
I N T R O D U C T I E

M A P P I N G  
N I E U W

N E U

 T H E  
S T R A AT /
S T R A ß E

Deze kaart is de uitkomst van het werk dat cultuurwetenschapper Eline 
Schmeets en cartopoloog Marlies Vermeulen gedaan hebben in de 
Neustraße/Nieuwstraat tussen 8 en 28 februari 2021.
 
In 1995 werd de grensstraat Neustraße/Nieuwstraat—na een grondige 
herinrichting, inclusief het verwijderen van het ‘laatste muurtje van 
Europa’—heropend als een Europese of ‘gedeelde’ straat. Hierdoor werd 
het een soort fysieke representatie of benadering van een utopie: een 
grenzeloze grensstraat. Met haar nieuwe ‘inrichting’ bevraagt ze andere 
grensstraten, want: wat is een grensstraat precies? Hoe ziet een grensstraat 
eruit? Moet de nationale grens altijd zichtbaar zijn - of net niet? Als je goed 
kijkt—en over deze manier van kijken gaat dit project voornamelijk—dan 
kom je erachter dat de Neustraße/Nieuwstraat meer vertelt dan je in eerste 
instantie zou denken. Door te beschrijven wat er allemaal gebeurt in, op, en 
over deze grens die deel is geworden van ‘het alledaagse’, hebben we die 
informatie in kaart gebracht. 

Dit project gaat evenveel over de Neustraße/Nieuwstraat, als over de 
manier waarop we deze samen in kaart hebben gebracht. We begonnen 
met de vraag: hoe kunnen we de Neustraße/Nieuwstraat ‘in gaan’? Hoe 
kunnen we deze straat gebruiken om vragen te stellen over andere 
grensstraten? Hoe kunnen we ons opstellen alsof we nog niets van deze 
straat weten zodat we haar ‘als voor het eerst’ kunnen zien? Als twee 
getuigen—beide met een andere manier van kijken en werken—hebben we 
de straat gecatalogiseerd, evenals de bewuste en onbewuste verwijzingen 
richting het Europese project die hier te vinden zijn. Het resultaat is een 
nieuwe representatie die niet alleen een completer beeld geeft van de 
Neustraße/Nieuwstraat en andere grensstraten en regio’s, maar ook het 
soort van kennis dat gegenereerd kan worden aan de rand van landen en 
verschillende disciplines.  

Mapping The Nieuwstraat/Neustraße is een initiatief 

van PhD-onderzoeker Eline Schmeets van Studio 

Europa Maastricht in samenwerking met 

PhD-onderzoeker Marlies Vermeulen van Dear Hunter. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door 

Stadsregio Parkstad Limburg, Charlemagne 

Grenzregion en Zuyd Hogeschool, Lectoraat SURD.



Op onze eerste veldwerkdag liepen we vanuit onze tijdelijke accommodatie—

Ferienwohnung Eurode Grenzenlos aan de Rolducer straße 9 in Herzogenrath, Duits-

land—via de Aachener Straße richting de twee kilometer lange grensstraat 

Neustraße/Nieuwstraat. Maar al na slechts 200 meter liepen we tegen de achterkant 

van een typisch jaren negentig gebouw aan - het Eurode Business Center (EBC) dat 

precies op de nationale grens tussen Kerkrade en Herzogenrath gebouwd is. Het 

gebouw lijkt—door de expliciete plaatsing, de naam, en het ontwerp ervan—de grens uit 

te willen wissen en maakt daar-

mee een duidelijk statement over 

grensoverschrijdende samen-

werking: gewoon doen! Waar-

schijnlijk was het ‘bouwen in 

twee landen’ echter ambitieuzer 

dan de materiële uitkomst van 

datzelfde proces - het gebouw 

zelf. Hoe langer en uitvoeriger 

we keken, hoe meer we ontdek-

ten dat het gebouw lang niet zo 

uniform is als we aanvankelijk 

dachten. Bovendien dwong het 

gebouw ons om te kiezen: links 

of rechts—maar ook—Duitsland 

of Nederland? In die zin heeft het 

gebouw de grens ook niet over-

brugd of uitgewist, integendeel, 

het creëerde voor ons een extra 

obstakel dat de aanwezigheid 

van de grens alleen maar bena-

drukte. Daarmee dwong het 

gebouw ons ook weg van de 

grens - landinwaarts. Het gaf ons 

niet de mogelijkheid de straat 

onbevangen in te dwalen en een 

kant te kiezen gebaseerd op 

eventuele tegemoetkomende voetgangers, of bijvoorbeeld omdat we in 

de zon, of net in de schaduw wilden lopen. 

