
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Mangho pir corridor

van den Tillaart, J.A.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/61eceb13-165a-41eb-852e-81df6ae4bbfb


3925 



[l~~ffi][}{]@ [p)~[fil 

~®OOOO~[ID®OO 

Afstudeerverslag 
J.A. van den Tillaart 
S474962 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
A fstudeerrichting Stedebouwkunde 

April 2007 

I Afstudeerbegeleidingscommissie: 
Prof. Dr. Ir. B.E.J. de Meulder 
Dr. Ir. M.B.M. Dehaene 
Ir. Dplg. S.S.S. Rousseau 





Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van de laatste fase van mijn studie stedebouwkunde. Gedurende mijn studie 
aan de TU in Eindhoven, heb ik de kansen waargenomen om mijn blik te verruimen door een aantal verre 
reizen te maken en in het buitenland te studeren. Tijdens mijn studie aan de Universiteit van Pretoria, in 
Zuid Afrika, werd mijn interesse gewekt voor stedebouw in ontwikkelingslanden. Dit heeft mij ertoe 
aangezet om ook mijn stage in Zuid-Afrika te volbrengen. 
In de aanloop naar mijn afstuderen kwam Karachi op mijn pad. Deze stad vormde het onderwerp van het 
Asia Link ontwerpatelier, waarin de TU/e en NED University of engineering and technology uit Karachi 
partners zijn. In het kader van het Asia Urbs programma, waarbij naast de twee universiteiten ook Site 
Town als lokale partner betrokken is, reisde ik in 2005 naar Karachi. Ondanks de aanvankelijk valse 
start, door strubbelingen bij de douane en het vervoer naar de stad en het ontbreken van een 
hotelreservering, is het uiteindelijk een bron van informatie en inspiratie gebleken. Waarbij ik de 
universiteitsmedewerker die mij op locatiebezoeken vergezelde, om de taal barriere te overbruggen, 
regelmatig tot het uiterste dwong. 
In dit voorwoord wil ik graag enkele mensen bedanken voor hun hulp bij de totstandkoming van mijn 
afstuderen. De partners in het Asia Link en Asia Urbs programma. Mijn studiegenoten in Nederland voor 
feedback, koffie en het spelen van tafelvoetbal. De studenten en medewerkers van NED University 
voor thee en het spelen van tafeltennis. En uiteraard mijn afstudeercommissie voor hun inzicht en 
begeleiding. 
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Hoofdstuk 1: lnleiding 

In de inleiding van dit afstudeerverslag maken we in algemene zin kennis met de stad Karachi en Site 
Town, "een gemeente" binnen de stad. Hierbij wordt ingegaan op de geschiedenis van de stad en de 
ontwikkelingen die deze in ruimtelijke, sociale en demografische zin heeft doorgemaakt. 
De keuze voor Mangho Pir Road als casusgebied komt voort uit de kansen die deze verbindingsweg 
biedt aan de verdere ontwikkeling van dit stadsdeel. 

KARACHI 

Karachi is de hoofdstad van de provincie Sindh en met een inwonertal dat geschat wordt op 14,5 
miljoen, de grootste stad van Pakistan. De stad is gelegen aan de Arabische zee, ten noordwesten van 
de Indus rivierdelta (zie ook afbeelding 1.1). De stad is het financiele, industriele en commerciele 
centrum van het land en met de grootste zeehaven en internationale luchthaven is de stad de 
internationale poort tot Pakistan. 

Beknopte geschiedenis 
(zie ook afbeelding 1.2) 

voor 1947 
Reeds in het midden van de 18' eeuw was Kolachi-jo-Goth, zoals Karachi toen heette, een welvarende 
handelspost en stad van waaruit handel gedreven werd met onder andere gebieden rand de Perzische 
Golf. De functie van de stad als zaken en handelscentrum we rd verder versterkt na de in name, in 1839, 
en de uiteindelijke annexatie, in 1843, van de stad en de provincie door de Britten die de stad tot en met 
de onafhankelijkheid in 1947 bestuurden. 
In 1947 had de stad 450.000 inwoners waarvan 51 % Hindoe was. De stad bestond op dat moment uit 
2 delen; de Europese stad en de stad van de oorspronkelijke bevolking. Het gebied gelegen tussen deze 
twee delen behoorde, inclusief de haven, toe aan de Karachi Port Trust (KPT). De 3 gebieden werden in 
1884 met elkaar verbonden door een tramlijn. 

1947 -1958 
Grote veranderingen vonden plaats in de maanden nadat Pakistan zich losmaakte van India waarbij 
Karachi de hoofdstad van het nieuwe land werd. De meest in het oog springende verandering was 
demografisch van aard. In een paar maanden tijd ontving Karachi 600.000 Moslim vluchtelingen uit 
India. Daarnaast ontving Karachi grate aantallen overheidsmedewerkers vanuit de andere provincies 
van Pakistan. Deze enorme instroom viel samen met een uitstroom van de Hindoe bevolking uit de stad 
naar buurland India. In 1951 was het inwoneraantal van de stad opgelopen tot meer dan 1, 1 miljoen en 
het aantal immigranten vanuit India en andere delen van Pakistan tot 815.000. Deze demografische 
verandering ging gepaard met ruimtelijke en culturele veranderingen. De vluchtelingen vestigden zich in 
de meeste openbare en Hindoe gebouwen en de beschikbare open ruimte in de stad. Op deze manier 
werd Karachi een dicht bebouwde compacte stad met een gemeleerde bevolking en geen 
verkeersproblemen. 
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figuur 1.2 Historische groei Karachi 



Saddar Bazaar ontwikkelde zich als onderdeel van de voormalige koloniale stad met boekhandels, 
bioscopen, barretjes, biljartzalen, bibliotheken en nachtclubs, tot het intellectuele en uitgaanscentrum 
van de stad waar alle lagen van de bevolking samen kwamen en debatteerden. Het graotste prableem 
van de stad was echter het huisvesten van alle mensen en het ontbreken van infrastructuur voor water 
en riolering. Om dit prableem aan te pakken ontwikkelde de overheid in eerste instantie huisvesting 
voor haar medewerkers aan de rand van de stad. De vluchtelingen werden uit de openbare gebouwen 
gezet en geherhuisvest langs de Lyari Rivier. 
Echter, de oplossingen waren, met name voor het arme gedeelte van de bevolking, te kleinschalig en de 
huisvestingsprablemen namen steeds verder toe door voortgaande migratie en de natuurlijke 
bevolkingsgraei. In 1950 werd een eerste paging gedaan om een samenhangend plan te maken voor 
Karachi, maar dit plan is wegens politieke instabiliteit nooit uitgevoerd. 

1958-1968 
In 1958 greep het leger de macht, wat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van Karachi. 
Allereerst werd besloten dat Islamabad de nieuwe hoofdstad zou warden. Daarnaast werden de 
vluchtelingen en andere migranten uit de stad overgebracht naar 2 nieuwe satellietsteden, beide 
ongeveer 20 kilometer buiten het centrum van de stad. Deze 2 satellietsteden waren onderdeel van het 
Greater Karachi Resettlement Plan, dat de basis zou vormen voor de toekomstige ontwikkeling van 
Karachi. Bij deze 2 satellietsteden zouden industriegebieden ontwikkeld warden om werkgelegenheid 
te bieden aan de verplaatste bevolking. Dit kwam echter niet van de grand met als gevolg dat de 
bewoners grate afstanden moesten reizen voor hun werk in de haven en in het centrum van de stad. Dit 
was de oorsprang van de verkeersprablemen waardoor Karachi tot op de dag van vandaag geplaagd 
wordt. 
De sloppenwijken in de stad werden weg gebulldozerd maar werden door de bewoners weer opgericht 
aan de riviertjes nabij de wegen die de nieuwe satellietsteden met de stad verbonden. Deze katchi 
abadis (informeel gebouwde wijken) werden ontwikkeld door informele ontwikkelaars hetgeen 
oogluikend werd toegestaan door overheidsfunctionarissen. 
Gedurende deze periode intraduceerde de overheid technieken die de groene revolutie in de landbouw 
stimuleerden en werd de industrialisatie gepromoot. Hierdoor groeide de bevolking van Karachi door 
migratie vanaf het platteland. Dit leidde tot een verdere groei van het aantal katchi abadis. 

1968-1978 
In deze periode was de militaire regering weer vervangen door een gekozen regering en werden er 
plannen gemaakt voor het toekennen van rechten aan mensen die illegaal woonden op het grondgebied 
van de overheid en werd een aanzet gemaakt tot het legaliseren van katchi abadis. Daarnaast werd het 
Karachi Masterplan 197 4-85 voorbereid. Echter, afgezien van de aanleg van het wegennetwerk en de 
hoofdwatertoevoer kon het plan, wegens politieke conflicten en een nieuwe militaire staatsgreep, niet 
warden uitgevoerd. 

1978-1988 
Dit was wederom een periode van militaire dictatuur die door gebrek aan doorzichtigheid en 
verantwoordelijkheid zorgde voor het ineenstorten van de stedelijke voorzieningen. Deze leegte werd 
ingevuld door de informele sector die vanaf dat moment dominant werd ten opzichte van de formele 
economie. 
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figuur 1.2 {vervolg) Historische groei Karachi 



In deze periode werd wel begonnen aan het Karachi Master Plan (KMPJ 2000, maar dit kon wegens 
politieke spanningen niet uitgevoerd worden. In dit decennium werd de islamisering als overheidsbeleid 
ingevoerd. Dit resulteerde in het te gronde gaan van Karachi's actieve nachtleven, renbanen, cafes, 
biljartzalen en een groot aantal bioscopen, met alle gevolgen voor het culturele en intellectuele leven 
binnen Karachi. 

1988 heden 
In het begin van de jaren 90 werd de politiek in Karachi gedomineerd door hoog oplopende etnische en 
politieke conflicten. Die leidde tot gewapende afrekeningen, stakingen, straatgeweld en bovenmatig 
optreden van de politie. Dit had tot resultaat dat veel bedrijven naar andere plaatsen in Pakistan 
zochten voor hun activiteiten waardoor de werkloosheid in Karachi toenam. 
Aangezien er geen nieuwe huisvestingsprogramma's van een voldoende omvang werden ontwikkeld 
nam het aantal daklozen toe en daarmee de uitbreiding van de katchi abadis en de verdere verdichting 
van de arme wijken in de stad. 
Na deze wilde jaren '90 kwam er relatieve rust en stabiliteit die de ontwikkeling van Karachi weer een 
positieve wending gaven. 
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figuur 1.3 Site Town 



SITE TOWN 

Site Town is als bestuurlijke eenheid in 2001 ontstaan als onderdeel van het decentralisatieplan van de 
Pakistaanse overheid met als doel het decentraal organiseren van politieke, bestuurlijke en financiele 
middelen en verantwoordelijkheden. De voormalige 5 districten van Karachi werden samengevoegd tot 
1 city district. Dit city district is onderverdeeld in 18 towns die functioneren als gemeentes binnen de 
st ad en die zelf weer verdeeld zijn in verschillende Union Councils. Site Town is een van die 18 towns. 
Site Town is met ongeveer 700.000 inwoners een dicht bevolkte town in het westen van Karachi. Haar 
naam ontleent ze aan de Sindh Industrial Trading Estate (S.l.T.E.). het industriegebied dat centraal in 
het gebied gelegen is. Site Town wordt omgeven door Baldia, Orangi en Gadap Town in het noorden, 
Liaquatabad en North Nazimabad in het oosten, Lyari Town en Saddar in het zuiden, aan de andere kant 
van de Lyari rivier en Kiamari in het westen (zieook figuur 1.3). 

S.1.T.E. 
De Sindh Industrial Trading Estate we rd in 194 7 in dit gebied gevestigd en is in de tussentijd uitgegroeid 
tot het grootste industriegebied van Pakistan. De Trading Estate profiteerde hierbij van zijn ligging nabij 
de haven en de nabijheid van wegen die leiden naar de rest van Pakistan. S.1.T.E. is opgericht als een 
autonoom orgaan binnen de stad met de bevoegdheid om zelf het grondgebied, grondgebruik en de 
interne infrastructuur te beheren. Ook na de herindeling als gevolg van het decentralisatieplan heeft 
S.l.T.E. zijn autonome status behouden en valt hierdoor onder het toezicht van de provinciale overheid. 
Hierdoor is S.l.T.E. in staat om binnen Site Town zijn eigen positie in te nemen. Deze bestuurlijke 
tweedeling binnen Site Town leidt tot onderlinge wrevel en wantrouwen. 

