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VODRWDDRD 
Voorafgaand aan mijn afstudeerproject heb ik samen met Stefan Schenk deelgenomen aan het 
atelier Multistory Housing in Egypt, onder leiding van Jos Bosman, Stephanie Geertman en Usama 
el Fiky. Tijdens dit project heb ik een woongebouw ontworpen in Kafr el Sheikh, een stad in de 
Egyptische Nijl-delta. Door dit project ben ik zeer ge'interesseerd geraakt in de Egyptische context, 
wat voor mij de aanleiding vormde om mijn afstudeerproject in Egypte te doen. Stefan dacht hier 
net zo over en samen kozen we Cairo uit als locatie voor onze afstudeerprojecten. 

Eind 2006 zijn Stefan en ik afgereisd naar Ca'iro om hier allebei een individuele afstudeeropdracht te 
vinden. In totaal hebben we vijf weken in Ca'iro doorgebracht en een week in Kafr el Sheikh. Tijdens 
onze reis bezochten we verschillende universiteiten waar we inspirerende gesprekken hadden met 
docenten en studenten. Oak buiten de universiteiten hadden we met sommigen van hen waardevolle 
ontmoetingen. De meeste tijd brachten we echter met z'n tweeen door, al dwalende door de straten 
van Ca'iro, om grip proberen te krijgen op deze ongrijpbare stad. Na zes weken keerden we terug 
naar huis, met allebei een afstudeeropgave en een hoop inspiratie voor onze projecten. 

lk wil graag mijn afstudeerbegeleiders Jos Bosman, Stephanie Geertman en Michie! Dehaene 
bedanken voor hun inspirerende begeleiding en feedback gedurende rnijn afstudeerproject. Verder 
wil ik Usama el Fiky bedanken voor zijn begeleiding tijdens het project in Kafr el Sheikh en al zijn 
'inside information' die mij inzicht gaf in de Egyptische cultuur. Erg dankbaar ben ik hem en zijn 
vrouw Mona voor hun hartelijke gastvrijheid tijdens ans verblijf in hun woning in Kafr el Sheikh. 
Oak wil ik de docenten van de Arab Academy in ca·iro en Menoufiya University in Shebin el Korn 
bedanken en dan in het bijzonder Vasser Mostafa, Ayman Wanas, Ibrahim Sedki en Alaa el Habashi. 
Tenslotte wil ik natuurlijk Stefan bedanken voor alle steun en feedback tijdens het gezamenlijk 
doorlopen van het afstudeertraject. 
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SAMENVATTING 

Ca'iro is een stad met vele gezichten. Het historische centrum bestaat uit een fijnmazig middeleeuws 
weefsel met een aaneenschakeling van islamitische monumenten. In het koloniale Downtown met 
zijn grate bouwblokken is de Europese invloed zichtbaar. Bijna de helft van de stad bestaat uit 
illegale informeel gebouwde wijken, die gekenmerkt warden door zeer dicht op elkaar geplaatste 
appartementenblokken tot acht verdiepingen hoog. Verder van het centrum vind je ruim opgezette 
suburbs voor de upperclass en sociale woningbouwprojecten, die ooit als satellietsteden bedoeld 
waren maar inmiddels met de stad vergroeid zijn. ca·1ro is geen radiaal gegroeide stad zoals veel 
Europese steden, maar vormt een soort patchwork van typologieen die op verschillende plekken 
opduiken. Deze typologieen hebben elk een z6 sterke eigen identiteit dat het lijkt of je telkens in een 
andere wereld bent. 

De huidige ontwikkelingen in Ca'iro verzwakken het idee van een eigen identiteit. Op steeds meer 
plekken wordt er plaats gemaakt voor 'moderne' architectuur. Deze architectuur is generiek van 
karakter en onderscheidt zich slechts door haar thematische geveltjes die de ene keer Arabische en 
de andere keer faraonistische concepten uitbeelden. Nog stuitender is dat deze Disney-architectuur 
de klimatologische en culturele context negeert. Ondanks het woestijnklimaat bouwt men steeds 
grotere glasgevels: 'want er zijn toch airco's!' Het in de islamitische cultuur veel voorkomende 
principe van gradaties tussen openbaar en prive is ook verdwenen waardoor de 'natuurlijke' 
drempels er niet meer zijn. De harde drempels warden niet vanzelfsprekend gerespecteerd 
waardoor er hekken en bewakers nodig zijn om de grenzen te markeren. 

Een van de wijken waar deze generieke architectuur steeds verder oprukt, is Downtown in hartje 
ca·1ro. De oorspronkelijke koloniale bouwblokken bevatten courtyards en passages die samen 
een weefsel vormen van voetgangersroutes. In het door auto's overheerste Downtown vormt 
dit iets zeer waardevols . Het poreuze karakter van dit weefsel zorgt er voor dat zich hier allerlei 
stedelijke activiteiten ontwikkelen. De nieuwe bouwblokken hebben dit fijnmazige weefsel niet meer 
en vormen ondoordringbare eilanden die zich afkeren van de stad. Als reactie hier op heb ik een 



ontwerp gemaakt voor een bouwblok in Downtown. Hiermee wil ik aantonen dat het introduceren 
van porositeit in het moderne bouwblok kan leiden tot een kwalitatieve stedelijke ruimte die 
aansluiting zoekt bij de stad. 

