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"The point is not that the border exists/ but one's relation to it"
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VOORWOORD
De grens is een fascinerend begrip. De complexiteit van de grens, die schuil gaat achter de eenvoud van het trekken van een lijn.
Door het trekken van een lijn wordt er ruimte afgebakend. Een lijn die bijvoorbeeld bepaalt waar Nederland ophoudt en Belgle
begint. Je merkt al voordat je werkelijk de grenslijn passeert dat je Belgie nadert. Langs de weg staan verkeersborden om de
andere verkeersregels duidelijk te maken. Op het straatnaambordje staat 'grensweg'. Een beetje scheefgezakt staat naast de sloot
een grenspaal. Het voormalige douanekantoor is aan het vervallen. De naam van de bushalte is 'grens'. En dan ben je in Belgie.
De magie van het overschrijden van de grens en het betreden van een ander land. Die is niet verdwenen met het verdwijnen van
de grenscontrole.
Om een dergelijke grens te vinden, moeten we naar de rand van Europa. Ik ben in juni 2007 naar het uiterste puntje van Europa
gereisd. Tweeenhalf uur vliegen van Eindhoven naar Madrid. Vijf uur met de trein van Madrid naar Alcegiras. Drie kwartier met de
boot van Alcegiras naar Ceuta over de straat van Gibraltar. Vijftien minuten met de bus naar Benzu. De rand van Europa.
Maar de grens van Europa aanraken was niet toegestaan. Het bord met 'geen toegang: grensweg' was al een teken. Maar ik besioot
het gewoon te proberen. Ik daalde de helling af naar een strandje waar het grenshek in de zee eindlgt. Maar een grenswachter had
meal in de gaten gekregen in zijn wachttoren en kwam op me afgelopen. Hij maakte me duidelijk dat het niet was toegestaan om
daar te komen. Zo eindigde de reis naar de rand van Europa op zo'n vijf meter van de grens.
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SAMENVATTING
Een grens is een beg rip dat wordt beschreven a is een denkbeeldlge lijn die twee gebleden scheidt. Maar deze omschrijving verbergt
de werking en functie van de grens als deze zlch ruimtelijk manifesteert. Een grens be"lnvloedt de gebouwde omgeving en het
landschap rondom, waardoor een grenslandschap, ook wei 'borderscape' genoemd, ontstaat . Waar twee Ianden, met verschillende
wetten en regels, met elkaar in verbinding staan, zijn er eigenschappen waardoor er grenshandel kan ontstaan. De grens als
gedeelde economische zone van twee Ianden. Maar daarnaast zijn er ook verschillende andere typische grensmechanismen en
fenomenen te benoemen.
Een grens is altijd een dubbele lljn . Het is een lijn die aangeeft waar een land ophoudt te bestaan. Maar diezelfde lijn geeft ook aan
waar een ander land begint. De grens is een plek van confrontatie. Aan de ene kant scheidt het twee Ianden en tegelijkertijd vormt
de grens de verbinding tussen twee Ianden . Dit is de paradox van de grens.
Een grens vormt de symbolische afbakening van een ruimte. Deze afbakening kan vele verschijningsvormen hebben. Een grens
kan een prikkeldraad hek zijn, maar ook een rivier. Maar hoe de grens eruit ziet, de verschljningsvorm, is in princlpe onbelangrljk .
De betekenis wordt er door mensen ingelegd en bepaalt ook de kracht ervan . Een grens is interpretatie . Het gaat er daarom ook
niet om dcH een grens bestaat, maar om lemands relatie tot de grens.
Benzu is een grensdorp in Ceuta, een Spaanse enclave in Afrika. De grens vormt hier naast de scheidslijn tussen Spanje en Marokko
ook de afbakening van het territorium Europa . De perceptie die Europa van deze grens heeft, is opgelegd aan Benzu, waardoor
de aanwezigheld van de grens wordt genegeerd en men zich afkeert van de grens. Maar juist in een grensdorp is de grens een
wezenlijk onderdeel van het bestaan. De opgave is om de negatleve relatie met de grens, om te buigen naar een situatie waarin
het bestaan van de grens wordt erkend. Hiervoor wordt een verbinding gelegd tussen de grenslijn, het landschap en de mensen.
Een drietal objecten vormen markeringen van de aanwezigheid van de grens en zijn ervaarbaar bij benadering van de grens. Deze
objecten zijn een bushalte, een marktplein en een uitkijkpost.
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IN LEIDING
We zien nu in Europa gebeuren dat de grenzen tussen
verschillende Ianden verdwijnen als gevolg van allerlei
verdragen . En ook verplaatsen de grenzen van Europa zich
door verschillende ultbreidingen .
In een tegenovergestelde beweging zien we dat juist de
buitengrens van Europa extra verstevigd wordt. Dit vlndt
bijvoorbeeld plaats in Ceuta en Melilla, twee Spaanse enclaves
op Afrikaans grondgebied .
Binnen Europa kunnen twee trends vastgesteld worden:
vergaande
internationalisering
en
globalisering,
en
tegelijkertijd ook patriottisme en xenofobie en de neiging naar
een onderverdeling in verschillende regionale eenheden .
Daarmee kan gesteld worden dat globalisering zorgt voor
herterritorialiserlng van Europa . Een Europa dat uiteenvalt in
verschillende fragmenten, door het verdwijnen van de grenzen
tussen de verschillende Ianden. Maar die grenzen komen op
allerlei plekken weer terug. Met als doel grenscontrole worden
ook vliegvelden en havens gezien als grensgebleden .
Door het verdwijnen van de grenzen tussen de Ianden van
Europa is vrij verkeer van mensen mogelljk. Het idee van
vrij verkeer tussen verschillende Ianden geldt aileen voor de
inwoners van Europa, voor de niet-bewoners heeft dit juist
strengere beveiligingsconsequenties tot gevolg.
Er zijn twee verschlllende oplnies over grenzen: grenzen
als internatlonale bruggen of als isolerende muren. Deze
twee opinies worden versterkt door vrije handel en illegale
immigratie.
In verschillende tijden wordt er verschillend gedacht over het
belang van grenzen. Na de val van de Berlijnse Muur was het
ldeaalbeeld een wereld zonder grenzen. Maar we zien vandaag
de dag juist een opkomst en versterking van de aanwezigheid
van fysieke grenzen.

Wanneer we nu kijken naar Spanje, zien we dat Spanje
binnen Europa het land is met het op een na grootste aantal
buitenlandse toerlsten. Er komen dus een groot aantal toeristen
naar Spanje om daar hun vakantie door te brengen aan een
van de costa 's.
Daarnaast neemt Spanje ook een andere bijzondere plek in
binnen Europa, omdat het twee enclaves, Ceuta en Melilla, heeft
op het Afrikaanse continent. Spanje is hierdoor het frontland in
Europa wanneer het gaat om mlgratiestromen. Migranten die
of door het bedwingen van de prikkeldraadgrenzen proberen
de Spaanse enclaves te bereiken, of voet op het Europese
vasteland te zetten door het oversteken van de straat van
Gibraltar.
Spanje ligt dus op een raakvlak van stromen: gewenst/
ongewenst, legaal/illegaal. Hierdoor onstaan er verschillende
zogenaamde 'conflictgebieden', die aanlelding kunnen vormen
voor onderzoek. Spanje grenst niet aileen aan Afrika , maar ook
aan Gibraltar, Brits grondgebled. De straat van Gibraltar vormt
een kolonlale grens en bevat een netwerk van verschillende
stromen van men sen en goederen : vissers, lllegalen,
cruiseschepen, zakenmensen, bewoners, containerschepen.
Het thema is grenzen . Grenzen vormen een fascinerend
onderwerp vanwege de veranderende politieke betekenis en
de symbollsche waarde. Onderzocht wordt hoe grenzen sporen
achterlaten in het landschap, hoe we grenzen ervaren en wat
grenzen betekenen . Het verslag is opgedeeld in drie delen:
theorie & onderzoek, locatie en ontwerp. In het eerste deel
wordt het thema 'grenzen' van verschillende kanten bekeken .
Als onderzoek naar de antwoorden op de vragen 'wat zijn
grenzen?' 'waar zijn grenzen?, en 'waarom zijn er grenzen?' In
het tweede deel wordt de locatle geanalyseerd . De planlocatie
is Benzu, een grensdorp in Ceuta. In het derde deel worden
de ontwerpen gepresenteerd. Als het resultaat van mijn
persoonllj ke zoektocht om de omgang met de grens aan de
rand van Europa te bepalen .
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THEORIE &
ONDERZOEK

DE GRENS- een ruimtelijke verkenning van een lineair concept
"Thinking of Walls "
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To
To

build new walls, and to take others down
dig under one wall, and to jump above another
lean against one wall, and to sit on another
walk along one wall, and to run against another
see shadows through one wall, and see one self in another
be protected by some walls, and to sense the violence of other ones
feel the stability of one wall, and to fall with another
laugh about some walls, and to cry about others
whisper into one wall, and to hear the screams from others
believe in one wall, and to hate another
commemorate some walls, and to forget others
see names edged into one wall, and to be one on another
live within own walls, and to destroy someone else 's
THINK about one wall, and some of the others.

Eva Schone

Muren zijn de instrumenten van de architectuur om grenzen te construeren en te definieren. Een grens is een begrip
dat wordt omschreven als een denkbeeldige lijn die twee gebieden scheidt. Deze omschrijving maskeert de werking en
functie van de grens wanneer deze geen denkbeeldige lijn op een kaart is, maar fysiek tot uitlng komt. De grens als
lineair concept wordt hier ter dlscussie gesteld door het onderzoeken van de ruimtelijke effecten.

Het begrip 'grens'
Het woord 'grens' draagt meerdere betekenissen in zich, die beter naar voren komen in de Engelse vertaling. Dit zijn
de woorden 'border', 'frontier' en 'limit'. 'Border' drukt een soort scheiding ult tussen twee gebieden, die hoewel ze
verschillend zijn, ook veel overeenkomsten hebben . Deze betekenis van grens kan geHiustreerd worden door de grens
tussen Nederland en Belgie . Een grens die aangeeft waar Belgie begint en Nederland ophoudt . Maar tegelijk is er ook
sprake van een bepaalde continu·iteit bij het overschrijden van deze grens: verkeer, taal, geld, landschap zijn gedeelde
waarden .

'Frontier' daarentegen wijst op een lijn van weerstand en conflict. In overeenkomst met het woord front lijkt het
een soort naar buiten gerichte veroveringsdrang te hebben. Langs het front heeft het verschil het gewonnen van de
overeenkomsten . Een 'frontier' kan eigenlijk niet overschreden worden zoals een 'border', maar lijkt mee te verschuiven
met de veroveringen .
Ondanks de context van confrontatie blijkt het verschll tussen het ene en het andere land betrekkelijk. De mogelijkheid
tot veroverlng, duidt op een gemeenschappelijkheid tussen de twee gebieden .
Deze mogelijkheld is bij de ' limit' echter niet aanwezig . Een limiet is het absolute einde . Het kan benaderd worden,
maar overschrljding of verplaatsing ervan is onmogelijk . Een llmiet is de markering van de lljn tussen het mogelijke en
onmogelijke.
Grensmarkering
Een grens tussen twee Ianden wordt in sommige gevallen gevormd door een rivier of een gebergte. Dit type grens wordt
natuurlijk genoemd. Hoewel afgevraagd dient te worden in hoeverre niet aile grenzen per definitie kunstmatig zijn.
Wanneer grenzen niet in het landschap kunnen worden waargenomen, worden ze vaak gemarkeerd, om ze zichtbaar
te maken. Het markeren van de grenslijn gebeurt dan met grenspalen. Zonder de markeringen Is de grens nlet meer
dan een onzichtbare lijn die aileen op kaarten is te zien . Grenspalen zijn een van de symbolen om deze grenslljn te
materialiseren . Een andere markering die voor veel mensen het symbool van de grens vormt, is de rood-witte slag boom,
die aangeeft dat men van het ene in het andere land komt. De slagboom geeft niet aileen de grens, de scheidslljn aan,
maar vooral ook de mogelijkheld om deze grens te overschrijden.
De grens wordt niet aileen door grenspalen gemarkeerd, maar ook door de mensen die zich daar als gevolg van de
aanwezlgheid van de grens bevinden.
Grenszone
De grens vormt een scheidingslijn tussen twee Ianden en vormt de afbakening van een territorium.
Grensgebieden hebben specifieke eigenschappen waardoor een basis wordt gelegd voor legale en iilegale activiteiten . De
werking van de grens kan hierbij beschreven worden als bron.
De verschiilen in wetten en regels tussen twee aangrenzende Ianden trekken verschillende functies aan zoals handel,
prostitutie, coffeeshops, geldwisselkantoren, logistieke centrums.
In dit geval werkt de grens ats een stimulans van ontwikkelingen, maar een grens kan ook als drempel werken . Hiervan
is sprake bij de wegen en spoorwegen die doodlopen op de grens.