Twee perspectieven 
Naast de bestuurlijke tweedeling is Site Town ook ruimtelijk op 2 manieren te lezen, aan de hand van de 
belangrijkste infrastructurele lijnen die door Site Town lopen. De ene lijn is Estate Avenue, de centrale 
as van S.l.T.E. Deze weg heeft het voorkomen van een industriele boulevard. Bezien langs deze lijn heeft 
Site Town een monofuctioneel karakter dat bestaat uit industrieel weefsel met een grate korrelgrote, 
welke duidt op de realisatiegeschiedenis van dit gebied waarbij grate sommen geld ge'investeerd 
werden door de overheid en de marktsector. 
De andere lijn waarlangs het gebied gelezen kan warden is Mangho Pir Road . Het beeld dat deze route 
oproept staat in scherp contrast met Estate Avenue. Vanuit het perspectief van Mangho Pir Road heeft 
Site Town een veel meer divers karakter met veel verschillende functies en is opgebouwd vanuit een 
veel lager schaalniveau. Ruimtelijk gezien heeft Mangho Pir Road de vorm van een satestokje dat 
verschillende Union Councils, als waren het verschillende stukjes vlees, doorprikt en met elkaar 
verbindt. Bovendien is in deze metafoor S.l.T.E. een van deze stukjes vlees. Mangho Pir Road lijkt het 
vermogen te hebben de verschillende onderdelen van Site Town met elkaar te verbinden en als zodanig 
een opening te bieden om te komen tot een collectieve identiteit voor S.l.T.E. en Site Town. 



figuur 1.4 2 perspectieven 
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Hoofdstuk 2: Analyse 

Historisch gezien is Mangho Pir Road een weg die van Karachi, door een passage in de heuvels van 
Orangi, naar de tombe van Pir Mangho, zo'n 20 kilometer te noorden van het centrum van Karachi, 
loopt. In de loop van de afgelopen 60 jaar hebben zich hier een aantal nieuwe functies en 
gebruikers aan toegevoegd, overeenkomstig met de indeling in de inleiding zijn dat: 
1947 · 1958: Mangho Pir Road werd onderdeel van S.l.T.E. 
1958 · 1968: vanaf deze periode functioneert Mangho Pir Road als verbinding tussen New Karachi 
(1 van de 2 satellietsteden) en Karachi. Daarnaast werd het gebied rond IVlangho Pir Road een 
vestigingsplaats voor mensen waarvan de woningen weggebuldozerd werden in de binnenstad. 
1968 heden: in deze periode functioneert Mangho Pir Road als de belangrijkste verbinding tussen 
Karachi en Orangi, dat met ongeveer 1,5 miljoen inwoners Karachi's grootste katchi abadi is en 
naar verwachting nog verder zal groeien. 

GRID EN RUIS 

De accumulatie van functies op en aan de weg heeft plaats gevonden zonder stedelijke planning en 
heeft geleid tot een beeld van "grid en ruis" (zie oak figuur 2.1 ). Het grid wordt gevormd door de 
robuuste lijnen van het infrastructurele netwerk van Karachi, waarvan Mangho Pir Road een onderdeel 
is. De ruis is de schijnbaar ondefinieerbare invulling van de mazen van dit netwerk. 
Hierna wordt aan de hand van een fotoverslag en een aantal monsters dat uit "de ruis" is genomen, een 
beeld geschetst van de opbouw ervan. Het traject dat onderzocht is, loopt van Banaras Chowk in het 
noorden tot de kruising met de Lyari rivier in het zuiden. Deze eindpunten zijn gekozen omdat ze 
ruimtelijk duidelijk herkenbaar zijn in het trace van Mangho Pir Road en tegelijkertijd een overgang 
vormen naar een ander soort stedelijk weefsel. Ten noorden van Banaras Chowk krijgt de omgeving een 
meer perifeer karakter en ten zuiden van de Lyari rivier vervolgt Mangho Pir Road zijn route in de oude 
koloniale stad. 

Monsters 
De monsters tonen aan dat Mangho Pir Road ter hoogte van Pathan Colony de belangrijkste publieke 
ruimte vormt van deze Colony. De hoge bebouwingsdichtheid van het gebied en de culturele 
achtergrond van de Pathanen heeft er voor gezorgd dat de meeste lokale functies aan Mangho Pir Road 
terecht zijn gekomen. Deze lokale activiteiten hebben ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van de 
weg is ingepikt door kraampjes en straatverkopers die de doorstroming van het verkeer op Mangho Pir 
Road belemmeren. 
Op de grens van Pa than Colony en S.I. T.E. bevindt zich een halteplaats voor intercity bussen die een 
shuttleverbinding verzorgen tussen Pathan Colony en de North West Frontier Province, het gebied waar 
de Pathanen oorspronkelijk vandaan komen. Rondom deze informele halteplaats fungeert Mangho Pir 
Road als busdepot waar bussen gestald en gerepareerd worden. Doordat deze activiteiten op de rijbaan 
plaats vinden vormt ook dit een obstructie voor het overige verkeer. 
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figuur 2.2 Monster 01 (Pathan Colony) 



Ter hoogte van S.l.T.E. heeft Mangho Pir Road het uiterlijk van een brede industriele boulevard waarbij 
de industriele complexen die aan Mangho Pir Road liggen schuil gaan achter hoge muren. De open 
ruimte tussen de weg en deze muren die de industriele kavelgrenzen vormen wordt slechts hier en daar 
gevuld met functies als parkeren of eetgelegenheden voor de mensen die werkzaam zjjn in S.l.T.E.. De 
informele functies in dit gebied concentreren zich vooral rand de kruisingen van wegen waar zich 
informele bushaltes bevinden. 
De grens tussen S.I. T.E. en Pak Colony wordt aangegeven in monster 05. Op deze plaats is duidelijk 
waarneembaar hoe flexibel de informele sector omspringt met de beschikbare ruimte. Het wegprofiel 
op deze plek bestond aanvankelijk uit twee gescheiden rijbanen met daarnaast, aan de kant van Pak 
Colony, een ventweg. Klaarblijkelijk was de behoefte aan ruimte om autowerkplaatsen te vestigen op 
deze plaats grater dan het verkeersaanbod. Dit heeft gezorgd voor het ontstaan van een strook 
informele bebouwing tegen de grens van S.l.T.E. die bereikbaar is via een informele ventweg. 
Tegelijkertijd wordt het verkeer op deze weg afgewikkeld door slechts een van de twee rijbanen die 
hiervoor oorspronkelijk waren voorzien. 

Pak Colony vormt het centrum van de marmerindustrie van Pakistan en dat is goed herkenbaar in het 
straatbeeld dat voornamelijk gevormd wordt door zowel formele (ten oosten van Mangho Pir Road) als 
ook informele marmerwinkels (ten westen van de weg). Pak Colony heeft daarom als bijnaam Marble 
Town. De marmerindustrie vormt niet alleen de fa~ade van Pak Colony, het heeft ook bijgedragen aan 
de structurering van het achterliggende weefsel. De marmerhandel aan Mangho Pir Road heeft ervoor 
gezorgd functies voor de locale bevolking het weefsel in zijn getrokken. Dit heeft gezorgd voor 
levendige straatjes centraal in het weefsel van Pak Colony. Bovendien speelt het achterliggende 
weefsel ook een rol in de toelevering van marmer aan de winkels. Veelal warden de ruwe blokken 
marmer, die ten noorden van Karachi gewonnen warden, op vrachtwagentjes naar de achterkant van 
Pak Colony gebracht waarna het via kleine informele werkplaatsen en inpak bedrijfjes zijn weg vindt 
naar de winkels aan de voorkant van Pak Colony. Ondanks de dominante positie van de marmerwinkels 
bevinden zich vooral in het zuidelijke gedeelte van Pak Colony nog veel winkels die in de lokale 
alledaagse behoeften voorzien. 
De belangrijkste open ruimtes in het gebied van Pak Colony en Old Golimar zijn te vinden aan de rand van 
Pak Colony. Ze vormen een overgang van het stedelijke weefsel naar de stedelijke landbouw die 
plaatsvindt in de Gutter Bagheecha. 
De handel in auto's en auto-onderdelen vormen de belangrijkste activiteiten aan Mangho Pir Road in 
Old Golimar. De lokale functies in dit gebied zijn met name georganiseerd rand de oude routes die door 
dit gebied lo pen. 

De opbouw van het gebied als een combinatie van een bovenlokale gridlijn die wordt omgeven door een 
stedelijke ruis, bestaande uit een stelsel van kleine steegjes, heeft geleid tot een veelheid van functies 
aan Mangho Pir Road. Deze functies komen enerzijds voort uit de aanwezigheid van de weg en 
anderzijds uit het aangrenzende weef sel. Door het ontbreken van een tussenschaal is Mangho Pir Road 
naast een belangrjjke doorgaande route ook de hoofdstraat van het direct omliggende gebied. Oat zorgt 
ervoor dat veel van de lo kale activiteiten en handel hier plaats vinden. 
Deze veelheid van activiteiten zorgt er samen met de steeds toenemende stroom doorgaand verkeer 
voor dat Mangho Pir Road aan het dichtslibben is. 
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figuur 2.10 Monster 09 (Pak Colony I Old Golimar) 
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figuur 3.1 Northern & Southern Bypass 



Hoofdstuk 3: Processen 

In dit feitelijk tweede deel van de analyse wordt een inventarisatie gemaakt van op stapel staande 
projecten. Deze projecten zijn sterk verschillend van aard maar houden in meer of mindere mate 
verband met de ontwikkeling van Mangho Pir Road en Site Town. 

KARACHI NORTHERN BYPASS & SOUTHERN BYPASS PROJECT 

Om de verkeersdruk op de wegen in de binnenstad van Karachi te verlagen werd al in het Karachi 
Master Plan 1975-85 het voorstel gedaan tot het bouwen van de Northern Bypass en de Southern 
Bypass. Deze 2 bypasses zouden, samen met de verbindingsweg tussen de Super Highway en de 
National Highway, een ring vormen die het verkeer van en naar de haven om de stad heen leidt. 
Aangezien dit verkeer grotendeels bestaat uit zwaar goederenvervoer zouden deze bypassen een 
enorme bijdrage leveren aan het verminderen van de congestie en de vervuiling in Karachi. 

Southern Bypass 

De Southern Bypass is bedoeld als alternatieve verbinding tussen de haven en de National Highway. 
Delen van de Southern Bypass functioneren inmiddels. Aangezien een gedeelte van de route door 
enkele gegoede wijken (met politieke invloed) van Karachi loopt zijn er restricties aan het aantal 
voertuigen dat ervan gebruik mag ma ken. 

Northern Bypass 

De Norhtern Bypass (momenteel in aanbouw) vormt de verbinding die vanaf de haven, via de westrand 
van de stad, aan de noordkant buiten de stad om, aansluit op de Super Highway. 
Het is evident dat de aanleg van de Northern Bypass een forse uitwerking heeft op het 
vervoerssysteem van de stad en de ruimtelijke structuur en het grondgebruik in de st ad. 
Doordat het trace van de Northern Bypass door een grotendeels "leeg" gebied loopt komen deze 
gebieden vrij voor ontwikkeling. Een belangrijk deel van deze ontwikkelingsgebieden zal ingevuld 
worden door op- en overslag activiteiten. De dichtbij gelegen woongebieden zullen daarbij onderdak 
bieden aan de mensen die in het gebied werkzaam zijn. Daarnaast zal de Northern Bypass de 
noordelijke delen van de stad ontsluiten, waardoor deze gebieden ook ontwikkeld kunnen worden. 
De Northern Bypass biedt ook de mogelijkheid tot de ontwikkeling van vrachtwagen terminals. Deze 
activiteiten vinden nu noodgedwongen, bij gebrek aan een betere locatie, plaats in de stad. Wanneer 
deze terminals voor het goederenvervoer gebouwd worden, zullen ook de groothandelsmarkten voor 
o.a_ chemicalien, metaal, rijst en graan, die nu midden in de stad gevestigd zijn, kunnen verhuizen naar 
de Northern Bypass. 



figuur 3.2 Lyari Expressway 



De ingebruikname van de Northern Bypass zal grate gevolgen hebben voor de oude delen van de stad, 
zowel op ruimtelijk als ook op sociaal-economisch vlak. De groei van het goederenvervoer en de 
uitbreiding van de havenactiviteiten in de afgelopen decennia hebben geleid tot een verandering van 
grondgebruik waarop dit deel van de stad en de wegen niet berekend waren. De Northern Bypass moet 
zorgen voor een sterke vermindering van de congestie en een vermindering van de slijtage aan de wegen 
in de binnenstad. Het wegtrekken van vrachtverkeer en de daaraan gerelateerde activiteiten naar de 
rand van de stad biedt de mogelijkheid om de binnenstad, eens het sociale en culturele hart van de stad, 
nieuw leven in te blazen 

LYARI EXPRESSWAY 

De Lyari Expressway kwam voor het eerst ter sprake toen die in 1989 door maatschappelijk betrokken 
burgers werd voorgedragen als alternatief voor de Northern Bypass (die door politieke besluiteloosheid 
steeds op zich liet wachten). De expressway werd voorgesteld als een opgetilde weg boven de Lyari 
River die de haven met Sohrab Goth (begin van de Super Highway) moest verbinden. De locale overheid 
wijzigde dit ontwerp naar een expressway die gebouwd zou warden boven op een "brede muur" op 
beide oevers van de Lyari River. 
Het project is op zijn minst controversieel te noemen en verschillende professionals en NGOs (niet 
gouvernementele organisaties) hebben aangegeven dat dit niet de oplossing is voor Karachi. 
De redenen die de overheid aangeeft voor het bouwen van de Lyari Expressway zijn: 
-het ontruimen van gebieden in de rivierbedding die door de bevolking (illegaal) zijn ingenomen (en het 
voorkomen hiervan in de toekomst) omdat deze bij overstromingen van de rivier gevaar lopen 
-het vormen van een snelle route door de stad voor verkeer naar de haven 
-het oplossen van de verkeersproblemen in de binnenstad 
-het mooier maken van de st ad 

Het weerwoord van de tegenstanders op deze punten is dater geen weg gebouwd hoeft te warden ter 
bescherming van de bevolking tegen overstromingen. Bovendien warden voor de bouw van de Lyari 
Expressway niet alleen mensen verjaagd die in de rivierbedding wonen. Meer dan 50 procent van de 
getroffenen van de onteigening hebben woningen of bedrijven boven de vloedlijn. Bovendien is er voor 
deze mensen niet voor afdoende huisvesting gezorgd. 
Qua functie van nieuwe verbinding tussen de haven en de Super Highway is de Lyari Expressway een 
duplicaat van de Northern Bypass. Echter de Lyari Expressway is het duurdere alternatief en heeft in 
tegenstelling tot de Northern Bypass niet het effect te zorgen voor verplaatsing van de op- en overslag 
activiteiten en de groothandelsmarkten naar gebieden buiten de stad. Dit laatste is wel nodig voor het 
oplossen van de verkeersdruk in de binnenstad. Tenslotte snijden de muren waarop de 2 armen van de 
Lyari Expressway komen te liggen de rivierbedding, als belangrijke open ruimte, los van de stad. De 
virvierbedding wordt ontoegankelijk en de barriere tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van de 
rivier wordt vergro ot. 

