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en leerzame opmerkingen. Verder wil ik graag 
mijn goede vrienden en ateliergenoten Rolf en 

Wilco bedanken. De intensieve discussies en fijne 
samenwerking zijn van grote waarde geweest voor 

het tot stand komen van mijn ontwerp. 

Daarnaast zijn er nog een aantal personen die ons 
project vanuit Nederland of Tanzania ondersteund 

hebben. Dit zijn Joep Mol (ArchiAfrika), Daniel 
Mbisso (UCLAS) en uiteraard de architect van 

het gebouw waar mijn afstudeerproject om draait 
Anthony B. Almeida. 

6 



VOORWOOR 10 

INLEIDI G 14 

DARESSALAAM 18 

HET STADSCENTRUM 36 

DE G OENZONE 52 

BIBITITI MOl-lAMMED ROAD & M T BAST ET 58 

DE NATIO ALE BIBLIOTI-IEEK 66 

HET STEDENBOUWKUND G ONTWERP 94 

1>1. 1 11 Ir; RIDLT TIIP.lK H T HERONTWERP 112 

NAWOORD 178 

BRO EN 179 

7 





' • 4 . 



VOORWOORD 

Voor u ligt het eindresultaat van mijn 
afstudeerproject "African Modernism Revisited, the 
National Library': In dit rapport beschrijf ik wat ik 
heb geleerd in Tanzania en hoe ik tot mijn ontwerp 
ben gekomen. 

Het werken aan dit afstudeerproject is een unieke 
ervaring voor mij geweest. Samen met mijn 
studiegenoten Rolf Moors en Wilco Meenhorst 
heb ik eind 2005 dr. ir. ]os Bosman benaderd om 
onze afstudeerbegeleider te worden. Het leek ons 
interessant om aan een afstudeerproject buiten de 
Nederlandse grens te werken. Met name tropische, 
niet westerse steden spraken ons aan omdat je dan 
als ontwerper te maken krijgt met de uitdagingen 
van een andere cultuur en een ander klimaat. 

Bosman bracht ons op de hoogte van een conferentie 
over Moderne architectuur in Tanzania rand 
de onafhankelijkheid, die in juli 2005 door de 
Nederlandse stichting ArchiAfrika is georganiseerd. 
Voor deze conferentie schreef Bosman een artikel 
over een drietal modernistische gebouwen die, kort 
na de onafhankelijkheid, een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van Dar es Salaam, 
Tanzania. 
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Voor mijn onderzoek ben ik in februari 2006 met 
Rolf Moors en Wilco Meenhorst naar Dar es Salaam 
afgereisd. In de maand dat wij in Dar es Salaam zijn 
geweest hebben wij de gebouwen, de stad en haar 
inwoners in ons opgenomen. Het gebouw waar ik me 
mee bezig heb gehouden is de Nationale Bibliotheek 
van Tanzania. Het ontwerp is in 1967 gemaakt 
door de Tanzaniaans!Indische architect Anthony B. 
Almeida en in 1998 door een Kenyaanse architect 
met twee verdiepingen uitgebreid. 

Door gesprekken met architecten, docenten en 
studenten zijn wij vee! te weten gekomen over de 
stad, de gebouwen en hun geschiedenis. We hebben 
vee! tijd bij onze gebouwen doorgebracht, om te 
leren hoe het dagelijks Ieven zich er in en rondom 
afspeelt. 

Na terugkomst in Nederland ben ik begonnen met 
het herontwerpen van de Nationale Bibiliotheek 
en haar omgeving. De belangrijkste vraag voor het 
project is hoe, met een oud modernistisch gebouw in 
Tanzania, omgegaan kan worden. Ik heb geprobeerd 
om er, met zo veel mogelijk respect voor het originele 
gebouw, een eigentijds en persoonlijk ontwerp van te 
maken. 
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Aan de rand van de Upanga, een van de 
centrumwijken van Dares Salaam, staat de Nationale 
Bibliotheek van Tanzania. Het Modernistische 
gebouw is onderdeel van de bewogen historie van 
Dar es Salaam. 

Naar jaren bezet te zijn werd Tanzania in 1961 
onafhankelijk. Een socialistische regering kwam 
aan de macht. Belangrijk speerpunt van deze 
nieuwe regering vormde het onderwijs. In de 
toenmalige hoofdstad Dar es Salaam werd de 
Nationale Bibliotheek(l967) gevestigd. Als een van 
de belangrijkste kennis centra had de Nationale 
Bibliotheek een sterke symbolische waarde. De 
krachtige modernistische vormen taal werd een 
symbool voor de onafhankelijkheid en hoop van de 
Tanzaniaanse bevolking. 

Modernistische architectuur bleek zeer succesvol in 
het tropische Tanzaniaanse klimaat. Tot 1998 is er 
niets veranderd aan het gebouw. Door ruimte tekort 
is het gebouw in dat jaar met twee verdiepingen 
uitgebreid. De twee nieuwe verdiepingen, die tot 
op de dag van vadaag gebruikt worden door een 
commercieel bedrijf, doen sterke afbreuk aan de 
architectonische kwaliteiten van het gebouw. 
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In 201 0., twaalf j aar na de eerste verbouwing, zal het 
gehele gebouw in het bezit komen van de Nationale 
Bibliotheek. 

Buiten veranderingen aan het gebouw is er de 
afgelopen eenenveertig jaar er vee! verandert in 
dedirecte omgeving van het gebouw. Voor mijn 
project ben ik kritisch gaan kijken naar zowel het 
gebouw als de omgeving. 

Het nieuwe antwerp speelt in op ontwerpthema's 
die oak in het orriginele antwerp aan bod kwamen. 
Klimaatbeheersing en interactie zijn onderwerpen 
die veelvuldig terug te vinden zijn in het verhaal. 
Dit gebeurt zowel op stedenbouwkundig niveau 
als bij het uitbreidings antwerp van de Nationale 
Bibliotheek. Met vee! respect voor het orriginele 
antwerp is een gebouw ontworpen dat de 
confrontatie met de tijd niet uit de weg gaat. 

Om een beter beeld te krijgen waar het gebouw 
zich bevind en hoe het gebouw antwerp tot stand 
is gekomen zal ik hier uitgebreid op in gaan. Na 
dat de context en het gebouw uitgelegd zijn zal ik 
achtereenvolgens mijn stedenbouwkundig plan en 
het gebouwontwerp toelichten. 
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Dar es Salaam is zowel economisch als politiek 
gezien altijd a! de belangrijkste stad van Tanzania 
geweest. Een belangrijk dee! van de Tanzaniaanse 
geschiedenis heeft zich afgespeeld in deze 
miljoenenstad. Dit is ook goed terug te zien in de 
morfologie en architectuur van de stad. 

