36

ALBERTKNOOP

Met beide
voeten in de

Europese
modder

ALBERTKNOOP

Net boven Maastricht buigt het Albertkanaal
bruusk af naar Antwerpen. De grens kiest een
andere weg naast de Maas en krijgt daardoor
een rustiger karakter. Precies op het punt
waar het Albertkanaal en de staatsgrens
uit elkaar gaan, is het grensoverschrijdende
bedrijventerrein Albertknoop gepland. Op
de kaart is het een open en groen gebied ten
noorden van het dichtbevolkte Maastricht
en ten zuidoosten van Lanaken.
[ b e e ld : g o o gl e ma p s ]

Janine Meijer

De aanleg van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop moet na
170 jaar een einde maken aan de willekeur waarmee de grens tussen Belgisch en
Nederland Limburg is getrokken. Maar omdat de gronden vanwege de economische
neergang niet verkocht raken, dreigt het kwetsbare evenwicht van belangenuitruil
te worden verstoord. Toch blijven de betrokken partners optimistisch gestemd.

W

ie de grens tussen Vlaams en Nederlands Limburg bestudeert, stuit bij Maastricht op een vreemd kronkelende lijn met veel hoekjes en kantjes, die evenwijdig
aan het Albertkanaal loopt. Net boven Maastricht buigt het Albertkanaal bruusk af naar Antwerpen. De grens kiest een andere weg naast
de Maas en krijgt daardoor een rustiger karakter.
Precies op het punt waar het Albertkanaal en de staatsgrens uit
elkaar gaan, is het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop gepland. Op de kaart is het een open en groen gebied ten
noorden van het dichtbevolkte Maastricht en ten zuidoosten van
Lanaken. Vandaag bevindt zich daar - geheel
op Vlaams grondgebied - het bedrijventerrein Europark. Bedoeling is het terrein sterk
uit te breiden op Nederlands grondgebied
en ook het Lanakerveld en het ENA-terrein
(Economisch Netwerk Albertkanaal) bij het
project te betrekken.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan,
want een echt grensoverschrijdend bedrijventerrein is een unicum
in onze regio. Er is het ‘Avantis European Science and Business Park’
op de grens van de gemeenten Heerlen (Nederland) en Aken (Duitsland). En ook het Antwerpse Hoogstraten heeft een grensoverschrijdend bedrijventerrein. Maar op geen van die twee plekken heeft een
werkelijke synergie over de landsgrenzen heen plaatsgevonden. Het
gaat telkens om twee aparte bedrijventerreinen die elk aan hun eigen
regelgeving zijn gebonden, toevallig naast elkaar liggen maar zich wel
onder één naam aan de buitenwereld presenteren.
Albertknoop wil een trede hoger klimmen op de Europese ladder.
De ambitie is om op het 120 hectare tellende grensoverschrijdende
gebied te werken met dezelfde regelgeving op het vlak van leefmilieu,
geluidshinder en infrastructuur. Die uniforme regelgeving bestaat
vandaag niet. Europa vaardigt wel richtlijnen uit, maar die worden

door de lidstaten in eigen wetgeving vertaald. Dat verklaart waarom
anno 2012 in het verenigde Europa twee relatief kleine buurlanden
er nog altijd heel andere wetten en regels op nahouden.
Albertknoop heeft zijn naam dan ook niet gestolen. Wie een
grensoverschrijdend bedrijventerrein wil inrichten, moet alle regels
en normen zelf ontwikkelen door met vertegenwoordigers van de
betrokken landen om de tafel te gaan zitten en de wederzijdse belangen tegen elkaar af te wegen. Dat vereist een lange adem, eindeloos
geduld en veel gevoel voor diplomatie.
Neem nu geluidsnormen. In Vlaanderen worden geluidsnormen
via een milieuvergunning opgelegd. Bedrijven moeten zich aan die norm houden. In
Nederland trekt men als het ware een cirkel
rond het bedrijventerrein. Op de grens van
de cirkel wordt het geluid gemeten. Als zich
een nieuw bedrijf op het terrein vestigt, wordt
het geluid dat deze onderneming produceert
bij het geheel opgeteld. Het is een cumulatief
systeem. Maar welke regels gelden voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein? In het geval van het project Albertknoop is dat een
pertinente vraag aangezien het terrein vlakbij een woongebied ligt.
Een ander pijnpunt betreft de vraag hoe bedrijven op duurzame
wijze hun goederen of diensten kunnen produceren. In Nederland is
de milieunormering heel anders dan in ons land. In Vlaanderen kan
er op milieugebied veel minder juridisch worden afgedwongen. Wel
kunnen bij de verkoop van de gronden een aantal afspraken worden
gemaakt. Maar hoe gaat dat in zijn werk bij een grensoverschrijdend
project? Het opstellen van gemeenschappelijke regels is een ingewikkeld en tijdrovend proces. De eerste gesprekken over het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop dateren van begin jaren
2000. De daadwerkelijke verwezenlijking van het bedrijventerrein
wordt niet vóór 2020 verwacht - misschien wordt het wel 2025.

