jury values the attempt at an integrated approach to the problem. Although the jury 

places Eau de Vie in the category of better entries, it misses really original ideas and a 

sound underpinning. 
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Limburg aan Zee 

Met „verrukkelijke" terreinschetsen zocht 'Limburg aan Zee' de lokatie voor 
een verdiept aangelegde stad in het Mergelplateau. Het gedurfde idee zorgt 
binnen de jury voor de nodige discussie. Wordt zo'n nieuwe stad geen twee
de Bijlmer? Een soort onderaardse gevangenis? En wat zijn de hydrologi
sche consequenties? De onderbouwing van 'Limburg aan Zee' is niet consi
stent en de tekst en de panelen zijn voor de jury onvoldoende toegankelijk 

With 'delicious sketches Limburg aan Zee sought the location of a submerged city in the 

Mergelplateau. This courageous idea produced considerable discussion amongst the jury. 

Will the new city become a second Bijlmer? A kind of underground prison? And what are 

the hydrological consequences'? The underpinning of Limburg aan Lee is not consistent and 

the text and the panels are felt by the jury to he inaccessible. 

samenvatting va.n het ingezonden werkstuk . 

de inzending is een voorstel om het zwaartepunt 

van nederland-distributieland vanuit de randstad 

naar de euregio maas-rijn te spreiden . 

de inzending bestaat uit de volgende elementen '• 

vaarwegen ; in deze inzending wordt voorkomen , 

dat het rivierenland door een 1ateraalkanaal 

wordt aangetast 0 

de te verbreden en in oostelijke richting naar de 

euregio uit te breiden zuid-wil1emsvaart versterf 

de kwaliteit van de as nederland-waterland <> 

luchtvaa.rt : een voorstel tot spreiding van de 

congestie m en boven de randstad , gebaseerd op 

recente onderzoeksresultaten 

nationaal park : in het proefgebied "nationaal 

landschap mergelland"wordt verwezen naar een 

middeleeuwse landschapsreconstructie , waarbij in 

deze inzending zelfs het amoveren van recente 

aantastingen is opgenomen • 

het wonen : de tegenstrijdige belangen voor het 

karakterbehoud van het heuvelland en de toenemen

de emancipatorische ruimteeisen die aan het woon-

volume worden gesteld heeft geleid tot het con

cept van een stedelijk grid , te projecteren in 

de ontgraving van het omstreden concessiegebied . 

met de aanleg van gecombineerde sneltram- en 

autotunnels blijft de ecologische' infrastructuur 

op het plateau behouden • 

in het ontwerp is door participatie architectuur 

een grote gebruiksmogelijkheid aangegeven • 
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Europese eenwording is een langdurig en moeizaam proces. Een ge

zamenlijke landbouwpolitiek, een afgestemde dienstregeling voor 

trein- en vliegtuigverkeer, een Europees milieubeleid, een ge

meenschappelijke monetaire politiek, etc., e t c , allemaal verschil

lende zaken die echter op één punt overeenkomen: het komt alle

maal moeilijk van de grond. En op regionaal probleem herhaalt 

zich het probleem. Ook daar blijkt het nog bijzonder lastig om 

een al te nationaal perspectief te doorbreken. Landsgrenzen bete

kenen veel. Na 1992 zijn ze (nog) niet verdwenen. Weliswaar kunnen 

ze dan makkelijker worden gepasseerd en heersen aan weerszijde 

voor sommige zaken eenzelfde regiem, voorlopig blijven de Europese 

grenzen scheidslijnen tussen zelfstandige politiek en bestuurlijke 

hiërarchieën. De vraag is hoe op Euroregionaal niveau toch tot 

een vorm van samenwerking te komen. In dit ontwerp 'loei singulari' 

wordt een aantal concrete projecten geformuleerd die een dergelijke 

samenwerking (gedeeltelijk) realiseert of op z'n minst dichterbij 

brengt. Dit praktisch antwoord op de vraag berust in feite op 

een hypothese, namelijk dat het mogelijk zou zijn om - bottom up -

vanaf locaal niveau met een aantal duidelijk afgebakende projecten 

een grotere en meer omvattende Europese samenwerking tot stand 

te brengen. Is deze hypothese realistisch? Deze vraag is niet 

met absolute zekerheid te beantwoorden (dat geldt trouwens voor 

veel vragen over de 'Europese' toekomst). Het hier gepresenteerde 

ontwerp probeert in ieder geval de hypothese te ondersteunen en 

daarmee een tegenwicht te bieden tegen dominante top down bena

deringen, die Europese vraagstukken proberen op te lossen via 

stelsels van centralistische (en burocratische) regelgeving. 