In het arabisch betekend Dar es Salaam "huis van de 
vrede': Deze naam werd in 1866 door de toenmalige 
Sultan van Zanzibar aan de stad toegekend. Tot 1866 
was Dar es Salaam een nederzetting voor vissers. 
Nadat de Sultan van Zanzibar er zijn uitvalsbasis 
vestigde, werd Dares Salaam een belangrijke 
handelsnederzetting. Niet onbelangrijk hierbij was 
dat de stad over een haven beschikte, van waaruit de 
stad zich kon ontwikkelen. De Sultan had grootse 
plannen (grand design) voor de stad. Maar door 
zijn dood in 1870 raakte de stad tijdelijk ernstig in 
verval. Toen de Duitse kolonisten de macht grepen in 
Tanzania begon Dar es Salaam zich in rap tempo te 
ontwikkelen. Het werd het bestuurlijke centrum en 
de belangrijkste handelsbasis van de Duitse koloniale 
machthebbers. De Duitsers bouwden voort op de 
structuur die was voorgesteld door de Sultan. Aan 
de oostzijde van de stad ontwikkelde zich de wijk 
Kivukoni. Een ruim opgezet grid vormt de basis voor 
deze wijk, die ook wei de ambassadewijk genoemd 
wordt. Tevens werd in deze periode het antwerp voor 
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het Kariakoo grid gemaakt, wat de basis vormde voor 
de Afrikaanse wijk Kariakoo. 

In 1919 kwamen de Engelsen aan de macht in 
Tanzania. Ook deze periode had weer een duidelijke 
uitwerking op de ontwikkeling van Dares Salaam. 
De in grote getale aanwezige Indiers voerden 
gretig handel en vestigde zich in en rondom het 
centrum. Gedurende deze periode tekende zich 
duidelijke verschillen af binnen de stad. Door 
rassenscheiding ontstonden buffezones in het 
stadscentrum. Michafukge en Kivukoni waren 
aileen toegankelijk voor Europeanen en Indiers en 
Afrikanen woonden en werkten vooral in Kariakoo 
en het gebied ten westen daarvan. Tegen het einde 
van de Britse overheersing, begin jaren 60, werd de 
Sealander Bridge aangelegd. Deze brug vormde een 
belangrijke verbinding tussen de centrumwijken en 
het buitengebied te noorden van het centrum. In de 
jaren '60 begon dit gebied zich dan ook in rap tempo 
te ontwikkelen. 

In 1961 werd Tanzania onafhankelijk. De TANU 
partij van Julius Nyerere kwam aan de macht. Dit 
bracht een golf van trots en vernieuwingsdrang 
met zich mee. De grensen tusen de centrumwijken 
werden opgeheven en de stad werd begaanbaar 
voor iedereen. De bereikbaarheid van het centrum 
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werd verder vergroot door de aanleg van enkele 
grote tangenten zoals de Bibititi Mohammed road 
en Morogoro road. Door de goede bereikbaarheid 
ontstonden langs deze wegen nieuwe wijken als 
Ubongo, Mwenge, Kinondoni en Oysterbay. 

Ook in de architectuur vond in deze tijd een 
duidelijke omslag plaats. Een aantal architecten 
met een Tanzaniaanse achtergrond stood op en 
kreeg de kans om voor belangrijke plaatsen in het 
stadscentrum gebouwen te ontwerpen. Van deze 
architecten hebben een aantal een belangrijk dee! 
van hun opleiding in Ianden als Engeland, India of 
Israel genoten. Gedurende deze opleiding maakte 
ze kennis met het Modernisme dat ze vervolgens 
in Tanzania introduceerden. Het Modernisme is 
hierdoor nauw verbonden geraakt met de tijd van de 
onafhankelijkheid in Tanzania. 

In 1985 treedt Juilius Nyerere af. Het betekent tevens 
het einde van het socialistische bewind in Tanzania. 
Langzaam krijgen kapitalisme en globalisering de 
overhand. Dit heeft duidelijk zijn weerslag op de 
openbare ruimte van Dar es Salaam. De grond wordt 
steeds duurder, waardoor gebouwen steeds hoger 
worden. Grote multinationals bouwen schreeuwerige 
gebouwen en plaatsen grote reclameborden Jangs 
wegen en op gebouwen. En mensen uit het hele land 
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trekken naar Dar es Salaam om in deze economische 
hoofdstad werk te zoeken. De stad groeit in deze 
periode van zo'n 1.000.000 inwoners naar zo'n 
3.000.000 in het jaar 2000. Deze snelle groei heeft tot 
gevolg dat stadsplanning niet overal even duidelijk 
plaatsvind. Er wordt vooral vee] gebouwd waardoor 
de kwaliteit van bebouwing en open bare ruimte vaak 
tekort schiet. 
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HET STADSCENTRUM 1900-1967 

Het stadscentrum van Dar es Salaam bestaat uit 
een viertal wijken die ontstaan zijn rondom de baai 
waar de haven gelegen is. De eerste bouwwerken 
zijn bij de haven in de huidige wijk Mchafukoge 
gebouwd. Gedurende de koloniale overheersing 
waren de wijken Mchafukoge en de Kivukono aileen 
toegankelijk voor Europeanen en Indiers. In deze 
tijd ontwikkelde Mchafukoge zich tot handelswijk 
voor de Indiers. Kivukoni, ook wei de europece of 
ambassade wijk genoemd, werd was de thuisbasis 
voor veel europece instellingen en bedrijven. 

De Afrikaanse bevolking mocht zich aileen rondom 
deze twee wijken vestigen. De meeste mensen 
vestigde zich in Kariakoo de Afrikaanse wijk van het 
Stadscentrum. Langs een uitgestrekt en nauw grid 
vestigende Afrikanen zich in zogenaamde swahili
hutjes. Dit zijn een verdiepingshoge huizen van klei 
en stro. In het centrum van Kariakoo is een grote 
Markthal ontworpen door de Afrikaanse architect B. 

Amuli. Rondom deze markthal vind een levendige 
handel plaats in voedsel en kleding. 

De meest noordelijke Centrumwijk is Upanga. Het 
is de woonwijk voor de Indische bevolking die over 
het algemeen in Mchafukoge werkzaam is. Upanga 
ontwikkelde zich tot een rustige woonwijk met een 
voor Tanzaniaanse begrippen hoog voorzieningen 
niveau. 

De vier centrumwijken worden onderling van elkaar 
gescheiden door een aantal aaneengesloten groene 
zones. Deze zones vertellen ons veel over de historie 
van Dar es Salaam. Als we een aantal decennia 
terug in de tijd gaan kunnen we zien dat deze 
zones niet zomaar ontstaan zijn maar zeer bewust 
gepland zijn. Mchafukoge en Kivukoni zijn van 
oorsprong europees- indischewijken. Om zichzelf te 
beschermen tegen de inheemse Afrikaanse bevolking 
is rondom deze wijken een bufferzone aangelegd. Zo 



is Mnazi Moja, het park tussen Kariakoo en het Oude 
centrum, origineel gepland als onbestemd gebied om 
uitslaande branden en rellen vanuit Kariakoo tegen 
te houden. De groene band random het centrum 
wordt verder gevormd door de groenzone ten 
noorden van Mchafukoge. De groene band wordt 
afgemaakt door de golfbaan die ten noorden van de 
Kivukoni gelegen is. Pas na de onafhankelijkheid 
(1961) waren aile centrumwijken toegankelijk voor 
de gehele Tanzaniaanse bevolking. 

/let ll ' rd 111 • 11 n' k Z,,·( 111 •ri;A om l'llll ht't 
. 1 llll uko~ Hlll r Ku111lkcto It ktmnl!11. 

