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helaas nog niet het boek geworden dat
kan dienen om de verdiensten van deze
begaafde Vlaamse hippie onder het volk
te brengen. Geïnteresseerden beginnen
liever met Urbi et Orbi, om pas daarna de
essays van het nu verschenen boek erbij
te nemen. ■
Bernard Colenbrander
Technische Universiteit Eindhoven
b.j.f.colenbrander@tue.nl

Grensland/Borderland. Geschiedenis
en toekomst van het grenslandschap.
Atlas, essays en ontwerp
Mark Eker en Henk van Houtum,
Blauwdruk, Wageningen, 2013
Isbn 9789075271546, 416 pp, € 34,90

Zoals in uw tuin de composthoop
waarschijnlijk aan de rand van het
perceel staat, om stank en ongedierte op
afstand te houden, zo staan er ook aan
de landsgrenzen veel noodzakelijke maar
vervuilende functies. Grenzen doen bovendien gekke dingen met infrastructuur:
veel infrastructuur loopt parallel aan de
grens en slechts weinig infrastructuur is
grensoverschrijdend. Ook opvallend aan
de grens: een concentratie van functies
die aan de overzijde illegaal of duur
zijn. Denk aan gokken, vuurwerk, seks,
drugs en alcohol. Grenzen zorgen op alle
schaalniveaus in de ruimtelijke ordening
voor onregelmatigheden. Deze invloed
van grenzen op de ruimtelijke ordening,
stedenbouw en landschap noemen we
borderscapes. Het dossier Hedwigepolder
is een bijna surreëel voorbeeld van de
absurde vormen die grensoverschrijdende
onderhandelingen kunnen aannemen.

Met hun boek Grensland presenteren
de hoofdauteurs Mark Eker en Henk
van Houtum een inventarisatie van het
Nederlandse grensland. Mark Eker is landschapsarchitect en Henk van Houtum kennen we onder meer als politiek geograaf
verbonden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Laatstgenoemde was in 2008
ook gastredacteur van het S&RO-themanummer over grenzen. Hoewel het boek
in het Engels en Nederlands is opgesteld,
wordt alleen de landsgrens van Nederland
met België en Duitsland beschreven.
De inventarisatie bestaat uit meerdere
onderdelen. Ze begint met een atlas van
het Grensland. Aan de hand van twintig
uitsneden van topografische kaarten
beschrijven de auteurs een typologie van
vormen en diversiteit in het grensgebied.
Vervolgens worden aan de hand van
GIS-kaarten statistische onregelmatigheden in de grensstreek aan het licht
gebracht. Een dergelijke atlas is volgens
mij uniek en leidt tot enkele opvallende
constateringen: de afname van infrastructuur in het grensgebied, mede als gevolg
daarvan, de toenemende afmetingen van
niet doorsneden gebieden en ook een hoge
campingdichtheid in het grensgebied.
Problematisch bij de atlas is de grafische
kwaliteit als gevolg van de gele en oranje
steunkleuren: de gele haarlijnen op een
witte achtergrond zijn helaas onleesbaar.
Erg bezwaarlijk want de atlas is een
hoofdbestanddeel van het boek.

ruimtelijke ordening op nationaal niveau
nauwelijks aandacht voor de grens is:
‘Twee eeuwen ruimtelijk nationalisme
hebben zich ingevreten in nationale denkpatronen en handelingspatronen.’ (p. 151)
Op Europees niveau is er vooral aandacht
voor grensoverschrijdende projecten en
niet voor gebieden. Bovendien worden
Europese projecten gehinderd door een
vergaande bureaucratie. Op lokaal niveau
ten slotte staat men open voor grensoverschrijdende benaderingen, maar lijkt de
materialisatie daarvan meestal ondoenlijk
te zijn.
In het daarop volgende essay doet Van
Houtum nog een extra duit in het zakje en
wijst op de rol van politici en media bij het
bestendigen van: ‘Nederland als geloof’. (p.
159) ‘Politici benadrukken expliciet de visie
van Nederland als gemeenschap, als een
“wij en hier”. Aldus worden nationale grenzen gereproduceerd.’ (p. 161) Van Houtum
heeft hier een interessant punt te pakken,
hoewel hij door soms in de wij-vorm te
schrijven (‘onze nationale identiteit’ p. 161)
zelf ook bijdraagt aan dit nationalistische
sentiment. De minutieuze beschrijving
door Hanco Jürgens van de totstandkoming
van de Nederlandse grens is interessant.
Jürgens gaat terug tot de Europese lappendeken in de vijftiende eeuw en sluit af
met de recente grenscorrecties.