Hoewel een grens een denkbeeldige lijn is, be'invloedt het wei de gebouwde omgeving en het landschap rondom, waa rdoor
een grenslandschap ontstaat, ook wei 'borderscape'' genoemd. De borderscape beslaat een gebied langs de grens. Dus
in plaats van te spreken van een grenslijn, kan beter gesproken worden van een grenszone. Een grensoverschrijdend
gebied dat ontstaat door de aanwezigheid van de grens(lijn) en zich a an weerszijden daarvan bevindt, met de grens als
spiegellijn .
Grensparadox
Blj het noemen van het begrip 'grens' komt meteen de betekenis van scheidslljn, een barriere, naar voren. De grens als
scheiding en de muur als middel om te delen, om orde te scheppen.
Maar om een grens aileen te zien als scheidslijn is een te beperkte blik. Naast scheiding is een grens ook verbinding . "Het
is het vlak waar de wereldmachten e/kaar raken . (. ..) Het verschaft aan beide identiteit en juist daardoor ontstaat een
vorm van verwantschap. Wederzijds dient de overkant nlet als het onbestemde van iets, maar als het negativum daar
van het goede hier. (. ..) De muur is wat ze de/en, de muur is hun band. " 2
Een grens is altijd een dubbele lijn. Het is een lijn die aangeeft waar een land ophoudt te bestaan . Maar diezelfde lijn
geeft ook aan waar een ander land begint. De grens is een plek van confrontatie. Aan de ene kant scheidt het twee Ianden
en tegelijkertijd vormt de grens de verbinding tussen twee Ianden.
De grens heeft een driedubbele functie : de grenslijn zorgt voor afbakening van het territorium, de scheidingsfunctle zorgt
voor het in en uitsluiten, en de verbindingsfunctie zorgt voor de overgang.
De grens is een paradoxaal begrlp : de grens sluit het ene in, en het andere uit, maar daardoor verblndt de grens ook
juist weer beide. De paradox van de grens is dat het ene niet kan bestaan zonder het andere: een grens moet scheiden
en verbinden .
Identiteit
Voor het begrijpen van grenzen moet ook de rol die de 'ander' speelt in het maken van grenzen begrepen worden . Door
het maken van begrensde ruimte, sluit je de ander buiten . Grenzen maken die anderen en markeren op die manier het
onderscheid tussen het 'wlj' en het 'zij'. Het markeren van een ruimte door het trekken van grenzen vormt een uiting van
het verlangen dat wij mensen hebben naar duidelijke rulmtelijke afbakening in het dagelijkse Ieven.
Maar het trekken van grenzen geeft niet aileen identiteit aan degenen binnen de grenzen. Naast het aangeven van
eigendom en het definieren van territorium geeft de fysieke vorm van de grensmarkering ook een boodschap over de
relatie tussen de degenen binnen de grenzen naar degenen die deze grenzen passeren. Vergelijk bijvoorbeeld een hek
rondom een voortuin in een willekeurige Vinex-wijk met een acht meter hoge muur met prikkeldraad in een sub-urb van
Johannesburg.

De menselijke behoefte aan het begrenzen van de wereld, vormt misschien oak een verklaring voor een tegenreactie
op globalisering. Een functioneel aspect van de grens is zijn rol als regelaar van stromen. Hierbij gaat het dan vaak
om het voorkomen van bewegingen van mensen over een bepaalde lijn of grens. Globalisering - het vervagen van
grenzen wereldwijd - heeft echter oak een tegengesteld effect tot gevolg. Waarbij grenzen niet vervagen, maar juist
versterkt worden. Redenen hiervoor zijn om bepaalde bevolkingsgroepen buiten te slulten, vanwege illegale immigratie
of terrorisme. Voorbeelden hiervan zijn de scheidingsbarrleres die gebouwd worden tussen Amerika en Mexico, tussen
Spanje en Marokko, en tussen Israel en Palestlna.

Grensafstand
Er bestaat verschil in het den ken over de grens . De perceptie van de grens verschilt erg vee I voor de centrumbenadering
en de randbenaderlng. De beleving vanuit het centrum is wij tegen zij, met een scherpe, harde grens tussen beide . Dit
wordt mede veroorzaakt doordat een grens ingezet wordt om identiteit te creeren . Om een plaats te maken voor zichzelf
Is een duidelijk verschil tussen ik en de 'ander' nodig en een grens geeft verschil aan .
De beleving van de periferie is die van een diffuse, vervaagde grens in een grensoverschrijdende zone. Een zone met
handel over de grens, werk over de grens, met veel meer bewegingen heen en weer over de grens. Het verschil in
perceptie wordt veroorzaakt door de afstand tot de grens .
Angst en begeerte
Grenzen hebben twee kanten . Bij de fysieke aanwezigheid van de grens in de vorm van een muur, heeft de grens ietterlijk
twee zijdes, een binnen en een buitenkant .
Maar oak in figuurlijk opzicht heeft een grens twee gezichten . De positieve kant van de muur is de veiligheidsfunctie. Het
geeft zowei een fysieke als een psychologische veiligheid aan de mensen binnen de muren. Wanneer de muur ingezet
wordt als beschermlng tegen de dreigingen van 'buiten', vervuit de grens menselijke basisbehoeften.
Maar de muur heeft oak een andere kant. "Since the early days, walls have come to play a more ambiguous and
increasingly divisive role. They have become boundary walls. They have come to reflect, and to reinforce, hierarchies of
wealth and power; divisions among people, races, ethnic groups, and religions; and hostilities, tensions and fears. '"
Grenzen, de plek van confrontatie tussen twee gebieden, is de piaats waar de angst voor ontmoeting met het vreemde
tot uiting komt. "Architectuur is a/tijd a/ de verdediging geweest van het Rijk tegen de invallende barbaren, tegen de
nomaden '"' Maar je verbergen achter zelf ingesteide grenzen en opgetrokken muren lost niet aile problemen op. "De
angst sluit je niet buiten door de grenzen te sluiten. Sterker nog, de angst voor het vreemde wordt juist sterker naarmate
de grenzen sterker gesloten en gecontroleerd worden. Elk vreemd element is dan me teen onvertrouwd en verdacht. '"'

Grenzen maken vreemdelingen, maar het omgekeerde geldt ook. De uitsluiting van de 'ander' door het creeren van
grenzen, heeft tegelijkertijd de insluiting van zichzelf tot gevolg. "Angst en begeerte zijn inwisselbaar, de begeerte
van de aanvaller wekt de angst van de verdedigende stedeling, maar omgekeerd kent de stedellng een begeerte naar
het Ieven buiten de stad. '"" De grens maakt een verdediger, veroorzaakt door de angst voor de vreemdeling; en een
aanvaller, veroorzaakt door een begeerte naar het bedwingen van de barriere en het verkrijgen van de verborgen schat.
De grens is fac;ade. "De fac;ade maskeert. Als masker schept hij voor de aanvallende en toegeeigende geest een ruimte
die tege/ijk bekend en onbekend, ruimte van geheim is. Nooit wordt de muur geaccepteerd a/s enke/voudlg gegeven, als
zuivere uiterlijkheid en oppervlakkigheid'". De schilder Magritte noemt de muur dan ook een object, dat andere objecten
verbergt.
Historische ontwikkeling
Een van de oudste en meest beroemde muren is ongetwijfeld de Chinese Muur, gebouwd door keizer Ch'in Shih Huangti vanaf het jaar 200 v. Chr. Als scheidslijn tussen twee beschavingen, barbaarse stammen aan de ene kant en de
'beschaafde' Chinezen aan de andere kant. De Chinese Muur is gebouwd ter verdediging van invasies van uit het noorden,
hoewel de muur dat doel nooit heeft kunnen waarmaken . Vijandige stammen zijn verschillende keren het Chinese rijk
binnengevallen . Wanneer ze de muur eenmaal over waren, was de hindernis genomen. Het bestaan van de Chinese Muur
zorgde dus voor een schijnveiligheid, men dacht veilig te zijn achter de muren, maar was dat in feite niet.
Ook de stadsmuren van middeleeuwse steden zijn gebouwd om de stad - de beschaving - te beschermen en te
verdedigen tegen de barbaren. De stadsmuur werd gebruikt als militair verdedigingsmiddel, maar had ook een functie
voor economische belangen. Door de controle op de centrale ingang kon de handel gereguleerd worden. Zo werd met de
grens niet Ianger de in- of uitsluiting geregeld, maar juist een uitwisseling . Een uitwisseling die zich afspeelt rondom het
gat in de muur, de plek waar beide zijdes elkaar raken.

De stad Nineveh, gelegen in het huidige Irak, is een historisch voorbeeld van de macht die ontleend werd aan stadsmuren.
In Niniveh ligt het tempelpaleis van Assurbanipal aan de noordkant van de stad. Gebouwd als onderdeel van de grens,
deels buiten en deels binnen de stad. Hieruit valt te concluderen dat de heersers niet in de eerste plaats de heerser waren
over het territorium, maar over de grens. De heerser over de grens had ook de controle over de stroom van goederen,
geld en mensen. De stadsmuur als reken- en regelmachine, een complex systeem van relaties dat beschreven kan
worden als een 'technologisch machinisch arrangement'"
Als voorbeeld hiervan kan de stadspoort genomen worden. "De deuren, die het in- en uitgaan regelen; de muren,
die de doorgang versperren; de torens , die uitzicht mogelijk maken; de wallen voor de dekking van de verdedigers,
en de kijkgaten om de passanten te bespioneren en te beschieten, maar 66k de tolgelden en be/astingen die betaald

moeten worden, alsmede de grenswachters, de tollenaars, de poortwachters, en de talloze marginalen, prostituees,
marskramers, kooplieden, dieven, oplichters, die zich toen bij de poorten ophielden. ''"
De muur - grenslijn - heeft zich ontwikkeld tot een grenszone. Een ontwikkeling die zich door de geschiedenis heen
blijtt herhalen. De Berlijnse muur10 begon als een door prikkeldraad aangegeven scheidslijn, maar werd later opgebouwd
naar het volledige scheidingssysteem. De muur werd constant verbeterd en verstevigd, en transformeerde van een
normale muur in een zeer geavanceerd technologisch systeem: een grenszone die werd gevormd door hoge metalen
hekken, betonnen muren, bewapende grenswachten, honden, prikkeldraad, elektrische alarmen, greppels, wachttorens,
automatische geweren en mijnvelden.
De stadsmuren van vroeger zljn verdwenen. De deuren van de toegangspoort zijn vervangen door elektronische
apparatuur en technologische mlddelen.
De stadsmuren veri oren hun functie en gingen op in een grater geheel, de natie. En met de eenwordlng van Europa zien
we nu dat de grens een rafelrand is geworden; de slagbomen zijn verdwenen, douaneposten verlaten en vervallen.
Maar in hoeverre verdwijnen grenzen echt? De 'verdwenen' landsgrenzen komen op allerlei plekken weer terug en zijn
tegenwoordig overal om ons heen aanwezig. Metals doel grenscontrole kunnen ook vllegvelden en havens gezien worden
als grensgebleden. De gate als de nieuwe stadspoort.
De muren die vroeger rend de stad lagen, liggen tegenwoordig gefragmenteerd en verstrooid in de stad . Een voorbeeld
hiervan is de ontwikkeling van gated communities, waarvan de functie veel overeenkomsten vertoont met stadmuren .
De functie van gated communities is om de ongewenste anderen buiten te slulten, degenen waar de bewoners bang voor
zijn. Dit komst sterk overeen met de functle van de stadmuur als scheiding tussen beschaving en barbaren.

Grensaspecten
De structuur en werking van de grens kan beschreven worden door drie aspecten: geopolitiek, functioneel en
symbolisch.
Het geopolitieke aspect gaat over de grens als politiek systeem. De grens vormt de afbakening van een territorium,
waarbij de markering van de grens een fysieke uiting is van een politiek beleid.
Het functionele aspect beschrijft de werking van de grens als regelaar van stromen. Deze werking kan beschreven
worden aan de hand van de selectieve permeabiliteit van grenzen . Tegenwoordige zien we dat grenzen meer permeabel
worden voor stromen van goederen en kapitaal, maar minder permeabel voor stromen van mensen.
Het symbolische aspect beschrijft de symboliek van de grens en de grens als identiteitsdrager.

De grens van een en ander
Een grens is een denkbeeldige lijn die twee gebieden scheidt. Grenzen scheiden en verbinden. Ze worden vastgesteld
en vervagen . Sommige lijnen moeten getekend worden en sommige grenzen moeten worden vastgelegd . Grenzen zijn
van fundamenteel belang voor het begrijpen van de wereld, ze dienen als markerlng tussen twee tegenstellingen: hier
en daar; binnen en buiten ; wij en zlj.
Grenzen zijn een van de belangrijkste middelen die onze perceptie vormgeven. Ze kunnen geografisch, sociaal,
psychologisch, of aileen grafisch zijn. Een grens is het middel om een ruimtelijk verschil aan te geven, waarbij de grens
functioneert als de symbolische afbakening van de ruimte. Hoe de grens erult ziet, de verschijningsvorm, is in principe
onbelangrijk. Of het nu prikkeldraad is of een grenspaal, over de kracht van de grens zegt het weinig . Een grens kan een
rivier, zee of berg zijn, maar kan net zo geed slechts een witte lijn op het asfalt zijn. De betekenis wordt er door mensen
ingelegd en bepaalt oak de kracht ervan.
Grenzen zijn daardoor per definitie niet natuurlijk, maar altijd kunstmatig en afhankelijk van interpretatie. Het gaat er
daarom oak niet om dat een grens bestaat, maar om iemands relatie tot de grens.
Grenzen worden getekend als lijnen, maar ervaren als ruimtes. En muren vormen nlet aileen rulmtes, maar oak Ievens.
Een muur - een grens - is altijd een punt van confrontatie, maar door de manier waarop de grens wordt vormgegeven,
kan het werken als een brug of barrlere. Daarin ligt dan oak de mogelijkheid voor de architectuur om het ene of het
andere te zijn.
Voor (het ontwerpen van) een 'goede' grens is zowel een begrip van het fysieke als oak het menselljke landschap van
het grensgebied vereist.
NOTEN

1. Het begrlp 'borderscape' wordt gei ntroduceerd door Arjan Harbers in Borderscapes. Borderscape, of grensstolllng, zljn de vervonnlngen van de gebouwde
omgevlng of natuur als gevolg van een grens.
2. Donald van Danslk, De Muur, (Rotterdam: Ultgeverij 010, 1984) p. 39

3.
4.
5.
6.
7.