Deze politieke verandering vormde ook voor de 
stad een belangrijk omslag punt. De verhoudingen 
tussen de wijken veranderde op slag. Het werd ineens 
belangrijk om van het Oude centrum naar Kariakoo 
te kunnen gaan. Er moesten bruggen gebouwd 
worden tussen de verschillende Centrumwijken. Een 
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belangrijke rol was weg gelegd voor een aantal van 
de gebouwen die in deze tijd gerealiseerd zijn. Een 
van de gebouwen die belangrijke schakel vormde 
in deze fase na de onafhankelijkheid is de Nationale 
bibliotheek van Anthony B. Almeida. Het gebouw 
ligt op de driesprong tussen Upanga, de Kivukoni 
en Mchafukoge. Het is tevens een van de eerste 
gebouwen die in de groene zone ten noorden van 
Mchafukoge gebouwd is. De impact van de Nationale 
bibliotheek zal in de daarop volgende jaren blijken. 



HET STADSCENTRUM 1967-2006 
& de rol van de Nationale Bibliotheek 

De Nationale bibliotheek was in 1967 een van de 
eerste gebouwen die in de groene zone gebouwd 
werd. Het gebouw staat aan het einde van Maktaba 
road wat een van de belangrijkste invalswegen van 
het centrwn is. In 1967 stond het gebouw in een 
groene parkachtige setting aan de rand van Upanga. 

T>t• ~'Tclf'llti zom• dR· 110it nl!i lm.J.h r diL'nde wen/ t'l'/1 

l't'l"/ 11111f lltf I ft•111 II( /11 •. !'1/ cfl' It ll(rtr/111\'lik 'II. 

De groene zone die ooit als bufferzone een negatieve 
lading had, werd nu een verbindend element tussen 
de centrum wijken. De alzijdige bibliotheek was 
een gebouw in de groene zone en hoorde daardoor 
niet aan een wijk toe. Het gebouw was van alle 
zijden benaderbaar. Deze benaderbaarheid was zeer 
belangrijk voor de boodschap van de tijd. Iedereen is 
gelijk en heeft gelijke rechten, ook op het gebied van 
educatie. 

In de periode van 1967 tot 2006 is de context van 
de bibliotheek ingrijpend veranderd. Een van 
de grootste veranderingen was de aanleg van de 
BibiTitimohammed road. Dit is de grote verkeersas 
die tussen de centrwnwijken door loopt. Ondanks 
dat de aanleg van deze weg er voor zorgde dat het 
centrum beter bereikbaar werd had het wel tot 
gevolg dat de vier centrwnwijken weer uit elkaar 
gereten werden. De barriere die eerst door de groene 
bufferzone aanwezig was wordt nu gevormd door 
een grote verkeersader. 

De Bibititi Mohammed road structureerde het hele 
stadscentrum. Voor Mchafukoge werd het een harde 
grens om tegenaan te groeien. De groene grens van 
1967 schoof langzaam op tegen de nieuwe rondweg 
aan. Er ontstond een harde stedelijke wand tegen 
de groene zone aan met daartussen de Bibititi 
Mohammed road. 
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Langzaam maar zeker vervagen in de jaren '80 de 
socialistische idealen van de Tanzaniaanse )eiders. 
Random Maktaba Road ontstaat het central business 
district waar steeds grotere multinationals en hotels 
zich gaan vestigen. De prijs van grand loopt in hoog 
tempo op, waardoor gebouwen steeds hager 
worden en de bebouwing verdicht wordt. 

Ook bestaande gebouwen veranderen onder invloed 
van het kapitalisme. De Nationale Bibliotheek 
wordt, gefinancierd door een externe inversteerder, 
uitgebreid met twee extra verdiepingen. Deze 
verdiepingen zijn tot 2010 in gebruik door een 
commercieel bedrijf. Een ander modernistisch 
gebouw uit de jaren '60, het First Permanent 
building, krijgt een uitgebreide opknapbeurt. Ook 
reclame gaat een steeds belangrijker rol spelen in 
het straatbeeld. Gebouwen worden bekleed met 
billboards of zelfs geheel beschilderd in de kleuren 
van telefoonmaatschappijen. De contouren van 
het stadscentrum, zoals dat er in 2006 uit zal zien, 
liggen vast. De vier centrumwijken die allen hun 
eigen structuur en sociale samenstelling hebben, 
groeien dichter naar elkaar toe. Steeds meer zie je dat 
verschillen tussen wijken vervagen. 

Mchafukoge: 
Mchafukoge heeft een structuur die geheel op de 
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baai gericht is. In deze wijk zijn vee) westerse winkels 
en hotels te vinden. Buiten een aantal zeer hoge 
nieuwbouw projecten is de bebouwing tussen de 
vijf tot zes lagen hoog. Door de grate invloed van 
de Indische bewoners wordt deze wijk ook wei de 
Indische wijk genoemd. 

Kivukoni: 
Kivukoni is een zeer lux opgezette wijk. In het ruime 
grid van met bomen geflankeerde lanen staan veel 
regeringsgebouwen en ambassades. Hierdoor wordt 
deze wijk ook wei de Ambassade- of Europesewijk 
genoemd. 
Upanga: 
Upanga is een middenklasse woonwijk waar veel 
Indiers wonen. Naast de woonhuizen vind je er 
een aantal scholen en een ziekenhuis en andere 
openbare voorzieningen. Deze woonwijk heeft zich 
vanuit Mchafukoge in banen ontwikkeld richting het 
binnenland. Dit is duidelijk te zien aan de structuur 
van de wijk. 

Kariakoo: 
Deze zeer levendige en chaotische wijk is 
gebouwd in een heel nauw opgezet grid. De wijk 
is de laatste jaren gigantisch verdicht en naast 
de appartementencomplexen vindt er zowel in 
gebouwen als op straat vee) kleine handel plaats. 
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Mchatukoge Kariakoo 

Upanga Kivukoni 
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diversiteit aan groen in de groenzone 

• bornen 

• bomen , beplanting en gras 

beplant1ng en gras 

• Nationale Bibliotheek 



De Nationale Bibliotheek ligt aan de rand van 
een groenwne die dwars door de centrumwijken 
loopt. Deze groenwne is globaal te verdelen in drie 
stukken. De zone begint linksonder bij wat nu het 
park Mnazi Moja is. Mnazi Moja sluit aan op het deel 
waar ook de Nationale Bibilotheek in ligt. Deze wne 
is rijk aan beplanting maar bevat ook bebouwing. Als 
laatste is er het gebied rondom de golfbaan. Zoals al 
te lezen was in het hoofdstuk stadscentrum is deze 
groene band altijd van grote invloed geweest op het 
leven in Dares Salaam. 
Voor de Nationale Bibliotheek is vooral de educatieve 
zone van belang. In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan 
worden op dit gebied. 
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Commeraele ruimte 

Univarsrteitsterrein met bebouwing 

Alledrie de groenzones hebben zo hun eigen 
kwaliteiten. Het deel waar de Nationale Bibliotheek 
zich in bevindt, kenmerkt zich vooral door de hoge 
dichtheid van begroeiing door bomen, afgewisseld 
met bebouwing. 

Tot de onafhankelijkheid is het gebied nagenoeg 
onbebouwd gebleven. Het diende als buffer 
tussen Upanga en de Europees-Indische wijken 
Mchafukoge en Kivukoni. Toen Tanzania in 1961 
onafhankelijk werd kreeg dit gebied een grate impuls 
vanuit de overheid. Het gebied was nu plotseling 
een belangrijke verbindingszone tussen de diverse 
centrumwijken. Na de Bibliotheek, dat een van de 
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eerste gebouwen in het gebied was, werden onder 
andere de University of Technology, en een 
rechtbank in het gebied gebouwd. Met de komst 
van een aantal andere onderwijk instellingen in en 
rondom het gebied ontstond een educatieve zone in 
het hart van het centrum. 