Momenteel wordt de Lyari Expressway samen met de Northern Bypass (van hetzelfde budget) 
uitgevoerd. Echter door aanhoudende protesten is het onzeker of en in welke vorm de Lyari Expressway 
voltooid wordt. 
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KARACHI MASS TRANSIT PROGRAM 

Een onderdeel van het Karachi Development Plan 2000 was een openbaar vervoer masterplan. Dit 
bestond uit 6 opgetilde light rail corridors boven de belangrijkste verbindingswegen van Karachi. 
Binnen dit systeem zouden vijf corridors de belangrijkste corridor ("corridor one") voeden met reizigers 
uit de buitenwijken. Corridor One zou die reizigers vervolgens naar het centrum van de stad moeten 
vervoeren. (zie figuur 3.3) 
Critici gaven aan dat verscheidene voorgestelde corridors parallel lopen aan de Karachi Circular 
Railway (KCR). Dit resulteerde in een herziening van het plan waarbij het aantal corridors van 6 naar 3 
werd teruggebracht waarvan de KCR er een van die drie is. 
Ondanks de aanpassingen blijft het voor de critici de vraag of een dergelijke vorm van openbaar vervoer, 
elevated light rail, wel gepast is voor een stad als Karachi. Enerzijds wijzen ze op de impact die het zal 
hebben op het straatbeeld met de cultuurhistorische gebouwen en anderzijds op de hoge kosten voor 
zowel de aanleg als het operationeel houden van een dergelijk systeem. In Karachi is het op de eerste 
plaats belangrijk dat openbaar vervoer goedkoop is, aangezien het vooral de arme mensen zijn die er 
gebruik van maken. 

CFMT (Citizen's forum on Mass Transit) PROPOSAL 

Dit voorstel, vooral voortgekomen uit kritiek op het KMTP, gaat uit van de revitalisatie van de Karachi 
Circular Railway en het verbinden van de KCR met de buitenwijken van Karachi. (zie oak figuur 3.4) 
De KCR geeft toegang tot (met uitzondering van Saddar) de belangrijkste gebieden waar mensen 
werken. Daarnaast komt de KCR, vooral ook dankzij de uitlopers naar de buitenwijken, in de 
belangrijkste woongebieden van Karachi. Aangezien het met name de armere mensen, die voor hun 
vervoer afhankelijk zijn van openbaar vervoer en aan de rand van de stad wonen, is een OV verbinding 
vanuit de periferie naar de binnenstad van groot belang. 
Het voorstel gaat uit van een systeem op maaiveld niveau dat gebruik maakt van vervoer per trein. Als 
extra toevoeging, om het centrum van Karachi en Saddar te kunnen bedienen, wordt dit spoornetwerk 
uitgebreid met een tramlijn die vanaf stations van de KCR vertrekt. 
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figuur 3.5 lslamia Colony tunnel 

Naar Sorhab Goth 

figuur 3.6 verplaatsing intercitybusterminal 



ISLAMIA COLONY TUNNEL 

Het lslamia Colony Tunnel project is van een totaal andere schaal dan de eerder behandelde bypass en 
expressway projecten. Bovendien is de intentie van de ingreep een hele andere. Bij de bypass en expressway 
projecten is de inzet het oplossen van de verkeersproblematiek van de hele stad, met name van het centrum, 
terwijl er bij het lslamia Colony Tunnel project vooral sprake is van het creeren van een toegang. Deze 
doorsteek door de heuvelrug tussen lslamia Colony in Site Town en North Nazimabad moet zorgen voor een 
verbinding tussen lslamia Colony en zelfs Orangi Town met North Nazimabad. Hierdoor krijgen de mensen uit 
de 2 eerstgenoemde gebieden toegang tot de voorzieningen, zoals ziekenhuizen, scholen e.d., die in North 
Nazimabad aanwezig zijn. 

VERPLAATSING INTERCITYBUSSEN 

Het intercity busvervoer neemt een speciale plaats in binnen het openbaar vervoer in Karachi. De intercitybussen 
hebben niets te maken met de intracity bussen. Terwijl het overige O.V. bestemd is voor iedereen, zijn de intercity 
bussen veelal bestemd voor een specifiek deel van de bevolking. De intercity bussen warden voor een groat 
gedeelte gerund door een bevolkingsgroep (de Pathanen) die afkomstig zijn uit het Noorden van Pakistan (North 
West Frontier Province). De intercitybussen fungeren als een soort shuttledienst tussen de stad (Karachi) en het 
gebied waar ze oorspronkelijk vandaan komen en waar hun families wonen (NWFP). 
Het intercity busvervoer wordt doordat het zo'n specifieke markt bedient, georganiseerd vanuit de Pathan 
nederzettingen. In de stad zijn er echter geen terminals, werkplaatsen en depots voor de intercitybussen. Door het 
ontbreken hiervan vinden al deze activiteiten aan en op de weg plaats, met verkeersopstoppingen als gevolg. Een 
van die intercitybusterminals bevindt zich op de grens van S.I. T.E. en Pa than Colony. 
Als antwoord op deze problematiek heeft de overheid besloten dat de opstappunten voor de intercitybussen 
verplaatst moeten warden naar de rand van de stad. Hiervoor warden nieuwe terminals gebouwd op de punten 
waar de snelwegen vanuit de rest van het land de stad binnenkomen. Deze terminals moeten vervolgens 
aangesloten warden op het intracity busvervoer om de reizigers verder te vervoeren. Met dit plan warden de 
intercity bussen en alle aanverwante activiteiten buiten de stad gehouden en gekoppeld aan het intracity vervoer. 

VESTIGING CIVIC CENTRE SITE TOWN 

Zoals al eerder in Hoofdstuk 1 beschreven is Site Town als bestuurlijke eenheid in 2001 ontstaan als onderdeel 
van het dec:mtralisatieplan van de Pakistaanse overheid. Het doel hiervan is het decentraal organiseren van 
politieke, bestuurlijke en financiele middelen en verantwoordelijkheden. Deze nieuwe bestuurslaag vraagt ook 
om huisvesting in de vorm van een Civic Centre. Hiervoor is men binnen Site Town op zoek naar een geschikte 
locatie. 
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figuur 3.7 S.l.T.E. towerds an EU standard 



"SINDH INDUSTRIAL TRADING ESTATE TOWARDS AN EUROPEAN STANDARD" 
(uitspraak van een S.I. T.E. limited industrieel) 

S.I. IE. Limited (ltd) is het orgaan dat zorgt voor de toewijzing en verhuren van grand aan bedrijven die 
zich willen vestigen in de Industrial "ffading Estate en heeft daarom alleen belangen bij het zich vestigen 
van industrie in "hun stukje "Site Town. 

De titel van dit proces duidt allereerst economische aspiraties van S.l.T.E. Ltd. Dok in Pakistan zijn de 
gevolgen merkbaar van de opkomst van China op de wereldmarkt. Bedrijven die zich een aantal jaren 
geleden, op zoek naar een goedkopere productie, nag vestigden in Pakistan wijken nu uit naar China. 
Om hierop in te spelen wil S.l.T.E. Ltd overgaan tot een kwaliteitsslag waarbij door de bedrijven in de 
Industrial Trading Estate ingezet wordt op hoogwaardigere producten met een hogere toegevoegde 
waarde. De verwachting is dat de bedrijven die zich bevinden binnen de Trading Estate zich in dit kader 
vooral gaan focussen op de core business van het bedrijf en de nevenactiviteiten uitbesteden aan 
andere bedrijven. Deze omslag heeft zowel negatieve als positieve aspecten. Door zich te richten op 
hoogwaardige producten zal er behoefte zijn aan hoger geschoolde arbeidskrachten. Dit betekent dat 
veel van de huidige (laag opgeleide) werknemers op straat zullen komen te staan. Doordat veel van de 
huidige werknemers uit de omgeving van de Trading Estate komen, uit de wijken Site Town en Orangi 
Town, zal de werkloosheid daar nag verder toenemen. Er gloort echter oak hoop voor deze gebieden. 
Doordat de grate industrieen hun nevenactiviteiten uitbesteden kunnen kleinere bedrijfjes, zowel uit de 
formele als informele sector hier op inspringen. Deze mogelijk veelal nieuw bedrijven kunnen een 
nieuwe vorm van inkomsten bieden voor de lager opgeleide inwoners van het gebied. Een ander kans 
voor het gebied zou gevormd kunnen warden door de oprichting van een hoger onderwijs instelling die 
zich richt op industriiile productie. lmmers, de bedrijven in SITE zijn gebaat bij een goede opleiding voor 
hun (toekomstige) werknemers. 

De titel van dit proces duidt daarnaast oak op een verandering in ruimtelijke zin, enerzijds met het oog 
op de ecologische situatie en anderzijds op de aanblik van S.l.T.E. Momenteel geschiedt de aanvoer van 
water voor de bedrijven in S.l.T.E. veelal door middel van tankwagens. Het (met chemicaliiin en zware 
metalen vervuilde) afvalwater verdwijnt via de riolering in het oppervlaktewater van de stad. Om deze 
ernstige vervuiling een halt toe te roepen (mede op aandringen van de WTO) en bovendien niet meer 
af hankelijk te zijn van anderen voor de watervoorziening, is Site LTD voornemens een gesloten 
watersysteem voor de Trading Estate aan te leggen met daaraan gekoppeld een 
waterzuiveringinstallatie. In het kader van deze schoonmaakactie wil Site LTD oak de illegale informele 
lunchgelegenheden langs de wegen in de Trading Estate aanpakken. Site LTD wil deze lunchfaciliteiten 
onderbrengen in legale, gestandaardiseerde kiosken waardoor een minder rommelig beeld ontstaat. In 
plaats van geld te betalenn aan de politie, om te voorkomen dat ze verwijderd warden, betalen de 
uitbaters huur aan Site LTD. 
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figuur 3.8 Orangi Nala transformatie 

figuur 3 .9 Gutter Bagheecha Park 



ORANGI NALA TRANSFORMATIE 

De aanpak van de Orangi Nala is een vervolgstap op het Low Cost Sanitation Project dat de O.P.P. heeft 
uitgevoerd in Orangi Town (zie ook boxtekst 2). In dit project waarbij de grootste Katchi Abadi van 
sanitaire voorzieningen is voorzien, zijn alle huizen op een tevens nieuw aangelegde straatriolering 
aangesloten. Vervolgens komen deze locale rioleringsbuizen nog wel allemaal uit in de Nalas van de 
stad die als open riool dienst doen. 
Dit rioleringsstelsel werkt zo goed dat het heeft gezorgd voor een toename in de vervuiling in de vorm 
van afvalwater en fecaliiin in de Orangi Nala. De Orangi Nala is hierdoor inf eite het slachtoffer van het 
succes van het low cost sanitation program in Orangi Town. 
Om dit ontstane probleem te ondervangen is er door de OPP een voorstel gedaan om de nalas te 
overkluizen dan wel te vervangen door een rioolbuis. In Orangi Town is dit al op enkele plekken gedaan. 
Het resultaat is dat er geen sprake meer is van een open riool en bovendien komt er ruimte boven de 
voormalige nala vrij als openbare ruimte of voor ontwikkeling. 