Peter Marcusse, Walls of fear and walls of support, (New York: Princeton Arch itectural Press, 1997 ) p. 103
Ueven de cauter, De capsulalre beschaving, (Rotterdam: NAI-uitgevers, 2005) p. 137
Henk van Houtum, 'Grenzen zljn niet als de ogen die je kunt slulten', Agora, 5 (2002) p. 5
Donald van Danslk, De Muur, (Rotterdam: Ultgeverlj 010, 1984) p.53
Donald van Danslk, De Muur, (Rotterdam: Ultgeverlj 010, 1984) p. 47

8. Een machlnlsch arrangement Is samenstelllng van een 'technologisch machlnisch arrangement' en een ' regime van tekens'. Een technologlsch machinlsch
arrangement bestaat uit een verzameling elementen, waarvan het belangrljkste onderdeel gevormd wordt door relatles tussen mensen, gereedschappen en

dingen. Een regime van tekens bestaat ult aile signa len die door de grens worden afgegeven aan de mensen blnnen en bulten de grens. Bij deze slgnalen gaat
nlet aileen over borden, maar bljvoorbeeld blj een mlddeleeuwse stad kan ook gedacht worden aan de moordenaars die opgehangen werden bij de stadspoort.
9. Gevers, Ine, De grens: reflectles van kunstenaars archltecten en theoretic/, (Amsterdam : Balle, 1991) p. 59
10. De Berlijnse muur is een van de weln lge scheldlngsbanieres die gebouwd Is met als doel mensen blnnen te houden, In plaats van mensen bulten te slulten.

TYPOLOGIE VAN GRENZEN

De architectonische ruimte van de grens is onderzocht, om tot
een typologie van grenzen te komen. Hiervoor zijn een aantal
verschillende grenzen onderzocht op basis van hun doorsnede.
Hierbij is vooral gekeken naar grensgebieden die gekenmerkt
worden door scheidingsbarrieres. De onderzochte grenzen zijn:
Berlijnse Muur, Israei/Palestina, Cyprus, VS/Mexico, Noord-/
Zuid-Korea en Spanje/Marokko.
Scheidingsbarrieres (scheidingsmuren en veiligheidshekken)
worden gebouwd om de bewegingen van mensen over een zekere
lijn of grens te beperken of om twee populaties te schelden.
Het meest beroemde voorbeeld van een scheidingsbarriere is
waarschijnlijk de Chinese Muur, het meest opvallende recente
voorbeeld was de Berlijnse muur.
Scheidingsbarrieres en veiligheidshekken zijn gebouwd over
de hele wereld, vaak in betwiste territoriums. Het doel van
deze scheidingsbarrieres is het verstoren van de beweging van
terroristen, smokkelaars en illegale immlgranten .
Anti-terreur veiligheidshekken in betwiste gebieden komen
voor in India/Pakistan, Saudie-Arabie/Jemen, Ky rgystan/
Usbekistan. Andere anti-terreur veiligheidshekken komen
voor in Noord-Ierland, India/Bangladesh, Thailand/Maleisie.
Veillgheidshekken die conflictzones scheiden komen voor
In Turks Cyprus/Grieks Cyprus, Kuwalt/Irak, Noord-Korea/
Zuld-Korea. Veiligheldshekken die gebouwd zijn om illegale
immigratie tegen te houden, komen voor in VS/Mexico,
Botswana/Zimbabwe, Spanje/Marokko.
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Berlijnse Muur
De Berlijnse Muur was de grensafscheiding tussen WestBerlijn en Oost-Duitsland. De muur is gebouwd door de OostDuitsers. Het doel was om de vlucht van de Oost-Duitse
bevolking naar West-Berlijn (en verder naar West-Duitsland)
te stoppen . Maar volgens de Oost-Duitse regering was de muur
een 'antifascistische beschermings barriere', bedoeld om de
'kapitalistische fascisten' vanuit het Westen tegen te houden.
Terwijl in het Westerse gezichtspunt de Muur een symboolfunctie
was voor wat zij beschouwden als communistische tirannie.
De vlucht van groeiende aantallen van Oost-Duitsers naar
niet-communistische Ianden via West-Berlijn leidde ertoe
dat Duitsland het 'GDR-border system' bouwde (waarvan de
Berlijnse Muur een onderdeel was) in 1961 om een verdere
exodus te voorkomen. De Muur is gebouwd in een paging om de
uitloop van relatief goedopgelelde arbeidskrachten te stoppen.
Ook kon de regering van de DDR de bevolking nlet meer Iaten
geloven in het succes van het communistische systeem als elke
maand vele mensen vluchtten.
In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 werd begonnen met de
bouw van de Berlijnse Muur. De muur is gebouwd door de DDR
op Oost-Duits grondgebied. Dit betekende later in de praktijk
dat als men vanuit het westen de muur benaderde, men in
feite al in de DDR was. In het begin bestond de afscheiding
uit prikkeldraad. Dit werd later opgebouwd naar het volledige
scheidingssysteem. De Muur verdeelde de stad fysiek en
omsloot West-Berlijn compleet.

De muur werd constant verbeterd en verstevigd, en
transformeerde van een normale muur in een zeergeavanceerde
technologisch systeem, dat een bijna onneembare vesting was.
De Duits-duitse grens werd gevormd door een serie van 3
4 meter hoge metalen hekken, betonnen muren, bewapende
grenswachten, honden, prikkeldraad, elektrlsche alarmen,
greppels, wachttorens, automatische geweren en m ijnvelden.
De Berlijnse Muur, was het beroemdste deel van het 'GDRborder system', hoewel het met een lengte van 45 kilometer
minder dan een tiende van het totaal uitmaakte.
De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989 na een uitspraak
van Gunter Schabowski dat het vrije reizen naar het Westen
was toegestaan en dat deze maatregel per direct in glng. Vele
Oost-Duitsers trokken naar de Muur om te kijken of ze ook
werkelijk de grens konden oversteken. Onder druk van deze
mensenmassa gingen de grensovergangen uiteindelijk open. In
de dagen en weken daama kwamen mensen - ' mauerspechte'naar de Muur om stukken eraf te slaan als souvenir, op deze
manler werd een groat gedeelte van de muur gesloopt.

a
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binnenhouden van de Oost-Duitsers

1961
1989
ca. 520 m
dubbele betonnen muur, i.c.m. technologische hulpmiddelen
phantom limb
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Israel/ Palestina
Israel begon in 2002 met de bouw van de muur in de Westelijke
Jordaanoever, langs de groene lijn. Volgens Israel is het
hoofddoel van de barriere het voorkomen van terroristische
aanslagen door Palestijnse zelfmoordenaars. Daarnaast stelt
Israel dat een belangrijk bijdoel vermindering van diefstal van
auto's, lnboedels en agrarische infrastructuur en producten
is. Volgens Palestina is het doel van de bouw van de muur
om grondgebied dat bij het Palestijnse territorium hoort te
annexeren.
Niet aileen de barriere, maar ook de naam is onderwerp van
discussie.
De geplande route van de barriere heeft hevige kritiek
uitgelokt. Voor een groot gedeelte volgt de barriere de groene
lijn, maar op een aantal plekken dringt de barrlere ver door
in Palestijns gebied (tot 20 km.) om daar bijvoorbeeld Joodse
nederzettingen te ontsluiten.
Voor het grootste gedeelte is de barriere een hek van minstens
3 meter hoog, voorzlen van prikkeldraad, een greppel van
vier meter diep en op regelmatige afstand een controlepost
van het Israelische Ieger. In steden, zoals Jeruzalem, is
tien meter hoge betonnen muur met
de barriere een zes
wachttorens. Grensovergangen op verschillende punten in de
barriere zorgen ervoor dat boeren hun land kunnen bereiken,
en kinderen naar school kunnen, etc. Deze grensovergangen
worden gecontroleerd door het Israellsche Ieger. Van het
gedeelte van de barriere dat in 2005 voltooid is, is 7, 7% muur
en het overige gedeelte is hek.
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anti-terrorisme (Israel)
annexatie grondgebied (Palestina)
2002 (start)
ca . 15m. (platteland); ca. 22 m . (stad)
hekwerk (platteland), betonnen muur (stad), i.c.m technologische hulpmiddelen
enclosure
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anti-terrorisme (Israel)
annexatie grondgebied (Palestina)
2002 (start)
ca. 15 m . (platteland); ca. 22 m. (stad)
hekwerk (platteland), betonnen muur (stad), i.c.m technologische hulpmlddelen
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Cyprus
De grens tussen het Turkse en Griekse dee I van Cyprus bestaat
uit een neutrale bufferzone die beheerd wordt door de VN .
Deze bufferzone, bekend als de 'Green Line', is 300 kilometer
lang en de lengte varieert van enkele meters in bijvoorbeeld
Nicosia tot enkele kilometers op het platteland . De bufferzone
deelt het eiland In tweeen, en tot voor kort was deze barriere
onoverbrugbaar.
Sinds 1974 bestaat op het noordelijke deel van het eiland de
'Turkse Republiek Noord-Cyprus', die aileen door Turkije wordt
erkend . Na de onafhankelijkheld (van Groot-Brittannle) namen
de spannlngen tussen Grieken en Turken toe en deze kregen
tussen 1963 en 1967 het karakter van een burgeroorlog,
waarin Grieks en Turks-Cypriotische nationalisten tegenover
elkaar stonden . Dit was de aanleiding voor de VN tot het sturen
van een vredesmacht, die nog steeds op het eiland opereert .
Na het sluiten van een wapenstilstand began een uitwisseling
van Grieks-Cyprioten naar het zuiden en TUrks-Cyprloten naar
het noorden . Het gevolg was een sociale, economische en
politieke scheiding van het eiland, die tot op heden bestaat:
in het zuiden het onbezette gebied van Republiek Cyprus en in
het noorden de In 1983 zelfverklaarde Turkse Republiek NoordCyprus.

Hlertussen ligt ook nog de tot niemandsland verklaarde
spookstad Varoshia, de toeristische buitenwijk van Famagusta,
die door de VN-vredesmacht van de buitenwereld Is
afgesloten .
De bufferzone loopt dwars door Nicosia , de hoofdstad van
Cyprus, dwars door woon - en winkelstraten en maakt daardoor
een verscheurde stad .
Straten lopen dood op een barricade, dichtgemetselde huizen,
met VN posten en soldaten. De bufferzone is een niemandsland
met vervallen gebouwen, prikkeldraadhekken, wachttorens en
mijnenvelden .
De bufferzone was tot 2003 onoverbrugbaar. In 2003 stemde
de regering van het Turkse deel in met de opening van de
'Ledra Palace' grensovergang in het centrum van Nicosia.
Tegenwoordig zijn er vljf grensovergangen geopend .
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scheidlng Turks en Grieks deel

1974
ca. 20- 50 m
olievaten, zandzakken, golfplaten
neutrale bufferzone, beheerd door de VN
fold

....... ...

VS/Mexico
De grens tussen de VS en Mexico heeft het grootste aantal
oversteken, lllegaal en legaal, van elke landsgrens in de wereld.
De voornaamste drijvende kracht is, naast de nabijheid van de
twee Ianden, de verschillen in leefstandaard aan de twee zijdes
van de grens.
De barriere bestaat uit verschillende scheidingsbarrieres die
ontworpen zijn om legale en illegale bewegingen over de
grens tussen de VS en Mexico te voorkomen. De barrieres zijn
gebouwd als onderdeel van drie acties: 'Operation Gatekeeper',
'Operation Hold-the-Line' en 'Operations Safeguard'. Deze
'Operations' hadden als doel illegale immigratie vanult
Mexico te beperken . De illegale immigranten worden hlerdoor
gedwongen om uit te wijken naar gevaarlijker terrein om de
grens over te steken.
De grens tussen de VS en Mexico is 3360 kilometer en bestaat
uit gevarieerd terrein, van woestijn tot stedelijk gebied . De
barrieres zijn geplaatst in de stedelijke gedeeltes van de
grens, gebieden waar het grootste aantal illegale oversteken
plaatsvinden. Deze barrieres zljn geplaatst langs 130 kilometer
van de grens met Mexico. I n mei 2006 ging de Amerikaanse
senaat akkoord met de uitbreiding van de grensbarriere met
meer dan 3200 kilometer.