De ontwerplocatie bestaat uit een rechthoekig kavel van 59 x 86 meter. Aan twee zijden wordt 
het kavel begrensd door zeer drukke straten. De twee andere zijden grenzen aan een autoluw 
voetgangersgebied. Gezien vanaf de autostraten vormt het ontwerp een gesloten blok dat de straten 
begeleidt. Aan de autoluwe zijden is het blok lager en breekt het open om het voetgangersweefsel 
binnen te laten. De onderste verdiepingen bestaan uit commercieel programma waaronder een 
bioscoop, horeca, winkels, kantoren en een bushalte. Daar bovenop is woonprogramma geplaatst 
met 100 appartementen en enkele collectieve voorzieningen. Het commerciele programma wordt 
doorsneden door twee routes die de passages van omliggende bouwblokken verbinden. De hoek 
die deze routes maken ten opzichte van het bouwblok komt voort uit de richting naar Mekka, 
zodat er een voetgangersstraat ontstaat die gebruikt kan warden voor het vrijdagmiddaggebed. 
Deze straat is verhoogd tot drie meter boven het maaiveld. Een fijnmaziger weefsel slingert zich 
vervolgens binnen in mijn bouwblok omhoog tot de tweede verdieping. Het woonprogramma kent 
zijn eigen logica en is van binnen uit ontworpen. De voornaamste uitgangspunten hierbij vormen de 
collectieve courtyards en de routes tussen de zes trappenhuizen. De verspringende appartementen 
zijn hier omheen geplaatst en kragen uit boven de voetgangersroutes zodat deze beschaduwd zijn. 

Mijn bouwblok heeft de naam 'Asri' gekregen, wat de fonetische spelling is van het Arabische woord 
voor 'modern'. Met het ontwerp voor dit bouwblok heb ik willen aantonen dat moderne Egyptische 
architectuur niet generiek hoeft te zijn, maar 66k kan evolueren uit oude Egyptische uitgangspunten 
als klimaat en cultuur. Door een bepaalde mate van porositeit te ontwerpen in dit bouwblok, ontstaat 
er een stedelijke ruimte die plaats biedt aan allerlei informele activiteiten, zoals het bidden op straat 
en het aanbieden van goederen en diensten door straatventers. Op deze manier komt de stad het 
bouwblok binnen en raakt het bouwblok verankerd in het weefsel van de stad. 
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IN LEIDING 

'Welcome to Egypt!' Dit is de meest gehoorde uitspraak wanneer je als westerling door de straten 
van Ca'iro loopt. lk schat dat wij tijdens ons verblijf dagelijks gemiddeld dertig keer op deze manier 
begroet werden door vriendelijke ca·irenen. ledereen die ook maar een paar woordjes engels 
spreekt, wil een gesprek met je aanknopen. Veel Egyptenaren zijn gefascineerd door het westen en 
door alles en iedereen die daar vandaan komt. Vooral de jeugd is erg georienteerd op het westen en 
draagt westerse kleding, heeft de nieuwste mobieltjes en eet bij de McDonalds. 

Deze fascinatie voor het westen komt ook terug in de hedendaagse architectuur, die westerse 
typologieen klakkeloos overneemt zonder deze aan te passen aan het klimaat of de cultuur. 
Vervolgens wordt deze architectuur 'verarabiseerd' door er een thematisch geveltje tegenaan 
te plakken. Deze generieke architectuur is vaak volledig uit schaal en uit de context gerukt. Als 
afstudeeropdracht heb ik daarom gekozen voor een ontwerpopgave in het koloniale Downtown 
in het centrum van de stad, waar deze generieke architectuur langzaam oprukt. Met dit ontwerp 
voor een bouwblok wil ik aantonen dat moderne architectuur 66k kan voortkomen uit traditionele 
Egyptische principes, zonder te vervallen in opgeplakte Arabische thema's. 

Sinds mijn terugkeer uit Ca'iro heb ik hard gewerkt aan deze ontwerpopgave. Het verslag dat 
op dit moment voor u ligt, beschrijft mijn ontwerpoverwegingen en hoe deze uiteindelijk tot een 
eindresultaat geleid hebben. In het eerste hoofdstuk zal ik een beeld proberen te schetsen van 
Ca'iro en de wijk Downtown, waar mijn afstudeerlocatie zich bevindt. Het tweede hoofdstuk betreft 
een analyse van de stad, die ik samen met Stefan Schenk uitgevoerd heb. In het derde hoofdstuk 
beschrijf ik hoe de keuze voor mijn afstudeeropgave tot stand gekomen is en welke doelstelling en 
uitgangspunten hierbij horen. In het vierde hoofdstuk zal ik mijn ontwerp uitleggen en tenslotte volgt 
er een reflectie op mijn afstudeerproject. 









1 . 1 ACHTERGRONDEN 

Het klimaat in Egypte is erg heet en droog, maar verschilt per regio. Alexandria kent 30 regendagen 
per jaar, Carro slechts 6 en in het zuiden regent het vrijwel nooit. De ge iddelde zomertemperatuur 
varieert van 30 graden in tret noor en lot grade n et zu~ , ma r e maxima kunnen veel 
verder oplopen. De win ers zijn relatief k el et tempera r n tusse de 1a en 21 graden. 's Nachts 
koelt het dankzij het woestijnklimaat sterk af en in de winter kan het dan zelfs vriezen. In het voorjaar 
zijn er vaak woestijnstormen in Carro. 

In theorie is Egypte sinds 1953 een democratie, maar in de praktijk kunnen hier de nodige vraagtekens 
bij geplaatst warden. Sinds de moord op p esident Sadat in 1981 is Mubarak, de voormalige vice
president, aan de maet'i . s1 en heeft aanz1en 1jke maci:l n kie zert de regering en de 
bekleding van diverse hoge posten. In septemt:ler 2005 vond eeFste p es1ctentsverkiezing plaats 
waaraan verschillende, door Mubarak goedgekeurde kandidaten mochten meedoen. Mubarak won 
de verkiezingen met 88% van de stemmen. 

Religie speelt voor veel Egyptenaren een grate rol in het dagelijks !even. Ongeveer 90% van 
de bevolking is moslim, waarvan de ove grate meerderheid soennietisch. Tien procent van de 
Egyptenaren is christelijk a rv n~ e ee te OR ·sc ris elij Qt:: e jaren '50 was er ook een 
grate joodse gemeenscli p in Egypt , aar d e is sin sd en Clrastiscb geslonken en bestaat nog 
slechts uit enkele honderden gelovigen. Er zijn ook atfrelsten, maar hierover zijn geen cijfers bekend 
omdat men sancties riskeert als men zich hiervoor openlijk uitgeeft. 
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1 .2 CAIRO 

Carro, of Al Qahirah, wat 'de overwinnaar' betekent, werd gesticht in 969 na Christus. Zoals de 
naam reeds doet vermoeden, vormde dit gebied al langer de inzet tijdens verschillende conflicten. 
Al enkele eeuwen werd het gebied gekenmerkt door nederzettingen van allerlei Arabische heersers. 
Ook na de stichting van Al Qahirah blijft de stad zich kenmerken door talloze veroveringen en 
machtsovernames. Na 40 jaar onder Brits gezag te zijn geweest, wordt Egypte in 1922 onafhankelijk 
verklaart, maar de Britse invloed blijft nog tot de revolutie van 1952 erg groot. 