GUTTER BAGHEECHA PARK 

Het woord Bagheecha in Gutter Bagheecha refereert aan het grote stedelijke bos dat hier volgens 
de overlevering in het verleden stand. Van dit bos is weinig meer over. In de loop der tijd hebben de 
bomen plaats gemaakt voor fabrieken, landbouw, huizen en voorzieningen voor waterwinning. Deze 
waterwinning geschiedt illegaal en heeft als doel de industrie van SITE van water te voorzien. Het 
water is niet geschikt voor menselijke consumptie. 
Het gebied wordt bovendien ernstig vervuild door de lazing van industrieel afval water en 
rioolwater, het storten van zwaar giftig medisch afval en het storten van restmateriaal uit de 
marmer industrie. 

Tegenwoordig gaan er vanuit de overheid en belangengroeperingen stemmen op om het nog 
resterende gebied (ongeveer 480 acres van de 1017 acres) te behouden en in zijn geheel te 
ontwikkelen tot park voor de inwoners van Karachi. Het gebied zou moeten warden herbeplant. 
Behalve dat het een plek is voor ruimte en rust binnen de stad zou er plaats kunnen zijn voor een 
botanische tuin die een overzicht geeft van de variiiteit aan tropische en subtropische flora in de 
regio. 





Hoofdstuk 4: Doelstelling 

PROBLEEMSTELLING 

Uit de analyse is naar voren gekomen dat Mangho Pir Road zowel fungeert als belangrijke doorgaande 
route alsook als verzamelplek voor lokale functies. De combinatie van lokale en boven lokale 
verkeersdruk is er oorzaak van dat Mangho Pir Road steeds verder dicht slibt. 
Het steeds verder dichtslibben van deze weg staat de ontwikkeling van dit gebied, dat met name 
onderdak en werkgelegenheid biedt aan het arme deel van de bevolking, in de weg. 

DOELSTELLING 

Het doel van dit project is allereerst het herkennen en doorgronden van de processen en ontwikkelingen 
die invloed hebben op de Mangho Pir Road en de Mangho Pir Corridor, om vervolgens de ruimtelijke 
consequenties die deze processen met zich mee brengen in te zetten om te komen tot een 
herstructurering van de Mangho Pir Corridor. 

HERSIRUCTURERINGSSIRAUGIE 

De herstructureringsstrategie die bij deze herstructureringsopgave ingezet wordt is tweeledig. 
Enerzijds wordt ingezet op het verdunnen van het huidige programma op Mangho Pir Road. 
Anderzijds wordt ingezet op het uitbreiden van de invloedssfeer van Mangho Pir Road om op die manier 
te komen tot een daadwerkelijke Mangho Pir Corridor. 





figuur 5.1 3 Hoofdcorridors 
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figuur 5.2 Super Grid "bypasst" de oude hoofdcorridors 



Hoofdstuk 5: Herdefiniering van de ruimtelijke structuren 

In dit hoofdstuk wordt uitgezoomd naar het schaalniveau van de stad Karachi als geheel. Door de bril 
van een stedebouwkundige wordt hierbij naar een aantal op stapel staande projecten gekeken om te 
zien in hoe verre deze nieuwe ontwikkelingen ons in staat stellen de stad op een andere manier te lezen. 
Daarbij wordt gekeken hoe deze afzonderlijke projecten samen kunnen bijdragen tot de vorming van een 
nieuwe ruimtelijke structuur binnen Karachi. Deze herdefiniiiring van de ruimtelijke structuren kan 
lijden tot een herziening van de positie die de Mangho Pir Corridor inneemt in de bredere stedelijke 
context. 

'I INFRASTRUCTUUR NETWERK 

Corridor-based grid 

De huidige hoofdstructuur van Karachi wordt gevormd 3 hoofdcorridors die hoofdzakelijk een 
beweging zuidwest -noordoost aanduiden. (zie ook figuur 5.1) 
Deze hoofdstructuur vindt zijn oorsprong in de historie van Karachi als belangrijkste haven van 
Pakistan. In Karachi komen de goederen het land binnen en warden vervolgens verder landinwaarts 
getransporteerd. 
Daarnaast zijn deze corridors ook de lijnen waarlangs de uitbreiding van de stad in de '50-'60 van de 
vorige eeuw voorzien werd. Deze verkeersaders vormen hierdoor zowel de belangrijkste inter- als 
intrastedelijke verbindingen. 
Deze omgekeerde verkeersdelta komt samen in de historische wijk Saddar. Deze wijk is hierdoor 
volledig dichtgeslibd met zowel personen- als goederenvervoer. Echter, door haar centrale ligging is het 
toch de plek gebleven van waaruit het verkeer zich over de stad verdeelt. Dit heeft tot desastreuze 
gevolgen geleid voor de wijk Saddar. Deze wijk, eens het sociale en culturele centrum van Karachi, is 
steeds meer verworden tot een verkeersknoop die zwaar te lijden heeft onder luchtvervuiling en grote 
verkeersdruk. 
Vanuit de 3 hoofdcorridors vertrekt een netwerk van wegen dat zich als een (incompleet) stedelijk grid 
over de stad uitspreidt. 
Op deze manier kan de structuur van Karachi gezien warden als een combinatie van corridors aangevuld 
met een stedelijk grid. 



figuur 5.3 Urban Net 
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figuur 5.4 Nieuw infrastructuur netwerk 



Supergrid & Urban Net 

Er staan een aantal grote infrastructurele projecten gepland voor Karachi, sommige hiervan zijn al 
gedeeltelijk uitgevoerd, de uitvoering van andere projecten is nog onzeker. 
Deze projecten zijn: 
· Northern Bypass 
·Southern Bypass 
· Lyari Expressway 
{voor een uitgebreidere beschrijving van deze proj'ecten zie hoofdstuk 3 Processen) 

Deze ingrepen maken het mogelijk de infrastructuur van de stad op een andere manier te lezen, namelijk 
als een dubbel gelaagde gridstructuur. 
De 3 bovengenoemde verbindingen vormen samen met de R.C.D. Highway, Super Highway, National 
Highway en de Road Link tussen de Super- en National Highway de eerste laag van het grid. Naar deze 
laag zal verder gerefereerd worden als het "Supergrid". Het Supergrid is bedoeld voor de afwikkeling 
van grote hoeveelheden bovenstedelijk verkeer en zwaar vrachtverkeer. {zie figuur 5.2) 
De tweede laag van het grid, het "Urban Net" bestaat uit de belangrijkste wegen binnen het Supergrid. 
Globaal gesteld is de maaswijdte van dit Urban Net 2km. Doordat de nieuwe toevoegingen aan de 
infrastructuur de voormalige hoofdcorridors "bypassen", nemen eerstgenoemden een gedeelte van de 
taken van de laatstgenoemden over. De "gedowngrade" hoofdcorridors maken hierdoor gelijkwaardig 
deel uit van het Urban Net. Het Urban Net is bedoeld voor stedelijk verkeer met de nadruk op 
personenvervoer. 

N.B. Een aanvulling op het infrastructuurnetwerk, zoals de lslamia Tunnel is een ingreep die plaatsvindt 
op het niveau van het Urban Net en heeft als doel de gridwerking op dit niveau te verbeteren. 
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2 OPENBAAR VERVOERNETWERK 

Karachi beschikt over 14.854 intra-city bussen en 513 inter-city bussen, welke allemaal particulier 
eigendom zijn. Bovendien rijden er oak nag 13.613 taxi's en 23.337 riksja's in de st ad. (cijfers uit 1999) 
Vo or dit openbaar vervoer, waar grate delen van de arme bevolking van af hankelijk zijn, bes ta an geen 
terminals, werkplaatsen of depots. Wegens gebrek aan ruimte voor deze voorzieningen gebeuren ze 
allemaal op de weg. Deze plekken trekken straatventers, eetgelegenheden, entertainment en andere 
faciliteiten aan die voorzien in de behoeften van chauffeurs en reizigers. Het resultaat is dat we gen en 
stoepen, in centrale delen van Karachi soms wel tot 90% van de verkeersruimte, warden ingenomen 
door dergelijke f aciliteiten. Dit leidt als vanzelf tot enorme opstoppingen en onvrede bij omwonenden, 
winkeliers, reizigers en vervoerders. 
Er zijn wel bus routes in Karachi maar bijna niemand houdt zich er aan, hetzelf de geldt voor de 
bushaltes. De busroutes in Karachi zijn voor het laatst herzien in 1972. Eigenlijk is er overal een 
bushalte en nergens een bushalte. In de praktijk mindert een bus vaart op een plek waar mensen staan 
die vervolgens op de bus moeten springen(!). Dit zorg ervoor dat de bus niet voor iedereen even 
toegankelijk is en dat het bovendien levensgevaarlijk is. 
Dit chaotische systeem, dat in f eite illegaal functioneert, blijft grotendeels in stand door betaling van 
smeergeld aan politie en overheidsfunctionarissen. 
Tot slot moet wel gesteld warden dat, al is het met horten en stoten en sterk aan verbetering toe, het 
openbaar vervoer functioneert, bovendien het is goedkoop en alom voorhanden. 

Expreslijnen en verdelingsring 

In het verleden zijn er al verschillende initiatieven genomen om tot een Openbaar Vervoersnetwerk voor 
Karachi te komen. De meest concrete voorstellen zijn: 
· K.C.R. revitalisering 
· K.M.T.P. 
Daarnaast is de overheid bezig om de intercity busterminals te verplaatsen naar de rand van de stad, 
naar de plaatsen waar de snelwegen de stad binnen komen. 
(voor een uitgebreidere beschrijving van deze projecten zie hoofdstuk 3 Processen) 

Mogelijk het belangrijkste criterium voor het levensvatbaar zijn van een openbaar vervoersysteem in de 
context van Karachi is of het betaalbaar is voor de mensen die er gebruik van ma ken. 
Om de investeringskosten laag te houden is gekozen voor een openbaar vervoersnetwerk dat bijna 
uitsluitend gebruik maakt van busbanen. Het bus netwerk van Curitiba, Brazilie (zie boxtekst 3 
Curitiba), dient in deze als referentie. De investeringskosten voor busbanen zijn lager dan voor 
spoorverbindingen en bovendien zijn ze goed in te passen in de structuur van de stad. Daarnaast wordt 
er gebruik gemaakt van aanwezige !in onbruik geraakte) traces. Door gebruik te maken van bussen 
wordt bovendien aansluiting gevonden bij de bestaande "O.V. cultuur" in Karachi. Dit geldt als een 
positief aspect voor de passagiers maar vooral oak voor de vervoerders die hierdoor hun beroep uit 
kunnen blijven oef enen. 



Ten slotte is een netwerk dat gebruik maakt van bussen in de toekomst gemakkelijk uit te breiden door 
het toevoegen van extra lijnen of door het verhogen van de capaciteit op de bestaande lijnen door meer 
bussen in te zetten (hogere frequentie) of door gebruik te maken van langere bussen. 
De bovengenoemde project en hebben samen met de keuze voor een busnetwerk de basis gevormd voor 
het voorstel tot een Openbaar Vervoerhoofdstructuur voor Karachi. Deze 0. V. hoofdstructuur om vat de 
volgende onderdelen (zie ook figuur 5.5): 
· 4 expreslijnen (waarvan 1 over Mangho Pir Road) 
-een verdelingsring 
-het laatste stuk van de Pakistan Railways Main Line 

Expreslijnen 
De expreslijnen vormen de radiale structuur van het voorgestelde O.V. netwerk. Ze vormen de 
verbindingen vanaf de rand van de st ad met de verdelingsring en het cent rum. De beginpunten van 3 van 
deze expreslijnen warden gevormd door de intercity bus terminals. De terminals voor de intercity 
bussen zijn gelegen aan de rand van de stad op de plaatsen waar de 3 snelwegen vanuit de rest van 
Pakistan de stad binnenkomen. 
De expreslijnen zijn vormgegeven als vrijliggende busbanen op maaiveldniveau. Deze busbanen hebben 
meestal voorrang op het kruisende verkeer, enkel bij kruispunten met verkeerslichten is sprake van een 
andere voorrangsregeling. Over de expresroutes liggen 2 buslijnen; in elke richting 1. De bussen 
stoppen bij elke halte die zich direct aan de busbaan bevindt; de bussen staan hierbij stil op de busbaan 
(zie figuur 5. 6). 