‘Wij denken niet
meer in termen
van landsgrenzen’
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België kan in principe tot vlak
bij de grens een bedrijventerrein
ontwikkelen waardoor industrie Unieke ligging
en woonwijk bijna in elkaar
zouden overlopen. Dat is natuurlijk
geen gunstige situatie voor de Het project Albertknoop is ontstaan toen de
inwoners van Maastricht. beide provincies Limburg onderzochten hoe
het gebied rond het Albertkanaal verder kon
worden ontwikkeld. Bij dat onderzoek werd de landsgrens bewust weggedacht. Zo ontstond het idee van een grensoverschrijdend, watergebonden en multimodaal bedrijventerrein. De twee provincies schreven
een startnota en presenteerden in 2006 een Grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch plan waarin het project Albertknoop verder was
uitgewerkt. Op het moment dat de plannen concreter werden, voegden
ook de gemeenten Maastricht en Lanaken zich bij de projectgroep.
In Lanaken is William Vancleynenbreugel - gemeentesecretaris en
directeur van het autonoom gemeentebedrijf - verantwoordelijk voor
het project Albertknoop. Volgens Vancleynenbreugel is Albertknoop
een ‘uniek project dat tal van voordelen biedt’. ‘Albertknoop wordt één
van de weinige bedrijventerreinen die op drie manieren kunnen worden ontsloten. Via het Albertkanaal is de aan- en afvoer van grondstoffen en goederen over het water verzekerd. De bestaande spoorlijn
garandeert de ontsluiting per trein en via een betere wegontsluiting
wordt het gebied ook beter bereikbaar voor vracht- en autoverkeer.’
Vooral de ontsluiting over het water is voor het bedrijventerrein
een extra troef, vindt Vancleynenbreugel. ‘Probeer vandaag maar eens

2004 presenteerden de beide provincies Limburg de
‘Euregionale Ontwikkelingsvisie Limburgse Maasvallei’.
Op basis van deze visie hebben de provinciebesturen
met instemming van de gemeentebesturen van
Lanaken en Maastricht het project Albertknoop voor
verdere uitwerking geselecteerd. In 2006 kwam er
een grensoverschrijdend gebiedsgericht strategisch
plan waarin een reeks deelprojecten van Albertknoop
werden opgenomen, waaronder de leemwinning
Zouwdal, Cabergkanaal en de grensoverschrijdende
duurzame ontsluiting van het terrein. De praktische
aansturing van het project is in handen van een
kernteam waarin de vijf partners vertegenwoordigd
zijn. Dat zijn de provincie Belgisch Limburg, de
provincie Nederlands Limburg, de gemeente Lanaken,
de gemeente Maastricht en NV De Scheepvaart.
Het project wordt geleid door grensmanager Guy
Vloebergh wiens werk tot de zomer van 2013 door
de Vlaamse overheid wordt betaald. De stuurgroep
Albertknoop bestaat uit gedeputeerden van de
provincie Belgisch Limburg en de provincie Nederlands
Limburg, de burgemeester van Lanaken en een
wethouder van de gemeente Maastricht. De stuurgroep
vergadert onder een roulerend voorzitterschap en
wisselt ook telkens van plek van samenkomst.