In de reeks essays mis ik een economische
beschouwing, bijvoorbeeld zoals de Atlas
voor Gemeenten onlangs verrichtte voor
Wat volgt zijn enkele essays over de
de grensregio Zuid-Limburg, Tongeren,
geschiedenis van de Nederlandse grens, de Luik, Aken. Wat zijn de maatschappelijke
grens vanuit een filosofische invalshoek
kosten en baten van een grens? Geen
bekeken en sociaal-politieke beschoueenvoudige klus, maar een paar intelligent
wingen. Van Houtem cs betogen dat er bij guesses zouden het boek een extra >>
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dimensie hebben gegeven. Nieuwsgierig
was ik naar het ontwerpdeel van het boek.
Een beetje huiverig ook, omdat borderscapes enerzijds inefficiënt zijn, maar
anderzijds ook zo hun charme hebben.
Waarom zou je deze met een herontwerp
willen gladstrijken? Eker weet hier gelukkig goed mee om te gaan en schetst voor
verschillende grenslocaties telkens drie
opties: een variant waarbij het grensverschil wordt verhevigd, één waarbij de
grensverschillen worden geëgaliseerd en
één waarbij geldt business as usual.

De groene stad. Atlas voor
gemeenten 2013
Gerard Marlet, Roderik Ponds &
Clemens van Woerkens, VOC Uitgevers,
Nijmegen, 2013
Isbn 9789079812134, 256 pp, € 59,--

De Atlas voor gemeenten heeft elk jaar
een speciaal thema. Dit keer is dat groen
& water. Belangrijke conclusie is dat
mensen niet alleen bereid zijn om extra
te betalen voor een woning met veel
groen of water direct in de straat, maar
ook voor groen en water in de wijdere
Het boek is zeer goed en gedurfd geschre- omgeving. Dat geldt met name voor de
nabijheid van strand en duinen, grote
ven en bevat twee prachtige fotokameren, bos en andere droge natuurgebieterns. Het is ook voor het eerst dat het
thema grenzen en ruimtelijke ordening in den, heuvellandschap en bepaalde typen
Nederland zo uitvoerig aan de kaak wordt agrarisch landschap.
gesteld. Naast de al eerder genoemde
grafische kwaliteit is het jammer dat niet In een vlot lezend verhaal geven de
auteurs aan dat daarmee duidelijk
alle bijdragen zijn geactualiseerd, nadat
de bulk van het onderzoek al in 2007 werd wordt wat de waarde van de nabijheid
van dit soort natuurlijke gebieden voor
opgeleverd. Zo lezen we nog over het
Vlaams Blok en over het Ruimtelijk Planbu- gemeenten is, en welke inspanningen zij
rau alsof ze anno 2013 nog bestaan. Maar zich mogen getroosten om die gebieden
voor de geïnteresseerde in atlassen, land- te beschermen en/of beter bereikbaar
schap, ruimtelijke ordening, geopolitiek en te maken vanuit de woonlocaties. Ook is
meer duidelijk geworden over de soorten
regionaal ontwerp is dit boek beslist de
groen en water die met name worden
moeite waard om aan te schaffen. ■
gewaardeerd.
Arjan Harbers
Voor het bepalen van de waarde van
Topotronic
groen en water in de directe omgeving
arjan@topotronic.nl
konden de auteurs goed aansluiten bij
bestaande studies. Om de waarde van
natuur verder weg te kunnen berekenen
hebben ze nieuwe indicatoren ontwikkeld.
Via een regressieanalyse is geanalyseerd
welke kenmerken van de woning en de
woonomgeving in welke mate bijdragen
aan de prijs van die woning. Alle indicato-

ren voor groen en water blijken ongeveer
een kwart van de waardeverschillen
tussen woonlocaties in Nederland te
verklaren. Groen en water verder weg van
de woonlocatie – maar op voor frequente
natuurrecreatie acceptabele afstand –
blijkt net zo belangrijk te zijn als groen
en water in de wijk zelf. En dat groen in
de wijk wordt belangrijker gevonden dan
water in de wijk. Dat is opvallend, want
eerder belevingsonderzoek liet bijvoorbeeld zien dat voor bewoners vooral het
groen direct in de straat telt. Woningen
in een gebied met overstromingsrisico
blijken significant minder waard te zijn.
De atlas bevat heldere kaarten van
enkele indicatoren, en een bijlage met een
beschrijving van de indicatoren. Ook geeft
de atlas ruwweg de gehanteerde methode
aan. De atlas bevat een verwijzing naar
een achtergrondrapport dat ingaat op
de betekenis van overstromingsrisico’s
voor de waarde van de woning, maar een
nadere onderbouwing van de keuze van
de indicatoren en de gebruikte methode
ontbreken. De studie onderscheidt zich
van eerdere onderzoeken naar de
bijdrage van groen aan de waardering
van de woonomgeving, doordat er niet
louter wordt gerekend met grove typen
landgebruik. De toevoeging van data over
de kwaliteit van natuur en landschap op
basis van het voorkomen van vogels is
innovatief en lijkt sterk door te werken in
het verklarende statistische model. Wat
dat betreft verdient het aanbeveling om
nog meer aanvullende data te gebruiken.
Jammer is dat het erop lijkt dat er geen
kwantitatief statistisch model lijkt af
te leiden uit de gebruikte dataset, en de
toepassing van deze kennis in bijvoorbeeld