Verdelingsring 
De verdelingsring vormt de ringstructuur van het voorgestelde O.V. netwerk. Naast het gegeven dat de 
ringlijn verschillende gebieden van de stad met elkaar verbindt, koppelt ze oak de verschillende 
expreslijnen aan elkaar. 
De verdelingsring is net als de expreslijnen een vrij liggende busbaan op maaiveld niveau. De 
verdelingsring maakt gebruik van de in onbruik geraakte ringrail van de Karachi Circular Railway. Dit 
traject heeft op alle kruisingen voorrang, bovendien zijn veel kruisingen met name die met de grotere 
wegen momenteel al ongelijkvloers uitgevoerd. Over de verdelingsring lopen 4 buslijnen; 2 "oranje 
lijnen" en 2 "blauwe lijnen", steeds in 2 richtingen. Alie bussen stoppen op de hoofdstations (Main 
Stations, zie ook figuur 5.5). Naast de main stations bevinden zich aan de verdelingsring nag oranje en 
blauwe stations. Op deze stations stoppen enkel de bussen die rijden over de oranje dan wel de blauwe 
lijnen. Deze stations bevinden zich aan een baan naast de doorgaande route, dit geeft de blauwe bussen 
de mogelijkheid om de oranje stations ongestoord te passeren en omgekeerd (zie ook figuur 5.6). Door 
deze opzet met stations waar niet elke bus stopt kan er door de bussen een hoge (gemiddelde) snelheid 
behaald warden tussen de main stations wat de uitwisseling tussen de verschillende expreslijnen 
bevordert. 



Pakistan Railways Main Line 
Het laatste onderdeel van het O.V. netwerk is in feite het enige nag operationele deel van het bestaande 
spoorwegnetwerk van Karachi; de Pakistan Railways Main Line. Deze lijn is de spoorverbinding met de rest van 
Pakistan en blijft als treinverbinding behouden. 
Daarnaast wordt deze lijn, die onderdeel uitmaakt van het landelijke spoornetwerk, gekoppeld aan de nieuwe O.V. 
hoofdstructuur van Karachi. Deze koppeling vindt plaats op de volgende stations: Cantonment Main Station, Shah 
Faisal Main Station en de National Highway Terminal. Tussen Cantonment Main Station en Shah Faisal Main 
Station bevinden zich op deze lijn geen haltes, echter wel op het stuk tussen Shah Faisal Main Station en de 
National Highway Terminal, om zo de (woon)gebieden die langs dit trace liggen toegang te geven tot de O.V. 
hoofdstructuur. 



figuur 5. 7 Natuurlijke elementen netwerk 



3 Natuurlijke elementen (blauw & groen) netwerk 

In de jaren na de af scheiding zijn veel parken in Karachi verdwenen omdat ze ingenomen werden door 
migranten uit India die op zoek waren naar een plek om te wonen. In het centrum van de stad zijn nag 
slechts enkele parken over gebleven. Zij vormen samen met het strand, de zoo en het park (waarvoor 
entree moet warden betaald) rand het mausoleum van M.A. Jinnah de belangrijkste open 
(graen)gebieden van de stad. 
Het andere belangrijke natuurlijke netwerk, naast het graene netwerk is het blauwe netwerk. Dit 
blauwe netwerk bestaat uit de zee, de rivieren en de nalas. Oit blauwe netwerk is in grate mate een 
contramal van het infrastructurele netwerk zowel in ruimtelijke als inf unctionele zin. De rivierbedding 
geeft plaats aan f uncties die nergens anders in de st ad een plaats kunnen vinden. Het water van de 
rivieren en nalas is echter ernstig vervuild aangezien het dienst doet als open riool en afvoer voor 
industrieel afvalwater. 

Pracessen die op stapel staan in relatie tot het graen·blauwe netwerk van Karachi zijn: 
-opwaardering van de Industrial Trading Estate (SITE Ltd.) 
-transformatie (toedekking) van de Orangi Nala 
-de vorming van het Gutter Bagheecha Park 
-de vorming van het Lyari Park 
(voor een uitgebreidere beschrijving van deze projecten zie hoofdstuk 3 Processen) 

De bovenstaande pracessen kunnen leiden tot de uitbreiding van het natuurlijke graen-blauwe netwerk 
en tevens zorgen voor een koppeling van de graene en blauwe onderdelen. 
Daarvoor moet eerst warden overgegaan tot de zuivering van het water in de rivieren en nalas van 
Karachi door de vervuiling op een andere manier af te voeren. Oit kan door middel van het reinigen van 
(industrieel) afvalwater binnen het gebied waar het wordt gepraduceerd (dit is het geval bij het eerste 
van de bovengenoemde processenl of door het vervuilde water via een buis naar een 
waterzuivingingsinstallatie te leiden (dit is het geval bij de tweede van de bovengenoemde pracessen)_ 
De grate schoonmaakactie biedt de mogelijkheid om op een nieuwe manier te kijken naar het stelsel van 
rivieren en rivierbeddingen in Karachi. In deze fase zou, met het oog op de weinige open plekken die 
Karachi nag heeft, moeten warden ingezet op het behoud van de aldus verkregen open ruimte. Deze 
ruimtes nemen een uitzonderingspositie in binnen de structuur van de stad. Ze vormen een welkome 
plek van stilte binnen de drukte en hectiek van de omliggende stad. Bovendien is het open blijven van 
het gebied van belang aangezien het, als laagste plek van het gebied, nag wel fungeert als belangrijkste 
regenwater afvoer. 
Op deze manier veranderen de (vervuildel blauwe structuren in aantrekkelijke, langgerekte "graene 
lijnen" door de stad die, samen met de verschillende "graene vlekken", de nieuwe natuurlijke 
onderlegger voor de belangrijkste open ruimtes van de stad vormen. 
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TOTAALBEELD VAN DE GEHERDEFINIEERDE RUIMTELIJKE STRUCTUREN 

Door het infrastructuur netwerk, het openbaarvervoer netwerk en het blauw-groene netwerk op elkaar 
te leggen ontstaat het totaalbeeld van de geherdefinieerde ruimtelijke structuren in Karachi (zie oak 
figuur 5_ 8) _ 
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Hoofdstuk 6: 1 Corridor · 3 Projecten 

De herdefiniering van de ruimtelijk structuren op grate schaal leidt tot een vernieuwde kijk op de drie 
belangrijkste structuren in de Mangho Pir Corridor: Mangho Pir Road, de K.C.R. en de Orangi Nala.De 
nieuwe kijk op deze structuren leidt het formuleren van drie kernprojecten: 
· 1 expreslijn 
· 2 verdelingring 
· 3 opschoning Orangi Nala 

Deze drie kernprojecten vormen de ruggengraat de Mangho Pir Corridor van waaruit de 
herstructurering van de Mangho Pir Corridor vorm zal krijgen. 
Om tot de vorming van de Mangho Pir Corridor te komen wordt niet gestreefd naar een benadering 
waarbij de Corridor als een geheel wordt aangepakt. Dit lijkt mij vanuit het oogpunt van de omvang, het 
grate aantal betrokken partijen en bovenal de opbouw van de Pakistaanse maatschappij (verhouding 
formeel-informeel en de marginale rol van de overheid) niet alleen onmogelijk maar oak onwenselijk. Bij 
de aanpak van dit project wordt uitgegaan van drie projectmatige ingrepen die de verdere ontwikkeling 
van de Mangho Pir Corridor zullen aanjagen. 
In dit hoofdstuk warden de drie projecten nader toegelicht en uitgewerkt waarbij oak gekeken wordt 
naar welke partijen erbij betrokken zijn. Uiteindelijk zal dit leiden tot het ontstaan van een nieuw 
raamwerk dat de Corridor organiseert. 

1. EXPRESUJN 

Binnen het openbaar vervoernetwerk neemt Mangho Pir Road, als een van de expreslijnen, een 
belangrijke plaats in. Het doel van de expreslijnen is om een snelle verbinding tussen de buitenwijken en 
de rest van de stad te vormen. Het belangrijkste middel om dit doel te bereiken is het voorkomen van 
congestie en het zorgen voor een goede doorstroming. Deze doorstroming wordt verkregen door de 
menging van de expresbussen met het overige verkeer te minimaliseren. Enerzijds gebeurt dit door de 
expresbussen de exclusieve toegang te geven tot de buslijnen. Hiertoe warden bussluizen toegepast op 
de punten voor en na elke kruising met overig gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt de mogelijkheid 
tot oversteken van de expreslijnen beperkt tot een aantal specifieke plekken. Menging met 
gemotoriseerd verkeer vindt enkel plaats op de grate kruisingen in het gebied. De 
oversteekgelegenheden voor de voetgangers bevinden zich op de plekken waar de belangrijkste 
voetgangersroutes zijn of warden voorzien. Hierdoor vormt de busbaan slechts een minima le obstructie 
voor het langzaam verkeer. Bovendien zjjn de voetgangersroutes oak richtinggevend voor de locaties 
waar de bushaltes zich bevinden (zie oak figuur 6.1 ). 
De bush alt es bevinden zich op 0,4-0, 7km van elkaar. Hierdoor best a at er een goede balans tussen het 
behoud van de doorstroming en de toegang tot het openbaar vervoer. Daarnaast is voor de situering van 
de bushaltes rekening gehouden met de bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen zoals het 
ziekenhuis. Bovendien zijn er haltes bij de belangrijke kruisingen aangezien dit de plekken zijn waar de 
reizigers van de O.V. hoofdstructuur overstappen op de lo kale bussen en riksjas en omgekeerd. 
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Layout van de busbaan 
De busbaan op Mangho Pir Road ligt in het midden van de weg en wordt aan beide zijden geflankeerd 
door een dubbele rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer. Door de busbaan in het midden te leggen 
blijven de (commerciiile) functies die naast de weg liggen bereikbaar voor het overige verkeer. De 
rijbanen zijn iets verlaagd ten opzichte van de busbaan en de stoep (de 2 laatstgenoemden liggen op 
dezelfde hoogte). Dit zorgt voor een fysieke barriere die voorkomt dat voertuigen de busbaan 
willekeurig kunnen kruisen. Enkel op de belangrijke kruisingen in het gebied bevinden de expresbussen 
zich op hetzelfde niveau als het andere gemotoriseerde verkeer. De strook tussen de rijbaan en de 
busbaan is gereserveerd voor beplanting, straatverlichting en hekwerk dat het oversteken door 
voetgangers voorkomt. Bovendien biedt deze strook ruimte aan oversteekplaatsen en bushaltes. 

Oversteekplaats 
De obstructie die ontstaat door het hekwerk langs de busbaan zorgt samen met het bevorderen van de 
oversteekbaarheid ter plaatse van de oversteekplaatsen voor een stroomlijning van de 
voetgangersroutes. De oversteekplaatsen zijn echter meer dan een gat in het hekwerk, ze 
vergemakkelijken de oversteek aanmerkelijk. Ter plaatse van een oversteekplaats voor voetgangers 
komt de rijbaan voor het overige gemotoriseerde verkeer omhoog tot het niveau van de stoep en de 
busbaan. Hierdoor wordt de oversteek vrijgemaakt van op- en afstapjes en wordt het verkeer op de 
rijbaan afgeremd door de aldus ontstane verkeersdrempel. Bovendien wordt de rijbaan ter plaatse van 
de oversteekplaats iets versmald waardoor het verkeer op de rijbaan wordt geremd en er meer ruimte 
ontstaat tussen de busbaan en de rijbaan. Deze ruimte kan gebruikt warden om te wachten op het 
kruisende verkeer. Hierdoor wordt de oversteek in 3 fases verdeeld wat het oversteken vergemakkelijkt 
(zie ook figuur 6.2). 

Bushalte 
De bushaltes zijn gelegen tussen de busbaan en de rijbanen. De bushaltes hebben alle kenmerken van 
een voetgangersoversteekplaats zoals hierboven beschreven met als bijkomend gegeven dat hier 
bussen kunnen stoppen. 
De bushaltes zijn uitgevoerd als een perron van 30 meter lang (maakt het stoppen van meerdere bussen 
tegelijkertijd mogelijk en speelt in op de mogelijkheid om in de toekomst extra lange bussen of lightrail 
in te zetten) en 40 cm hoog (zorgt voor een instap op gelijke hoogte). Het dak boven het busperron zorgt 
voor beschutting tegen de zon en eventueel regen. Dit dak is als het ware opgehangen aan de verlengde 
buizen van het hekwerk. Deze buizen vormen de constructie van de abri waartussen ook de panelen met 
de reisinformatie over de bus routes hangen (zie ook figuur 6.3). 
Om ervoor te zorgen dat het instappen en uitstappen van de bus snel en gestroomlijnd verloopt, dient dit 
te gebeuren volgens het schema dat is aangegeven in figuur 6.4. Dit schema is gebaseerd op de huidige 
wijze van instappen en de betaling. 
Het instappen vindt plaats achter in de bus en het uitstappen aan de voorkant van de bus. Om ervoor te 
zorgen dater geen rij met wachtenden buiten de bus staat is er achter in de bus ruimte om te wachten 
en een kaartje te kopen. Hierdoor hoeft de bus maar kort stil te staan en kan deze weer snel vertrekken. 



lnpassing in de context 

Als element in zichzelf heeft de Expreslijn, gezien over de lengterichting het karakter van continu"iteit, 
doorstroming en uniformiteit. Echter gezien in de dwarsrichting bestaat het traject van de Expreslijn uit 
een verzameling van verschillende sf eren. 
Mang ho Pir Road is in het gebied van de Mang ho Pir Corridor te verdelen in 4 de I en (zie oak figuur 6.1): 
-Pathan Colony 
-S.l.T.E. 
-Pak Colony 
· Old Golimar 

Deze 4 onderdelen hebben elk hun eigen relatie tot Mangho Pir Road en reageren daardoor verschillend 
op haar aanwezigheid. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de manier waarop de expreslijn 
wordt ingepast in zijn context. Verschillende (standaard) doorsneden zijn richtinggevend voor de 
verschijningvorm die de nieuwe Mangho Pir Road binnen de Mangho Pir Corridor kan krijgen. Uit die 
doorsneden blijkt hoe de (nieuwe) relatie van de weg met het omliggende weef sel georganiseerd is. 