Het oudste gedeelte van het bestaande grenshek beglnt bij
de Grote Oceaan en gaat 6800 meter landinwaarts. Deze
barriere was gemiddeld slechts 3 meter hoog, en gemaakt van
golfplaten - restmateriaal van de Vietnamese oorlog. Maar
door de horizontale plaatsing, werkte deze constructie als een
ladder en voldeed zo nlet aan zijn doel.
Het nieuwe grenshek ligt ongeveer 40 meter noordelijker vanaf
het oude hek, hierdoor is er genoeg ruimte voor voertuigen
om er tussendoor te rljden . Dit nieuwe hek begint een aantal
kilometers vanaf de Grote Oceaan en gaat 1700 meter
oostelijk door het meest bewoonde gedeelte van de grens In
San Diego County, Californie. Deze barriere is gemaakt van
stalen plaatwerk, met een betonnen voet en is 4,5 meter hoog.
Met daartussen een patrouilleweg, lichtmasten, en 24-uurs
surveillance camera's wordt het grenssysteem voltooid .
Maar het meest opvallende aan deze grens is misschien wei
wat er 'ontbreekt'. Zo wijst bij het 'oude' hek de opstaand rand
naar de Verenigde Staten, daarnaast is er geen prikkeldraad
gebruikt.
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tegengaan illegale immigratie vanuit Mexico

2006
ca . 23m
golfplaten (oud}, hekwerk (nieuw), i.c.m . technologische hulpmlddelen
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Noord-/Zuid-Korea
De Koreaanse 'demilitarized zone' (DMZ) is een strook land
die over Korea ligt en dient als een bufferzone tussen Noorden Zuid-Korea. Door het midden van deze bufferzone loopt de
'militariy demarcation line' (MDL) die aangeeft waar het front
was toen de wapenstilstand werd getekend . De DMZ is 248
kilometer lang en 4 kilometer breed en de meest bewapende
grens in de wereld.
Na de nederlaag van Japan in 1945 werd het bewlnd over
Korea (Japan annexeerde Korea in 1910) verdeeld tussen de
Sovjet-unie en de VS. Als gevolg hiervan werd Korea in 1948
opgedeeld In twee onafhankelijke staten: de Democratische
Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) en de Republiek Korea
(Zuid-Korea). Korea werd op de 38e breedtegraad tijdelijk
opgedeeld in een Amerlkaans en Russisch deel. De deling
langs de 38e breedtegraad was oorspronkelljk als tijdelijke
oplossing bedoeld. In juni 1950 brak de Koreaanse oorlog uit
en werd de scheiding van Korea deftnitief. Bij de wapenstilstand
in 1953 lag het front langs dezelfde breedtegraad . De DMZ
ontstond door de overeenkomst tussen belde zijdes om hun
troepen 2000 meter terug te trekken van de frontlijn en op
deze manier een bufferzone creerend van vier kilometer breed.
De wapenstllstand is nooit opgevolgd door vredesakkoord , en
daardoor zljn Noord- en Zuid-Korea technlsch gesproken nog
steeds in oorlog.

De DMZ is de meest zwaarbewapende grens in de wereld,
en bevat sensoren, wachttorens, prikkeldraad, landmijnen,
automatische artillerie, tank-traps, en zware bewapenlng.
Aan beide zijden van de grens zijn nog steeds veel t roepen
gestationeerd . De DMZ wordt gepatrouilleerd door een
troepenaantal van twee miljoen . De MDL zelf wordt gemarkeerd
door een serie van identieke tekens, die geplaatst zijn op
onderlinge afstand op de lijn. Binnen de DMZ is een plaats
genaamd Panmunjeom. Hier bevindt zich de 'Joint Security
Area (JSA)', de enige plaats waar Noord en Zuid in verbindlng
staan. De JSA is de plek waar aile onderhandelingen tussen
beide Ianden zijn gehouden sinds 1953. De MDL loopt recht
door de vergaderzalen, dwars over de vergadertafels.
De laatste tijd worden er voorzichtlge pogingen ondernomen
om wegen en spoorlijnen die door het grensgebied lopen weer
te heropenen.
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scheiding Noord en Zuid

1953
4km
hekwerk met prikkeldraad, landmijnen
bufferzone, met scheidingslijn (MDL) door het midden
funnel
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Spanje/ Marokko
Het grenshek in Ceuta is een scheldingsbarriere tussen
Marokko en de stad Ceuta, een Spaanse enclave op de NoordAfrikaanse kust. De lengte van de grens is 8 kilometer. De
grensconstructie is gebouwd door Spanje, met als doel lllegale
immigratle en smokkel te stoppen.
In 2000 werd begonnen met de bouw van een prikkeldraadhek
tussen de Spaanse enclave Ceuta en Marokko. Deze
grensconstructie werd mede gefinancierd door de Europese
Unie. Deze barriere bestaat ult twee parallelle, drie meter
hoge hekken met prikkeldraad bovenop en wachttorens op
regelmatige afstand . Tussen deze twee hekken bevindt zich
een weg voor politlepatrouilles of ambulancedienst in geval
van nood . Ondergrondse kabels verblnden lichtmasten,
geluid en bewegingssensoren, en videocamera's met een
centraal controlepunt. Marokko heeft bezwaar gemaakt tegen
d'e constructle van de barrlere, omdat het niet de Spaanse
soevereiniteit in Ceuta erkent .
Na een groot aantal pogingen van groepen vluchtelingen om
over de hekken te kllmmen in 2005, heeft Spanje de hoogte
van de hekken verhoogd om de lmmigranten buiten te houden .
De drie meter hoge hekken zijn verhoogd naar 6 meter.
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tegengaan illegale immigratle

2000/2003
ca. 13m
prikkeldraadhek i.c.m technologische hulpmiddelen
pipe

IDID

.,

d

t.
g

... egU· ·•

,.,..,

von
!:!

"

~

~

t

't

g

.,"''·
0

oo •

p.a · f

til~·

'J

Berlijnse Muur
Israel I Palestina
Cyprus
VS I Mexico
Noord- / .Zuid·Korea
Span e I Marokko

I
vergelijking breedte grensdoorsnedes

Conc/usie
Veel van deze 'moderne stadsmuren' zijn gemaakt van staal en
beton. Betonnen platen worden naast elkaar geplaatst en stevig
in de grond verankerd. De bovenkant van de muur is vaak
bezet met prikkeldraad om het beklimmen ervan moeilijker te
maken. De muren worden meestal in rechte lijnen gebouwd en
gecontroleerd door wachttorens op de hoeken.
De onderzochte grenzen kunnen onderverdeeld worden in 'oude'
en 'nieuwe' grenzen. Bij de 'oude' grenzen lijken de scheidingen
te bestaan tussen conflictsituaties op politieke schaal. Bij de
'nieuwe(re)' grenzen lljken de scheidingen te bestaan voor
conflictsituaties op maatschappelijkjsociale schaal. Vergelijk
bijvoorbeeld Korea, waar de grens de scheidslijn van de
Koreaanse oorlog vormt, en de grens tussen de VS en Mexico,
waar 'gestreden' wordt tegen illegale immigratie.
In materiaalgebruik en constructie echter vertonen de oude en
nieuwe grenzen weinig verschil. Ook de nieuwe grenzen maken
gebruik van beton en prlkkeldraad. Ouderwetse materialen
worden wei gecombineerd met geavanceerde technologieen.
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Grensmechanismes
De groep Multiplicity heeft het project ' Border Device(s)''
uitgevoerd . Hierbij zijn zes hoofdtypologieen te onderscheiden
die de werking van de grens kunnen beschrijven : enclosure,
pipe, funnel , fold , sponge en phantom limb.
Enclosures zijn omsloten omgevingen waarblnnen groepen van
individueen of verschillende activitelten geherbergd worden .
Ze impliceren bescherming van datgene wat ingesloten is (wat
binnen de omheining is) en uitsluiting van datgene wat buiten
is . De controle van de buitengrens is vaak eenzijdlg .

Folds zijn oppervlaktes die opkomen door de verdubbeling van
een basislijn en die een soort van 'derde' natuur aanneemt . Ze
zijn, op een bepaalde manier, 'anders' dan de twee gebieden
die gescheiden worden door de basisgrenslijn. De zijn
niemandslanden, tussenliggende of overgebleven ruimtes, die
gekarakteriseerd worden door hun verlatenheid. Folds worden
gecontroleerd door een neutrale derde partij of door niemand.
Phantom limbs zijn grenzen die blijven functioneren, oak
nadat ze fysiek verdwljnen. De herinnering en voortdurende
aanwezigheid van een voormallge situatie laat de grens vaak
(her)leven. Er is geen controle van een van de partijen die
gescheiden werden door de oorspronkelijke grenslijn .

Pipes zijn cyl indervormige oppervlaktes die een stroom (van
mensen , goederen, informatie) omkaderen . De ingang en
uitgang zijn normaalgesproken bij de extreme uiteindes van
de pijp geplaatst . De controle kan eenzijdig of wederzijds zijn .
Funnels zijn grenzen die verschillende stromen verzamelen,
selecteren en samenpersen in een begrensde ingang .
Normaalgesproken kanaliseren ze een stroom van de ene kant
van het hek naar de andere, selecterend en richtlng gevend
aan de stroom . Vaak defenieert de diameter van de trechter de
permeabiliteit. De controle kan eenzijdig of wederzijds zljn .

I. zle voor meer lnformatle: http://www.multlpllclty.it
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WAARNEMING VAN DE GRENS

De ruimtelijks manifestatie van de grens als scheidingsbarriere
wordt vaak gevormd door een hek of een muur. De grens
is in deze situatie een morfologisch continue markering,
een doorgaande lijn. De aanwezigheid van een grens wordt
ruimtelijk waargenomen in de vorm van een lijn. Maar om
een grens ruimtelijk waar te nemen, zijn er twee manieren:
lijnen en punten. De lijn is een enkele doorlopende markering.
Punten vormen een reeks van momenten, een verzameling van
tekens als de grens overgestoken wordt.
Wat is de vertaling van een grenslijn op een kaart, naar een
ruimtelijke manifestatie in het landschap en hoe wordt de
overgang van een land naar het andere gemarkeerd?

de grens Is een paal

Lijn
De markering van de grens als een lineaire facade wordt
gevormd door een continue lijn in het landschap of architectuur.
Dit is een lijn die doorstoken kan worden door een deur of een
brug . Een vanzelfsprekend voorbeeld hiervan is natuurlij k de
grensmuur, maar ook een rivier als grens is een continue lijn .

.. . .

. ... ..

Stippellijn
Hoewel opgebouwd uit punten, vormt de lijn van grenspalen
een continue lijn. De grenspalen zijn op een vaste onderllnge
afstand van elkaar gepiaatst en markeert de grenslijn tussen
twee Ianden. Dit is een poreuze, maar zeer precieze lijn .
de grens is een stempel
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Punten
De grensovergang wordt gerepresenteerd
door een paar van punten, twee grensposten,
die tegenover elkaar liggen met de grens als
spiegellijn. De reeks van punten is ervaarbaar
bij voortbeweging langs de weg. Het gevoel van
het naderen van de grens wordt gekenmerkt
door de tekens van de aanwezigheid van de
grens.

de grens Is prikkeldraad

de grens is een lijn

De grenspost
De grenspost is de entree tot een land. Het
Is de eerste lndruk die iemand krljgt bij het
binnengaan van een land, of de laatste bij het
verlaten. Daarom wordt een grensovergang
door krachtige
ook vaak
gemarkeerd
symbolen.
De taal van de architectuur vertelt de
verwelkoming of verjaging van het land,
vertelt over de (mate van) toegankelijkheid .
De grenspost is een onderdeel van de
verzameling van tekens bij het naderen en
oversteken van de grens.

•
•
•
••
D•
•D

•
•
••

Verschijningsvorm
Een grens kent verschillende morfologlsche
verschijningsvormen . Er is een veelheid aan
objecten die een rol spelen bij het naderen en oversteken van
een grens. Een paal, een slag boom, een prikkeldraad, een muur,
een poort, een lijn op een kaart, een rivier kunnen allemaal
grenzen zijn. Een grens( overgang) wordt gemarkeerd door een
veelheid aan symbolen en signalen, zoals in de beeldenreeks
getoond wordt.