Dit gebouw zet aan tot nadenken: waarom staat dit gebouw hier? Maakt het grensover-

schrijdende samenwerking gemakkelijker of alleen letterlijker? Kunnen mensen niet 

samenwerken zonder een gebouw als dit? Op eenzelfde manier roept het Europese project 

ook vragen op die anders misschien niet naar voren waren gekomen: identificeer ik mezelf 

als Nederlander of European? En als ik me identificeer als European, welke implicaties 

heeft dat dan voor mijn dagelijks leven? Wat betekent het om ‘geen’ kant te kiezen? 

E U R O D E  B U S I N E S S  C E N T E R



RAND



Op het eerste gezicht is de grens in de Neustraße/Nieuwstraat niet meer zichtbaar. In ieder geval niet waar mensen, de verhalen die ze vertellen, en 

traditionele kaarten zeggen dat hij is. Wat hier ook mist, is de invloed van de welstandscommissie. Herzogenrath en Kerkrade lijken hier—waar ze elkaar 

aan de nationale grens raken—geen nieuw centrum te vormen dat dezelfde esthetische normen hanteert als in hun eigen stadscentrum. In plaats daarvan 

vormen ze een gedeeld ‘achterland’ - een plek die uit het zicht en dus uit het hart lijkt - of in ieder geval geen prioriteit is voor beide gemeenten. De periferie 

is, in het algemeen, minder geïntegreerd met, en soms esthetisch afwijkend van, het centrum waartoe het zich verhoudt. In deze relatieve onafhankelijkheid, 

echter, schuilt ook veel potentie. Op het snijvlak van erbij horen en uitsluiten, lijkt deze grensstraat en zijn directe 

omgeving, te fungeren als een soort overgangsgebied waar twee gemeenten elkaar op hun eigen manier en in 

hun eigen tempo kunnen ontmoeten en kunnen integreren. Een geleidelijke vermenging van twee 

culturen van zijn en van bouwen, want op verschillende punten in de straat zijn de twee 

landen maar moeilijk van elkaar te onderscheiden op basis van de materiële

RAND

realiteit om je heen. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop de rolluiken zijn 

geïnstalleerd. In Nederland, wanneer überhaupt al aanwezig, worden ze doorgaans op 

de muur geplaatst, net boven het raamkozijn, terwijl ze in Duitsland ‘in’ de muur worden 

geïntegreerd. In en om de Neustraße/Nieuwstraat is het duidelijk dat de bewoners zich bewust zijn van de 

bouwcultuur aan ‘de overkant’, en verkiezen die, met enige regelmaat, boven hun eigen. Wanneer je eenmaal 

bewust bent van al deze verschillen en overeenkomsten, dan vallen ze het je overal op. Metselwerk of gepleisterde muren. Verschillende soorten 

ornamenten, brievenbussen of gordijnen. Het verschil in tuinafscheidingen. De straat is een potpourri van Duitse en Nederlandse materialen en stijlen. Op 

eenzelfde manier laten sommige Europese grenzen zich materieel niet meer op dezelfde manier gelden als vóór het ondertekenen van de Verdragen van 

Schengen - maar ze zijn er nog steeds. Europese landen hebben geen scharnieren, maar hangen met slordige naden aan elkaar. Naden die de proliferatie 

van het Europese integratieproces bemiddelen. Dat is waar ‘het alledaagse’ voortdurend het Europese project maakt of ongedaan maakt - door te 

accepteren of te verwerpen, te absorberen of te verdrijven, te leren of te negeren. 



 Knip de gemarkeerde cirkel op de 

stippellijn uit. 

 Leg het vel met de uitgeknipte cirkel 

op  een foto, grondplan of een andere 

afbeelding van waar je op dit moment aan het 

werken bent. 

 Focus op combinaties of composities die op het eerste zicht 

ongewoon lijken. Kan je die vinden? Zijn er ook bijzondere combinaties 

te ontdekken zoals op de andere zijde van dit vel? 

 Probeer dat ongewone om te denken tot creativiteit en innovatief 

omgaan met regels en gewoontes. Wat leer je hieruit?

 Probeer minstens drie eigenaardigheden te ontdekken, hoe klein 

dan ook. 

 Deel je ervaringen met je collega’s. 