Concrete projecten hebben het voordeel dat er niet al te 

lange tijd tussen ontwerp en uitvoering hoeft te liggen. Politici 

en bestuurders (aanweerszijde van de grenzen, onder verschillende 

nationale hiërarchieën) zullen daardoor geneigd zijn sneller tot 

onderlinge samenwerking te komen. Daarbij komt dat de projecten 

zich 'dichtbij huis' afspelen en daardoor meer tot de verbeelding 

van regionaal betrokkenen spreken. Zo'n Euroregionale coöperatie 

zou wel eens smerend kunnen werken op de hogere bestuursmachi-

nerieen van elk land. In dit ontwerp voor de Euroregio Maas-Rijn 

zijn projecten gekozen op de gebieden cultuur & geschiedenis, 

natuur & ecologie, infrastructuur, economie, wetenschap & techniek, 

stadsontwikkeling & landschapsbeheer, en tenslotte, locaal bestuur. 

Uiteindelijk zijn deze gebieden gecondenseerd in een 12-tal projec

ten (zie voor een gedetailleerde beschrijving verderop). De vraag 

hoe op regionaal niveau tot Europese samenwerking te komen, kan 

nu in het ontwerp worden beantwoord door de ruimtelijke en functio

nele situering en detaillering te presenteren van de 12 bijzondere 

en zelfstandige plaatsen in de regio, dat wil zeggen, van de 12 

loei singulari. 

airport Beek 

Een locus met een voor de regio ontwikkelingsstrategische betekenis 

is de, sterk uit te breiden luchthaven bij Beek. Vergroot met 

bedrijfsterrein(reservering) en oostwestbaan, optimaal verbonden 

met locaal en internationaal wegennet en voorzien van eigen trein

station (Euregiorail) vormt de airport een belangrijke economische 

en infrastructurele stimulans. 

bi-nationaal 

Een dubbelstad Kerkrade-Herzogenrath biedt een uitstekende gelegen

heid voor een politiek-bestuurlijk experiment. Dit project voor

ziet in één formeel gemeentelijk territorium voor de nu nog af

zonderlijke plaatsen. Het ontwerp van de locus bestaat dit keer 

uit een planologisch-stedebouwkundige onderlegger ten behoeve 

van de ruimtelijke inrichting van het stadsgebied e.o. wanneer 

dit onder het bestuur van één, bi-nationale autoriteit valt. 

Luikse loei 

Schaal, maat en functie-concentratie van de agglomeratie Luik 

zijn moeilijk vergelijkbaar met andere stedelijke gebiedsdelen 

in de regio. Luik is gewoon het grootst. De regio kan het zich 

daarom niet permiteren deze stad en directe omgeving te verwaar

lozen. Anders gezegd, als de huidige, verontrustende situatie 

in deze Waalse metropool niet verbeterd, heeft dat een negatieve 

uitwerking op de Euregio als geheel. Hier moet dus iets aan gedaan 

worden. Een aantal loei zijn daarom bijna exclusief op het Luikse 

georiënteerd. 

De laatste locus van Luik ligt in Maastricht e.o. Direct 

aansluitend op het gebied ten noorden van Visé ligt tot aan de 

oude binnenstad van Maastricht een ontwikkelingszonè die Euregio-

naal gezien fungeert als uitloper van de Luikse agglomeratie. 

De locus Luik-Maastricht staat eveneens in voor de ontwikkeling 

van het Maasdalgebied. Hierbinnen kan Maastricht een bijzondere 

functie voor Luik vervullen (vergelijkbaar met een eigentijdse 

variant op de functie van Bath voor Londen in de vorige eeuw). 