•

de grens Is een rivler
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Interpretatie
Een grens kan vele materiele verschijningsvormen hebben,
maar de invloed en kracht van een grens zit niet in de
verschijningsvorm van de grens. Hoewel niet te ontkennen
valt dat er met het gebruik van bijvoorbeeld prikkeldraad en
zwaarbewapende grenswachters wei een grotere uitstraling Is
Een grens is interpretatie. De betekenisverlening aan de grens
gebeurt door de mens. Om een grens dan ook slechts te zien
als een lijn of een object is een te beperkt perspectief. Henk van
Houtum• beschrijft dit als het objectificatieproces van de grens:
de sociaal constituerende machtspraktijken die een ruimtelijke
invloed hebben en die leiden tot de betekenisverlening aan
de grens. Een grens kan dus een hoge betonnen muur zljn
of een lijn in het zand, de betekenis wordt er door mensen
ingelegd . Een grens is interpretatie. Het gaat dan ook niet om
het bestaan van de grens, maar om de relatie tot de grens.

de grens Is een douanepost

de grens Is een ver1eden

I . Een moreeHandschappelijke verbeeldlng van de grens;
Henk van Houtum, p. 64
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de grens Is onzichtbaar

de grens is een vlag

de grens Is een poort

de grens is een bushalte
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LOCATIE

CEUTA

Ceuta is Spanje In Afrika . Een poort tussen de Middellandse Zee
en de Atlantische Oceaan . Een brug tussen Europa en Afrika.
Een uitkijkpunt op land van drie verschillende naties: Spanje,
Groot-Brittannie en Marokko.
Ceuta is een Spaanse enclave' in Afrika. Het is, net als Melilla,
een van de twee autonome steden van Spanje. Ceuta ligt in
het noorden van Marokko, aan de straat van Gibraltar. Marokko
beschouwt Ceuta, net als de oostelijker gelegen stad Melilla,
en zeven onbewoonde eilandjes voor de Noord-Afrikaanse kust
- gezamenlijk de 'Plazas de Soberania' genoemd -als bezet
grondgebied.
De grens tussen Spanje en Marokko is voornamelijk een 'natte
grens'. Aan de ene kant wordt de scheldlng gevormd door
de Straat van Gibraltar, aan de andere kant de Atlantische
Oceaan .
Ondanks de overheersing van deze natte grenzen, vormt de
grens tussen Ceuta (en Melilla) en hun achterland, de landgrens
tussen Spanje en Marokko.
Als Spaans grondgebied, is Ceuta wei onderdeel van de
Europese Unie, maar vrijgesteld van de belastlngwetgeving .
Hierdoor is Ceuta een vrijhaven en in trek bij toeristen, vooral
vanuit Andalusie. Naar schatting 1 miljoen toeristen komen er
per jaar naar Ceuta om daar belastingvrlj te winkelen .
De meerderheld van de bevolking is van Spaanse afkomst,
maar Ceuta wordt ook bewoond door een grote minderheid
van Marokaanse afkomst en kleinere minderheden van Joden
en Hindoes.
De slogan van het toerlsme bureau van Ceuta Is 'Cuatro
mundos por descubri' (vier werelden om te ontdekken), en
refereert naar de mengeling van Christelijke, Moslim, Joodse
en Hindoe'lstische cultuur.
De natuurlijke grens van Ceuta en Marokko wordt afgebakend
door zeven heuvels, met zeven torens op de top in middeleeuwse
stijl. Gebouwd in de 19e eeuw voor de bewaking en verdediging
van de stad:
Torre de Aranguren, Torre de Anyera, Torre de Isabel II, Torre

de Francisco de Asisl, Torre de Pinies, Torre de Mendizabalen
de Principe Alfonso.
Ceuta heeft een oppervlakte van 18,5 km 2 • De lengte van
de kustlijn Is 20 km, de lengte van de landsgrens is 8 km.
Maximum hoogtes zijn de Garcia Aldave met 345 m . en Monte
Hacho met 200 m . Er is een afstand van 22 km . tussen 'Punta
Europa ' in Gibraltar en 'Punta Almina' in Ceuta . Van Monte
Hacho wordt beweerd dat het samen met de rots van Gibraltar
de zuilen van Hercules vormt (hoewel de 'Jebel Musa' als de
andere optie gezien kan worden).
Ceuta heeft land, zee en Iucht verblndingen, waarvan de haven
de meest belangrljke is. Dlrecte zeeroutes verbinden Ceuta
met de havens van o.a. Barcelona, Malaga, Algeciras, Cadiz en
de Canarische eilanden .
Vanuit Alcegiras is er elk uur een veerdienst naar Ceuta . Een
andere mogelijkheid om Ceuta te bereiken, Is per helikopter
vanaf Malaga .
Ook per land, vanult Marokko,is mogelijk via de grensovergang
Tarajal. De grote steden in Marokko liggen binnen een aantal
uren rijden vanaf Ceuta .

1 • de term 'enclave' is eigenlljk niet correct wanneer verwezen wordt naar Ceuta.
Ceuta wordt vaak een Spaanse endave genoemd, omdat dit bijna volledig door het
grondgebled van Marokko wordt omgeven, maar is dit strlkt gezlen nlet vanwege de
vrije toegang over zee. Daarom Is er sprake van een ' exdave'.
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Er kan gezegd worden dat de grens tussen Marokko en
Spanje een grens der grenzen is. Grens tussen Spanje en
Marokko; Christendom en Islam; Europa en Afrika; EU en
niet-EU; voormalig kolonie en voormalig kolonisator. De
grens vormt de scheiding tussen een grote verscheidenheld
van historische, politieke, sociale, culturele, geografische
en economische verschillen. Maar Ceuta is meer dan een
scheidende factor. Xavier Ferrer-Gallardo (2006) zegt hierover:
"Maar het territorium van Ceuta (en Me/ilia) trotseert deze
scheidende metaforen, omdat als grensgebied ze middenin
deze scheidingen gep/aatst zijn; hierdoor het moge/ijk maken
van de ge/ijktijdige omarming van de 'delende factoren' en
voorzien in een grand voor meervoudige, complexe en hybride
identiteiten (. . .) Het bijzondere grensregime in Ceuta wordt
gevormd door een wendbare balans tussen de overbruggende
en barriere functies van de grens. Door de e/genschap van
de enclave a/s een grensterritorium, werkt de grens als het
be/angrijkste verdedegingsmiddel. Behoud daarvan verelst
blijkbaar tegenstrijdig beleid van verzachting en versterking."

waren Ceuta en Melilla geen gekoloniseerde territoriums,
maar deel van het Spaanse territorium. Dit verklaart enigszlns
waarom Ceuta in Spaanse handen bleef bij het einde van
de kolonisatie. Sindsdien ziet Marokko Ceuta en Melilla als
een deel van het Marokkaanse territorium, dat nog steeds
gedekoloniseerd moet worden.
De komst van Spanje blj de Europese U nie in 1986 betekende
een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de SpaansMarokaanse grens. In 1986 was Ceuta nog steeds in Spaanse
handen, wat betekende dat door de komst van Spanje bij de
EU, het automatisch EU-territorium werd, en de grens vormde
tussen de EU en Afrika . De europanisering van de grens werd
vervolgd met het Schengenverdrag In 1991. Het volgende
keerpunt is in 1995, toen de militarlseren van de (buiten)
grenzen van de enclave startt en.

Historische overzicht
Het historische belang van Ceuta kan nlet verklaard worden
zonder rekening te houden met zijn geografische positie. De
strategische locatie van Ceuta heeft het gemaakt tot een
belangrijk routepunt van handel tussen vele culturen en de
inzet van militaire acties.
Ceuta is waarschijnlijk door de Fenlciers gesticht in de Se eeuw
v.C.
Rond 42 n.C. werd Ceuta - toen Septem genoemd - onderdeel
van het Romeinse rijk, waarna het in bezit is geweest van
verschillende veroveraars. Vanaf 1415 was Ceuta in Portugese
handen, totdat het in 1668 onderdeel werd van Spanje. In 1863
kreeg Ceuta zijn 'Free-Port' status, wat de handelsactiviteit
stimuleerde. Van 1912 tot 1956 was het noordelijk deel van
Marokko gekoloniseerd door Spanje. In de ogen van Spanje
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In de 7e eeuw veroverden de Moren Ceuta en een groot deel van het
Iberisch schlereiland, waar hun overheerslng ongeveer 7 eeuwen zou

duren, totdat zeIn 1492 defenltlef verdreven werden.
1415

Onder Koning Juan I werd Ceuta overgenomen van de Moren, waama
het vanaf 1580 onder Spanje valt, door de samenvoeglng van Spanje
en Portugal

1668

Ceuta blijft onder Spaanse soeverelniteit na de splltsing van Portugal
en Spanje

1912

Noord- Marokko wordt een Spaanse kolonle

1956

Na de onafhankelljkheid van Marokko blijft Ceuta een onderdeel van
Spanje

1986

Spanje wordt onderdeel van de Europese Unle

2007

Door de ultbreldlng met Bulgarije en Roemen le telt de EU 27 Ianden.
Slnds 1986 llgt de zuidgrens vast, terwijl de grens steeds verder
opschulft In oostelijke richting.

2007

Grensaspecten

Functionele dimensie

Xavier Ferrer-Gallardo doet onderzoek naar de SpaansMarokaanse grenszone.
De structuur en werking van de grens kan beschreven worden
door drie aspecten: geopolitiek, functioneel, symbolisch.

Geopolitieke dimensie

Het functionele aspect van de Spaans-Marokaanse grens en
zijn rol als regulator van stromen kan beschreven worden als
de 'selectieve permeabiliteit' van grenzen en hun 'differentiele
filter effecten'. Aan de ene kant, wordt de grens meer
permeabel voor de stromen van goederen en kapitaal. Een
effect wat aansluit bij de globalisering van de wereld en het
komende EMFTA handelsverdrag . Aan de andere kant wordt de
grens minder permeabel voor de stroom van sommige vormen
van arbeldsmigratie, in overeenkomst met de 'eigenaardigheid '
van Fort Europa. Duidelijke overeenkomsten zijn hier te vinden
wanneer dit grensregime vergeleken wordt met de VS-Mexico
case.

De dubbele geopolitieke betekenis van de Spaans-Marokaanse
grens is onderzocht. Door de focus te plaatsen op het SpaansMarokaanse fragment van de EU buitengrens, kan bekeken
worden hoe een nationale (Spanje-Marokko) en een postnationale (EU-niet EU) grens elkaar overlappen. Dat is de
continu·iteit van de nationale grens binnen de post-nationale
grens.
De aansluiting van Spanje bij de EU betekende dat de SpaansMarokaanse grens ook de grens tussen EU/Schengen en
Marokko we rd. De grens werd de periferie van twee verschillende
kernen aan dezelfde kant van de grens, en daardoor was de
geopolitieke betekenis van de grens verdubbeld. De grens
tussen Ceuta en Marokko is de plek waar deze dubbele grens
op elkaar ligt.
Daarnaast speelt ook de voormalige kolonisatie van het
noordelijke deel van Marokko door Spanje een rol. Vanaf 1956
is Spanje op een bepaalde manier in Marokko geweest, maar
Ceuta is nooit als gekoloniseerd gebied beschouwt. De twee
territoriums - Marokko en Ceuta - waren in die periode allebei
deel van Spanje. Hierdoor is de grens tussen de twee Ianden,
hoewel aanwezig, vervaagd.

Voor Ceuta, en Melilla, geldt dat het economische voortbestaan
afhankelijk is van hun interactie met hun achterland. Daarom is
de grensoverstekende stroom van mensen van het omringende
gebied van Tetouan toegestaan. Deze stroom is toegestaan
vanwege een uitzondering op de Schengenverdrag. Hierdoor
worden dagelijks arbeidskrachten en klanten vanuit Marokko
ingevoerd naar Ceuta. Door de bijzondere status binnen
het Schengenverdrag is er in Ceuta sprake van een vreemd
selectief beheer van de grens.
Het economische verschil tussen Spanje en Marokko is zeer
vergroot sinds Spanje in 1986 bij de EU ging. Het resulterende
structurele verschil heeft illegale stromen (van goederen
en mensen) gestimuleerd over de Straat van Gibraltar en
vooral ook over de grenzen van de enclaves Ceuta en Melilla .
Om illegale toegang van immigranten te voorkomen, is de
veiligheidscontrole langs de grens versterkt. De 'natte' grens
tussen Spanje en Marokko is electronisch beveiligd met het
SIVE-systeem (Sistema lntegrado de Vigilancia Exterior;
geintegreerd systeem van externe surveillance). Ondanks dit
systeem is het aantal mensen dat probeert de Spaanse kusten
te bereiken niet afgenomen. Het eerste waarneembare effect