De Neustraße/Nieuwstraat breekt met conventies en daardoor vraagt ze ons om ‘opnieuw te kijken’. Het alledaagse wordt hierdoor weer bijzonder en 

daardoor ook zichtbaar. De kleine en vaak banale dingen die ons leven vormgeven vallen ons weer op. Op dezelfde manier kunnen we met dit inzicht ook 

een andere omgeving bevragen die gewoon geworden is. Dit inlegvel daagt uit en zet de blik op scherp door wat we geleerd hebben van de 

Nieuwstraat/Neustrasse in te zetten op andere locaties, ontwerpen en beleid voor publieke ruimtes.  

TOEPASSING

In de Neustraße/Nieuwstraat zie je de meest bijzondere combinaties van stijlen, materialen en kleuren bij elkaar. Duitse of Nederlandse gevelelementen worden 

over de landsgrens heen gecombineerd. Het lijkt erop dat de welstandscommissie hier veel door de vingers ziet. In de 

Nieuwstraat/Neustraße gelden andere regels met spannende en vernieuwende of juist hele ouderwetse 

composities in gevelopbouw tot gevolg. 



LENGTE



We zijn vaak geneigd om een grensstraat in ‘de korte kant’ te bekijken, in plaats van in de lengte. Of in zijn geheel, natuurlijk, als het 

fenomeen ‘grensstraat’. Het is, zeker in het geval van de Neustraße/Nieuwstraat, echter niet de grens of de waarschijnlijke symmetrie 

ervan, die het meest interessant is om te overwegen. Het is eerder de asymmetrie die het verhaal van deze straat verteld, evenals de 

manier waarop de straat vooral in de lengte verandert. Zo voelt het noorden van de straat redelijk geïntegreerd aan, maar hoe zuidelijker 

je komt, hoe meer de straat als het ware ontrafelt en kleine stukjes en beetjes van de verschillende lagen die hier aanwezig zijn laat zien. 

Tijdens de herinrichting van de straat in 1995 lag de focus echter duidelijk op ‘de korte kant’ - op het uitwissen van de nationale grens 

gemarkeerd door het kniehoge muurtje. Het weghalen van een relatief klein obstakel dat door de bewoners van de 

Neustraße/Nieuwstraat vaak al een andere betekenis gekregen had: als ‘skate ramp’ bijvoorbeeld, of ‘de laatste muur in Europa’ - met 

trots uitgesproken. In die zin spreekt de straat zoals die nu is vooral mensen van buiten de regio aan - mensen die deze Europese of 

‘gedeelde’ straat bezoeken als symbool voor Europese integratie. Wat ze niet zien is het proces dat eraan voorafging - een proces dat 

wellicht meer vertelt over dat integratieproces dan de materiële realiteit waarmee ze geconfronteerd worden. De eerste plannen voor de 

herinrichting van de Neustraße/Nieuwstraat laten een uniforme indeling zien - van noord tot zuid. Tijdens de planningsfase ontstond er 

echter een discussie over de parkeerplaatsen, en dan vooral over aan welke kant van de grens ze zouden komen. De uitkomst van deze 

discussie is het zigzagpatroon dat de straat vandaag de dag kenmerkt. Wat ook opvalt is dat op sommige stukken de huizen direct tegen 

de stoep aangebouwd zijn, en er op andere plaatsen meer ruimte tussen de huizen en de stoep gelaten is. Was het gebied ‘achter de 

grens’ zichtbaar voor de stedenbouwkundige die deze straat aan zijn of haar kant van de grens in mocht richten? Hoe zag het het 

buurland eruit op de kaart - een witte ruimte? Of markeerde de nationale grens ook de grens van zijn of haar papier? Heeft dat invloed 

gehad op de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de inrichting van de Neustraße/Nieuwstraat? Grensregio's als deze maken 

duidelijk hoe belangrijk dit microniveau is, en zijn daarom ook bijzonder geschikt om de onderhandeling met, en eventuele weerstand tot, 

het Europese integratieproces te bestuderen.

LENGTE



 Knip de gemarkeerde vlakken op de stippellijn uit. 

 Vouw een grondplan van het project waar je op dit moment aan het werken bent open en leg het vel 

met de twee uitgeknipte vlakken erop. 

 Stel je voor dat je op basis van de informatie die zichtbaar is door de uitsnedes beleid en ontwerp 

moet bepalen, hoe ga je dan aan het werk? Welke informatie mis je? En hoe beïnvloedt het ontbreken van 

de informatie de keuzes die je maakt?