Research and Development (R&D) 

Het complemmentariteitsbeginsel van de Euregionale planologie 

c.q. het ontwerp van loei toont zich heel duidelijk in de drie 

op te zetten centra voor research & development. Aansluitend op 

de bestaande (complementaire) universitaire centra van Aken, 

Hasselt-Genk (Diepenbeek) en Luik worden drie loei R&D opgericht 

ten behoeve van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en tech

nologische innovatie. 

tussen Valkenburg en Drielandenpunt 

Een locus buiten de directe invloed van stedelijke zones ligt 

bij Valkenburg. In de eerste plaats zijn de ontwikkelingen hier 

geënt op de recreatieve functie die het plaatsje reeds vervult. 

In het kader van de locus zal die functie worden versterkt. Als 

onderdeel van ontwikkelingen stroomopwaarts langs Geul (en Gulp) 

neemt de recreatieve functie echter af om plaats te maken voor 

natuurbouw. Locus Valkenburg/Geul slingert zich vanaf het dal 

omhoog, tegen de Limburgse hellingen op. Daar is het rustig en 

overheerst de gecultiveerde natuur. 

De Nederlandse natuurbouw concentreert zich verder in het 

stroomgebied van Geul en aanverwante riviertjes. Het is echter 

dan wel noodzakelijk dat dit stroomgebied onder één ecologisch 

beheer wordt gebracht. Dit beheersgebied omvat ook een deel van 

Wallonië en het territorium van de twaalfde locus: Drielandenpunt. 

Al naar gelang de regio en loei meer ontwikkelen, groeit Drielan

denpunt uit tot een museumpark, waarin geschiedenis en cultuur 

van de regio in een 'natuurlijke' omgeving educatief en aansprekend 

worden gepresenteerd. Het museum vormt, hoog gelegen, straks in 

het Euregionaal relief, in het toekomstige grenzeloze Europa het 

cultuurhistorisch bewustzijn van de regio aan haar inwoners. 

Loei Singulari 

De projectmatige aanpak van 'Loei Singulari" geeft aanleiding tot discussie: 
biedt de 'locale' benadering in deze regio vol grenzen inderdaad meer per
spectief dan de boven-regionale? In ieder geval levert 'Loei Singulari' enke
le goede, originele en uitvoerbare ideeën. Grote bezwaren heeft de jury tegen 
de ogenschijnlijk logische wijze waarop de ligging van de 'Loci' is bepaald 
(een maatraster van 10 bij 10 kilometer, vervolgens selectie en verschui
ving). Slechts een enkel jurylid is geneigd de inzender deze onnodige 
„dwaasheid" te vergeven. 

The project oriented approach of Loci Singulari gives rise to discussion: does the 'local' 

approach in this region full of frontiers in fact offer more perspective than the regional? In 

any case Loci Singulari produces several sound, original and feasible ideas. The jury has 

great problems with the apparently logical way in which the siting of the 'loci' is determi

ned (a measured framework of 10 by 10 kilometres, followed by selection and shift). Very 

few members of the jury are inclined to forgive the entrant this unnecessary 'foolishness'. 
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LVE 92 

Een wat saaie analyse van landelijke en stedelijke gebieden leidt tot een 
nogal vanzelfsprekende zonering in het ontwikkelingsvoorstel. Luik wordt in 
'LVE 92' gezien als het centrum van een 'polynucleaire verstedelijkingszo-
ne'. 
De jury mist in de plannen en in de toelichting een wervende visie. Ook de 
panelen kunnen de jury niet overtuigen. 

Somewhat dull analysis of rural and urban areas leads to a somewhat obvious zoning in the 

development proposal. Luik is seen in LVE 92 as the centre of a 'polxnuclcar urbanisation 

zone'. The jury misses in the plans and the explanation an inspiring vision. Also, the panels 