In 1850 telt Cairo ongeveer een kwart miljoen inwoners. Vanaf dat moment komt er een grate 
immigratiestroom op gang. Veel Europeanen gaan hun geluk zoeken in Carro, maar ook veel 
Egyptenaren verruilen het platteland voor deze snel groeiende stad. Samen met het hoge 
geboortecijfer zorgt dit voor een explosieve bevolkingsgroei. Vandaag vormt Carro met haar 16 
miljoen inwoners de grootste stad van Afrika en het Midden Oosten. 

Het enorme inwonersaantal zorgt voor de nodige problemen. De bevolking groeit sneller dan dat 
de overheid woningen kan bouwen, waardoor velen hun toevlucht zoeken in de illegaal gebouwde 
informele wijken. Ondanks dat er slechts 2 miljoen auto's rondrijden in Cairo en de stad een 
degelijke infrastructuur kent, is de verkeerschaos enorm. Egyptenaren zoeken werkelijk alle grenzen 
op als het om autorijden gaat, door rakelings langs elkaar heen te scheuren, links of rechts in te 
halen en zo hard te rijden als de doorstroming van het verkeer toelaat. Het verkeer is niet voor niets 
doodsoorzaak nummer een in Egypte. Ook klinkt er van 's ochtend vroeg tot diep in de nacht een 
onafgebroken symfonie van claxons, wat de chaos compleet maakt. 

Ca"iro is een overweldigende stad waar ik erg gefascineerd door ben geraakt. Tijdens mijn verblijf 
werd het me soms iets te veel en wou ik soms even kunnen ontsnappen aan de stad, wat werkelijk 
onmogelijk leek te zijn. Weer terug in Nederland kreeg ik ontzettende heimwee naar die fantastische 
stad, die zoveel indrukken op mij had achtergelaten. lk ben verliefd geworden op de stad en wil 
graag nog eens terugkeren. Ca"iro is voor mij het klassieke voorbeeld van een liefde waar je niet met 
maar ook niet zonder kan. 









1 . 3 DOWNTOWN: HISTORIE 

Hoewel Carro v66r 1800 al eeuwenlang handelsbetrekkingen had met Europa, werd de Europese 
invloed pas groot met de komst van Napoleon in 1798. De Fransen vestigden zich ten westen 
van de oude islamitische stad, waar ze hun nederzetting bouwden op de plek die tegenwoordig 
Downtown heet. Niet veel later vonden ook andere Europeanen hun weg naar dit nieuwe Ca'iro. 

Pas in de tweede helft van de 19° eeuw werd deze Europese wijk grootschalig gepland. Dit gebeurde 
in opdracht van toenmalig heerser Khedive Ismail die gefascineerd was geraakt door Parijs. Hij 
wilde van Ca'iro een 'Parijs aan de Nijl' maken en liet een plan uitleggen. Enkele decennia later 
was Downtown echter nog steeds niet grootschalig bebouwd. Er waren veel straten aangelegd 
maar er stonden slechts 200 gebouwen en de wijk had meer weg van een voorstad dan van een 
stadscentru m. 

Eind 19° eeuw veranderde dit. Banken en hotels vestigden zich massaal in Downtown en het aantal 
Europese immigranten nam sterk toe. Tussen 1897 en 1907 vond er een ware 'building-boom' 
plaats. Soms werden gebouwen binnen een jaar na oplevering weer gesloopt om er iets graters 
voor in plaats te bouwen. Downtown werd een gebied waar de Europeanen en de Egyptische upper
class leefden. lsmails droom van een 'Parijs aan de Nijl' was werkelijkheid geworden. 

Na de revolutie van 1952 kwam er een eind aan die droom. De Europeanen vertrokken en een wet 
die de huurprijzen bevroor, deed de rest van het werk. Door deze wet en de toenemende inflatie 
kregen verhuurders steeds minder geld om hun huizen te onderhouden. Hierdoor verpauperden de 
gebouwen en trokken steeds meer rijke bewoners weg uit Downtown. Ook vandaag nog is deze 
huurwet van kracht waardoor de ooit zo glorieuze koloniale gebouwen steeds verder hun glans 
verliezen. 









1.4 DOWNTOWN VANDAAG 

Downtown is vandaag misschien nag meer dan ooit het kloppende hart van Ca'iro. Waar Downtown 
vroeger met al zijn bars, bioscopen en casino's het uitgaanscentrum vormde voor de Europeanen, 
is het nu het uitgaansdomein voor de Egyptenaren. De bars en casino's zijn verdwenen vanwege 
het islamitische taboe, maar bioscopen zijn er des te meer. Oak restaurantjes, alcoholvrije cates en 
de drukste winkelstraten bevinden zich hier. Tot diep in de nacht bruist hier het uitgaansleven. Uit 
alle lagen van de bevolking komt zowel jong als oud naar Downtown om te shoppen, ontspannen 
en flaneren. 

Architectonisch gezien heeft Downtown veel van zijn vroegere glorie verloren. De koloniale 
bebouwing is slecht onderhouden en deels vervangen door nieuwe 'moderne' gebouwen. Deze 
nieuwe gebouwen bezitten slechts zelden de kwaliteit die de koloniale gebouwen kenmerkte. Alles 
draait om efficientie, waardoor plattegronden en verdiepingshoogten zo minimaal mogelijk zijn. De 
architectonische variatie wordt bereikt door er thematische geveltjes tegenaan te plakken, die vaak 
teruggrijpen op faraonistische of Arabische concepten. 