over de weg van Lanaken of Maastricht naar Antwerpen te rijden.
Over die afstand van zo’n honderd kilometer doe je al gauw twee tot
drie uur. Via het Albertkanaal heb je vanaf Albertknoop een rechtstreekse verbinding met de Antwerpse haven en dus over zee met de
rest van de wereld. Er zijn in Vlaanderen te weinig bedrijventerreinen
die ook via water en spoor zijn ontsloten. Terwijl het vervoer over
het water in de toekomst een steeds grotere rol zal spelen, precies
vanwege de files op de weg. Bovendien is vervoer over water ook veel
milieuvriendelijker. De bestaande spoorlijn verbindt de bedrijven die
zich op het terrein van Albertknoop gaan vestigen, met Aken en het
Duitse Roergebied. Ik twijfel er niet aan dat Albertknoop een groot
succes wordt.’
De unieke ligging van het bedrijventerrein vormt niet alleen de
sterke maar ook de zwakke kant van het project. Want afgezien van
het verschil in regelgeving zijn er nog heel wat andere hindernissen te
nemen voor de Albertknoop echt kan worden ontward, zegt projectcoördinator en grensmanager Guy Vloebergh. Hij moet het project
Albertknoop in goede banen leiden en ervoor zorgen dat elke korte
termijnbeslissing van één van de vier partners strookt met de lange
termijndoelstelling van het project Albertknoop. Vloebergh werd
in januari 2009 aangesteld. Sinds september 2010 wordt zijn werk
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gefinancierd door de Vlaamse overheid, die het project Albertknoop
selecteerde als strategisch project ter uitvoering van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen.
Eén hindernis is intussen bijna genomen: het schrappen van het
tracé voor het Cabergkanaal. In 1961 werd in een verdrag tussen België en Nederland afgesproken dat er een kanaal tussen het Albert- en
het Julianakanaal zou komen. Het zogenoemde Cabergkanaal moest
het sluizencomplex van Ternaaien ontlasten - in die tijd een echte
flessenhals voor de scheepvaart. Maar dankzij investeringen in de
jaren 1980 en 1990 is de druk op dat sluizencomplex afgenomen en
daarmee ook de behoefte om het Cabergkanaal te graven. Bovendien
was het ontwikkelen van zo’n kanaal ruimtelijk gezien niet evident
vanwege de hoogteverschillen op het terrein en de nabijheid van de
woonwijken Caberg en Malberg in het noorden van Maastricht. Bijgevolg is het kanaal er nooit gekomen. Maar het tracé was intussen
wel in ruimtelijke plannen vastgelegd.
Vloebergh: ‘De afgelopen jaren
heeft er - onder het voorzitterschap
van de Benelux - intensief overleg over
het wijzigen van de ruimtelijke plannen
plaatsgevonden tussen de gemeente
Lanaken, de stad Maastricht, nv De
Scheepvaart en vertegenwoordigers van
de Vlaamse en de Nederlandse provincie Limburg. De voorbije zomer kwamen de Nederlandse en Vlaamse
regeringen tot een akkoord. Nu is het nog wachten op ratificatie van
die beslissing door de twee betrokken parlementen. De verwachting
is dat dit nog zeker een jaar kan duren.’
Een tweede hindernis is dat op een deel van het project Albertknoop - op het grondgebied van de gemeente Lanaken - eerst nog
leemontginning plaatsvindt. Er bevindt zich op het terrein een steenbakkerij die zich met twee andere steenbakkerijen heeft verenigd in
De Leembank. Deze coöperatie wil het leem laten ontginnen. Maar
ook dat is een langdurig proces waarvoor meerdere vergunningen
bij verschillende instanties moeten worden aangevraagd. Dat gaat
minstens vijf tot tien jaar duren. Voordeel is wel dat het hele gebied
een aantal meter wordt afgegraven ‘Dat is een goede zaak. De lagere
ligging maakt het bedrijventerrein watergebonden en beschermt de
twee aanpalende Maastrichtse wijken Caberg en Malberg beter tegen
mogelijke geluidshinder,’ aldus de grensmanager.
Dezelfde functie heeft het Zouwdal, een openruimtegebied tussen het project Albertknoop en de twee eerder genoemde wijken

van Maastricht. Vloebergh: ‘Maastricht heeft de afgelopen jaren veel
geld geïnvesteerd in het verhogen van de leefbaarheid van Caberg en
Malberg. Toen de contouren van het project Albertknoop duidelijk
werden, werd gevreesd voor geluidshinder en andere overlast in de
twee wijken. Daarom is er met de gemeente Maastricht afgesproken
dat het Zouwdal zal worden uitgebreid zodat het als een natuurlijke
buffer kan fungeren tussen industrie en woonwijken.’