Het geopolitieke aspect behandelt het samenvallen van de
nationale en post-nationale grens. Het functionele aspect
behandelt de werking van de grens als regelaar van stromen.
Het symbolische aspect behandelt de symboliek van de
afsluiting en de grens als identiteitsdrager.
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van invoering van SIVE was de verandering in de routes van
deze kleine vissersbootjes (pateras), zoals de route van de
Marokaanse kust naar de Canarische eilanden.
Omdat Ceuta en Melilla de enige territoriums zijn die een
landsgrens vormen tussen de EU en Afrika, werken de
enclaves als magneten voor illegale immigranten afkomstlg
vanuit het Afrikaanse continent. Om immlgratie te stoppen,
heeft de buitenrand van deze twee steden fysiek een nieuwe
vorm gekregen met het bouwen van een dubbel metalen
hek, ultgerust met high-tech surveillance systemen, en
minder verfijnde elementen zoals prikkeldraad. Toch stopt
de militarisatie van de grens nlet de pogingen van mensen
om de grens over te steken. Ondanks aile inspanningen voor
een concrete afsluiting, blijven de buitengrenzen van de EU
in Afrika permeabel. Dit felt laat de vraag opkomen over het
werkelijke doel van de militarisatie, en introduceert het idee
van het symbolische gebruik van de afgesloten buitengrens.
Symbolische dimensie
De versterking van de buitengrens van de EU ter plaatse van
Ceuta Ievert de basis voor de symbolische afgrenzing tussen
degenen die binnen en degenen die buiten zljn. Het idee
van Europa, de manier waarop het functioneert en wat het
representeert lijkt volkomen afhankelijk te zijn van de manler
waarop de ruimte is ingericht en begrensd, niet aileen op een
functionele manier, maar ook op symbolisch gebled.
Hoewel de oostgrens van Europa nog steeds bezig is met een
verschuivingproces, kijk hierbij naar de recente toetreding
van Polen, Tsjechie, Bulgarije en Roemenie tot de EU, lijkt de
zuidwestelljke rand van de EU geplaatst en vastgelegd en niet
meer te verschuiven. Ondanks dat de afstand tussen Marokko
en Spanje slechts 13 km is, ligt Marokko niet in Europa, en
zal ook nooit in (EU)ropa zijn. Paradoxaal is dan het gegeven
dat de EU fragmenten van zijn buitengrenzen heeft op het
Afrikaanse continent.
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Een natie is altijd begrensd en achter de grens ligt een andere
natie. De creatle van de EU kan gezien worden als het vormen
van een soort van nieuwe natie. Het trekken van lijnen,
door middel van grenzen, maakt de vorming van collectieve
identitelten en het creeren van anderen mogelijk . Grenzen zijn
een standaard onderdeel van menselijk gedrag. Grenzen zij n
een product van de behoefte aan orde, controle en bescherming
en reAecteren onze verlangens voor gelijkheld en verschil , voor
een teken tussen 'wij' en 'zij'.
In het geval van de Spaans-Marokaanse grens is er sprake van
twee verschlllende processen voor het vormen van collectieve
ldentiteit, nationaal en post-nationaal, die plaatsvinden op
dezelfde plek en daardoor ook met elkaar verbonden zijn.
Het markeren en versterken van de Spaans-Marokaanse grens
kan hier gezien worden als een middel om de ruimte van de
EU duidelljk af te bakenen. De militarlsatie va n de grens is een
symbolische daad met als doel het markeren van de limieten
van de EU, en daarmee de identltelt.
Het belang, functioneren en betekenis van de grens is
veel veranderd sinds de grens onderdeel werd van de EU
bultengrens. Deze transformatles hebben het dagelijkse
Ieven in het grensgebied beinvloedt en de perceptie van de
grensbewoners. De dubbele grenzen in Ceuta (nationaal en
post-nationaal) kunnen zorgen voor tegengestelde belangen.
Het verlangen naar een lmpermeabele, gemilltariseerde grens
vanuit het centrum, contrasteert met de grenspermeabiliteit
die nodig is voor het voortbestaan van de enclave en zijn
bevolking.

Grenslandschap
Het landschap van de grens wordt bepaald door verschillende
onderdelen zoals het landschap, de grensafscheiding, het
verleden, de bewoning, de topografie, het uitzicht.
Indrukken van een grenslandschap van Ceuta :

De fysieke grens wordt gevormd door een dubbel hekwerk, met
millitaire patroullles, en op regelmatige afstand wachttorens.
Naast deze nieuwe grens llgt ook een oude verdedtgtngsllnie.
De natuurlijke grens van Ceuta en Marokko wordt gevormd door
zeven heuvels, met zeven torens op de top in middeleeuwse
stijl. (Gebouwd in de 19e eeuw voor de bewaking en verdediging
van de stad).
De grensovergang Taraja l, aan de kust. Hier zijn twee
douanegebouwen, voor elk land een. (met natuurlijk de
wachtrijen van auto's).
Het landschap bestaat uit heuvels, vanwaar je een goed uitzicht
hebt op het centrum van Ceuta.
De grotere bergtoppen zijn te zien wanneer je kljkt in de
richting van Marokko.
Naast de grens ligt ook een grensdorp, Benzu genaamd. Benzu
ligt aan zee met uitzicht op de rots van Gibraltar.

Grensovergangen BenzU en Tarajal, belde gelegen aan het ulteinde van de
grenslljn
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Grensbewaking

Het grenshek en een wachttoren

Oude wachttor ens op de heuvels

Zicht op Ceuta vanar de heuvels

Grensovergang Tarajal

Grensovergang Tarajal

La Mujer Muerta

Grensdorp BenzU

Strand van BenzU met uitzicht op de rots van Gibraltar

,

BENZU

Inleiding
Benzu ligt aan de noordwestelijke grens van de gemeente van
Ceuta, ca . 4 km . van het stadscentrum, op een landstrook
tussen de zee en een steengroeve . Het gebied wordt doorkruist
door de weg Ceuta-Benzu. De bebouwing van Benzu bestaat
uit een aantal delen . De voornaamste bebouwing bevindt zich
bij 'Punta Portales', een klein aantal verspreide gebouwen op
' Punta Benzu ' en een andere wijk, bekend onder de naam 'EI
Barrac6n', of 'La Cabililla ', in de 'Arroyo de Benzu', het beekdal.
De fragmenten bebouwing worden verbonden door de weg. De
straat vormt de verbindingslijn. Benzu was een grensovergang
tussen Ceuta en Marokko, hoewel nu gesloten. Heropening
van de grensovergang wordt bestudeerd door de overheid. Het
gebied is onderdeel van een EU natuurbeschermingsgebied
(SCI - Site of Community Interest) en SPBA - Special Bird
Protection Area) en ligt vlakbij een groeigebied van de
Rupicapnos Africana, een soort die voorkomt op de lijst van
bedreigde plantensoorten . Daarnaast zljn er In de buurt van La
Cabllllla twee archeologische vindplaatsen.

Benzu, gezien vanult Ceuta

Lagenanalyse
Uit de verschillende lagen - bebouwing, infrastructuur, natuur
en water - valt af te leiden dat Benzu een gefragmenteerde
stedelijke zone is, waarbij de fragmenten bebouwing verbonden
worden door de weg, die ook de verbinding vormt met het
centrum van Ceuta. Daarnaast wordt Benzu omringd door het
landschap en de zee, met daarblj de steengroeve die een zeer
beeldbepalend element is. Benzu is een vervallen gebied op
een prachtige natuurlijke locatie aan de zeekust.

Benzu, gezlen vanaf Marokko
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De grens

Een beek vormt hier de grens tussen Benzu en Marokko . De
Spanjaarden hebben uitzicht op een Marokkaans kerkhof,
door de Jigging hiervan op een helling van het beekdal. De
Spanjaarden hebben aan hun kant een autokerkhof, een
steengroeve en een recyclestation gebouwd.'
De aanwezigheid van de grens zelf is bijna onmerkbaar, hoewel
het grenshek bijna in de achtertuin van sommige huizen staat.
De aanwezigheid van de grens blijkt slechts uit de borden met
verboden toegang erop, bij het naderen van de grensovergang.
Het dubbele grenshek, met daarvoor de patrouilleweg zorgt
voor een onaantastbaarheid van de grens. Deze sterke
begrenzing wordt opgelegd vanuit Europa. Dit is een typerende
handellng voor de grensperceptie vanuit het centrum, in dit
geval het grote Europa. De grens wordt daar bij benadering
gezien a is het einde, een rand waarvan men zich afkeert. Dlt is
ook waarneembaar in Benzu, waarbij er geen omgang Is met
de grens, maar het grensgebled zichzelf afkeert van de grens.

Aanleiding ontwerpopgave
De aanleiding voor de ontwerpopgave komt vanuit het
krantenartlkel. De grensovergang van Benzu is enkele jaren
geleden gesloten. Maar de grens is een zeer belangrijk
onderdeel van de 'identiteit' van Benzu, en ook zeer belangrijk
voor het bestaan van het dorp. Interactie met het achterland
zorgt voor het voortbestaan en is ook noodzakelijk voor het
voortbestaan van een dergelijke grensdorp. In het artikel wordt
gesproken over het heropenen van de grensovergang. Benzu
is nu een vervallen gebied aan het worden. Heropening van de
grens biedt ruimte voor positieve ontwikkelingen voor Benzu.
Waardoor het niet meer een dood elnd is, maar onderdeel van
een route. Om de woorden van Heidegger te gebruiken "de
grens moet niet gezien worden a/s het einde, maar als het
begin".
1. Dit slult aan blj de theorie van 'borderscapes': 'gebouwen' met een negatief
effect bouwen In de buurt van de grens. Om het negatieve effect te delen met het
buurland.
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Het grenshek staat slechts op enkele meters afstand van de hulzen In de wljk
cabllla
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Het bestaan van de grens in Benzu is een vaststaand gegeven .
De grens is hier een uiting van de politieke afbakening van
het territorium van de EU. De ruimtelijke manifestatie van de
grens is daardoor ook niet be'lnvloedbaar. Hoewel de vorm
van de grens niet veranderbaar is, kan de interpretatie wei
be'invloed worden. Voor het dagelijkse Ieven is ook niet het
bestaan van de grens belangrijk, maar iemands relatie tot
de grens, zoals geconcludeerd is in het onderzoek. Door de
relatie tot de grens te be'invloeden, kan het beeld van de grens
veranderd worden.
Doel is om het zich afkeren van de grens om te zetten naar het
ervaren van de aanwezigheid van de grens in het dagelijkse
bestaan . Dit betekent niet het instemmen met de situatie of
het ontwerpen van een utopie, maar het erkennen van het
bestaan van de grens.
Deze omgang met de grens komt tot stand door de nadering van
de grens vorm te geven. De opdracht is dan het thematiseren
van de nadering van de grens, waarbij de opgave is het
ontwerpen van objecten die de aanwezigheid van de grens
aangeven, verspreid over het grensgebied van Benzu .
De objecten markeren de aanwezigheid van de grens en leggen
een verbinding tussen de grenslijn, de plaats en de mensen .
Bij het naderen van de grens zijn het vaak de symbolen die het
verhaal over de aanwezige grens vertellen. Een architectonische
vertaling van deze punten langs de weg naar de grens is de
ontwerpopgave . De functies van de objecten reageren op de
werking van de grens en de grensovergang. De functies van
de objecten komen voort uit de aanwezigheid van de grens,
waardoor een grenszone specifieke eigenschappen bezit die
grensactiviteiten en fenomenen aantrekt. Voor de grenszone
van Benzu zijn dit een drietal grensfenomenen: een bushalte,
een marktpiein, en een uitkijkpost.
De ontwerpopdracht is het ontwerpen van punten die verhalen
over de nadering van de grens, waarmee door de functies van
de objecten een verbinding tussen grenslijn, plaats en mensen
wordt gelegd .
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Grensfenomenen

Context

Bushalte
In veel gevallen is een grens slechts te voet of per auto over
te steken, voor het openbaar vervoer werkt de grenslijn als
drempel. Dit betekent dat wanneer men per bus, een veel
gebruikt vervoersmiddel In Ceuta, richting de grens rijdt, men
bij de grens moet uitstappen . Waarna lopend de grens moet
worden overgestoken om daarna je weg te vervolgen . De
laatste halte voor de grens is dus een typisch grensfenomeen.

Bij deze drie verschillende grensfenomenen horen drie
verschillende plekken: een landschappelijke context, een
stedelijke context en een transitcontext . In de functies reageren
de objecten op de werking van de grens en de grensovergang,
in de vormgeving gaan de objecten een dialoog aan met de
context.

Materialisatie
Marktplein
Het verschil in wetten en regels tussen twee aangrenzende
Ianden stimuleert de handel over de grens heen. De functie van
een marktplein trekt mensen van beide zijdes van de grens,
waardoor verbindingen gelegd kunnen worden aangegaan met
de andere zijde en het kan werken als ontmoetingsplein .
Uitkijkpost
De wachttoren waarin de andere zijde vanaf een afstand
bekeken wordt, is een grensfenomeen wat voorkomt bij
verschillende scheidingsbarrieres, hedendaagse en historische
voorbeelden. Ook in Ceuta zljn nog de overblijfselen van
een oude verdedigingslinie aanwezig. Zeven torens op zeven
heuvels, waarlangs een route loopt die begint in het centrale
gedeelte van Benzu bij Punta Portales. Een ontwerp voor een
uitkijkpost vormt een verwijzing naar dit verleden, waarmee
een uitzicht op en over de grens en het landschap vorm krijgt.

De drie objecten zijn onafhankelljk van elkaar ontworpen en
vormen desondanks een reeks die onderlinge overeenkomsten
vertoont. Die overeenkomsten komen naast de posltionerlng
ten opzichte van de grens en de omgang met het landschap,
ook tot uiting in de keuze van materialisatie. Als materiaal voor
aile objecten is beton toegepast. Beton is bij uitstek geschikt
voor een pure vormgeving .
Het tweede 'materiaal' dat de boventoon voert is Iicht.
Schaduw is een belangrijk element In een dergelijke klimaat.
Licht en schaduw zijn ingezet als ontwerpelementen die in
samenwerking met het beton de ontwerpen vormgeeft.
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LA PARADA DE AUTOBUS
bushalte

Inleiding

Betekenis

De laatste halte voor de grens is een keerpunt in infrastructuur.
De bus stopt bij de halte en mensen stappen uit en in, waarna
de bus draait en weer terugrijdt. Dat maakt de halte tot een
transitobject. Het vormt een doorgangspunt, voor mensen die
verder gaan over de grens heen. Het vormt een wachtplek,
voor de mensen die daar in de bus willen stappen.
De laatste halte voor de grens markeert een einde, en
tegelijkertijd een begin. De laatste halte voordat je weer thuis
bent, terug van een werkdag of een wereldreis. Maar oak de
eerste halte op weg naar overal. De halte als symbool voor
de oneindigheld aan mogelijkheden. Martin Bril verwoorde
dit gevoel teen hij zei: "bushaltes verbinden de mens met de
wereld, en met zijn huis"1 • De bushalte als einde en als begin.