Misschien nag stuitender dan deze Disney-achtige gevelarchitectuur is het feit dat de 
klimatologische context ontkend wordt. Grote glasgevels bij commerciele gebouwen zijn eerder 
regel dan uitzondering. Waar de kolonisten hun gebouwen nag ontwierpen rnet courtyards en 
natuurlijke ventilatie, warden nu alle klimatologische problemen verholpen met airco's. Oak de 
aansluiting met de stad ontbreekt, waardoor de nieuwe gebouwen vaak als eilanden functioneren. 
De koloniale gebouwen mogen er dan misschien westers uitzien, maar ze zijn wel aangepast aan 
het klimaat en zoeken aansluiting bij verschillende schaalniveaus in de stad. 









1 .s MO DERN EGYPTE 

De meeste Egyptische jongeren verschillen weinig van hun Europese leeftijdsgenoten. Ze dragen 
westerse kleding, hebben de nieuwste mobieltjes en besteden veel aandacht aan hun uiterlijk. 
Opvallend is dat vrijwel alle islamitische vrouwen een hoofddoek dragen, hoewel dit niet verplicht 
is. De jonge vrouwen hebben voor elke outfit een bijpassende hoofddoek, waardoor het eerder een 
modeaccessoire lijkt te zijn dan een geloofsuiting. Ook make-up wordt door veel vrouwen gedragen 
en dan vooral overdadig. Bijzonder is dat sommige meisjes een spierwitte foundation opsmeren 
zodat ze lijkbleke gezichten krijgen. Een lichte huid is namelijk het ideaalbeeld voor deze meisj.es. 
Want dat is modern. 

Ook de meeste jonge mannen lopen er westers bij. Waar de oudere generatie nog vaak in een 
traditionele 'gallabiya' te zien is (een soort jurk-achtig gewaad), dragen de jongens spijkerbroeken 
en shirtjes van hippe westerse merken. Ze liggen gerust maanden krom om het nieuwste mobieltje 
te kopen, want met een model van vorig jaar kun je echt niet meer voor de dag komen. Deze 
mobieltjes houden ze op straat de hele tijd in hun hand. Niet om er mee te bellen want dat is veel 
te duur, maar wel zodat iedereen hun mobieltje kan zien. Want als je een mobieltje hebt dan ben je 
modern. 

De fascinatie voor het 'modern zijn' vind je overal terug. Universiteiten adverteren met 'modern' 
onderwijs. Winkels verkopen 'moderne' producten. Het overmatige gebruik van het woordje 
'modern' is soms lachwekkend omdat men vaak heel andere opvattingen heeft over wat modern is 
dan wij. Zo kun je bij winkels genaamd 'modern furniture' namelijk uitsluitend neoklassieke meubels 
kopen. Het predikaat 'modern' lijkt in Egypte daarom eerder een soort maatstaf voor kwaliteit en 
status die hoort bij een bepaalde lifestyle: een lifestyle die veel Egyptenaren nastreven. 
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2. 1 READING CAIRO 

Het hedendaagse Ca'iro is met zijn populatie van 16 miljoen inwoners uitgegroeid tot een enorm 
grote en zeer complexe stad. Het is dan ook geen stad waar je eenvoudig grip op krijgt. Ca'iro is 
geen radiaal gegroeide stad zoals veel Europese steden, maar vormt een soort patchwork van 
verschillende typologieen die op meerdere plaatsen opduiken. In een poging om de stad begrijpbaar 
te maken, hebben we een typologische indeling gemaakt die bestaat uit de zes meest voorkomende 
weefsels. Deze verschillende weefsels vormen de 'patches' waaruit het patchwork van de stad 
bestaat. Op de voorgaande bladzijden zijn zes satellietbeelden te zien. Deze zijn allemaal afgedrukt 
op dezelfde schaal en representeren de volgende stedelijke weefsels: het middeleeuwse weefsel, 
het Europese weefsel, de sociale woningbouw, het informele weefsel, de big scale en de suburbs. 

De zes weefsels hebben elk hun eigen identiteit. Kenmerkend is dat deze totaal verschillende 
weefsels in de stad pal naast elkaar voorkomen. Op veel plekken gaat het ene weefsel geruisloos 
over in het andere, maar op sommige raakvlakken ontstaat er frictie. Vooral op de plekken waar 
de big scale samenkomt met een ander weefsel, gaat het vaak fout. Wij denken dat dit niet zozeer 
komt door de grootte van deze bouwblokken, maar meer door de manier waarop zo'n blok aansluit 
op de stad. De grote Europese blokken van Downtown sluiten bijvoorbeeld probleemloos aan op 
het kleinschalige middeleeuwse weefsel van de islamitische stad. De aansluiting van de big scale 
met Downtown zorgt daarentegen voor meer conflicten alhoewel deze qua grootte bijna dichter bij 
elkaar liggen. 

Een aspect dat Downtown en de islamitische stad met elkaar gemeen hebben, is dat er in beide 
weefsels een klein schaalniveau aanwezig is. De bouwblokken in Downtown zijn wel grootschalig, 
maar ze sluiten tegelijkertijd aan op het vele kleinere schaalniveau van sociale stedelijke interacties. 
In de courtyards en passages in de Europese blokken ontstaat een flexibele tussenschaal die de 
ene keer bij het gebouw hoort en de andere keer bij de stad. De big scale bouwblokken kennen 
daarentegen vaak maar een schaalniveau. Doordat hier geen aansluiting is bij het kleine schaalniveau 
en het fijnmazige sociale weefsel, functioneren deze blokken als eilanden in de stad. 
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2.2 POROSITEIT 

In de ochtend, wanneer de stad nog wakker moet worden, zijn de winkeleigenaren aan Shari 
Muhammad al Alfi de rommel van de vorige nacht aan het opvegen. le worden gadegeslagen 
door enkele omwonenden die hun eerste kop thee aan het nuttigen zijn op de schaarse bankjes 
van de stad. Zij vertrekken wanneer het winkelend publiek bezit neemt van de straat en het /even in 
Downtown Cairo langzaam op gang komt. 