In de loop van de tijd is er politiek en sociaal gezien 
veel veranderd in Tanzania. De grand in het centrum 
werd steeds duurder en de educatieve zone werd 
verkaveld. Hierdoor werd het gebied opnieuw een 
buffer tussen de centrurnwijken omdat het door de 
verkaveling niet meer te doorkruisen is. 
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MAKTABA STREET 

Aileen a! uit de naam (maktaba=bibliotheek) blijkt 
hoe belangrijk de bibliotheek voor deze straat is. 
Maktaba Street is in het verleden ontworpen als 
"good class boulevard': Het plan was dat het een 
ruim opgezette boulevard zou worden waar een 
bioscoop, een theater, het stadshuis en andere 
publieke functies gevestigd zouden worden. De 
straat begint aan de baai en loopt door tot aan de 
Nationale Bibliotheek. Hij kruist o.a. Samora Avenue, 
een van de belangrijkste winkelstraten van Dar es 
Salaam en het Askari monument. Maktaba Street is 
een belangrijke schakel in het centrum van de stad. 
Hij ligt op de grens tussen de wijken Mchafukoge en 
Kivukoni. Langs Maktaba Street worden deze twee 
wijken aan elkaar geregen. Belangrijke straten als 
de Samora Avenue verbinden via Maktaba street de 

twee wijken. Oak bevinden zich op deze scheidslijn 
tussen twee wijken een aantal belangrijke openbare 
functies zoals het postkantoor en een belangrijke 
busstop. Vooral de schakel die de straat in het 
sysyteem van openbaarvervoer speelt is van belang. 
Busjes (dalla dalla's) uit bijna aile richtingen van de 
stad kruisen deze staat. Hierdoor is Maktaba Street 
een belangrijk aankomstpunt voor mensen die naar 
het stadscentrum gaan. Verder zijn er langs de weg 
vee! kleine marktkraampjes en winkels te vinden, 
met name random de kruising met Samora Avenue 
(Askari Monument). 

Er zijn een tweetal punten op Maktaba street die 
belangrijke rol spelen in de beleving van deze straat. 
Aan de zuidkant (baai) zou het Askari monument 



beschouwd kunnen worden als beeindiging van 
Maktaba Street. De gebouwen die rondom het 
monument en de omliggende rotonde liggen 
reageren op het Askari monument door zich terug 
te trekken op de plaats waar het gebouw de rotonde 
raakt. Hierdoor ontstaat rondom de rotonde een 
open ruimte die het punt extra gewicht geeft. Aan 
de noordzijde vormt de Nationale Bibliotheek de 
beeindiging van Maktaba Street. De gebouwen die op 
de T-splitsing liggen reageren op de bibliotheek door 
zich terug te trekken van de T-splitsing. Hierdoor 
wordt het zicht op de bibliotheek te vergroot. 
Doordat de bibliotheek een teruggetrokken ligging 
heeft, ten opzichte van Bibititi Mohamed Roard, 
creeert het gebouw tevens een open ruimte voor 
zich. Door deze ruimtelijke compositie wordt extra 
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gewicht toegekend aan de lokatie van de bibliotheek. 

Een ander heel opvallend punt is de positie van de 
bibliotheek. De bibliotheek is niet in het verlengde 
van Maktaba Street geplaatst, maar gedispositioneerd 
van het midden. Hierdoor kijk je, vanaf Maktabas 
Street, niet naar het gebouw maar naar het groen dat 
zich naast en achter het gebouw bevindt. Dit beeld 
geeft duidelijk het karakter, van het gebied waarin 
de bibliotheek zich bevindt, weer. Een groen gebied 
met vrijstaande gebouwen. De invloed van Maktaba 
Street op de bibliotheek is dan ook groot. Wanneer 
je de stad be treed of uitrijd is de bibliotheek een 
belangrijk referentiepunt. Hierdoor is het gebouw 
onderdeel van het collectieve geheugen van de stad. 
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BIBITITI MOHAMMED ROAD 

De eerste raar jaren na de bouw van de Nationale 
Bibliotheek was het gebouw gemakkelijk vanuit 
Maktaba Street te bereiken. Aan het einde van 
Makataba Street lag namelijk een klein parkje waar 
de bibliotheek het centrale punt in vormde. Door 
de aanleg van Bibititi Mohammed Road is er een 
grote barriere tussen de centrumwijken gekomen, 
waardoor onderandere de bibliotheek slechter 
bereikbaar is. 

Bibititi Mohammed Road is een van de belangrijkste 
invalswegen van het centrum. Deze weg is pas een 
aantal jaren na de bouw van de Nationale Bibliotheek 
aangelegd en is een van de drukst gebruikte wegen 
van Dares Salaam. Bibititi Mohammed Road 
markeert precies de scheiding van de verschillende 
wijken, zoals die ontstaan zijn in de loop van de 
tijd. Door de grote opzet van deze weg, met twee 
banen in beide richtingen, vorm het een grote 
barriere tussen de wijken. Dit geldt vooral voor 

voetgangers, aangezien er weinig duidelijke en veilige 
oversteekplaatsen langs de weg te vinden zijn. 

De vier banen creeren een groot leeg gebied tussen 
Mchafukoge en de groenzone aan de rand van 
Upanga. Dit wordt nog eens versterkt doordat 
vee! gebouwen die in de groenzone liggen hun 
parkeerplaatsen aan de weg hebben gelegd. Hierdoor 
is er hier geen plaats voor begroeiing en breidt het 
beton zich uit. 

De Nationale Bibliotheek neemt langs de Bibitit 
Mohammed Road een bijzondere rol in. Dit komt 
doordat het als een van de weinige gebouwen aan 
het einde van een grote as (Maktaba Road) ligt. De 
meeste assen !open door in het oneindige of zijn 
van een vee! kleinere schaal. Wanneer je echter over 
Bibititi Mohamed Road rijd, wordt de bibliotheek 
benaderd als ieder ander gebouw. 
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DE NATIONALE BIBLIOTHEEK 
1967-1998 
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De Nationale Bibliotheek is in 1967 gebouwd aan 
het einde van Maktaba Street. Deze straat is in die 
tijd ontworpen als good-class boulevard. Hotels, een 
bioscoop, restaurants en luxe winkels moesten het 
beeld van deze ruim opgezette straat gaan bepalen. 
Ook de Nationale Bibilotheek was onderdeel van de 
grootse plannen. In opdracht van Julius Neyerere 
werd het ontwerp gemaakt door de Tanzaniaans
Indiase architect Anthony Bosco Almeida*. In een 
tijd waarin Tanzania haar onafhankelijkheid had 
verworven was de moderne Nationale Bibliotheek 
een symbool van hoop voor de toekomst. 

Almeida ontwierp een vierkant paviljoen van twee 
verdiepingen hoog, temidden van de groenzone 
tussen de wijken Mchafukoge en Upanga. De keuze 
voor deze locatie droeg sterk bij aan de kracht van 
het gebouw. In deze voormalige bufferzone kon de 
bibliotheek een brug slaan tussen de centrumwijken 
die lang van elkaar gescheiden waren. Almeida 
ontwierp een alzijdig gebouw dat zich op alle wijken 
richtte. Het gebouw nam een bescheiden positie in 
door niet recht in het verlengde van Maktaba Street 
te staan. Zo gaf Almeida een duidelijk signaal dat het 
gebouw zich niet aan een wijk conformeert. 