cannot convince the jury. 
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Bos en Stad der Kennis 
Als uitgangspunt gelden regionale identiteiten: 
van delfstofwinning tot bronsgroen eikehout, van 
taalstrijd tot Eurocontrol, van gastronomische 
bijzonderheden tot buikproducten, van restauratieve 
stad tot top-instituten. Al deze eigenschappen 
worden opgepakt en uitgebaat om het slot van de 
achtertuin te krijgen. Door sluimerende talenten 
uit te buiten openent een regionaal naar binnen 
gekeerd landschap en een lokaal op zichzelf 
gericht volk het vizier op de buitenwereld. 
Van achtertuin tot voorhof. 
De grenzen tussen wonen en herscheppen vervagen. De 
toekomst gaat gepaard met grote schaalsprongen 
tussen lokale, regionale en continentale niveaus. 
Er ontstaat frictie tussen diverse patronen. Het 
continentale niveau priemt in het lokale; het 
regionale niveau schurkt en schuurt langs het 
continentale. Tijd en ruimte sluiten niet logisch 
op elkaar. 
De nieuwe nomade verplaats zich, met het hoofd in 
de wolken, in hoog tempo over de aarde om telkenma
le ergens neer te strijken en nergens wortel te 
schieten. Rechtgeaarde Limburgers zien hun trage 
wereld doorsneden met lijnen van een ander 

Nomade 

'Nomade' heeft veel weg van een bijbelvertelling. Het poëtische verhaal over 

'een plek waar de Heer wil wonen' is met plezier gelezen. Maar de lyrische 

schetsen en prikkelende uitspraken over bijvoorbeeld de spanning tussen 

continentale en lokale patronen, geven de jury uiteindelijk geen herkenbaar 

beeld. Het verhaal is daarvoor te weinig gevisualiseerd. 

Een enkel jurylid vindt de plantekening mooi en dichterlijk. De meerderheid 

houdt het echter op ontoegankelijk. 

Nomade resembles in many ways a biblical narration. The poetic story about 'a place 

where the Lord wants to live' was read with pleasure. But the lyrical sketches and 

provocative statements about, for example, the tension between continental and local 

patterns do not, in the end, provide the jury with a recognizable picture. For this the story 

contains too little visualisation. A few members of the jury find the plan drawing beautiful 

and poetic. The majority, however, finds it inaccessible. 
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Ouver tu re 2 0 1 5 : een aanzet voo r 

d e E u r e g i o . M o m e n t e e l e e n 

v e r z a m e l i n g p e r i f e r e g e b i e d e n , 

g e t e k e n d d o o r s t e e n k o o l w i n n i n g . 

Het v e r v a g e n v a n de g renzen na 

1992 open t een n ieuw p e r s p e c 

t ie f ; de E u r e g i o w o r d t w e l l i c h t 

het e c o n o m i s c h b randpun t v a n de 

agg lomera t i es R a n d s t a d , R u h r g e -

b i e d en P a r i j s . Dit b l i j f t t o e 

k o m s t m u z i e k als niet al le p o t e n 

t ies in het g e b i e d op t imaa l benu t 

w o r d e n . 

Elk d e e l g e b i e d heef t z i jn e i g e n 

kwa l i te i ten en g e b r e k e n . M a a s 

t r i ch t kan v a n w e g e d e l i g g i n g 

c e n t r u m f u n c t i e s voo r het g e h e l e 

g e b i e d v e r v u l l e n : d i e n s t v e r l e n i n g . 

Bij de om l i ggende kernen w o r d e n 

d e p laa t se l i j ke p o t e n t i e s z o v e e l 

moge l i j k a a n g e w e n d o m d e te 

k o r t k o m i n g e n t e c o m p e n s e r e n . 

P r o d u c t i e - en d i s t r i b u t i e f u n c t i e s 

w o r d e n e r v e r s t e r k t n a a s t 

h o o g w a a r d i g e b e d r i j v i g h e i d . Le i 

d r a a d h i e r v o o r i s m e n g i n g v a n 

w o n e n e n w e r k e n e n d i v e r s i f i 

cat ie van de bes taansbas is . T rad i 

t i o n e l e m o n o c u l t u r e n w o r d e n 

d o o r b r o k e n . Met s lech ts e n k e l e 

i n g r e p e n in de in f ras t ruc tuu r en 

e e n c o n s i s t e n t v o o r w a a r d e n 

s c h e p p e n d be le id kunnen e c o n o 

m i s c h e o n t w i k k e l i n g , l e e f m i l i e u 

en eco log ie geop t ima l i see rd wor 

den. 