Een dwalende toerist komt de hoek om/open en bes/uit op het net leeg gekomen bankje te gaan 
zitten. Direct komt de theeverkoper op hem at, "Want some tea sir?" in de hoop een hele dagomzet 
te verdienen aan deze onwetende toerist. Nog voordat hij antwoord kan geven staat naast hem een 
grote kop dampende thee. De toerist overhandigt hem het gevraagde bi/jet en de verkoper loopt 
met een grote glimlach naar de volgende klant, wetende dat hij die dag eerder naar huis kan. 

Als het later in de middag etenstijd wordt, zetten de cat es en restaurants hun tafeltjes buiten en 
neemt de drukte verder toe. Families uit de gehele stad schuiven aan, als atsluiter van het uitje naar 
het centrum. Langzaam worden zij verdrongen door groepjes jongeren en mannen. Bij het cate 
wordt een tv naar buiten gesleept. Tot laat in de nacht wordt op straat voetbal gekeken en tegen de 
tijd dat die tv uitgaat, /iggen de winkeleigenaren van de Shari Muhammad al Alfi al diep te slapen, 
om de volgende ochtend hun stoep weer op tijd schoongeveegd te hebben. 





Tijdens ans verblijf in ca·iro viel ans op hoe inventief en intensief de bewoners met de ruimte in de 
stad omgaan. De ruimte transformeert zich gedurende de dag en kent steeds andere gebruikers. 
Een soortgelijke situatie als die wij in CaTro aantroffen, beschrijven Walter Benjamin en Asja Lacis 
in hun essay uit 1925 over de stad Napels. Zij introduceren hier de term porositeit: 

''As porous as this stone is the architecture. Building and action interpenetrate in the courtyards, 
arcades, and stairways. In everything, they preserve the scope to become a theatre of new, 
unforeseen constellations. " 

Porositeit is een breed en abstract begrip en daarom hebben wij ans gericht op twee specifieke 
kenmerken die wij onder porositeit verstaan, namelijk de transformatiemogelijkheid van de 
openbare ruimte en het gebouw als theater van de stad. Op de pagina hiernaast warden deze punten 
ge'fllustreerd. De straat wordt gebruikt als werkplaats en als woonkamer. Het thema van het gebouw 
als theater van de stad is zichtbaar bij de foto met de balkons. Het ene moment warden de balkons 
bij de woningen getrokken door het ophangen van gordijnen. Het andere moment komt het leven 
dat zich binnen het gebouw afspeelt naar buiten, zoals bij het ophangen van de was en de etalage 
van de kleermaker in het woongebouw 

Wanneer porositeit wordt geTntroduceerd in het ontwerp, denken wij dat er enkele randvoorwaarden 
zijn waarmee rekening dient te warden gehouden. Ten eerste moet een ruimte meerdere gebruikers 
of functies hebben. lndien een ruimte namelijk een functie of gebruiker heeft, zal de ruimte zich 
niet meer transformeren. In het ontwerpen met porositeit moet dan oak warden vermeden dat een 
gebruiker de ruimte kan claimen. In een staat van permanentie vindt er immers geen porositeit meer 
plaats. Ten tweede moet je als architect bewust kiezen waar je de regie voert. Er moeten bepaalde 
grenzen getrokken warden en er moet duidelijk zijn wie er verantwoordelijk is voor de ruimte. 
Porositeit kan kwaliteit opleveren, maar als alles poreus wordt dan kan de verrommeling toeslaan. 
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3. 1 DDELSTELLING 

De opgave die ik mezelf heb gesteld is het ontwerpen van een bouwblok in het koloniale Downtown 
in Cairo. Met dit ontwerp wil ik breken met de trend die de huidige herontwikkelingsprojecten in dit 
stadsdeel kenmerkt. Deze nieuwe projecten functioneren als contextloze eilanden die vaak maar 
een schaalniveau kennen. De geleidelijke overgangen tussen openbaar en prive, die zowel het oude 
islamitische weefsel als het koloniale bouwblok kenmerken, zijn in deze nieuwe blokken afwezig. 
De grenzen zijn z6 hard dat ze vaak met bewakers en omheiningen tot stand moeten komen, omdat 
ze niet zo vanzelfsprekend gerespecteerd worden als de natuurlijke grenzen. 

Downtown wordt gedomineerd door haar auto infrastructuur, zowel in beleving als in de afbakening 
van de individuele bouwblokken. Naar mijn mening is een fijner schaalniveau binnen in deze 
bouwblokken noodzakelijk om kwaliteit aan deze stedelijke blokken te geven. Dit schaalniveau 
is georienteerd op voetgangers die in het bouwblok kunnen ontsnappen aan de hectiek van 
het autoverkeer. In het bouwblok ontstaat zo een stedelijk interieur dat ruimte biedt aan allerlei 
(informele) activiteiten. Op deze manier wordt de stad binnengehaald in het gebouw en wordt het 
gebouw in het weefsel van de stad verankerd, waarbij de grenzen tussen stad en gebouw soms 
vervagen en poreus worden. De doelstelling van mijn project is daarom om met het introduceren 
van porositeit in het moderne bouwblok te komen tot een ontwerp dat aansluit op meerdere 
schaalniveaus. 









3.2 LDCATIE 

In de afbeelding hiernaast is het kavel in Downtown omkaderd dat de locatie vormt voor mijn 
afstudeerproject. Het is een vrijstaand kavel van 59 x 86 meter. De noord- en oostzijde van het 
kavel worden begrensd door twee drukke eenrichtingsstraten. De andere twee zijden worden 
begrensd door twee autoluwe straten die het begin vormen van een autovrij voetgangersgebied. Dit 
voetgangersgebied is vrij uniek omdat in heel Ca"iro slechts drie van deze gebieden te vinden zijn, 
waarvan twee in Downtown. Het is bovendien een redelijk recente ontwikkeling want deze gebieden 
zijn alledrie pas in de afgelopen tien jaar autovrij gemaakt. In een stad die z6 gedomineerd wordt 
door auto's is dit echt een verademing. 