In het ontwerp van de Nationale Bibliotheek komen 
een aanta1 thema's aan bod die in al het werk van 
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Almeida terugkomen. Uit het ontwerp van de 
Nationale Bibliotheek spreekt een duidelijk gevoel 
voor het omgaan met het Tanzaniaanse klimaat. 
Daarnaast is het gebouw ook zeer functioneel 
ontworpen. Het functionele overstijgt hierbij het 
pure gebruiksgemak maar wordt ook doorgevoerd in 
de omgang met klimaat en licht. Deze twee thema's 
zorgen ervoor dat het gebouw een zeer interessant 
ruimtelijk spel speelt met haar bezoekers. Dit is 
tevens het derde belangrijke thema dat terugkomt in 
het ontwerp van de Nationale Bibliotheek. Almeida 
heeft het gebruik van de bibliotheek ruimtelijk 
geregisseerd, door het ontwerpen van zichtlijnen, 
het ritme van de kolomconstructie, het plaatsen van 
toegangen en het maken van openingen in gevel en 
vloeren. Materiaalgebruik en detaillering zijn hierbij 
vaak sober en dienen puur ter versterking van het 
concept. 

In onderstaande tekst is de Nationale Bibliotheek 
geanalyseerd. In 1998 is het gebouw uitgebreid met 
twee extra verdiepingen. De impact en gevolgen 
hiervan worden in de volgende paragraaf besproken. 
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DE NATIONAL£ BIBLIOTHEEK & 

HET TROPISCH KLIMAAT 

De Nationale Bibliotheek is wellicht een van de 
beste voorbeelden van tropische architectuur in 
Tanzania. Het omgaan met het tropische klimaat 
begint a! bij de constructie. Deze is samengesteld uit 
kolommen en Jiggers waar de vloervelden op gelegd 
zijn. De kolommen staan geordend volgens een 
strak grid die een open en flexibele inrichting van de 
bibliotheek mogelijk maakt. Op sommige punten zijn 
uitsparingen gemaakt in de constructie om ruimte te 
bieden aan een patio, waardoor het natuurlijk Iicht in 
ieder dee! van het gebouw kan komen. Ook ventilatie 
en de ruimtelijke compositie hangen nauw sarnen 
met de openingen in de constructie. 
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Doordat niet aileen de kolommen maar ook 
de Jiggers zichtbaar zijn, krijgen de ruimtes 
meer dieptewerking. De verdiepingen die zo'n 
drieeneenhalve meter hoog zijn krijgen hierdoor 
meer lichtnuances en ogen minder massaal. Zoals a! 
eerder aangegeven maakt de structuur het mogelijk 
om de plattegrond flexibel in te delen. Ook creeert 
de constructie mogelijkheden om cross ventilatie toe 
te passen. De constructie loopt door tot twee meter 
buiten het gebouw. Hier draagt de constructie de 
betonnen sunblocks en asbest zonneschermen, die 
een belangrijke rol spelen in het klimaatsysteem van 
het gebouw. 



Belangrijk voor zowel de klimaatbeheersing als het 
uiterlijk van het gebouw zijn de betonnen sunblocks, 
de asbest zonnepanelen en de glazen louvres, die 
samen de buitengevel van het gebouw vormen. 

De betonnen horizontale sunblocks zijn sterk 
beeldbepalend voor het gebouw. Daarnaast zijn 
ze ook zeer belangrijk voor het regelen van de 
lichtinval in het gebouw, omdat ze een dee! van het 
rechtstreeks invallende zonlicht tegenhouden. Achter 
de sunblocks staan de asbest zonneschermen. Deze 
bestaan uit ronde schijven van zo'n 15 em diep, die 
directe inval van zonlicht in het gebouw voorkomen. 
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Dit houdt vee! warmte tegen en is tevens belangrijk 
voor de bescherming van boeken tegen het zonlicht. 
Ze Iaten echter wei de zachte wind door, die vanuit 
zuidoostelijke richting voor verkoeling in het 
gebouw zorgt. De zonneschermen zijn aJleen daar 
geplaatst waar glas in de gevel zit en aan de zonzijden 
van het gebouw. Achter de zonneschermen zijn de 
kozijnen gevuld met glazen louvres, die Iicht en Iucht 
doorlaten. Doordat de zonneschermen het zonlicht 
tegenhouden, wordt de gevel niet opgewarmd en kan 
er relatief koele Iucht het gebouw binnenstromen. 
Om het principe van cross-ventilatie goed te Iaten 
functioneren moet de wind zich door het gebouw 



kunnen verplaatsen en ook weer naar buiten kunnen. 
Hierin spelen de twee atria een belangrijke rol. Ze 
verkleinen de afstand die de wind moet afleggen 
en zorgen zo voor een goede luchtstroom door het 
gebouw. Tevens spelen de atria een belangrijke rol in 
de lichtinval van het gebouw. Ze zorgen ervoor dat 
het glazen geveloppervlak bijna verdubbeld wordt, 
waardoor een grote hoeveelheid Iicht het gebouw 
binnen kan komen. 

Doordat Tanzania dichtbij de evenaar Iicht verplaatst 
de zon zich bijna in een rechte lijn van oost naar 
west. Hierdoor worden met name twee gevels belast 
door de directe inval van zonlicht. Deze oost- en 
westgevel bevatten dan ook weinig gevelopeningen. 

In het gebouw zijn bijna geen dichte wanden 
toegepast. De scheidingswanden die wel aanwezig 
zijn bij bijvoorbeeld kantoren, !open niet door tot 
aan het plafond en zijn voor grote delen van glas. 
Hierdoor is de doorstroom van Iucht gegarandeerd 
en wordt het licht niet tegen gehouden. 
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DE NATIONALE BIBLIOTHEEK 

EEN GEREGISEERDE BELEVING 

Almeida heeft goed voor ogen gehad hoe zijn 
Nationale Bibliotheek gebruikt zou moeten worden 
en hoe het gebouw zich ten opzichte van de openbare 
ruimte manifesteert. Door het ontwerpen van 
zichtlijnen, het ritme van de kolomconstructie, het 
plaatsen van toegangen en het maken van openingen 
in gevel en vloeren stuurt hij de bezoeker op 
ondekkingstocht door zijn gebouw. 

AI van grote afstand nodigt het gebouw 
voorbijgangers uit om het te betreden. Door de grote 
L-vormige trap aan de buitenkant van het gebouw te 
plaatsen, toont het gebouw haar toegankelijkheid. De 
trap maakt een hoek van 90 graden naar het gebouw 
toe. Halverwege de trap is een bordes op het punt 

waar de trap zijn knik maakt. Dit bordes werkt als 
een podium naar de omgeving toe. Van grote afstand 
kunnen mensen zien hoe het gebouw betreden 
wordt. De gebruikers worden hierdoor onderdeel van 
het spel dat het gebouw met haar bezoekers speelt. 