 Doe deze oefening minstens een kwartier. 

 Deel je ervaringen met je collega’s. 

TOEPASSING
De Neustraße/Nieuwstraat breekt met conventies en daardoor vraagt ze ons om ‘opnieuw te kijken’. Het alledaagse wordt hierdoor weer 

bijzonder en daardoor ook zichtbaar. De kleine en vaak banale dingen die ons leven vormgeven vallen ons weer op. Op dezelfde manier 

kunnen we met dit inzicht ook een andere omgeving bevragen die gewoon geworden is. Dit inlegvel daagt uit en zet de blik op scherp 

door wat we geleerd hebben van de Nieuwstraat/Neustrasse in te zetten op andere locaties, ontwerpen en beleid voor publieke ruimtes.  

Door ‘tussenkomst’ van de nationale grens ken je in de Neustraße/Nieuwstraat soms maar de helft van het verhaal. Stedenbouwkundige 

plannen en regelgeving stoppen vaak aan de grens. Hierdoor ontstaan er vreemde of afwijkende situaties, maar ook vindingrijke en creatieve 

oplossingen en verbindingen. 



OVERSTEKEN



OVERSTEKEN
Vóór de herinrichting van de Neustraße/Nieuwstraat—toen er nog een kniehoog grensmuurtje in het midden van de straat stond—waren er meerdere 

zebrapaden waar voetgangers de straat, maar ook de grens naar het buurland, veilig konden oversteken. Op deze specifieke punten kwamen de   

inwoners van beide gemeenten 

elkaar tijdens het o v e r s t e k e n 

tegen. Een situatie die in veel 

opzichten lijkt op de tijd vóór Schengen toen 

grensovergangen gebieden waren waar het verkeer van en naar een buurland zich vaak concentreerde. De Duitse kant van de straat was een 30 km/u 

zone, terwijl de Nederlandse kant een doorgaande weg was met een hogere snelheidslimiet. Deze verschillen gingen verloren met de herinrichting van de 

Neustraße/Nieuwstraat in 1995. Tegenwoordig is de hele straat een 50 km/u zone en is er geen enkel zebrapad meer waar voetgangers voorrang hebben. 

Voor een straat die letterlijk twee landen—en twee gemeenschappen—verbindt, en die zich bovendien profileert als een Europese of ‘gedeelde’ straat, is 

dit op zijn minst een merkwaarde ontwerpkeuze. Waar verbinding het doel was heeft de herinrichting wellicht het tegenovergestelde effect gehad. 

Tegenwoordig steken mensen de straat over op eigen initiatief - waar ze willen, en wanneer het verkeer dat toelaat. De aantrekkingskracht die ooit uit de 

aanwezigheid van de grens ‘voortkwam’ is verdwenen met het muurtje zelf. De straat is in veel opzichten letterlijk en figuurlijk breder geworden. De 

inspanningen die geleverd zijn om de grens in de Neustraße/Nieuwstraat uit te wissen, met als doel deze twee gemeenten verder te integreren, hebben een 

deel van de ‘urban fabric’—het fysieke bewijs van de manier waarop deze gemeenschappen zich in de loop van de tijd tot elkaar verhouden 

hebben—uitgewist. De Neustraße/Nieuwstraat heeft een deel van haar geschiedenis ingeruild voor symboliek, maar daarmee is ook behoorlijk wat cultureel 

geheugen verloren gegaan. Op dezelfde manier her- of erkent de Europese Unie niet altijd de specificiteit of de bijzonderheden van de verschillende 

grensoverschrijdende integratieprocessen die al aan de gang waren vóór 1945. Wanneer deze niet op waarde geschat worden, richt het Europese project 

soms schade aan waar het 

poogt te verbinden. 



 Gebruik de kronkel om de uitdagingen aan te geven om de 

twee cirkels met elkaar te verbinden. Dat kan zowel op ruimtelijk 

infrastructureel vlak, op sociaal vlak of op andere vlakken zijn. 

 Haal het vel weg en kijk wat je op het eerst lege vel hebt 

getekend en geschreven. Wat leer je hieruit?

 Deel je ervaringen met je collega’s. 