Hetgeen deze locatie in mijn ogen zo interessant maakt, is dat het kavel zich precies op het 
scharnierpunt bevindt tussen de drukke autostraten en het zeer populaire voetgangersgebied. Op 
dit moment bevindt zich in de noordoost-hoek van het kavel een verouderde maar nog in bedrijf 
zijnde bioscoop. Aan de westzijde bevinden zich enkele kleine winkeltjes en aan de zuidkant ligt een 
pand dat elk moment gesloopt kan worden. Het middelste deel is reeds gesloopt (op de satellietfoto 
is dit nog bebouwd). Op dit moment doet niets vermoeden dat zich vlak achter dit kavel een 
voetgangersgebied bevindt. Door het complete kavel te herontwikkelen kan er een gezicht gegeven 
worden aan het voetgangersgebied. 
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3.3 UITGANGSPUNTEN 

Aan het begin van het ontwerpproces heb ik een aantal uitgangspunten opgesteld welke zijn 
voortgekomen uit een analyse van de context, de lokale wetgeving en mijn eigen fascinaties. Deze 
uitgangspunten vormden samen een vertrekpunt en hebben geleid tot de aanzet van mijn ontwerp. 
De uitgangspunten zijn gebaseerd op de volgende thema's: 

Bouwregulatie: De lokale wetgeving schrijft voor dat een bouwblok een maximale hoogte mag 
hebben die niet groter is dan anderhalf maal de straatbreedte. Op de hoekpunten waar straten van 
verschillende breedtes elkaar kruisen, geldt dat er een overlap toegestaan is. Deze bouwregulatie 
respecteer ik. 

Richting naar Mekka: Een van de meest fascinerende zaken in Downtown vond ik het claimen van 
de openbare ruimte voor het vrijdagmiddaggebed. Elke vrijdag legt men groene kleedjes op de 
grond in de straten richting Mekka. Rond het middaguur verzamelen zich hier de moslim-mannen 
om samen te bidden. lk vond het werkelijk fantastisch om te zien hoe zoiets formeels als religie op 
een informele wijze beslag legt op de openbare ruimte. In mijn blok wil ik daarom een straat creeren 
waar op vrijdag gebeden kan worden. 

Open versus wand: Het bouwblok wordt aan twee zijden begrenst door drukke autostraten terwijl de 
andere twee zijden aan het autoluwe voetgangersgebied grenzen. Om hier op aan te sluiten stel ik 
voor om aan de drukke straten een wand te creiiren die vervolgens richting het voetgangersgebied 
afbrokkelt om plaats te maken voor een meer open bouwblok. 

Voetgangers-verbindingen: lk wil een bushalte toevoegen binnen mijn kavel en vervolgens een 
verbinding maken tussen deze halte en de reeds bestaande bushalte aan Soliman Al Halabi straat. 
Een tweede voetgangersroute door mijn bouwblok moet de reeds bestaande passages van twee 
naastgelegen bouwblokken met elkaar verbinden. Aan deze twee voetgangersroutes kan zich 
inf ormeel program ma ontwikkelen. 
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4. 1 CONCEPT 

Om mijn gebouw begrijpelijk te maken, wil ik aan de hand van een reeks van ingrepen laten zien hoe 
mijn gebouw in elkaar zit. Op de pagina hiernaast is dit in een aantal afbeeldingen weergegeven. 
Hieronder volgt de legenda die hier bij hoort: 

1. Kavel: het bouwblok wanneer dit volledig bebouwd wordt. 
2. Bouwregulatie: het bouwblok wanneer de bouwregulatie in acht genomen wordt. 
3. Bushalte: uitholling van het bouwblok om plaats te maken voor een bushalte. 
4. Programma: opdeling van het bouwblok in een commercieel programma (blauw) en een 

woonprogramma (paars). 

4a. Commercieel programma: isolatie van het commerciele programma. 
5a. Grote routes: uithollen van de doorgaande routes die het bouwblok verbinden met de 

omgeving. 
6a. Kleine routes: toevoegen van de kleinere voetgangersroutes die enkele verdiepingen 

omhoog slingeren binnen het bouwblok. 

4b. Woonprogramma: isolatie van het woonprogramma. 
5b. Courtyards: uithollen van de grote courtyards voor daglichttoetreding en toevoeging van 

de hieraan grenzende trappenhuizen. 
6b. Woonunits: opdeling van het blok in individuele woonunits met een eigen logica die van 

binnen uit ontworpen is. 

6. Samenvoeging: combinatie van het commerciele programma en woonprogramma. 
7. Bijzondere elementen: toevoeging en accentuering van bepaalde elementen, te weten: de 

bioscoopzalen, de feestzaal, de filmposter-zuil en het kantorenblok. 
8. Totaal: eindresultaat 
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4.2 PROGRAMMA 

Downtown is Mt uitgaans- en winkelgebied in het centrum van de stad. Om hier op aan te sluiten, 
voeg ik commercieel programma toe dat bestaat uit horeca, winkels, een bioscoop en kleinschalige 
kantoorruimtes. De oude woningen in Downtown warden slecht onderhouden, terwijl nieuwe 
woningen vrijwel alleen nog in de suburbs gebouwdr warden. Daardoor ontstaat er een tekort aan 
kwalitatieve woningen in het centrum. Daarom wil ik verder appartementen toevoegen met enkele 
collectieve voorzieningen voor de bewoners. 

Op de pagina hiernaast is te zien hoe het programma over mijn bouwblok verdeeld is. In de 
linkerkolom staan de commerciele functies en in de rechterkolom het woonprogramma met 
bijbehorende voorzieningen. Hieronder volgt de legenda bij de afbeeldingen: 

1 a: Programma bestaande uit horeca en winkeltjes, dat zich bevindt op de begane grond, de 
eerste verdieping en een deel van de tweede verdieping. 

2a: Bioscoop bestaande uit 6 filmzalen, 2 foyers, een cate en een filmposter-zuil. De bioscoop 
beslaat ruim vier verdiepingen, startend op de begane grond. De filmposter-zuil loopt door 
tot het dak van het bouwblok. 