"'Titi:., ilt!111g !Itt· /trst I ibmn elf it kiwi jcn ·,;,, .. &JIIit1, 

wlw e pr:ople hetd IICIII' bt'~ll" It> .:nioy edtlt'Otioll 

1111d it. br:ncfit·, {ll 'tllltcd lh<' llllilding IOIIflf't'tlr to 

11/ t/tt' f't'tlf'ft In I [111/L' Ill. f·ilr tflj. Yt,I!'(IIJ ffr ITitlfll 

·tcllrl,lSt Jr,,, ll'tld_ rom rile '01111d t ' tilt' .fir. t fin or 
,,,Juft Iii r r • 1 ·Ill/ op; 11 ~~ wd' :toin·o r:' JtlliCited to 

tlrt ,,rll id • 'if tilt' /111ilditt '· cmd 1101 Iudden ll'ilflin chc 
lnuldin~. tl111 · 1'1'1 ' J't!iibl rwd ~'1:'1 • tlll'liillg" 

\JmcidtJ (200:1) 



Net als bij de trap zitten er in het gebouw ook vee! 
rustmomenten. Het gebouw openbaart zich niet 
direct aan haar bezoekers. Wanneer via de trap het 
gebouw op de eerste verdieping betreden wordt, 
kom je binnen in een grote open ruimte waar het 
eerste bibliotheekgedeelte gelegen is. Kijkend door de 
patio's kun je de ruimten aan de andere zijde van het 
gebouw a! zien. Om deze ruimten te bereiken moet 
je echter door het eerste bibliotheekgedeelte, waar je 
in aanra'king komt met de boeken en tijdschriften die 
in kasten opgesteld staan. Hierna kom je uit bij de 
loopbrug in het midden van het gebouw. Vanuit de 
loopbrug kijk je uit over een dee! van de patio's waar 
mensen in de buitenlucht een boek kunnen lezen. 

De materialisering is zeer basic en sober. De 
betonnen constructie van het gebouw is overal 
zichtbaar. Binnenwanden zijn van beton of 
houten kozijnen gevuld met glas. Doordat deze 
niet doorlopen tot aan het plafond wordt de 
luchtstroom door het gebouw gegarandeerd, wordt 
Iicht doorgelaten en worden zichtlijnen gecreeerd. 
Buiten beton, hout en glas worden bijna geen andere 
materialen ingezet. Dit creeert een zeer rustig beeld. 
De bezoeker wordt dan ook vooral gewezen op de 
mooie, rustige, groene omgeving waar het gebouw in 
staat. 



Antl1ony Bosco Alineida ( 1921) 

nthon~ Bosco hn~td.l is gd.,ur ·n Clfl I I j.mu tri 
1921 i11 D.tr t:s ...,,daJm. ' I ctnrHltJ. l:ijn ouJer· zi111 

''<llltlll ,na, Wcsl India, een .t.utlal jart.'ll daarvom 
n.1.1r l~lllZ till,\ 7t'i!t11i 'fl.'erJ. Dit g h1..'lll de gc.:durcmli' 
het DuitSl' koloniale hewinJ. 

Tu~:n Almeida til' !l i 1.1r uud \\as Wt.•rd hij, -;,u11~·n 
111c1 zipl hrm.:r, Juur zqn oUtl·r~ !lcl< r lnJta gt: tuurd 
om hi ·r underwijo, tc \nlg~::n. lu India c;tuJ~..erJe IHJ 
archllcctuur 01.111 d' ·ir ).1 .• dH111l \ 111 I ll tnt 1947. 
A.ltllll't hoofd \an Jc/c Sl..'hool ,tomln·u OUliL' Hnt'>c 
·1rdutcd, d1e 11.:. ·r gt intt'l'l'S\tenl '·r1-:. in de In li.t e 
archtlcdUUI . ,\}meith vertdt 0\l.'r dae pcnode dJt 

hij >em. pirn rd raahc Jnor \\ t.:Stt:rsc ga<>hprckt.:r.. 
.wn Jezc:> -;~..huol, die lezrngen ~,\\ell owr Ill Jdcrnl' 
m:hitcl.luur. Op d •te wijzc kwam, lmctd.tu .• t. 111 

a. ru.tking metll ·t werk vc1n f-1111k f lorJ \\'right, I. 
( nrlll'ii ' [, l' t j (endd.L)I1, t\IV,U \,lftl) <'!l 1!11 t.:k 
ZUid-Amenk.lanse an:hileLteu .11 (", r Ntt'lltc\ T. 

Ill Lnmhirhtlre \".Ill de kc:nni \',tn de lndi·tst' 
.\n::hitl'Uutu ~~~Jew • lt.:l"'i~ MoJ('rui~li'i h~ tijl zqn 
duidt•li k e herkt•nnc:n in het H'fK v tn \lrncid.1. 

In I.IJII \\' ·rl rs dUJJtlrjkc. t:llsthdikll in (,k mg.1ng 

mel ht"l ' l:urL.tlllolMlsl! klirrraJlle herk~:nne11. kt w,\1 
o 1k rn de llldi.l."l.: .11 ·hilc: tuur., ·d vom knml lk 
tot'l l.''<lllg hill hernmH!Il sun-hlod s l'll lou,•r~:;; Zljn 

in \'eel ,,111 ziir1 w~.:rk IC zit.:n. IIIler 1.1\ gdHrli\H'tl 
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hchhen uver ht:t algemc ·n et:ll zecr lJ11:'11 stru luur 
en kunnc11 hit:r lunr vaak np rl<lluurliikc \\iize 
gd.;uc!J wnrdt·n. Kodiug van 7itn gcbnuwt'll geht:ufl 
J <lll nul- hijna ahijJ 'olg •ns hct rtrss \ ntil.tt ic 
pri ndpc. I modern isti:- he ,·on uentnal word l i 11 

lmerJa' \ wk d.u1 nok t.mgcvuld do r bet hew ust • 
om g. J.ll rn ·the I kl imaal. Hd moder llJSUH! hijg1 
h icr Jma· ccn 'lmz,mra,lJisc l 111c h, ol beter gc:zegJ 
·en tr 1pi~d11: tuu~h. 

t\lml·ida' gdmu \' 11 1i!n nver h •t lgemc~n Jeer 
run~liOJh li ti . d1. I l. p::bouwcn worUl'll tlfll\\ rp '11 

rondorn et'll lllfll: ltolled p1 m tpc Jal Almcid . . alllL'll 

met ltJil npdrad11ge\1..'r ,were nJ n11rl. Dit komt 
vcrvulgcn ook stcrk tot uitrng in de llllhvctp~:·n \,ll1 

ruimles ·n ge,els. Hd nH Jcrnisli~~..hc princip~ van 
"form foUm, tuuctton" g.1 11 Vllor zi_in 0111\H rp n 
u.ker OJ . 