Pathan Colony 
(zie oak doorsnede A in figuur 6.5 en de overzichtskaart in de kaft) 
De sociale samenstelling en de hoge dichtheid van Pathan Colony hebben ervoor gezorgd dat de (semi) 
publieke functies aan de rand van de colony liggen (letterlijk op Mangho Pir Road). De functies bedienen 
de locale bevolking en hebben weinig relatie tot de doorgaande functie van de weg. De doorgaande 
functie van de weg wordt juist belemmerd doordat veel straatverkopers een groat gedeelte van de 
rijbaan inpikken om hun waar te verkopen. 
Bij het opnieuw organiseren van de doorsnede van Mangho Pir Road hebben deze twee conflicterende 
functies een sterk afgebakende plek gekregen. Er wordt meer ruimte gereserveerd voor de locale 
functies en de rand van de rijweg wordt scherper gedefinieerd. Hierdoor warden de veiligheid van de 
locale bevolking en de doorstroming van het verkeer bevorderd. 
Dit komt tot stand door een fysieke barriere op te werpen tussen Pathan Colony en de weg. Mangho Pir 
Road wordt daardoor als het ware los gesneden van Pathan Colony. Hierdoor blijft de invloedssfeer van 
Mangho Pir Road hier enkel beperkt tot de weg. 

S.l.T.E. 
(zie oak de doorsnede Bin figuur6.5 en de overzichtskaart in de kaft) 
Het streven naar een Europese standaard voor de Industrial Trading Estate heeft zowel gevolgen voor 
de productiewijzen als voor de aanblik van het gebied. Het belang van een representatief uiterlijk zal 
toenemen. Dit gegeven in combinatie met het de realisatie van de expreslijn op Mangho Pir Road zal 
gevolgen hebben voor de relatie tussen het industriele weefsel en de weg. Waar de industriele panden 
zich nu nog terugtrekken achter hoge muren zou dat kunnen veranderen naar een situatie waarbij de 
industriele panden een duidelijke (representatieve) fa~ade krijgen aan M.P.R. De ruimte tussen de 
industriele kavels en de weg kan dan zorgen voor een overgang tussen deze kavels en de weg in de vorm 
van parkeerplaatsen voor klanten, een "voortuin" of een plek waar zich faciliteiten voor arbeiders en 
pass ant en kunnen vestigen, zoals bijvoorbeeld kiosken om te et en. 



Pak Colony 
(zie ook de doorsnede C in figuur 6.5 en de overzichtskaart in de kaft) 
In Pak Colony is bij het herorganiseren van de doorsnede ingezet op het accommoderen van de groei van 
de marmerindustrie en handel en het reduceren van de verkeersdruk op Mangho Pir Road. Bij het 
rationaliseren van de vervoersstromen rond de aan en afvoer van marmer(producten) in het gedeelte 
van Pak Colony ten westen van Mangho Pir Road is een combinatie gemaakt tussen het verbeteren van 
de distributie van marmer(producten) zoals dat nu gebeurd en de wijze waarop de winkels in het deel 
ten oosten van M.P.R. (in het enige formeel gebouwde gedeelte van Pak Colony) bevoorraad worden. 
Bij het herorganiseren van de vervoersstromen ten behoeve van de marmerindustrie wordt de volledige 
diepte van Pak Colony ten westen van Mangho Pir Road gebruikt. De aanvoer van de grote blokken 
marmer vindt plaats door grote vrachtwagens aan de westelijke en zuidelijke rand van Pak Colony. De 
(grote} werkplaatsen die op deze plekken ontwikkeld worden zijn toegankelijk vanaf een ringweg die 
achter Pak Colony om gaat. Deze weg vormt samen met de marmerwerkplaatsen de grens tussen Pak 
Colony en het te realiseren Gutter Bagheesha Park, dat eveneens toegankelijk is vanaf deze weg. 
Na de verwerking van het ruwe marmer in de (grote) werkplaatsen, met eventueel daarna een verdere 
verwerking of verpakking elders in Pak Colony, worden de producten verkocht in de marmerwinkels aan 
Mangho Pir Road. De bevoorrading van de winkels vindt plaats vanaf de achterzijde van de winkels. 
Op deze manier wordt Pak Colony omsloten door een ring van marmer gerelateerde activiteiten. Binnen 
die ring van bovenlokale activiteiten liggen straten en pleintjes die het centrum vormen van de lokale 
activiteiten in Pak Colony, die onder economische druk van de marmersector het weefsel van Pak 
Colony ingetrokken zijn. 

Old Golimar 
(zie ook de doorsnede 0 in figuur 6.5 en de overzichtskaart in de kaft) 
Ter hoogte van Old Golimar wordt uitgegaan van de huidige functie als belangrijke plek voor auto 
onderdelen. De ruimte tussen de weg en de bebouwing kan gebruikt worden om te parkeren of het kan 
dienen als toegang tot de werkplaatsen die zich langs de weg bevinden. 

Totstandkoming 

Bij de totstandkoming van de expreslijn is het van belang om te je realiseren wat tot het eigenlijke 
project behoort en wat niet. Om dit duidelijk te maken kan dit project ingedeeld worden in een lengte en 
een breedte component. Hierbij is de lengter.omponent de vrije busbaan en de breedtecomponent de 
wijze waarop de busbaan de relatie aangaat met het omliggende gebied. 
De partijen die moeten zorgen voor de aanleg van de busbaan (lengtecomponent} zijn de busvervoerders 
en de overheid. De overheid is betrokken vanwege de stedelijke schaal van het project en heeft hierbij 
een sturende rol die zorgt voor de aanleg van de busbanen. De vervoerders hebben een uitvoerende taak 
en zorgen, door te betalen voor vergunningen om van de busbaan gebruik te maken, voor de bekostiging 
van het project. De busvervoerders zijn door de snelle doorstroming op de busbanen in staat om meer 
geld te verdienen. Bovendien hoeven ze als ze gebruik maken van de busbaan geen smeergeld te betalen 
aan de politie om op bepaalde plaatsen te mogen stoppen. 
In tegenstelling tot de top-down benadering die bij realisatie van de lengtecomponent gebruikt wordt is 
de breedtecomponent juist bottum-up georganiseerd. De inpassing van de stedelijke structuur in de 
locale context wordt verzorgd door locale actoren die veelal een commercieel belang bij de weg hebben. 
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figuur 6.6 Verdelingsring project 



2. VERDELINGSRING 

Evenals de expreslijnen neemt de verdelingsring een belangrijke plaats in binnen het openbaar 
vervoernetwerk. De inpassing van deze verdelingsring in de stedelijke structuur van Karachi is vrij 
eenvoudig aangezien deze gebruik maakt van het bestaande maar in onbruik geraakte traject van 
de Karachi Circular Railway (K.C.R.). De opgave bij dit project bestaat dan ook uit de revitalisatie 
van dit traject. Dit gaat echter wel gepaard met enkele flinke aanpassingen. Deze aanpassingen 
hebben zowel betrekking op de verschijningsvorm van de route als ook op de locatie en vormgeving 
van de stations I haltes. 

Busbaan 
In de huidige situatie ligt er op het trace van de K.C.R. een enkel spoor. Evenals op de expreslijnen 
zal er op de verdelingsring sprake zijn van een vrije busbaan waarover bussen in 2 richtingen rijden. 
Deze dubbele busbaan kan gerealiseerd warden binnen het bestaande profiel van de K.C .R. 

Stations 
De positie die de verdelingsring inneemt binnen het nieuwe openbaar vervoernetwerk van Karachi 
heeft gevolgen voor de locaties van de stations. Er zullen "main stations" verschijnen op de 
kruisingen met de expreslijnen. De locaties van de main stations komen niet altijd overeen met de 
locaties waar de stations zich nu bevinden waardoor nieuwe stations gebouwd moeten warden en 
oude komen te vervallen. Een voorbeeld hiervan is Site Town Main Station in de Mangho Pir 
Corridor, dat later nog aan de orde zal komen. De locaties van de stations zullen dus heroverwogen 
moeten warden. 
Daarnaast vraagt het gebruik van bussen in plaats van treinen om een ander soort stations. Door 
de hoge frequentie van aanbod van bussen op de verdelingsring kan er volstaan warden met een 
compacter station dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van treinen. Treinen zijn weliswaar 
langer en kunnen meer mensen in een keer mee nemen, maar de frequentie van het aanbod ervan is 
lager. 
Door gebruik te maken van compactere stations komen de grote kavels rond de bestaande stations 
vrij voor herontwikkeling. Deze gebieden kunnen door gronduitgifte geld genereren voor de 
ontwikkeling van de verdelingsring. Op andere locaties kunnen deze open gebieden in de vorm van 
parken aan de lokale bevolking gegeven warden. Hierdoor ontstaat de beleving van de 
verdelingsring als een rijgsnoer van open groene plekken. 

Totstandkoming 

Evenals bij de totstandkoming van de expreslijn zijn de overheid en de busvervoerders de partijen die 
de realisatie van de verdelingsring op zich moeten nemen. 
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figuur 6.7 Orangi Nallah opschoning 



3. OPSCHONING ORANG I NALA 

Het doel van deze opgave is en het zuiveren van het water van de Orangi Nala met behoud van de open 
ruimte en natuurlijke functie van de nala. Hierdoor verandert de nala van een restruimte in een 
betekenisvolle ruimte. 
De Orangi Nala bevat in Site Town vier "soorten" water: 
· industrieel afvalwater afkomstig van de fabrieken in S.I. T.E. 
-rioolwater afkomstig uit Orangi Town 
-rioolwater uit nederzettingen aan de nala ter hoogte van Site Town 
· regenwater 

Bij de opschoning van de Orangi l~ala is het van belang de eerste twee van de bovengenoemde soorten 
water te scheiden van het andere water. In S.l.T.E. worden plannen ontwikkeld om de 
waterhuishouding volledig in eigen handen te houden door een gesloten circuit te maken dat voorziet in 
zowel de toevoer van water als de zuivering en recycling van het industriele afvalwater. 
Om te voorkomen dat het rioolwater uit Orangi Town het water van de Orangi Nala in Site Town 
vervuilt, wordt de rioleringsbuis waarin de nala in Orangi Town verdwenen is, verlengd tot het punt 
waar de nala Mangho Pir Road kruist. Vanaf dit punt wordt het rioolwater uit Orangi Town geleid in het 
riool dat onder Mangho Pir Road loopt en dat aansluit op het hoofdriool dat in de rivierbedding van de 
Lyari Rivier ligt. Dit hoofdriool in de rivierbedding van de Lyari Rivier transporteert het rioolwater verder 
naar de waterzuiveringsinstallatie bij de monding van de rivier. 
De zuivering van het water dat afkomstig is uit de nederzettingen die, ter hoogte van Site Town, aan de 
nala gelegen zijn, kan veel kleinschaliger aangepakt worden (zie ook figuur 6. 7). 