3a: Kantoorprogramma bestaande uit kleine verhuurbare praktijk- en kantoorunits op de 
tweede en derde verdieping. 

1 b: Ondergrondse parkeerkelder waarvan het grootste dee! bestemd is voor de bewoners van 
de appartementen. 

2b: Collectieve voorzieningen, waaronder een wasserette, een mini-moskee, een 
kinderspeelruimte en een feestzaal die gehuurd kan worden voor o.a. bruiloften. 

3b. Woonprogramma met in totaal 100 appartementen in verschillende groottes. De 
appartementen bevinden zich tussen de derde en de negende verdieping. 



(I 

4 ~ I 



- ~ I 



,~ 

·._, 

Jlii.- :.llo. 

2 3 

l 

l 

legenda plattegronden en doorsnedes 

bioscoop 

horeca en winkels 

kantoren 

trappenhuizen/ gangen 

collectief programma 

appartementen 



~[ 
l 



I I I 
-

I I I -

-

I -



4.3 ASRI 

Wat mij in Carro verbaasde was de manier waarop de inwoners hun eigen stad lezen. Elke 
taxichauffeur of willekeurige passant die je een stadsplattegrond voor zijn neus houdt, heeft geen 
idee wat dat is. Straatnamen zeggen de gemiddelde inwoner ook niet veel, behalve de namen van de 
allergrootste verkeersaders. Noem je echter een bekend gebouw in de buurt van je eindbestemming, 
dan kunnen ze je haarfijn uitleggen hoe je moet reizen. Blijkbaar hebben de carrenen in hun hoofd 
een stadsplattegrond die gebaseerd is op orientatiepunten, aan de hand waarvan ze hun routes 
bepalen. Mijn gebouw kan voor hen ook zo'n orientatiepunt vormen. Daarom wil ik mijn gebouw 
een herkenbare naam geven. 

De naam die ik mijn gebouw heb gegeven is LS~ wat 'modern' betekent. De fonetische 
spelling van dit Arabische woord is 'Asri'. In 1iet eerste hoofdstuk heb ik een beeld proberen te 
schetsen van de fascinatie die Carrenen hebben voor alles wat modern is. Wat opvalt is dat men 
hierbij steeds het engelse woord 'modern' gebruikt, alsof dit moderner zou klinken dan hun eigen 
Arabische woord hiervoor. Ook in de moderne architectuur is te zien dat men westerse typologieen 
adopteert die vervolgens volkomen uit hun plaats zijn omdat ze niet worden aangepast aan het 
klimaat of de cultuur. Met mijn gebouw wil ik laten zien dat moderne architectuur 66k kan evolueren 
uit 'oude' islamitische uitgangspunten, in plaats van het kopieren van westerse denkbeelden. 
Daarom draagt mijn gebouw geen engelse naam maar een Arabische. 

Op de bladzijde hiernaast is de naam Asri in twee verschillende lettertypen geschreven. De 
bovenste is geschreven in een standaard Arabisch lettertype, de onderste in het koefisch lettertype. 
Het koefisch schrift is een oud Arabisch sierschrift dat vaak ter decoratie in architectuur werd 
toegepast. lk ontdekte echter dat koefische letters ook een constructieve functie kunnen vervullen 
wanneer deze levensgroot worden opgeblazen. Door deze constructieve letters toe te passen bij de 
overkapping van de bushalte, kunnen ze bovendien ook nog gebruikt worden als zitelementen. 
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4.4 READING ASRI 

De kritiek die ik heb op de moderne ontwikkelingen in Downtown is dat deze vaak maar op een 
schaalniveau werken en daardoor niet aansluiten op de kleinschalige weefsels in de stad. Met 
mijn ontwerp heb ik daarom geprobeerd om een gebouw te creeren dat wel aansluiting zoekt bij 
verschillende schaalniveaus. Daardoor is Asri op verschillende manieren leesbaar. De volgende 
schaalniveaus zijn terug te vinden in mijn bouwblok: 

Schaal van de stad: Asri zoekt aansluiting bij het weefsel van de stad doordat het leesbaar is als 
onderdeel van een groter bouwblok dat gevormd wordt met de omliggende gebouwen. De routes 
die ik gecreeerd heb sluiten aan op dit grotere weefsel en zorgen voor een verankering in de stad. 
Programmatisch vormt met name de bioscoop een publiekstrekker die een bereik heeft op een 
grotere schaal. 

Schaal van het blok: Op de grote routes die Asri doorkruisen, grijpt een kleinschaliger netwerk 
van routes aan, dat via de plint enkele verdiepingen omhoog slingert binnen het bouwblok. Naast 
dit publieke netwerk is er bovendien een semi-publiek netwerk van routes dat bestemd is voor 
de bewoners en dat zorgt voor de interne logica van het blok. De twee netwerken functioneren 
onafhankelijk van elkaar op de schaal van het bouwblok. Op dezelfde schaal werkt ook het 
commerciele programma dat zich aan het publieke netwerk bevindt. 