Ziin unthc.'rpcn nnhltJ~Cil chtcr Jut l·lijk hd 
lliV '•IU \,111 <lll t:ll !Tl "lo.lf fl11KIIOII lt op(OS'>tngt'll, 

gebouwcn ziJn dri ·dimctl l<lll:.Jic.: (nmpo-.rties v.rn 
ruimt ·~en -..llrttk'll, di hiJ de hcznekcr"' bcpaaiJ, 
, p.lntHngcu op I an n' pen. I >r gehuuwcn hcbhcn 
t:Cil inten.:.'i:-..1111 ~Ct!lll'll'> donr lwt ntme van cen 
kolmnm~.:nrii, n~H.:nillgcn i 1 de g~:vd en .t(wr ... sding 
vrtn 111. tcnal.:.:ll, I • dd.ulktin • 1 nit:t ,dtijJ puur 
fun lion d llhlUf Om Jl_J,! nok V<hLk bij ;lJil t.le 



.trdlllt•duur \,lllliel •cbouw l1 de luup \~JIJ zii11 

111)g t • •J \'onrtJurullh: l.rritr• ht.•dt t lml'id.l cell 
grout ·1 u1tal gl·huuwen ontworpt n. l•.t•n an de mcc'il 

uvcrtuigcud · ""' rk '11 \.\11 lt::lt TnJis h-l.mz niaarhtc 
nr~hitn:t i Jc L '.ttinn lc [\j[lJinlhc · ( l %7)1r1 ( ur ~., 

.1ln un. 

brun: l1it:ttr Uw: 11'. J nthonr H. Almeida 
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Nadat de Nationale Bibliotheek in 1967 is gebouwd, 
is er vee! veranderd in de omgeving. Een van de 
belangrijkste veranderingen in de directe omgeving 
is de aanleg van Bibitit Mohammed Road. Oak van 
grate invloed is de verkaveling van de groenzone 
random de bibliotheek. 

Oak aan het gebouw zelf is in de loop van de tijd 
veel veranderd. Door ruimtegebrek moest het 
gebouw uitgebreid worden. Omdat het ontbrak 
aan de daarvoor benodigde financiele middelen, is 
de uitbreiding gerealiseerd door een commercieel 
bedrijf. Voor het antwerp werd in 1998 een Keniaans 
architect in de arm genomen. Het gebouw werd 
opgetopt met twee extra verdiepingen. Door de hoge 
grondprijzen was dit een interessante investering. 
De afspraak was dat na twaalf jaar, in 2010, de twee 
nieuwe verdiepingen in het bezit van de Nationale 
Bibliotheek zullen komen. 

Het toevoegen van twee extra verdiepingen is 
een zeer discutabele ingreep. Op de originele 
tekeningen is te zien dat rekening is gehouden met 
een uitbreiding van maximaal een extra verdieping. 
Constructief gezien is de uitbreiding met twee 
verdiepingen dan oak een risico. Doordat er op dit 
moment kantoren op de tweede en derde verdieping 
zijn, is de belasting op de constructie nag niet al te 
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groat. Zodra in 2010 deze twee verdiepingen door 
de bibliotheek gebruikt worden neemt het risico toe. 
Door het gewicht van boeken wordt de belasting op 
de constructie zeer groat. 

Wanneer je het gebouw vluchtig passeert lijken 
de nieuwe verdiepingen een voortzetting van het 
originele concept. Dit wordt vooral gesuggereerd 
door het feit dat er verder gebouwd is op de structuur 
van het oude gebouw. Oak is de gevelindeling deels 
overgenomen en zijn de in het oog springende 
horizontale sun-blocks toegepast. 

Hoewel een aantal in het oog springende delen van 
de uitbreiding gelijkend zijn, kan het contrast met 
het originele gebouw echter bijna niet grater. Een 
korte blik op de gevel en een kleine wandeling over 
de tweede verdieping maakt dit a! snel duidelijk. 
De betonnen buitengevel van zowel het originele 
gebouw als de uitbreiding zijn raze en wit geverfd. 
Hierdoor wordt de eerlijkheid en de sobere 
toepassing van materialen duidelijk aangetast. Het 
gebouw dat altijd bescheiden in het groen lag is 
nu schreeuwerig en op een nadrukkelijke manier 
aanwezig. Verder is het gevelsysteem, dat zorgt 
voor de natuurlijke ventilatie van het gebouw, op 
de tweede en derde verdieping niet toegepast. De 
zonnepanelen zijn achterwege gelaten en de glazen 



situatie 2006 
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louvres zijn vervangen door dichte ramen met 
airco's in het zicht. Verder is de gevel bekleed met 
reclameborden, iets wat je bij een commercieel 
bedrijfkunt verwachten. De reclame-uitingen doen 
echter duidelijk afbreuk aan de onafhankelijke status 
van de Nationale Bibliotheek, een overheidsgebouw. 

In de originele situatie uit 1967lag de bibliotheek in 
de open bare ruimte en was het terrein niet omringd 
door een hoog hek. Het hek en de reclameborden 
die erop hangen houden de begane grondverdieping 
volledig uit het zicht. De trap, die een belangrijk 
uitnodigende uitstraling heeft, wordt oak door het 
hek aan het zicht van de straat onttrokken. Door 
het hek verliest de bibliotheek haar uitnodigende en 
openbare karakter. 

Oak de binnenzijde van het gebouw is sterk 
veranderd. Op de 1e verdieping en de begane grand 
voelen indeling van ruimten, routing en beleving 
van het gebouw nog aan als natuurlijk en spannend. 
Buiten de verschuiving van wat meubilair is er aan 
deze verdiepingen weinig veranderd ten opzichte van 
1967. Hierdoor functioneert het gebouw nog goed, 
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maar doet het wat ouderwets aan. Zo staan er in 
het hele gebouw maar drie computers voor publiek 
gebruik. 

Functioneel zijn de Nationale Bibliotheek en de 
kantoren op tweede en derde verdieping totaal 
losgekoppeld. Op deze verdiepingen is heel de 
spanning en het gevoel met het gebouw verdwenen. 
Je zou het als zielloos kunnen omschrijven, omdat 
structuur en inrichting totaal niets met met elkaar 
te maken hebben. De kolommenstructuur is geheel 
dichtgebouwd met gipswanden. Hierdoor worden 
de kwaliteiten die het gebouw heeft ten aanzien van 
klimaatbeheersing en lichtinval totaal teniet gedaan. 
Naast de functionele scheiding die in het gebouw te 
zien is, is er ook een klimatologische scheiding in het 
gebouw. 

In 2010 zal het gebouw geheel in het be zit van de 
Nationale Bibliotheek komen. Dit is een aanleiding 
om kritisch naar het originele gebouw en de 
uitbreiding te kijken. Voor het nieuwe antwerp is het 
dan ook een uitdaging om er, met wat geleerd is van 
het gebouw, weer een geheel van te maken. 
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Dar es Salaam is sinds de onafhankelijkheid van de 
jaren '60 snel gegroeid. Door de sterke groei van 
de stad is openbare ruimte zeer schaars geworden. 
Binnen de stadsgrens is de ruimte zo optimaal 
mogelijk bebouwd met woningen, winkels, hotels en 
kantoren. Als je naar de kaart van de stad kijkt, zie 
je dat het groen steeds verder van het stadscentrum 
af komt te liggen. Niet alle inwoners van Dar es 
Salaam zijn even mabie! en groen is voor vee! 
mensen dus een onbereikbare luxe. Met name in het 
stadscentrum, waar de bebouwingsconcentratie het 
hoogst is, loopt de temperatuur in de loop van de dag 
altijd zeer hoog op. Bijkomend is de opwarming door 
het drukke autoverkeer, waardoor het overdag niet 
prettig verblijven is binnen het stadscentrum. 

Het Ieven speelt zich binnen de Tanzaniaanse 
cultuur vooral op straat af. Mensen ontmoeten 
er elkaar, maken een praatje ofhebben er hun 
winkeltje (doeka) aan de rand van de weg. Je kunt je 
voorstellen dat dit met een temperatuur van tussen 
de 30-35 graden Celsius niet altijd even prettig is. 