Ouverture 2015 

In een weloverwogen toelichting kiest 'Ouverture 2015' voor een pragma
tische benadering en beperkt ze zich tot vooral economische aspecten. Een 
uitgangspunt is dat 'de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied bovenal wordt 
bepaald door de produktiestructuur in de agglomeraties'. De jury vindt 
'Ouverture 2015 te zeer op Maastricht gericht. Ook mist ze een visie op 
belangrijke andere aspecten, zoals de inrichting van het landelijke gebied. 
Bovendien vindt ze dat de inzending te weinig originele, vormgevende kwa
liteiten heeft. 

In a well-balanced explanation Ouverture 2015 chooses a pragmatic approach and restricts 

itself primarily to economic aspects. A starting point is that 'the spatial development of the 

area is determined above all by the production structure in the agglomerations'. The jury 

feels that Ouverture 2015 is too strongly oriented upon Maastricht. It also misses a vision 

on other important aspects, such as the planning of rural areas. Moreover, it is of the 

opinion that the entry has too few original, creative qualities. 
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Samenvat tins; 

Ontwikkelingen in de maatschappij en de 
techniek hebben gezorgd voor een loskop
peling van de verschillende landschappe
lijke en maatschappelijke eenheden. Er 
ontstaat een nieuwe, hogere orde, waar
voor een nieuwe structuur gezocht moet 
worden. Hierbij zijn reliëf en water de 
aanknopingspunten, ze zijn structurerend, 
verbindend,natuurlijk en doorgaand. Ze 
vormen de schakel tussen mens en natuur, 
stad en land en de verschillende steden 
en landen onderling. 
De landschappen in het studiegebied,ont
staan door een samenspel tussen abiotische, 
biotische en antropogene factoren, hebben 
verschillende verschijningsvormen en func
ties. 
Het natuurlijke brongebied, een gevarieerd 
en gedifferentieerd landschap biedt plaats 
aan een groot aantal levensgemeenschappen. 
De overgang naar de stedelijke Oostelijke 
Mijnstreek en het Maasdal is geleidelijk; 
het landelijke en het stedelijke wordt hier 
aan elkaar geschakeld door bodpartijen en 
recreatieve functies• 
Het Maasdal, welke een antropogene zone is 
wordt gedomineerd door stedelijke, recrea
tieve en bosbouwkundige functies 
De gebieden boven de Oostelijke Mijnstreek 
en tussen Luik en Hasselt zijn door grond
soort en de relatieve vlakheid geschikt 
voor grootschalige landbouw, met name akker
bouw . 

Schakel 

In mooie en rustige beelden presenteert 'Schakel' een plan dat vooral eco
logisch van aard is. Het veelbelovende idee van 'schakels' tussen mens en 
natuur en stad en land, wordt echter onvoldoende uitgewerkt en krijgt zo te 
weinig inhoud. Het beeld van de verstedelijking is onduidelijk. 
Het ecologische verhaal is keurig maar niet verrassend. 

/// beautiful and tranquil pictures Schakel presents a plan that is mainly ecolgical in nature. 

The promising idea of 'links' between man and nature and town and country is, however, 

insufficiently developed and has, therefore, too little content. The visualisation of the 

urbanisation is unclear. The ecological theme is sound but not surprising. 
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Ster 

Een ontwerpersbenadering met een duidelijk idee: een ovale ring van ste
den rond het centrum Maastricht. De jury vindt het idee echter onvoldoende 
onderbouwd en uitgewerkt. 
De jury mist in 'Ster' een integrale visie; het plan is te veel op Maastricht 
gericht. Bovendien vindt de jury de ideeën door de presentatie slecht toe
gankelijk. 

A designer's approach with a clear idea: an oval ring of cities around the centre, Maas

tricht. The jury feels, however, that the idea is insufficiently underpinned and developed. 

The jury misses in Ster an integrated vision; the plan is too much oriented upon Maastricht. 