Schaal van de unit: De kleinste unit binnen Asri vormt de individuele woning. De woning is 
toegankelijk via het semi-publieke netwerk en vormt het meest private deel van het bouwblok. 
Binnen de woning zelf zijn er ook nog gradaties tussen openbaar en prive, doordat de meest private 
vertrekken zich het diepste in de woning bevinden. Aan de voetgangerszijden van het bouwblok 
zijn de woningen duidelijk leesbaar als individuele units doordat het blok hier open breekt en de 
appartementen als bouwstenen van het blok zichtbaar worden. 
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De islamltische woning wordt gekenmerkt door gradaties tussen 
openbare vertrekken en prive-vertrekken. Dlt princlpe heb ik als 
uitgangspunt genomen bij het ontwerpen van mijn appartementen. 
De eerste ruimte die men betreedt vanaf de voordeur is een formeel 
ingerichte zithoek, waar de heer des hulzes zijn mannelljke gasten 
ontvangt. Wanneer er mannelijk bezoek Is, trekt de vrouw zich 
terug met de klnderen en vrouwelijke gasten. De vrouwen gaan 
dan naar een aparte zithoek die knus en comfortabel is met op de 
grond geplaatste zitkussens. De vrouwenzithoek moet visueel zijn 
afgescheiden van de receptie, want als vrouwen onder elkaar zijn 
dan doen ze hun hoofddoek af, wat de mannen nlet mogen zien. 
Daarom heb lk gordijntjes opgehangen tussen de vertrekken, 
die dichtgetrokken kunnen worden als er bezoek is. Vanaf de 
vrouwenzithoek kunnen de vrouwen ook de keuken berelken, 
zodat ze het eten kunnen bereiden voor de gasten. De vrouw zet 
het eten op de tafel voor de mannen en trekt zlch vervolgens weer 
terug. Wanneer er geen bezoek is, dan is de complete woning het 
prlv6domeln van het gezln. De Egyptische woning Is een poreuze 
unit waarbinnen de grenzen tussen openbaar en prive kunnen 
verschuiven, afhankelijk van of er wel of geen bezoek is. 













4.5 MATERIALEN 

In het ontwerp van mijn bouwblok heb ik gekozen voor de meest gangbare materialen uit de 
Egyptische bouwcultuur, zodat het gebouw door lokale mensen gebouwd kan worden. Het meest 
gebruikte materiaal voor constructies in Egypte is in het werk gestort beton. Mijn constructie 
zal dan ook bestaan uit kolommen en wanden van beton die op de bouwplaats gestort worden. 
Een voordeel hiervan is dat alle wanden aan elkaar gestort kunnen worden zodat er een stabiele 
constructie ontstaat. Ter plaatse van de uitkragende appartementen werken de doortopende wanden 
als schijven die het geheel overeind houden. 

Naast beton is rode baksteen het meest gebruikte bouwmateriaal in Egypte. Vaak wordt dit na het 
metselen gestuukt en in een lichte kleur geverfd. Door de luchtvervuiling in de stad ontstaan er 
echter snel vlekken op dit stuukwerk. Bij ongestuukt baksteen zie je dit vrijwel niet omdat dit veel 
egaler ofwel 'mooi vies' wordt. Omdat uiteindelijk alles in Ca"iro grijs en grauw verkleurt door de 
luchtvervuiling, heb ik gekozen voor een lichtbruin/grijze baksteen die qua kleur het dichtst in de 
buurt komt bij de kleur die alle gebouwen na vertoop van tijd krijgen. 

Het kantorenblok heeft een klimatologisch voordelige dubbele gevel waarvan het binnenblad 
bestaat uit een betonnen constructieve wand die geperforeerd is met kleine raamopeningen. Aan 
de buitenzijde van deze wand hangt een glazen vliesgevel met glasplaten in verschillende blauwe 
en grijze tinten. De bioscoop bestaat uit een afwisseling van glasvlakken en gesloten vlakken die 
gevormd worden door de bioscoopzalen. De gevels van de restaurantjes, cates en winkels bestaan 
uit betonnen constructieve wanden met openingen voor etalages en dergelijke. De aankleding 
hiervan laat ik over aan de eigenaren van deze bedrijfjes, omdat deze in Ca"iro altijd erg hun best 
doen om hun gevels te 'pimpen' om zich zo te onderscheiden van hun buurman. lk vind dit een 
grappig fenomeen dat tevens een gevarieerd straatbeeld oplevert. 
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REFLECTIE 

Nu mijn afstudeerproject tot een einde is gekomen, kijk ik er met erg veel plezier op terug. Er zijn 
wel eens moeilijke momenten geweest, maar ik ben nooit het enthousiasme verloren dat aan het 
begin van dit project door mijn reis naar Egypte was ontstaan. Mijn verblijf in Carro is voor mij een 
zeer waardevolle ervaring geweest. Door mezelf te verdiepen in deze totaal andere cultuur verdween 
voor mij ook deels de vanzelfsprekendheid van mijn eigen cultwur. 

Het ontwerpen voor een andere cultuur heeft meer diepgang gegeven aan mijn ontwerpvaardigheden. 
Het is voor mij een heel leerzame en plezierige ervaring geweest. Wat ik de volgende keer anders 
zou doen is de voorbereiding voorafgaand aan de reis. Van tevoren wist ik helemaal zeker dat ik iets 
wou doen met het thema 'de informele stad'. In dit thema had ik me erg verdiept, maar bij aankomst 
in Carro bleek dit zo'n ongrijpbaar en ondoorgrondelijk fenomeen dat ik er van at moest zien. lk vond 
het vrij lastig om daarna om te schakelen omdat ik me niet breed genoeg had georienteerd. lk moest 
op zoek naar andere thema's en dan zijn zes weken opeens heel snel voorbij. 

loch denk ik dat ik uiteindelijk een interessante afstudeeropgave in de stad gevonden heb. Met mijn 
ontwerpopgave heb ik een alternatief willen bieden voor de hedendaagse ontwikkelingen. lk heb 
laten zien dat een modern Egyptisch bouwblok geen letterlijk gekopieerd westers model hoeft te 
zijn, maar oak kan evolueren uit traditionele Egyptische principes. lk denk dat ik er best in geslaagd 
ben om een gebouw te ontwerpen dat op verschillende schaalniveaus werkt en daardoor beter 
aansluit op de stad dan de huidige moderne ontwikkelingen. 

Achteraf vind ik het jam mer dat ik weinig heb gedaan met het voetgangersgebied dat aan de rand van 
rnijn bouwblok begint. lk heb er wel aansluiting mee gezocht, maar had ook graag nog wat verder 
ingezoomd op voetgangersstraat Shari Mohammad al-Alfi en iets willen doen op het gebied van 
stedebouwkundige inrichting. Op een gegeven moment raakte ik zo verstrikt in mijn eigen bouwblok 
dat hier uiteindelijk alle aandacht naar uit is gegaan en ik het achterliggende voetgangersgebied uit 
het oog verloor. lk had het eerder moeten terugkoppelen, maar dat is achteraf gepraat. 
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