Ruilen van diensten
‘Voor ons is de uitbereiding van Zouwdal inderdaad een belangrijke
hoeksteen van dit project’, bevestigt Peter Rongen, projectleider Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Maastricht. ‘De afstand tussen
het bedrijventerrein en de woonwijken is na intensieve onderhandelingen tot 360 meter uitgebreid. Door met een groene buffer te
werken en door het hoogteverschil na
de leemontginning denken we de overlast tot het minimum te kunnen beperken.’ Volgens Rongen bewijst het deelproject Zouwdal de meerwaarde van
grensoverschrijdende samenwerking.
‘Zonder samenwerkingsverband was
de vraag naar uitbreiding van Zouwdal
nooit op tafel gekomen. België kan in principe tot vlak bij de grens een
bedrijventerrein ontwikkelen waardoor industrie en woonwijk bijna
in elkaar zouden overlopen. Dat is natuurlijk geen gunstige situatie
voor onze inwoners.’
In ruil voor de groene bufferzone heeft Maastricht meegewerkt
aan een grensoverschrijdend waterplan. Zoveel mogelijk regenwater
wordt op Belgisch grondgebied in twee retentiebekkens opgevangen.
Maar bij forse regenbuien is overstort mogelijk via een systeem van
op Nederlands grondgebied gelegen greppels. De boeren die eigenaar zijn van de gronden moeten wel toestemming geven om die
greppels te graven. Rongen: ‘Wij zetten ons graag in om de boeren
te overtuigen van de noodzaak hun grond ter beschikking te stellen
in ruil voor de groene bufferzone. Het gaat in dit project steeds om
een geven en nemen.’
Ook de aanleg van nieuwe wegen draait om het ruilen van diensten. Op de plek waar het project Albertknoop moet komen, liggen
vandaag verscheidene wegen. Bij verdere uitbreiding van de industriezone zal dat niet meer volstaan en moet er een betere verkeersontslui-

‘We delen dan wel niet
één regelgeving, maar
gelukkig wel één visie’



39

40

ALBERTKNOOP

> In het kader
van het project Albertknoop wordt er ook gewerkt
aan een gemeenschappelijk grensoverschrijdend
woonbeleid voor de regio. Lange tijd verloor Nederland
veel inwoners aan Vlaanderen, omdat de huizenprijzen
in België lager liggen en het fiscaal regime voordeliger
is. Lanaken telt vandaag meer dan een kwart (26%)
Nederlanders onder zijn bevolking. In Riemst gaat
het om 17 procent. Nederland wilde de uitstroom van
jonge gezinnen naar Vlaanderen tegengaan terwijl de
Vlaamse gemeenten ijverden voor meer betaalbare
woningen voor jonge gezinnen. De projectgroep
Albertknoop heeft het probleem onderzocht en
in kaart gebracht. Vandaag heeft de uitstroom uit
Nederland zich gestabiliseerd en vertrekken er
evenveel mensen als er bijkomen. Jaarlijkse monitoring
van de grensoverschrijdende woonsituatie helpt de
bestuurders bij het uitstippelen van hun beleid.

G r e n s o v e r s ch r i j d e n d w o n e n

De grillige grens tussen
Belgisch en Nederlands
Limburg is in 1839
ontstaan na het afschieten
van kanonskogels vanaf
de fortengordel van
Maastricht. Op de plek
waar de kanonskogels
neerkwamen, werden de
grenspalen geplaatst.