Moreover, the jury is of the opinion that the ideas are poorly accessible because of the 

presentation. 
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We zijn gefascineerd geraakt door de geschiedenis en de mogelij
ke toekomst van de Euregio Maas-Rijn als "land zonder grens." 
De samenhang in het centrale gebied kan worden versterkt door 
verbinding i.p.v. scheiding en complementariteit i.p.v. concur
rentie na te streven. Ruimtelijk kan dit worden bereikt door de 
ontwikkeling, organisatie en vormgeving van vier verbindende 
zones en vier complementaire centra. 

In aansluiting op het "gemeenschappelijke klimaat" gebaseerd op 
gedeelde historische ervaringen, de ontluikende samenwerking in 
het kader van de Euregio Maas-Rijn, de strategische ligging in het 
Europa van na 1992 en de verschillende natuurlijke en culturele 
kwaliteiten van het gebied, zou ook ruimtelijk de stap van schei
ding naar verbinding moeten worden gezet. 
In de Voerstreek is het identiteits-en loyaliteits vraagstuk van een 
grensgebied zo intens aan de oppervlakte gekomen, dat aan de 
positie van juist dit gebied niet kan worden voorbijgegaan. De opga
ve, die we ons hier hebben gesteld is: maak van een diepte
punt een hoogtepunt in aansluiting op het eigen karakter van het 
gebied in verhouding tot de centra Luik, Aken en Maastricht. 

Voor de zone tussen Luik en Aken biedt de ligging tussen 
enerzijds de Ardennen en anderzijds de transportassen van 
autoweg en TGV mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe 
bedrijvigheid en het versterken van het wervend woonmilieu. De 
karakteristiek van deze zone is ontwikkeling. De naam Gouden 
Rand sluit aan bij de oriëntatie op de Vesdre en de bosrand. 
Ten noorden van Maastricht tot voorbij Aken ligt de mijnstreek. In 
dit gebied is vooral de verspreide bebouwing en de onduidelijke 
overgang stad-land opvallend; een herkenbare structuur ont
breekt. Voor deze zone is herstructurering noodzakelijk . 
Nieuwe groenvoorzieningen vormen een gevarieerde Landstad. 
Maastricht en Luik worden verbonden door de Maas en het 
Albertkanaal, waarlangs relatief vuile en deels in verval geraakte 
industrieën zijn gevestigd. Bovendien is het 'eiland'karakter van 
deze zone verloren gegaan. Sanering en herstel van een 
multifunctionele eiland-structuur biedt uitkomst: Maaseilanden. 
Centraal in het gebied ligt het Heuvelland, dat met zijn golvende 
heuvels en wijdse uitzichten een uniek element vormt op de over
gang van de Ardennen naar de Maas. Het rustige landelijke karak
ter, met recreatieve voorzieningen aan de randen moet gewaar
borgd blijven. Reservering is hier dan ook het uitgangspunt. 

Luik is groot geworden door de vele op de kolenmijnen langs de 
Maas gebaseerde industrieën. Ook nu nog is de overslagfunctie van 
trein naar schip van belang. De achteruitgang van destaai-
industrie maakt het noodzakelijk ook naar nieuwe activiteiten 
te zoeken; daarbij kan worden ingespeeld op de reeds aanwezige 
functie in de distributie-sector. Per saldo is Luik een centrum van 
industrie, distributie en logistiek. 
De historische betekenis van Aken blijkt uit de nog steeds grote 
toeristische aantrekkingskracht van het stadscentrum. In de 
laatste tien jaar zijn activiteiten op het gebied van research en deve
lopment sterk in ontwikkeling gekomen. Deze ontwikkeling kan 
worden benut voor de uitbouw van Aken als centrum van R&D. 
In Maastricht is de historische binnenstad in de jaren zestig en 
zeventig vrijwel geheel gerestaureerd. Een groot aantal europese 
instituten op het gebied van de verwerving en overdracht van 
kennis hebben zich wellicht mede daardoor hier gevestigd. Met de 
opening van het MECC kan de stad zich ontwikkelen tot een cen
trum van kennisuitwisseling en -overdracht. 
Van geheel andere aard is het nieuwe centrum dat in en rond de 
Voerstreek tot ontwikkkeling wordt gebracht: de Ziel. Zijn de drie 
steden vooral gericht op economische activiteiten en een vol
waardig stedelijk milieu, in de Ziel ligt het accent op rust en 
bezinning. In het hart van het autovrije gebied is een research- en 
retraite-centrum gelegen. Bezoekers bereiken de Ziel via de rand
wegen en de recreatieve spoorlijn die van Tongeren naar Aken 
loopt en een station heeft in Sint-Martens-Voeren. Dit is tevens 
het vertrekpunt van wandel- en fietsroutes in het gebied. 