Aan de hand van deze waterzuiveringsopgave en ruimtelijke karakteristieken kan de Orangi Nala in Site 
Town opgedeeld worden in drie stukken (zie ook figuur 6.1): 
-Orangi Nala ter hoogte van Pathan Colony 
-Orangi Nala ter hoogte van S.l.T.E. 
· Orangi Nala ter hoogte van Pak Colony en Old Golimar 

Orangi Nala ter hoogte van Path an Colony 
(zie ook de doorsnede E in figuur 6.8 en de overzichtskaart in de kaft} 
Dit is het gebied waarin Mangho Pir Road en Orangi Nala, vanwege een opening in de heuvelrug, elkaar 
kruisen. Ter hoogte van Pathan Colony stroomt de Orangi Nala parallel aan en dicht bij een weg. Het 
tussengebied tussen de weg en de nala kan ontwikkeld worden tot een commercieel gebied dat 
aansluiting zoekt bij de marktactiviteiten rond Banaras Chowk. In dit gebied stroomt het vervuilde 
water dat afkomstig is uit Orangi Town door een rioolbuis. De rivierbedding vormt de scheiding tussen 
de publieke ruimte van de markt en de beslotenheid van Pathan Colony. De rivierbedding vormt als 
openbare ruimte een lokaal park voor de inwoners van Pathan Colony en een rustplek voor het 
winkelend publiek. Hierdoor zorgt het voor een zachte overgang tussen de marktactiviteiten rond 
Banaras Chowk en de beslotenheid van Pathan Colony. 
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Orangi Nala ter hoogte van S.I. T.E. 
fzie ook de doorsnede Fen Gin figuur 6.8 en de overzichtskaart in de kaft) 
Over een lengte van enkele kilometers vormt de Orangi Nala de grens van het industriegebied S.l.T.E. Op 
de oostelijke oever van de nala bevinden zich verschillende kleine nederzettingen die enkel via 
gebrekkige paadjes langs de nala verbonden zijn met de rest van de stad. Het voorstel voor deze 
gebieden gaat uit van een ge·integreerde aanpak die zowel zorg moet dragen voor een betere ontsluiting 
van het gebied alsmede de afvoer en zuivering van riool- en huishoudelijk afvalwater. De ontsluiting zal 
geschieden door middel van een weg die een kade vormt tussen de nederzettingen en de rivierbedding. 
Een dergelijke weg zorgt voor een betere verbinding met de rest van de stad en biedt mensen de 
mogelijkheid om zich aan die weg als zelfstandige ondernemer te vestigen. De weg definieert tevens de 
randen van de rivierbedding en de hoogte van het waterniveau bij piekwaterafvoer. Het gegeven dat het 
gebied van de rivierbedding onder dit waterniveau ligt zal er voor zorgen dat het gebied vrij open blijft en 
voorkomen dat er in de rivierbedding gebouwd wordt. Op deze manier wordt de rivierbedding in dit 
gebied tot een collectieve voortuin aan het water. 
(Het waterniveau bij piekwaterafvoer is gesteld op 1 meter boven het huidige waterniveau. Oit is 
geconcludeerd aan de hand van het niveau waarop de bebouwing aan de rand van de na/a st opt, hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat dit proefondervindelijk is vastgesteld door de plaatse/ijke bevo/king.) 
Op verschillende plekken kan er ook een weg op de S.l.T.E. oever van de nala gesitueerd worden. Door 
hier een weg aan te leggen kunnen mogelijk gebieden die op die manier worden ontsloten, losgeweekt 
worden uit het industriele weefsel. Deze gebieden komen hierdoor in aanmerking voor niet industriele 
ontwikkeling waaronder mogelijk woningbouw. 
In de kade bevindt zich bovendien de rioolwaterafvoer. Deze riolering voert het afvalwater vervolgens 
naar lo kale "zuiveringsinstallaties" waar het door middel van aerobe behandeling gezuiverd wordt om 
vervolgens schoon in het oppervlaktewater van de Orangi Nala verder afgevoerd te worden. 
Deze aerobe zuiveringsinstallaties zijn niet veel meer dan bakken waar het water tot rust kan komen 
om de vaste stoffen te laten bezinken en waar het de tijd krijgt om het organisch afval door bacterien af 
te laten breken (zie ook boxtekst 4). Deze bakken bevinden zich op een aantal specifieke plaatsen aan 
de kant van S.l.T.E. in de rivierbedding. De toevoerbuizen zijn opgenomen in bruggetjes over de nala. De 
locaties voor de waterzuivering zijn gekozen omdat ze goed bereikbaar zijn voor grotere voertuigen die 
ingezet worden bij de periodieke controle en reiniging van de installaties. 

Orangi Nala ter hoogte van Pak Colony en Old Golimar 
fzie ook de doorsnede Hen I in figuur 6.8 en de overzichtskaart in de kaft) 
In Pak Colony en Old Golimar stroomt de nala centraal door het stedelijke weefsel. In tegenstelling tot 
het hiervoor besproken gebied vindt hier, vanwege de centrale ligging van de nala, geen lokale 
waterzuivering plaats. Het afvalwater wordt opgevangen in buizen aan weerszijde van de nala die 
zorgen voor een afvoer richting de Lyari Rivier waar het verder wordt af gevoerd in het daar te realiseren 
hoofdriool. De opgeschoonde rivierbedding van de nala kan de andere open ruimtes in dit gebied aan 
zich binden en zo gezamenlijk een netwerk van open ruimtes vormen. Door de centrale ligging van de 
nala in dit gebied kan het veel tijdelijke functies in zich opnemen zoals dierenmarkten, park en sport en 
spel. De behoefte aan open ruimte en het gevaar van potentiele overstromingen moeten ervoor zorgen 
dat het gebied open blijft. Minder centraal gelegen delen kunnen gebruikt worden om op een 
kleinschalige manier gewassen en bloemen te verbouwen. 



Totstandkoming 

De partijen die dit project zullen moeten gaan trekken zijn, afgezien van S.l.T.E. Ltd die voor S.l.T.E. 
alles in eigen beheer opknapt, vergelijkbaar met de partijen die gezorgd hebben voor de aanleg van low
cost sanitaire voorzieningen in Orangi Town. Evenals bij dat project is de locale bevolking 
verantwoordelijk voor de "internal development" en de overheid voor de "external development". De 
external development bestaat in dit project uit de aanleg van de riolering die ervoor zorgt dat het 
afvalwater afkomstig uit Drangi Town wordt afgevoerd naar het hoofdriool in de bedding van de Lyari 
Rivier. 



figuur 6.8 Ooorsneden Orangi Nallah 
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figuur 6.9 Corridor netwerk 



NIEUW CORRIDOR NETWERK 

De drie kernprojecten vormen de ruggengraat van de Corridor. Vanuit deze drie belangrijke ruimtelijke 
structuren vertrekken langzaam-verkeerroutes het gebied in. Dit zijn veelal bestaande routes waarmee 
de drie kernprojecten zijn verknoopt. Samen met de kernprojecten vormen de langzaam verkeerroutes 
het basisnetwerk van de Mangho Pir Corridor (zie oak figuur 6.9). Op deze manier ontstaat er een 
nieuw netwerk dat zich qua schaal inpast tussen de bestaande netwerken van Site Town en Karachi; 
tussen de schalen die in de analyse zijn betiteld als enerzijds grid en anderzijds ruis. Zo vind er een 
koppeling plaats tussen het bovenlokale grid en het lokale stedelijke weefsel. De langzaam
verkeerroutes vormen een belangrijke schakel in het netwerk aangezien dit de lijnen zijn waarlangs de 
locale functies, die bijvoorbeeld onder economische druk van andere sectoren van Mangho Pir Road 
verdreven warden, het gebied in trekken. De routes worden lokale centra en zorgen ze voor de 
daadwerkelijke verdunning van het programma op Mangho Pir Road en de uitbreiding van diens 
invloedssfeer. De meest interessante ruimtes binnen dit nieuwe netwerk ontstaan op de punten waar 
de verschillende onderdelen ervan in overlap zijn met elkaar. 
Daarnaast bieden de langzaam verkeerroutes door S.l.T.E. de aanleiding om te komen 
functiedifferentiatie in S.l.T.E .. Verlaten kavels (of delen van kavels) worden door deze routes via een 
andere weg ontsloten. Zo kunnen ze nieuw leven ingeblazen worden door ze los te weken uit het 
industriele weefsel en de mogelijkheid te bieden om die locaties te herstructuren. Op deze manier kan er 
over gegaan worden op het "ontginnen van het industriele landschap" (de /ocaties voor met industriii/e 
ontwikkeling zijn oak aangeduid in figuur 6.9). Bij functies die in het industriele weefsel ingepast 
zouden kunnen worden, kan gedacht worden aan functies die in de overlap liggen tussen de behoeften 
van de lokale bevolking (die zich over de routes beweegt) en de behoeften van de werknemers of 
werkgevers in S.l.T.E. zoals eetgelegenheden of een internetcafe waarvan beide groepen gebruik 
kunnen maken. Op sommige plekken zou wellicht ook woningbouw kunnen komen. 
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Hoofdstuk 7: Site Central 

In dit laatste hoofdstuk wordt een van de in het vorige hoofdstuk aangeduide locaties voor niet
industriiile ontwikkeling binnen S.LU. uitgewerkt. De gekozen locatie ligt op het kruispunt van de drie 
kernprojecten, wat de locatie extra interessant ma a kt 

Huidige situatie 
(zie ook figuur 12) 
Afgezien van het kruispunt van infrastructuur wordt de locatie ook gekenmerkt door de beschikbare 
ruimte. Behalve dat het trace van de KCR vrij komt voor ontwikkeling ligt er bovendien een verlaten 
busdepot in het casusgebied. Op dit kavel staan naast gebouwen voor de stalling en onderhoud van 
bussen nog enkele gebouwen die voorheen een kantoorfunctie hadden. Deze busterminal behoorde toe 
aan een busvervoersorganisatie van de provinciale overheid. De vervoersorganisatie is al jaren geleden 
opgeheven maar de provincie is nog steeds eigenaar van het gebied. 
Door het trace van de KCR over de voile breedte bij het project te betrekken worden er verschillende 
industriiile kavels, die vanuit deze zone ontsloten worden niet langer bereikbaar. Deze kavels worden bij 
het plangebied betrokken en krijgen een andere bestemming waarbij voornamelijk de kleinere 
gebouwen worden gesloopt en de grote gebouwen herbestemd worden. 
Naast de overwegend industriele functies liggen er in het casusgebied nog enkele andere functies. In de 
strook tussen het verlaten busdepot en Mangho Pir Road bevinden zich nog een autowerkplaats en een 
moskee, deze laatste zal op een nieuwe plek in het plangebied terug komen. 

Site Central 

De centrale opgave voor deze locatie komt voort uit de kernprojecten, namelijk de vestiging van Site 
Town Main Station op de kruising van de expreslijn en de verdelingsring_ Hierdoor gaat deze locatie een 
nieuwe entree vormen voor S.LU. en Site Town_ Zo wordt het gebied door zijn nieuwe centrale ligging 
geopend voor het inpassen van nieuwe functies. De nabijheid van de Orangi Nala geeft de mogelijkheid 
de hectiek van de stad te verbinden met de rust van het landschap. De opgave en het ontwerp voor Site 
Central is daarom opgebouwd uit drie lagen: 
-infrastructuur 
-landschap 
-programma 



figuur 7 .3 Halte expreslijn 

figuur 7.4 Halte verdelingsring 



INFRASTRUCTUUR 

Openbaar vervoer (bus) 
De opgave op infrastructureel gebied is gelegen in het organiseren van de vervoersstromen binnen deze 
"overstapmachine" voor openbaar vervoer, waarbij expresbussen, bussen op de verdelingsring, 
minibussen, taxi's en riksja's het gebied binnen moeten kunnen komen zonder dat ze voor elkaar een 
obstructie vormen en zonder dat reizigers last hebben van kruisend verkeer. De ingreep die dit 
bewerkstelligt is grotendeels gelegen in de aanpassing van de huidige ongelijkvloerse kruising van 
Mangho Pir Road en de KGR. Door de brug ten noorden van de verdelingsring te verlengen blijft het 
doorgaande verkeer langer op het hoge niveau van de brug. Daarentegen gaat de expreslijn na het 
kruisen van de verdelingsring wel naar beneden en komt daardoor eerder terug op het maaiveldniveau 
dan het doorgaande verkeer. Hierdoor ontstaat onder de rijbanen voor het doorgaande verkeer ruimte 
voor de perrons van een halte voor de expresbussen (zie ook figuur 1.3). Doordat het doorgaande 
verkeer op een hoger niveau het gebied passeert, hebben reizigers geen last van kruisend doorgaand 
verkeer wanneer ze het gebied van Site Central in willen. Aangezien iedere bus aan deze halte stopt is 
het voor voetgangers mogelijk om veilig de expresljjn te kruisen. 
De bussen van de verdelingsring hebben hun halteplaats iets ten westen van de kruising met Mangho 
Pir Road. Doordat de bussen versprongen ten opzichte van elkaar aan de perrons stoppen kunnen de 
perrons smal gehouden warden. Ter beschutting van de reizigers tegen de zon is het perron 
omgevouwen en als luifel doorgetrokken. De constructie biedt hierbij ruimte voor route informatie en de 
halteaanduiding (zie ook figuur 1.4). Het in en uit stappen van de bus gebeurt volgens hetzelfde 
systeem als bij de haltes op de expreslijn. Omdat alle bussen op de verdelingsring bij de Main Stations 
stoppen, kunnen hier de reizigers op een veilige manier de verdelingsring gelijkvloers kruisen. 
De halteplaatsen van de expreslijn en de verdelingsring zijn bewust op enige afstand van elkaar 
gelegen. In Karachi werkt openbaar vervoer als een magneet op straatverkopers die hun waar aan de 
(overstappende) reizigers willen verkopen. Om te voorkomen dat de busperrons dichtslibben met 
dergelijke activiteiten zijn de halteplaatsen uit elkaar geplaatst waardoor een duidelijke 
voetgangersstroom op gang komt tussen die twee punten. Voor de ruimte tussen de twee 
halteplaatsen is een informele markt voorzien. 