ting komen, zowel richting Maastricht als richting Lanaken. In het daartoe opgestelde nieuwe wegenplan
is ook het dossier Smeermaas opgenomen. Dat kleine
grensdorpje slibt dagelijks helemaal dicht met sluipverkeer tussen Nederland en België. De wegen die Albertknoop zullen ontsluiten, moeten tegelijk dienen
om Smeermaas leefbaarder te maken. Rongen: ‘Bij
het samenstellen van het subsidiedossier spreken we
niet alleen onze Nederlandse, maar ook onze Belgische contacten aan.
Burgemeester Marino Keulen van Lanaken heeft als gewezen minister
een breed netwerk en helpt ons daarbij.’ Dat Smeermaas op Belgisch
grondgebied ligt, doet daarbij niet ter zake, zegt de Nederlandse projectleider. ‘Wij denken niet meer in termen van landsgrenzen. Het gaat
er ons om de leefbaarheid in de regio te verbeteren.’
In het kader van Albertknoop wordt ook naar oplossingen voor
andere dossiers gezocht. Grensoverschrijdend werken komt vaak
neer op een ruil van diensten en elkaar over en weer iets gunnen. Het
is een complexe werkwijze, maar volgens grensmanager Vloebergh
de enige juiste weg. ‘Het is alleen mogelijk om alle neuzen in dezelfde
richting te krijgen als elke partij zijn zorgpunten op tafel legt en we
daar samen een oplossing voor proberen te vinden.’

Kwetsbaar evenwicht
Tegelijk gaat het om een wankel evenwicht. Als de economische situatie verslechtert, kan het zorgvuldig opgebouwde netwerk van belangenuitruil onder druk komen te staan. Gevraagd naar de meerwaarde
van het project Albertknoop antwoordt ook Richard Jaspars - projectleider van de Nederlandse provincie Limburg - zonder aarzelen: de
aanleg van de groene zone Zouwdal. ‘Die aanleg past in het provinciaal
streekplan, waarin staat dat er een groene verbindingszone tussen alle
natuurgebieden in de regio moet worden gerealiseerd. Dankzij deze
verbindingszone kan er migratie van flora en fauna plaatsvinden. Dat
behoedt soorten voor uitsterven.’

Ook de meerwaarde van het grensoverschrijdend bedrijventerrein zelf is groot, al is volgens Jaspars de vraag naar vestigingsplaatsen
voor ondernemingen de laatste jaren snel afgenomen. ‘De economische crisis heeft de situatie op dit vlak helemaal veranderd. Er zijn
nu voldoende bedrijventerreinen. We kampen zelfs met een overaanbod. Een nieuw bedrijventerrein is daarom geen prioriteit voor
de Nederlandse provincie Limburg. Op de terreinen van het door
DSM overgenomen Sabic in Sittard ligt nog honderd hectare braak.’
Peter Rongen van de gemeente Maastricht stelt het nog scherper. ‘Maastricht heeft veertig hectare grond gekocht op het geplande
bedrijventerrein. Dat heeft ons miljoenen euro gekost. Bedoeling
was de gronden te ontwikkelen door het aanleggen van nutsvoorzieningen en het bouwrijp maken van de kavels. Vervolgens wilden
we de gronden doorverkopen. Vandaag hebben we nog geen hectare
kunnen doorverkopen. Daar maken we ons zorgen over. We hebben
al een deel van de waarde moeten afboeken om het verlies binnen
de perken te houden.’
‘Maar als er zich morgen twee bedrijven melden die elk twee tot
drie hectare kopen, is de druk van de ketel,’ vervolgt Rongen. ‘Het
project kost geld en brengt niets op, want ook ambtelijke inzet moet
worden betaald.’ Tegelijk nuanceert Rongen zijn uitspraken. ‘Pionieren
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De gemeente Maastricht
zet zich graag in om de
boeren te overtuigen van
de noodzaak hun grond
ter beschikking te stellen
in ruil voor de groene
bufferzone. Het gaat in
dit project steeds om
een geven en nemen.