Een bushalte is een plek waar gewacht wordt, een plek die oak
het wachten symboliseert. Een bushalte vormt de verbeelding
van het wachten. Het is de plek van aankomst en vertrek. Het
begin of het einde van een reis, of slechts een tussenstop. De
wachtende mens bevindt zich in een tussenruimte tussen begin
en einde, een drempelruimte. Het wachten vraagt om een
ruimte om te verblijven. Een plaats waar het wachten een plek
krijgt, zodat een doorgangsruimte een verblijfplaats wordt. De
halte als pauzeplaats.

Locatie

De locatie van de bushalte is aan de weg van Ceuta naar
Marokko, nabij de grensovergang .
De weg splitst zich net voor de grenslijn in een doodlopende weg
naar de woonwijk 'Cabilla' en de weg naar de grensovergang. De
weg naar 'Cabilla' is stijgend en de weg naar de grensovergang
is dalend . De weg leapt over een plateau tussen twee steile
hellingen. De bushalte is gepositioneerd op een smalle streak
naast de weg en vormt het keerpunt van de bus. De locatie van
de bushalte kent een gevoel van leegte en verlatenheid.

l. Hollandse Haltes: van Hongerige Wolf tot Biggekerke;
Werry Crone en Martin Bril.
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Vormgeving

Het wachten krijgt vorm door het trekken van een lijn die de
leegte van de plek doorsnijdt. Deze lijn voegt zich naar het
landschap en omklemt het . Door het optillen van de lijn onstaat
een poort, die een abstracte weergave van het landschap is.
De opgetilde lijn vormt een frame voor de inkadering van het
landschap en een omhulling van het wachten .
De lijn vormt een abstracte vorm in een natuurlijk landschap.
Herhaling va n deze lijn versterkt de abstractie van de vorm ,
waardoor een sculpturaal object ontstaat, die als een poort in
het landschap staat. Naast een poort als overdekte wachtruimt e,
geeft de lijn ook vorm aan het keerpunt van de bus en het
afdalen van de helling .
De bushalte vormt het keerpunt van de bus en is het object
waar de bus omheen draait. De vorm van de lijn geeft de weg
van de bus aan . Het draaien van de bus wordt gesuggereerd
in het object door verhoging en vervorm ing van de lijn waar
de bus de lijn kruist . Daarbij rijdt de bus over de lijn, over het
gedeelte tussen de poort en de trap. De lijn ligt hier verzonken
in de onderlaag. De rotsachtige ondergrond van het plateau
vult de ruimte tussen de lijnen op, waardoor slechts ribbels
overblijven . Over deze ribbels rijdt de bus bij het draaien. De
ribbels maken het keerpunt doordat ze voelbaar zijn bij het
overheen rijden.
Daarna volgt de lijn het landschap verder en vormt de
lijn zich naar de helling die naar het strand leidt. Hierdoor
wordt het mogelijk gemaakt om een stukje af te dalen in de
richting van het strand, maar niet helemaal. Hierdoor wordt
de onbereikbaarheid van de het strand voelbaar gemaakt. Dit
strand is namelijk verboden terrein , doordat het grenst aan
het grenshek.
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Maquetteroto's

De lijn is dwars op de weg geplaats, waardoor de overdekte
wachtruimte in de richtlng van de bus gepositioneerd is. Zo kan
gekeken worden in de richting van de bus en zlen de wachtende
mensen de bus van verre aankomen. Zitten kan tussen de
lljnen van het frame, in de richting van de zee, zodat men kan
genieten van het ultzicht. Van de wachtende mens wordt een
keuze verlangd tussen staand -ongeduldlg - wachten om de
bus aan te zien komen rljden of zittend - rustig - te pauzeren
en te kijken naar het uitzicht.
Het comfortabel wachten is een belangrijk aspect bij een
bushalte. Op deze locatie betekent dat schaduw en beschutting
tegen de zon. Hiervoor zorgt de invulling tussen het frame.
Als invulling worden houten latjes gebrulkt, die aan elkaar
bevestigd zijn tot een geweven patroon. De invulling volgt
tussen het frame een kronkelende lijn . Door het lichtspel
tussen de open en dichte del en van de houten invulling ontstaat
een bijzondere binnenwereld . Een interieur dat zich pas toont
wanneer nabij de halte is. De abstracte sculpturale vorm die
van afstand waargenomen wordt, bezit een gelaagdheid die
ervaarbaar wordt bij het naderen van de halte .

De afmetingen tussen de lijnen van het frame zijn afgestemd
op verschillende activiteiten die het mogelijk maakt. Stoel,
deur, trap. De lijn die de houten invulling volgt, geeft vorm aan
deze functies. Door de vervorming van de lijn tot deur, ontstaat
er een doorgang. Dit zorgt voor de mogelijkheid tot het lopen
tussen de lijnen van het frame . Door de vervorming van de lijn
tot stoel, ontstaat een zitplaats om in de richting van de zee
te kijken.
De halte heeft een ondergrond waarmee de ruimte voor
het wachten wordt afgebakend. De vorm van deze plaat is
gebaseerd op het wachten in de schaduw. De vorm van de
ondergrond komt voort ult een studie naar de lijnen van
de schaduw door de dag heen die de bushalte op de grond
werpt. Deze schaduwlijnen worden in de betonnen ondergrond
gefreesd, alsof de zon de lijnen heeft ingebrand. Door op de
plaat te blijven, is er altijd een gedeelte wat op een bepaald
moment van de dag schaduw heeft.

Schaduwstudle
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LA PLAZA DEL MERCADO
marktplein

Inleiding

Vormgeving

Handel is een activiteit die voortkomt uit de verschillen in
regelgeving tussen twee territoriums. Het bestaan van de
grenslijn tussen twee territoriums werkt in dit geval juist als
een stimulans van ontwikkelingen. Een plek om handel te
drijven trekt mensen van beide zijdes van de grens, waardoor
relaties met de andere zijde worden aangegaan. Een marktplein
erkent het bestaan van de grens en heeft deze juist nodig om
te functioneren.

Het ontwerp bestaat uit twee vlakken, een trap en een dak.
De trap als de verbindlng tussen boven en beneden, tussen de
straat en de kust. Het dak als overkapping van het plein vormt
een schaduwgevend element voor bescherming en beschutting.
De twee vlakken van het plein en het dak vormen een kader
voor het zicht op zee.

Locatie
De locatie van het markplein is centraal gelegen in de bebouwing
van Benzu, op de kruising van de weg van Ceuta naar Marokko
met de weg naar de Garcia Aldave, richting de heuvels . De
locatie van het markplein llgt op de grens tussen straat en de
kust in een stedelijke context. Het strand houdt hier ook op,
dus markeert de locatie ook het einde daarvan . De plek ligt te
midden van een aantal horecafunctles. Er is een hoogteverschil
tussen het straatniveau en het strandniveau .

Aan de straatzijde ligt het plein die ruimte creeert voor de markt
en andere activiteiten. Het plein gaat aan de zeezijde over in
een trap die het hoogteverschil tussen het straat- en zeenlveau
overbrugd. Het plein volgt de lijnen van de bebouwing aan de
straatzijde, de trap volgt de lijnen van de bebouwing aan de
zeekant. Het marktplein voegt zich daardoor in zijn context.
De trap fungeert behalve als de verbinding tussen het bovenen beneden niveau ook als tribune voor de zee. De trap bestaat
uit zit en loopgedeeltes en in de trap zijn plateaus ge'integreerd,
zodat de trap ruimte biedt aan verschillende bewegingen en
activiteiten. Variatie in ritmes, bewegingen en activlteiten
maakt de trap tot actieve verbinding tussen boven en beneden,
tussen straat en strand.

Betekenis
Benzu heeft geen openbare ruimte. Het bestaat uit huizen, een
weg, een kust, maar er is geen publieke ruimte. Het marktplein
lost dit gebrek op, en wordt een belangrijke openbare ruimte.
Een plein voor activiteiten en ontmoeting als centrale plek in
Benzu.

De aanwezigheid van de kiosk in de trap zorgt voor het
aantrekken van levendigheid, waardoor de werking van trap als
actieve verbinding tussen straat en strand gestimuleerd wordt.
Het volume van de kiosk is gepositioneerd tussen de twee
plateaus van de trap en vormt zo een integraal onderdeel van
de trap. De luifel van de kiosk is het zichtbare element, dat ook
communiceert ook met de buitenwereld. De vorm van de luifel
is zodanig ontworpen dat er opengeklapt een signaalfunctie
vanuit gaat. De opengeklapte luifel is zichtbaar vanaf de straat
voor de voorbijganger. Hierdoor wordt aandacht getrokken naar
de aanwezigheid van een object aan het strand. Daarnaast is
voor de bewoners van Benzu op deze manier duidelijk of de
kiosk geopend is.
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Het dakvlak werkt als een filter van zonlicht en zorgt voor het
bieden van schaduw. Het dakvlak is opgebouwd uit elementen
die aan elkaar gekoppeld zijn tot een grater samenhangend
geheel. Hiermee wordt gerefereerd naar de opbouw van de
bebouwing van Benzu, die opgebouwd is uit kleinschalige
eenheden .
Als materiaal voor het dakvlak is geweven bamboe gebruikt,
wat toegepast is vanwege de zonlichtfilterende en schaduwspel
gevende eigenschappen. Door het gebruik van geweven
bamboe ontstaat een half doorzichtige overkapping die het
felle zonlicht omvormt tot een spel van Iicht en schaduw.
De kleinschalige elementen zijn gekoppeld tot een v-vorm, die
weer gekoppeld zijn tot stroken. Deze stroken geven richting a an
en leggen zo een verbindlng tussen straat en kust. De stroken
zijn in tegenfase aan elkaar gekoppend, waardoor er lichtgaten
ontstaan. Hlerdoor wordt het dak een driedimensionale vorm,
waarin het zonlicht gefilterd en doorgelaten wordt. De uiteinden
V~Q<£et dak hebben een omhooggaande lijn, waardoor het da~
zith opent naar de straat en naar het strand. Hiermee wordt
een uitnodigend gebaar gemaakt naar de omgeving.
De constructie van het dakvlak is Iicht en luchtig en bijna
zwevend boven het plein. Door het materiaalgebruik van het
dak vervaagt de vorm, waardoor het schaduwspel op het plein
overblijft.
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Het Iichte dak rust boven stevige kolommen, waar je je omheen
kunt verzamelen en die de ruimtes bepalen . De kolommen zijn
geknikt volgens een regelmaat: op 1/3 van de hoogte is de knik
10 graden, op 1/2 van de hoogte 20 graden, en op 2/3 van de
hoogte 30 graden . Door het knikken van de kolommen ontstaat
een krachtige ruimtelijke structuur met een dynamische
uitstraling . De structuur van de kolommen biedt ruimte voor
verschillende activiteiten. De kolomstructuur is doorgezet op
de trap, waardoor de trap betrokken wordt bij het plein en
daarnaast ook schaduw is op de trap. Door het doorzetten van
de kolommen op de trap komen de twee richtingen, de lijnen
van de context, samen. En ook ontstaat een indrukwekkende
rulmte die zich opent naar de zee.
Om het plein ook 's avonds te Iaten functioneren als centraal
ontmoetingspunt, zijn er lampen aangebracht in de kolommen .
Deze lampen zijn geplaatst op het knikkende deel van de
kolommen. Hierdoorwordt vanaf de ene zijde het dak aangelicht
en vanaf de andere zljde het plein belicht.
Het plein, de trap en de kolommen worden gemaakt van beton,
wat zorgt voor een robuuste en eenvoudige uitstraling, die
aansluit bij de uitstraling van de context en het plein daarin
verankerd . Het dak vormt daarbij een tegenstelling, die zich
lijkt los te maken van de context. Om het dak los te Iaten komen
van de kolommen zijn T- profielen gebruikt om het dakframe te
bevestigen aan de kolommen. Het dakframe is opgebouwd uit
staalelementen, die aaneen gekoppeld zijn. In elk dakelement
zit bamboe, dat geweven is tot een halfdoorlatend materiaal
wat het zonlicht filtert .
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EL MIRADOR DE BENZU
uitkijkpost

Inleiding
In een grensgebied zijn vaak wachttorens te vinden, waarin
van veilige afstand de andere kant van de grens in de gaten
werd en wordt gehouden . Ook in het grenslandschap van
Ceuta bevinden zlch wachttorens, oude en nieuwe . De oude
wachttorens bevinden zich langs een route, die begint in
Benzu . De nieuwe wachttorens bevinden zich nabij het nieuwe
grenshek, aan de grensweg. Het ontwerp van de uitkijkpost
vormt een verwijzing naar het verleden en het heden van de
wachttorens In grensgebieden en geeft vorm aan het uitzicht
over de grens en het landschap.