De Neustraße/Nieuwstraat breekt met conventies en daardoor vraagt ze ons om ‘opnieuw te kijken’. Het alledaagse wordt hierdoor weer bijzonder en 

daardoor ook zichtbaar. De kleine en vaak banale dingen die ons leven vormgeven vallen ons weer op. Op dezelfde manier kunnen we met dit inzicht ook 

een andere omgeving bevragen 

die gewoon geworden is. Dit 

inlegvel daagt uit en zet de blik op 

scherp door wat we geleerd hebben van 

de Nieuwstraat/Neustraße in te zetten op andere 

TOEPASSING

De Neustraße/Nieuwstraat was in het verleden, met name aan de Duitse zijde, een straat waar ontmoeten en verblijven deel uitmaakte van de dagelijkse realiteit. 

Vandaag, daarentegen is de straat vooral een doorgangsweg met ventwegen waar weinig anders in gebeurt dan doorheen rijden en parkeren. De grens, in de vorm 

van het muurtje in de midden van de weg, had voorheen een grote aantrekkingskracht. Ze trok bewoners aan weerszijden als het ware naar elkaar toe en maakte 

hen nieuwsgierig naar de bewoners aan de overzijde. Sinds de herinrichting van de straat in 1995, en dus sinds het weghalen van het muurtje en daarmee ook de 

oversteekplaatsen, lijkt de interesse in elkaar op basis van de ruimtelijke inrichting van de straat vermindert.

 Knip de gemarkeerde kronkel op de stippellijn uit. 

 Leg het vel met de uitgeknipte kronkel op een leeg vel papier. 

 Denk na over de rol van ontmoeten en verblijven in het project 

waar je op dit moment aan het werken bent. 

 Schrijf of teken in de twee cirkels de te ontmoeten partijen, 

plaatsen of objecten gelinkt aan de ontmoetings- of verblijfskwaliteit. 

locaties, ontwerpen en beleid voor publieke ruimtes.   



A M  Z O L L H A U S

Terwijl de rest van de grensstraat zorgvuldig is gearrangeerd rond zijn 

eigen geschiedenis en de ‘belofte van Europese integratie’, onthult dit deel 

meer van de betekenislagen die schuilgaan onder de façade van de 

‘gedeelde’ of ‘Europese straat’.

Duitse bushalte geschilderd in ‘Europees blauw’ met gele 

sterren zoals alle bushaltes op de Neustraße / Nieuwstraat.

Duitse bushalte in 

originele groene kleurNederlandse bushalte

De straat eindigt in een woonwijk. Alleen 

voetgangers en fietsers mogen door de 

poortjes verder naar Duitsland. De oude 

markeringen op de straat zijn maar 

gedeeltelijk bedekt 

met nieuwe 

markeringen, en 

onthullen daardoor 

enkele van de 

veranderingen die 

hier zijn 

aangebracht.

Een verweerde fietsenstalling 

met vier deurtjes is bijna 

volledig bedekt met graffiti. 

De term 420's—die ongeveer 

negentig procent van het 

oppervlak beslaat—markeert 

dit gebied als een cannabis 

vriendelijke plek. De grote 

witte nummers zweven, als 

het ware, op een blauwe 

achtergrond gemarkeerd met 

crèmekleurige sterren. Heeft 

de straat een deel van zijn 

Europese branding overge-

nomen? Is deze straat, als 

project, haar oorspronkelijke 

enthousiasme kwijtgeraakt? 

Of is dit net een goed teken? 

Is een deel ervan geïnte-

greerd in het stedelijk weef-

sel?

Willkommen in 

Nordrhein-Westfalen (‘Welkom in 

Noordrijn-Westfalen’) - daaronder 

het groen-rode wapen van deze 

Duitse provincie.

In het midden van een veld met koeien, een groot aantal met mos overwoekerde tanden of bulten van gewapend beton die de anti-tank-muur ‘Siegfriedlinie of Westwall’ uit de Tweede Wereldoorlog vormen.

Een stripclub 

genaamd 

‘Montana Bar’ 

tegenover een 

grote oude 

boerderij.

Een leegstaand huis met een 

witte brievenbus met, in 

zwarte hoofdletters ‘EURO 

CLUB HOLLAND’ erop.

Familienzentrum Altes 

Zollhaus - een 

kinderdagverblijf

.

Grenspaal - een robuuste 

obelisk van ongeveer een 

meter hoog geeft de locatie 

aan waar Duitsland eindigt en 

Nederland begint.

Het beeld op de rotonde is van een figuur met wijdgespreide armen—in  d
e 

vo
rm

 va
n b

arr
ières—en een gat in de borst waardoor tegem

oe

tkomend verkeer van Nederland naar Duitsland kan kijken. 