houdt altijd risico’s in. Dat is
het hele spel. Als je niets doet,
kom je ook nergens. We zitten op een moeilijk punt in het
proces. De uitdaging is om elkaar vast te blijven houden en
het geloof in het project niet
te verliezen.’
Bovendien kampt Maastricht met bevolkingskrimp. Ook dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid en dus ook voor de behoefte aan bedrijventerreinen.
Aan de andere kant van de grens, in het Vlaamse Lanaken, neemt
de bevolking nog altijd toe en wordt de vraag naar een water- en
spoorgebonden bedrijventerrein dan ook hoger ingeschat. Aan de
Vlaamse zijde van de grens is de situatie ook wat minder nijpend,
omdat de financiering van een dergelijk project er heel anders in
elkaar zit dan in Nederland. Daar moet elk project kostenneutraal
zijn: de kosten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de
aanleg van de wegen moeten met de verkoop van de gronden worden terugverdiend. In Vlaanderen maken
de kosten en opbrengsten van het project
Albertknoop deel uit van het algemene
beleid van de gemeente Lanaken.
Het zou beter zijn mocht er één grensoverschrijdende intercommunale of vennootschap worden opgericht waarin alle
bezittingen en belangen worden ondergebracht. Op die manier worden de risico’s
gespreid en de kosten gezamenlijk gedragen. Er zou ook meer gemeenschappelijk kunnen worden opgetreden
en dat versterkt het project dan weer. Maar vooralsnog is dit geen
haalbare werkwijze. Opnieuw vanwege de grote verschillen in regelgeving en normering.
Bang dat Nederland zich te elfder ure uit het project Albertknoop terugtrekt, is men in Belgisch Limburg niet. ‘Nederland heeft
ons nodig al was het maar voor de Noorderburg, één van twee
bruggen over de Maas bij Maastricht. Die Noorderbrug is vandaag
zwaar overbelast. Automobilisten staan er dagelijks in de file. De
brug moet dan ook dringend worden verbreed De wegen die het
terrein van de Albertknoop moeten ontsluiten, zullen aansluiten
op de verbrede Noorderbrug. Dat project heeft alleen slaagkans als
er over de grens heen wordt samengewerkt. Nederland heeft immers ook voordeel bij een betere doorstroming van het dagelijkse
verkeer naar Vlaanderen.’

Cultuurverschillen
Grensmanager Vloebergh erkent dat het project Albertknoop kwetsbaar is. Maar nieuwe samenwerkingsverbanden opstarten en uitbouwen, is altijd delicaat. ‘Waar wij mee bezig zijn, is Europa echt vorm
geven. In Brussel wordt er vergaderd. Wij staan met beide voeten in
de Europese modder en proberen de mooie woorden in daden om
te zetten. En natuurlijk gaat dat niet vanzelf.’
Toch halen de projectleider en ook de andere vier partners voldoende voldoening uit het project om te blijven doorgaan. Het leereffect is heel groot, klinkt het unaniem langs beide kanten van de
staatsgrens. Telkens als er een creatieve oplossing voor een probleem
wordt gevonden of als het lukt om de twee wetgevingen op elkaar af
te stemmen, voelt dat aan als een overwinning. ‘We delen dan wel
niet één regelgeving, maar gelukkig wel één visie.’
En dan zijn er nog de soms hilarische cultuurverschillen die
de spanning breken als het te lastig wordt. Zo is het ambtelijke apparaat in Nederland veel uitgebreider dan in Vlaanderen. Het is in
Nederland niet gebruikelijk om direct contact op te nemen met de
kabinetschef van de gedeputeerde of de
wethouder. Dan voelt de bevoegde ambtenaar zich immers gepasseerd en dat kan
de samenwerking ondermijnen. In Nederland werken ambtenaren ook autonomer.
In Vlaanderen zijn de lijntjes met de politiek veel korter.
Maar ook het woordgebruik is anders.
Vloebergh: ‘Tijdens vergaderingen ben ik
heel alert op het gebruik van begrippen.
Zodra ik merk dat iemand een woord niet helemaal begrijpt, zeg ik
stop en wordt die term toegelicht. Bij een voor Vlamingen voor de
hand liggende term als engagementsverklaring fronsen alle Nederlanders de wenkbrauwen. Gaat het om een resultaatsverbintenis of
bedoelt men een middelenverbintenis? Als je dit niet direct opheldert,
kan dat het vertrouwen schaden.’
De grillige grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg is
in 1839 ontstaan na het afschieten van kanonskogels vanaf de
fortengordel van Maastricht. Dat wordt de schootsafstand genoemd. Op de plek waar de kanonskogels neerkwamen, werden
de grenspalen geplaatst. Zo komt het dat er over een afstand van
dertien kilometer rond Maastricht bijna vijftig grenspalen staan.
Meer dan 170 jaar later wordt met het project Albertknoop een
eerste stap gezet om een einde te maken aan de willekeur waarmee de grens destijds is gemarkeerd.

‘Pionieren houdt
altijd risico’s in. Als
je niets doet, kom
je ook nergens’
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