Taxi's en riksja's 
De taxi's en riksja's (en mini-bussen) zorgen voor de verbinding tussen het openbaar vervoernetwerk 
van de verdelingsring en de expreslijnen en het lokale openbaar vervoer en nemen daarom een 
belangrijke positie in in het totale openbaar vervoerstelsel. 
De taxi's en riksja's komen onder Mangho Pir Road door het gebied binnen (zie ook figuur 1.5). De 
entree van deze modaliteiten is vanwege hun lo kale karakter losgekoppeld van Mangho Pir Road. In het 
gebied rijden de taxi's en riksja's in een richting; tegen de klok in. Door in deze richting te rijden kunnen 
ze hun passagiers aan de kant van de informele markt in of uit laten stappen. Bij het verlaten van het 
gebied kruist het verkeer van taxi's en riksja's de expreslijn tussen de twee perrons. Evenals voor de 
voetgangers kan dit veilig gebeuren aangezien de bussen hier altijd stoppen. De expresbussen hebben 
overigens wel voorrang op al het kruisende verkeer. 
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liguur 7.5 Modaliteiten stromen 



Toeleveringsverkeer 
Voor de bevoorrading van de gebouwen in Site Central is een apart circuit aangelegd (zie oak figuur 
7.5}. Hierdoor wordt voorkomen dat dit verkeer zich mengt in het voetgangersdomein dat Site Central 
voor het overgrote gedeelte is. 

LAND SCHAP 

De locatie Site Central kent kart gezegd twee niveau's: het niveau van de industriele bebouwing en het 
niveau van de bebouwing aan de nala. Deze niveaus zijn respectievelijk gesteld op + 4m boven het 
waterniveau van de nala en + 1 m boven het niveau van de nala. Om de overgang tussen deze twee 
niveaus geleidelijker te laten verlopen wordt het landschap het gebied in getrokken waardoor het 
landschap als het ware het industriele weefsel in stroomt. 

SCAE 
Deze instroming wordt geregisseerd door het "Site Central Art Element" (SCAE) (zie oak figuur 7.1}. Dit 
element zorgt in de verticale richting voor de koppeling tussen het niveau van het binnenstromende 
landschap en de bebouwing. Op deze manier vormt het SCAE een sokkel voor de bebouwing die zich op 
die manier beter in het landschap kan inpassen. Daarnaast vormt het SCAE ook het verbindende 
element tussen de verschillende gebouwen in het gebied. Hierdoor vormen de gebouwen een ensemble 
in plaats van dat het losse blokken zijn. In de horizontale richting zorgt het voor de verbinding tussen de 
verschillende delen van het gebied. In het oosten van het plangebied komt het SCAE geleidelijk uit de 
bodem te voorschijn om uiteindelijk in het westen deel uit te maken van de nieuwe bebouwing die daar 
verrijst. Op deze manier wordt de lo kale bevolking van het gebied, door middel van het SCAE, ruimtelijk 
bij het nieuwe centrum Site Central betrokken. In het traject van oost naar west neemt het SCAE, met 
een standaardhoogte van 1,5 meter, verschillende gedaantes aan (helling I keermuur I trap I brug I 
tribune I bank I gebouw) (zie oak figuur 7.6}. Bovendien wisselt ook de functie die het SCAE heeft. Op 
de ene plaats geeft het SCAE toegang, op een andere vormt het juist een begrenzing. Op de ene plaats 
creeert het een plek van rust op de andere begeleidt het een snelle beweging. 
Zoals ligt besloten in de naam is het bovendien een kunstobject. De verticale vlakken van het SCAE 
zullen warden voorzien van moza"iek en/of schilderingen die gemaakt warden door de lokale bevolking. 
Hierbij wordt aangehaakt bij de traditie op het gebied van truck art in Karachi (zie oak figuur 7. lJ. 
Hierbij gaat de voorkeur uit naar de vrouwelijke bevolking die zich op deze manier vaardigheden kan 
aanleren. Met deze vaardigheden kunnen de vrouwen daarna geld verdienen en zich maatschappelijk 
ontwikkelen. Door de bevolking te betrekken bij de realisatie van dit kunstwerk wordt getracht een 
grotere verbondenheid te bewerkstelligen van de lokale bevolking bij de bovenlokale sfeer van Site 
Central. De inbreng van de lokale bevolking zorgt ook voor de introductie van een menselijke schaal en 
gevoel in dit voormalige industriegebied. De rijkelijk beschilderde bussen en trucks in Karachi kunnen 
hierbij als referentie dienen. 



Brug Tribune 

Helling Keermuur 

figuur 7 .6 Verschijningsvorm SCAE 



figuur 7. 7 Referentibeelden SCAE 



figuur 7 .8 lndeling openbare ruimte 



PROGRAM MA 

Het programma in Site Central is tot stand gekomen uit vervoersstromen, landschap, de behoeften van 
S.l.T.E. Ltd in het licht van de op stapel staande veranderingen en de behoeften van de lokale bevolking. 
Het programma komt tot uitdrukking in de gebouwen en de openbare ruimte, die in Site Central een 
wisselwerking met elkaar aangaan. De vervoersstromen in het gebied en de wijze waarop het 
instromende landschap door het SCAE is geregisseerd, hebben geleid tot een diversiteit in openbare 
ruimte. In grote lijnen transformeert de openbare ruimte van oost naar west van een lokaal karakter 
steeds meer in een hoog stedelijk karakter (zie oak figuur 7.8). Het programma dat ligt opgesloten in de 
bebouwing volgt die verschuiving. 
In het oosten is het terrein van het voormalige KCR station vrij gekomen en heeft voor het overgrote 
dee I (voortkomend uit de grote behoefte aan open ruimte in het st erk verdichte weef sel eromheen) de 
functie van lokaal park gekregen. De nieuwe bebouwing ten zuiden van de verdelingsring sluit aan op 
dit lokale karakter en geeft invulling aan andere behoeften van de lokale bevolking. In deze gebouwen 
zijn een kliniek met apotheek en een lagere school gevestigd, het park fungeert hierbij tevens als 
uitloopgebied voor schoolse activiteiten zoals sport en spel. De realisatie van deze functies zal door de 
lokale bevolking in samenwerking met O.P.P. gestalte moeten krijgen. 
Centraal in het plangebied heeft de openbare ruimte het karakter van een "campus" gekregen. Dit 
campuskarakter komt voort uit instelling voor hoger onderwijs die in de voormalige industriiile 
gebouwen een plek zal krijgen. Om deze gebouwen geschikt te maken voor deze functie zullen ze 
helemaal gestript moeten worden waarna het geraamte opnieuw ingevuld wordt. Voor herbestemming 
zijn vooral de grote gebouwen aangewezen die gebouwd zijn met een constructie van kolommen en 
liggers. Om de gebouwen geschikt te maken voor het gebruik als onderwijsinstelling zullen er wellicht 
sneden in de blokken komen. Op de architectonische uitwerking van deze gebouwen wordt hier niet 
verder ingegaan. Echter ondanks mogelijke insnijdingen moet de stedebouwkundige aanwezigheid van 
deze gebouwen er een zijn als van grote monolieten op een groene basis. De functie van hoger onderwijs 
instelling komt voort uit de vraag naar hoger opgeleid personeel door de bedrijven in S.l.T.E. De 
herbestemming van de gebouwen en reconstructie van dit gebied zal dan ook met name vanuit die hoek 
gefinancierd moeten worden. Behalve klaslokalen kunnen er op deze plek in het gebied ook 
voorzieningen komen die slechts zijdelings met het opleiden van nieuw personeel te maken hebben. 
Hierbij kan gedacht worden aan functies die zich richten op de vrijetijdsbesteding van studenten of 
medewerkers van S.l.T.E. Ltd zoals een theater of een bioscoop. Van deze faciliteiten kan de lokale 
bevolking dan ook gebruik maken. Ook op het binnenterrein van de campus kunnen activiteiten 
ontstaan die te maken hebben met sport of juist met theater en muziek aangezien het gebied in de 
nabijheid van de nalla afgeschermd is van het verkeerslawaai op Mang ho Pir Road. 
Het westelijke gedeelte van het plangebied is door zijn ligging, in en aan de belangrijkste 
vervoersstromen in het gebied, het meest stedelijk van karakter. Binnen deze grote open ruimte 
bevinden zich twee ruimtes die ten opzichte van elkaar een contrastwerking hebben en daardoor elkaar 
versterken. Het stedelijke plein en het park richten zich op een tegengestelde behoefte van de reizigers 
die dit gebied bezoeken. Het plein is door de informele markt druk en chaotisch hetgeen door zijn 
hectiek de relatieve rust van het park duidelijker naar voren laat komen. De overgang tussen beide 
ruimtes is door het SCAE strak neergezet door een keermuur van 1,5 meter waardoor een fysieke maar 
geen visuele barriere ontstaat tussen de twee delen, zonder dat er van een hekwerk gebruik hoef t te 
worden gemaakt. 
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figuur 7 .9 Vormgevingprincipes: kolommenplan en dakvlak vervorming 

figuur 7 .10 Frame 

figuur 7 .11 Markthal 



Deze fysieke barriere moet ook voorkomen dat marktfuncties zich vanaf het plein in het park gaan 
vestigen. In de relatieve rust van het stedelijk park zou naast de relaxende reiziger ook het 
vrijdagmiddaggebed een plaats kunnen krijgen. Op vrijdagen komen de Pakistani hiervoor in groten 
getale samen en het stedelijke park zou hier door zijn omvang en de goede bereikbaarheid van de locatie 
een uitstekende plek voor zijn. Het nieuwe gebouw dat in het westelijk deel van het plangebied zal 
verrijzen zal daarom plaats kunnen bieden aan een moskee. De andere (publieke) functies die in dit 
gebouw zijn voorzien, haken eveneens in op de uitstekende bereikbaarheid van deze plek. Functies die 
in dit gebouw gevestigd kunnen worden zijn ondermeer het kantoor van de Site Town engineers, het 
Civic Centre van Site Town en mogelijk zouden ook de kantoren van Site ltd op deze representatieve 
locatie gevestigd kunnen worden. Naast programmatisch gaat dit gebouw ook als volume de dialoog 
aan met de ervoor gelegen open ruimte, aangezien het hiervan een duidelijke wand vormt. Qua hoogte 
(circa 20m) voegt dit gebouw zich bij de hogere gebouwen in S.l.T.E. 

Markthal 
Waar in de rest van het gebied de bomen en de omringende gebouwen voor schaduw en daarmee voor 
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte zorgen, is bij gebrek aan bomen en schaduw op het plein een 
markthal ge·introduceerd. De markthal staat vrij op het plein maar geeft een gevoel van verbondenheid 
met de besloten ruimte onder de brug van Mangho Pir Road. Dit gevoel komt voort uit het gegeven dat 
de tussenruimte tussen de kolommen onder de brug is doorgezet in, en richting geeft aan, de kolommen 
van de markthal (zie oak figuur 7.9). Hiermee wordt de veronderstelling kracht bij gezet dat de 
markactiviteiten onder de burg zullen beginnen en daarna het plein verder zullen koloniseren. De 
dwarsverbanden in het dak van de markthal liggen aan de kant van de brug horizontaal, en geknikt aan 
de kant van het park (zie oak figuur 7.9, 7.10 & 7.11). Hierdoor wijken de denkbeeldige dakvlakken 
uiteen en opent de markthal zich in de richting van het landschap. De markthal wordt opgeleverd als een 
frame waardoor er een soort woud van metalen bomen ontstaat (zie oak figuur 1.10), wederom in 
contrast met de echte bomen in het stedelijke park dat ernaast ligt. In dit frame kunnen de handelaren 
op de markt dingen hangen die hen beschutting bieden tegen de zon. Op deze manier draagt deze 
stellage bij aan de kolonisatie en invulling van het plein. Bovendien zouden er, naar gelang er behoefte 
zou zijn, in het frame aansluitpunten voor elektrische apparatuur opgenomen kunnen worden. 



Nawoord 

De voorgestelde ingrepen om te komen tot de Mangho Pir Corridor bestrijken uiteenlopende 
schaalniveaus, varierend van de drie kernprojecten op grootstedelijk niveau: de expreslijn, verdelingring 
en opschoning van de Orangi Nala, tot een kunstobject dat door de lokale bevolking wordt 
vormgegeven. De uitkomst is dan oak meer dan alleen ruimtelijk van aard. Het biedt kansen aan de 
bevolking van de armste delen van de stad om zich maatschappelijk te ontwikkelen en geeft een aanzet 
tot het opnieuw invullen van de publieke en socio-culturele leegte die is ontstaan in de jaren '80 van de 
vorige eeuw. 
Hierbij wordt een beroep gedaan op zowel de markt, de overheid als op NGO's en CBO's. Al deze 
groepen warden aangespoord om dee I te nemen op basis van een voor elke groep af zonderlijk eigen 
belang, wat een van de meest basale en doeltreffende middelen is om betrokkenheid te kweken. 
Oit afstudeerverslag kan dan oak gelezen warden als een handvest dat ertoe kan leiden dat de 
betrokken partijen met elkaar om de tafel gaan zitten. 
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