Ziel & Zaligheid 

De historisch-geografische toelichting van 'Ziel & Zaligheid' is helder en 
verfrissend, en dat geldt ook voor het basisconcept en de plankaart. Origi
neel is het kiezen van de Voerstreek als 'Ziel' en uitgangspunt van het ont
werp. Toch mist 'Ziel & Zaligheid' iets. De presentatie heeft geen eenheid in 
stijl en leuke ideeën krijgen in de tekening net niet genoeg schwung. De 
voorgestelde 'herstructurering' van de mijnstreek in een 'Landstad' door het 
aanzetten van de stadsranden met bos, vindt de jury te mager om van wer
kelijke herstructurering te kunnen spreken. 

The historical-geographical explanation of Ziel & Zaligheid is clear and refreshing, which 

is also true of the basic concept and the plan map. The choice of the Voerstreek as 'soul' 

and starting point for the plan is original. Yet Ziel & Zaligheid lacks something. The 

presentation has no unity of style and good ideas do not receive enough flourish in the 

drawing. The proposed 'restructuring' of the mining area into a 'Land city' by adding 

wooded areas to the urban fringes is found by the jury to be too insubstantial to really speak 

of restructuring. 
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906 

Een matige presentatie en onduidelijke schetsen maken de inzending '906' 
niet zo toegankelijk. De panelen zijn niet goed gestructureerd en het ont
werp is onduidelijk. 
De jury heeft moeite de ideeën van '906' te volgen. 
Een leuke aanzet als bijvoorbeeld de detailtekening voor Luik krijgt te weinig 
een vervolg. 

A moderate presentation and unclear sketches render 906 rather inaccessible. The panels 

are not well structured and the plan is unclear. The jury has difficulty in following the ideas 

of 906. A good starting point such as, for example, the detailed drawing of Luik has too 

little follow-up. 
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de opdracht 
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Uitgaande van de in het pr i jsvraagprogramma geformuleerde prob leem

stel l ing worden ontwerpvoors te l len voor de ontwikkel ing van het gege

ven s tud iegebied verwacht . De g lobale omvang van het s tud iegebied is 

wee rgegeven in het p r i j sv raagprogramma. 

Gev raagd wordt : 

a . een g lobale karakter ist iek te geven van de bes taande si tuat ie, waar

bij aandacht moet wo rden bes teed aan : 

- de funct ionele opbouw van het landeli jk en stedel i jk geb ied , zowel in 

economisch als in eco log isch opzicht (patroon en structuur van func

t ies); 

- de v isueel-ru imtel i jke o p b o u w (patroon en structuur van ruimtel i jke 

e lementen) ; 

- het reliëf, de geo log ische opbouw en de bodemkund ige situatie (de a-

biot ische ondergrond) ; 

b. de verander ingsprocessen wat betreft het w o n e n , werken en de eco

logische si tuat ie, weer te geven zoals U die ziet; 

c. op basis van Uw visie op / ana lyse van de bes taande situatie en de 

g e n o e m d e te verwachten ontwikke l ingen (vervat in a. en b.) een ont

werpopdrach t en structurele u i tgangspunten te fo rmuleren ; 

d . con form de ge formuleerde on twerpopdracht , een ontwerpvoors te l te 

doen voor de ontwikkel ing van het s tud iegebied (ontwikkel ingsschets) ; 

e. één en ander te i l lustreren aan de hand van 1 of 2 concrete voor

bee lden op lokaal n iveau naar keuze. 

In de presentat ie dient b i jzondere aandacht te worden geschonken aan 

de beeldtaal . 