Locatie
De locatie van de uitkijkpost is gelegen aan de weg van Benzu
naar Garcia Aldave . Deze weg kronkelt vanuit Benzu, bij het
marktpleln, langzaam omhoog de heuvels in. Bij de locatie van
de uitkijkpost heeft deze route zijn draaipunt, waarna de weg
leldt langs de oude verdedigingslinie. De plek van de uitkijkpost
ligt op de grens tussen een natuurlijk en artificieel landschap.
Aan de achterzijde het natuurlljke landschap met de beboste
heuvels van 'Garcia Aldave'. Aan de voorzijde het artificiele
landschap van de bebouwing van Benzu en de steengroeve,
met daaradrter de Straat van Gtbrattar waarin de verte de rots
van Gibraltar is te zien.

Betekenis
Een uitkljkpost is een plaats vanwaar men uitkijkt. Uitkijken
betekent in een richtlng kijken naar lets dat men verwacht en
ook het geven en hebben van ultzlcht . Een uitkijkpost maakt
het uitkijken mogelljk . Een object waar men afstand kan nemen
om uit te kijken, maar daardoor ook zichtbaar als uitkijkpunt.
fen plek waar de ervaring van het uitzicht op en over de grens
en het landschap mogelijk wordt gemaakt.
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Vormgeving
De plek van de uitkijkpost ligt aan het einde van een bergrug,
op een lager niveau dan het beginpunt. Hierdoor Is een deel
van de route ingegraven, zodat de bezoeker gedwongen wordt
naar het einde te lopen om het uitzicht te ervaren.
De vorm is opgebouwd uit drie del en: trap, tunnel en uitzichtpunt.
Bij de trap gaat het om het afdalen, de trap vormt de verticale
verplaatslng, waarmee de bezoeker de grond in wordt geleldt .
Bij de tunnel gaat het om de horlzontale verplaatsing, waarbij
de bezoeker omsloten door de vorm zich voortbeweegt in de
berg. Het uitzichtpunt vormt de beeindiging van de beweging
door het object, het eindpunt.
Het object is een lijn. Een lijn die door het landschap snijdt, en
ervaarbaar Is bij het bewegen door de lijn.
Licht vormt door het gehele object een begeleidend element .
Het Iicht geleldt je op de route en voert je mee naar het
eindpunt. Licht maakt de ervaring van de route en brengt Ieven
in het object .
Het andere begeleidende element is de balustrade. Dit is een
doorlopende strip, die een doorgaande beweging mogelijk
maakt. Het Is mogelijk om de balustrade aan het begin vast
te pakken en je te Iaten meevoeren, helemaal rondom, en
dan weer terug naar het begin. De balustrade is gemaakt van
reflecterend meta a I. De Iicht wordt zo weerkaatst en er ontstaan
lichtvlekken die het meevoerende element versterken.
De trap begint een stukje boven het maaiveldniveau, je wordt
zo gedwongen om echt een stap te zetten om de route, de
ervaring te Iaten beginnen . De trap zakt daarna heel tangzaam
de grond in, zodat de bezoeker haast ongemerkt mee wordt
gevoerd de berg in. De lichtstroken in het trapdeel zijn
geplaatst in de dwarsrichting. Deze lichtstroken zijn doorgezet
in de tunnelwand waardoor portalen van Iicht ontstaan. Door
de ritmiek en herhaling van de lichtstroken ontstaat een
tunneleffect die de bezoeker meevoert naar beneden .
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De getrapte route wordt voortgezet in het tunneldeel, waarbij
de horizontale verplaatsing de overhand heeft. De overgang
tussen de trap en de tunnel gaat via een afstapj e, de ondergrond
verandert van beton in berggrond, waardoor het 'in de berg
zijn' ervaarbaar wordt.
De lichtstroken in het tunneldeel zijn geplaatst in lengterichting
om de beweging te geleiden.
De lichtstrook begint aan beide kanten van de tunnel in het
midden van het dak. Waar deze lichtstrook op de tunnelwand
botst, verandert de richting. In de tunnel zijn een aantal
wanddelen gekanteld om de invloed van het relief kenbaar te
maken en om de beleving van de beweging door de tunnel te
versterken. Hierdoor verwijdt of vernauwt ook de lichtstrook,
waardoor het effect van het kantelen versterkt wordt.

Het eigenlijke uitzichtpunt is als een doosje dat uit de berg
steekt. Dit wekt de nieuwsgierigheid op, wa nneer je dat vanal
beneden ziet. Om bij het eindpunt te komen, wordt eerst de
berg doorstoken . Doordat de route door de berg een draai
maakt, komt het uitzicht, het einde van de route, als een
verrassing . De laatste fase van de route gaat vanuit het donket
naar het Iicht. Nadat je de berg bent ingegaan, het donker fn,
vormt het Iicht dat onder de opgetilde muur door si}pe(t het
eerste teken dat je weer buiten komt.
Het vooroverhellende einde zorgt voor een dramatisering van
de beleving van het uitzicht. Je krijgt het gevoel mee naar
beneden te vallen met het uitzicht. Het uitzichtpunt zorgt voor
een inkadering van het zicht. Een uitzicht dat j e kunt verbreden
door de uitstekende balustrade vast te pakken-, en buiten het
kader te kljken

De heenweg bezit de verwachting en spanning van de route.
Het niet kunnen zien waar het einde is door de bochtige route
creeert verwachting. Het volgen van de route, waar achter elke
bocht het uitzlcht kan wachten. Door het bewegen door het
object wordt de route beleefd.
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De terugtocht vormt de afronding van de route, waarbij de weg
in omgekeerde volgorde wordt afgelegd. Niet afdalen, maar
beklimmen. Doordeveranderende lichtinval en schaduweffecten
is de ervaring van heen en terug steeds verschillend.
De route heeft een lengte van bijna 200 meter waarbij een
hoogteverschil wordt overbrugd van 28 meter.
De parkeerplaats vormt een voorbereiding op de ervaring
van de route en dramatiseert de situatie van de context. Het
parkeerterrein is Iicht aflopend, waarbij in de richting van
de helling wordt geparkeerd . Het blok wat het rijden in de
afgrond voorkomt, biedt tegelijkertijd een zitmogelijkheid . Om
het begin van de route van het uitzichtpunt te bereiken moet
een omtrekkende beweging worden gemaakt, om het zitblok
heen .

De driedeling in de vorm komt ook terug in de opbouw van de
constructie . In het trapgedeelte wordt de wand elke 2,25 meter
verdikt om de gronddruk op te vangen. In het tunnelgedeelte is
er geen bodemplaat, daarom wordt daar een L-vormige wand
toegepast voor het opvangen van de gronddruk.
Het uitzichtpunt wordt als ultkraging bevestigd aan de doorsteek
door de berg, waaraan de bodemplaat wordt opgehangen .
Dit gedeelte moet geprefabriceerd worden, de andere delen
worden ter plaatste gestort. De totale constructie is gemaakt
van beton, wat past blj de rotsachtige ondergrond, waarin het
object zich ingraaft.
Om het uitzicht open te Iaten, maar wei een valbescherming
te bieden is aan het einde een glasplaat geplaatst. Deze plaat
wordt aan de bovenkant opgenomen in de balustrade, en aan
de onderkant in de bodemplaat, waardoor het uitzicht een
dramatische belevenis wordt .
Het object volgt de lijnen van het landschap waarmee het
verbonden is. Hlerdoor varieert de hoogte van de doorsnede
van 2, 5 naar 4,5 meter.

door.mede parkeerplaats 1:250
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uitzlcht vanar de zitbank bij de parkeerplaats

constructieprindpe trap 1 :50
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EPILOOG

La Plaza

Je bent zojuist de grens te voet overgestoken van Marokko
naar Spanje en bent onderweg naar je hotel in het centrum van
Ceuta. Je hebt besloten om de bus te nemen, omdat jete moe
bent van het reizen om te lopen. Je wandelt de weg omhoog
in de richting van een object, waarvan de grenswachter je
vertelde dat het de bushalte was. Bij de halte staan al twee
andere mensen te wachten en je voegtje bij hen in de schaduw.
Daarna kijk je of je de bus al ziet aankomen, maar er is nog
geen beweging te bespeuren. Dan gebruik je je wachttijd maar
om dit object eens goed te bekijken. Als je links van je kijkt zie
je een opening, het lijkt wei een soort deur. Je stapt door de
opening en loopt tussen de lijnen naar de rand van het plateau.
Daar zie je dat je een stukje kunt afdalen langs de helling door,
maar je denkt dat dat bus wei snel zal komen en loopt weer
terug. Je kijkt omhoog naar de heuvels. Dan zie je een soort
van doosje dat uit de berg steekt. Oat maakt je nieuwsgierig
en je vraagt aan een van mensen wat het is. Hij vertelt je dat
het 'el mirador' Is en legt uit hoe je er kunt komen . Oat klinkt
als een goed idee om de volgende dag te gaan bekijken. Daar
komt de bus al in de verte aan. Als de bus om de halte draait
hoor je het geluid van de ribbels . Je stapt in en zegt 'buenos
dias' tegen de buschauffeur.
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Als de bus de bocht is om gegaan, zie je in de verte eer
overkapping . Dichterbij gekomen zie je dat het een marktpleir
Is. Het is al aardig druk met mensen en spullen . Je stap
daar uit om iets te drinken te halen. Als je naar boven kijkt
merk je dat je vanaf hier ook de uitkijkpost kunt zien. Bij eer
koopvrouw koop je een souvenir en je vraagt haar waar je iet!
te drinken kunt kopen . Ze wijst in de richting van zee en zegt
'Kijk, zie je daar niet iets omhoogsteken, dat is het teken da
de kiosk open is. Daar moet je zijn". Je loopt de trap af naa
beneden en sluit aan bij de rij. AI snel ben je aan de beurt, er
je koopt iets te drinken . De man geeft je ook nog een aanta
folders over de geschiedenis van het gebied en de activiteiter
die er in Benzu te doen zijn. Je zoekt een plekje uit op de tra1
om je drinken op te drinken. Je kijkt rustig om je heen naar d1
spelende kinderen op de trap. De zwemmende mensen In d1
zee. De rots van Gibraltar in de verte. In de folder lees je da
er vanavond een flamenco optreden is op het plein, een reder
om vanavond terug te komen?

El Mirador
Vandaag ga je naar el mirador de Benzu, de uitkijkpost. Je stapt in je auto
en rijdt het centrum van Ceuta uit in de rlchting van Benzu. Na ongeveer
vier kilometer langs de kust te hebben gereden bereik je Benzu. Bij het
marktplein sla je linksaf naar Ia Garcia Aldave. De weg slingert langzaam
omhoog in de heuvels. Eenmaal op het hoogste punt zie je in de verte de
oude wachttoren 'naam' boven de bomen ultsteken. Bijna mis je de afslag
naar de de parkeerplaats van de uitkljkpost. Bij het parkeren van de auto
voel je dat het Iicht naar beneden loopt, alsof je de afgrond in gaat rijden.
Maar een stootblok voorkomt dat. Nadat je bent uitgestapt, loop je de drie
tredes naar beneden. Het stootblok blljkt vanaf deze kant een bank te zijn,
waar je het fantastische uitzicht kunt bekljken. Even blijf je staan om het
uitzicht in je op te nemen. Dan ga je weer verder. Via een opstapje betreedt
je de trap. Deze voert je langzaam mee en haast ongemerkt zak je steeds
dleper de grond in. Dan zie je opeens het lichtspel dat veroorzaakt wordt
door de lichtstroken in het dak boven de trap. Door de lichtlnval ontstaan
portalen van Iicht die je verder meevoeren naar beneden. Onderaan de
trap baad je even in het Iicht voordat je het tunnelgedeelte instapt. Aan de
grond bij je voeten merk je dat je In de berg bent. Je bent benieuwd water
na deze bocht weer te zien valt, hoe het Iicht valt en welk lichtspel ontstaat
op de muren en vloer. Tijdens het Iopen voel je dat de ruimte nauwer wordt,
ook doordat de llchtstrook zich vernauwd heeft. Maar na de bocht wordt
de ruimte weer wijder, de muur loopt naar buiten en ook de lichtstrook is
weer breder geworden. Dan is er weer een lichtbad, als je omhoog kijkt zie
je de strakblauwe Iucht en ervaar je hoe diep je bent afgedaald. De route
voert verder het donker in . Maar als je weer Iicht ziet wat onder de muur
doorsijpelt, besef je dat je weer bijna buiten bent. En achter de bocht zie
je dan het langverwachte uitzicht ingekaderd. Je loopt voorzichtlg naar het
einde, waar je bijna voorover lijkt te vallen. De balustrade houd j e stevlg
vast terwijl je je vooroverbuigt. Beneden je zie je de drukke bezigheid van
de steengroeve, links zie je de berg 'La mujer muerte' en in de verte kun
je zelfs de rots van Gibraltar zien liggen. Je blijft een tijdje om het uitzicht
goed in je op te nemen, voordat je je omdraait, om terug te lopen. Waar
het Iicht steeds veranderende vlakken op de muur vormt.
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