Het in te d ienen werks tuk dient te bestaan uit: 

- max imaa l 2 b laden van 90 cm breed en 135 cm lang 

Op deze bladen moeten de getekende regionale ontwerpvoorstel len voor 

de ontwikkel ing van het geb ied en de ui twerking(en) op lokale schaal 

(bovengenoemde onderde len d. en e.) wo rden gepresenteerd in zwart / 

wit of kleur. Aan te houden scha len z i jn: 

voor de ontwikke l ingsschets : 1:100.000; 

voor de u i twerk ing(en) : 1:50.000 (zonodig aan te vul len met schetsen 

op schaal 1:25.000). 

De teken ingen mogen door lopen van het ene blad naar het andere ; in 

dat geval moet er wel rekening mee worden gehouden dat de b laden 

met een tussenru imte van 2 a 3 cm geëxposeerd zul len worden . 

De b laden d ienen te bestaan uit v lak, oprolbaar, l ichtgewicht mater iaa l . 

De informat ie die erop wee rgegeven wordt , moet op een afs tand van 

ongeveer 1 m leesbaar zi jn. Dit betekent een min imale let terhoogte van 

3 mm en een min imale l i jndikte van 0,5 m m . Elk blad dient in de rech-

te ronderhoek motto en bladletter te bevat ten. 

- een toel icht ing van in totaal max imaa l 10 A4 

De toel icht ing moet in teken ingen , schema 's , foto's etc. en max imaa l 

1500 woorden tekst, in ieder geval de visie van de inzender op de ka

rakterist iek van , en de te ve rwach ten ontwikke l ingen in het geb ied , als

mede de te formuleren ontwerpopdracht en ui tgangspunten (onderdelen 

a., b., en c.) omvat ten . 

Indien gewens t kan in deze toel icht ing plaats worden ingeru imd voor 

aanvu l lende informatie over de ontwerpvoors te l len , voorzover de grote 

presentat ieb laden (zie boven) hiervoor geen ruimte b ieden (e.e.a. ech

ter zonder het gegeven m a x i m u m van 10 A4 te overschr i jden) . 

Elke pag ina dient in de l inkerbovenhoek motto en pag inanummer te 

bevat ten. 

- een samenvat t ing van het ingezonden werks tuk in woo rd en beeld op 

een blad van 30 bij 30 c m . 

De samenvat t ing zal - onder voo rbehoud - worden o p g e n o m e n in het 

juryrappor t en moet daa rom reproduceerbaar zijn in zwart /wi t . 

De op het b lad open te laten u i tspar ingen zijn bedoe ld voor (uniforme) 

weergave van het motto waaronder word t ingezonden, pag inanumme

ring en weergave van het ju ryoordee l . (Voor pr i jswinnaars kan een 

andere wi jze van presentat ie van het werks tuk in het juryrappor t worden 

gekozen.) 

De werks tukken mogen zowel in het neder lands, als in het duits, f rans 

of engels worden ingezonden. 
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colofon 

De pr i jsvraag „ S t a d en land op de hel l ing" is mogel i jk gemaak t door 

f inanciële b i jdragen van onder meer: 

- de Ri jksplanologische Dienst (RPD) 

- de direct ie Bos- en landschapsbouw van het Minister ie van Landbouw 

en Visseri j 

- het Minister ie van Bui ten landse Zaken 

de provincia le besturen van : 

- L imburg 

- Zu id-Hol land 

- Over i jssel 

- F levoland 

- Noord-Hol land 

- Gron ingen 

- de gemeentebes tu ren van : 

- Maastr icht 

- Heer len 

- Kamer van Koophande l en fabr ieken voor Maastr icht en omst reken 

Secretar iaat jury: 

ir H. Leef lang, 

in samenwerk ing met ir Ge rda Roeleve ld en ing. P. S toop 

Bestuur Eo Wi jersst icht ing: 

prof. i r W.J .G . van Mour ik, voorzi t ter 

ir H.W. St ruben, v ice voorzi t ter 

mr i r A .W. Har tman , penn ingmees te r 

ir H. Leef lang, secretar is 

ir P. Spi jk 

Redact ie en tekst : ir H. Ha rsema 

Vormgev ing en lay-out: Ri jksp lanologische Dienst, Afdel ing Graf ische 
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