Binnen het stadscentrum zijn een aantal 
uitzonderingsgebieden waar het groen nog geen 
plaats heeft gemaakt voor bebouwing. De Nationale 
Bibliotheek ligt in een van deze gebieden, die 
gezamenlijk een groenzone door het stadscentrum 
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vormen. De ontstaansgeschiedenis van deze gebieden 
heeft tot de onafhankelijkheid een negatieve lading 
gehad. Diezelfde zones, die ooit als buffer tussen de 
Afrikaanse en Europese stadsdelen zijn aangelegd, 
zouden nu echter een bijdrage kunnen leveren aan 
het creeren van samenhang en oplossingen voor 
de eerder geschetste problemen ten aanzien van 
de hoge temperaturen. De groenzones bieden de 
mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige open bare 
ruimte binnen het stadscentrum te realiseren. Tevens 
bevinden deze zones zich op cruciale punten binnen 
het stadscentrum, precies daar waar wijken samen 
komen. Hier kunnen ze dus een belangrijke rol 
spelen als verbindingen tussen de wijken. 

lJc •molt' zom· tin· 11m ·g •r t'cn llt'gath'l't' l11din~ 
lmddln f...rtmtt'lt ,, de op/1)., i11~ ziirJ voor t'L'Il aantal 
pml1/cmu1 [,;,, 11 hd .;fwls L'lllnmr. 

Het gebied waar ik me mee bezig heb gehouden is de 
educatieve zone random de Nationale Bibliotheek. 
Ik ben begonnen met het bedenken van een concept 
voor dit gebied dat tussen Mchafukoge, Kivukoni en 
Upanga ligt. De belangrijkste uitgangspunten zijn 
dat de relatie tussen de drie wijken versterkt wordt, 
dat het groen dat random de openbare gebouwen ligt 
voor iedereen bereikbaar wordt en dat de Nationale 
Bibliotheek weer een prominente rol krijgt. 



Jrojectgebied 



OPEN PARK CONCEPT 

Het eerste concept gaat uit van de gedachte van een 
open parkzone. Het totale gebied wordt ontdaan van 
hekwerken en er wordt een parkachtige inrichting 
voor het gebied gemaakt. De gebouwen liggen als 
autonome blokken in het park en er bestaat totaal 
geen hierarchie in het plan . 

Door het gebied geheel open te stellen kan 
iedereen gebruik maken van de hoogwaardige, 
kwalitatieve ruimte die het centrum van Dar es 
Salaam zal doorsnijden. Aile wijken sluiten aan 
op de groenzone, die hierdoor als verbindend 
element tussen de wijken zal gaan functioneren. 
De voetgangersverbinding tussen de wijken wordt 
versterkt, waardoor ze beter op elkaar aansluiten. 

98 

GESLOTEN PARK CONCEPT 

Bij het tweede concept wordt de opzet van Mnazi 
Moja doorgetrokken over het hele gebied. De 
eilanden die er nu zijn blijven behouden, maar de 
binnengrenzen verdwijnen. Per groen eiland wordt 
een thema gekozen, waar het gebied zich op richt. 
Mnazi Moja is en blijft park, rondom de Universiteit 
en de Nationale Bibliotheek ontstaat een educatieve 
zone en de golfbaan blijft zijn functie behouden. 

Aileen mensen die in het gebied moeten zijn kunnen 
er naar binnen en er ontstaan groene oases in de 
stad. Het groene karakter van de gebieden zal door 
de harde grens op deze manier beschermd blijven. 
Het nadeel hiervan is dat niet iedereen gebruik kan 
maken van de groene zones en dat de verbindingen 
tussen de wijken niet beter worden. 



d~e concept gaat uit van het idee van d 
ontwJ1&eling van grote n camp . ferbij 
word d gehel groene zone. met uitzandering 
van de golfbaan en b t woongebi d. aan Jkaat 
gtJGoppel ndom bet gehele gebied zal een 
zeer ran parante en open afsdleiding komen te 
stwt die voor eenheid zorgt. Door bet gebied. 
geheel open te tellen lean iedereen gebruik maken 
van de hoogwaardig groen ruimte die bet 
centrum van Dar es alaam zal door nijden. Door 
voetgangersverbindingen tussen de wijken aan 
te leggen zal bet gebied ook functioneel gebruikt 
worden a1s doorgangsroute. • Avon is er d 
mogelijkheid het gebied deels af te sluiten zonder 

daarbij de verbinding tu sen de wijbn 
onderbreken. 

D or de koppelitag van grotn en ontspanning met 
ducatie krijgt onde js weer m aandacht in 

d stad. Dit was teven een van de belangrijkste 
uitgangspunten van de Nationale Bibliotbeek. 
Door interactie met d omgeving word n mensen 
uitgenodigd bet g b w t betreden. Ze worden 
nieuwsgierig gemaakt. Het gebied zal ook in eracti 
met de omliggende gebieden aan moeten gaan, 
om zo uit te nodigen gebruik te maken van de 
kwaliteiten van het gebied en de functi die bet 
huisvest. 



INFRASTRUCTUUR 

Met het campus concept als basis is verder 
ontworpen aan de inrichting van de groenwne 
rondom de Nationale Bibliotheek. Deze zone ligt 
tussen Mchafukoge en Upanga en raakt ook nog de 
wijk Kivukoni. 

Buiten dat we nu weten wat er zich in de groenwne 
afspeelt is het ook belangrijk om te weten wat er 
zich rondom dit gebied afspeelt. Voor de Nationale 
Bibliotheek zijn een tweetal wegen die aansluiten 
op deze wne van groot belang. Dit zijn Bibititi 
Mohammed Road en Maktaba Street. Deze zijn 
bij de analyse uitgebreid aan bod gekomen. De 
Nationale Bibliotheek ligt op een driesprong van 
wijken. Wanneer je op de kruising van Maktaba 
Street met Bibititi Mohammed Road bent, merk je 
dat dit een overgangsgebied is. Dit is het punt waar je 
het stadscentrum binnenkomt of verlaat. Het gebouw 
speelt dus een belangrijke rol in de beleving van het 
binnenkomen en verlaten van het stadscentrum. 
Om dat moment extra kracht bij te zetten zal er in 
de groenzone, ter plaatse van de bibliotheek, een 
accent gemaakt worden. Hier zal de stad het park 
binnenkomen. De Nationale Bibliotheek, kan w de 
schakel worden tussen de stad en de groenzone. Als 
een entree van het gebied zal het gebouw zich aan 
het einde van Maktaba Street kunnen manifesteren. 
Maktaba Street is nu een as die, vanuit het Askari 

Monument, de groene wne binnendringt. 

Uit de analyse is gebleken dat Bibititi Mohammed 
Road een grote barriere vormt tussen het 
groengebied, Mchafukoge en Kivukoni. De barriere 
is er vooral voor voetgangers, die de weg slecht 
over kunnen steken, maar ook visueel is deze weg 
zeer sterk aanwezig. Met vier rijbanen zorgt Bibititi 
Mohammed road ervoor dat er een grote lege ruimte 
tussen de wijken is ontstaan. 

Om deze leegte in de stad op te vullen is de 
groenzone doorgetrokken over de weg, tegen 
Mchafukoge aan. Op deze manier is Bibititi 
Mohammed Road geen weg meer tussen 
Mchafukoge en de groenzone van Upanga, maar een 
weg in het groene park. De visuele barriere vervalt en 
automobilisten rijden door het groen. 

Een andere ingreep is het verplaatsen van de 
parkeergelegenheden bij de gebouwen aan Bibititi 
Mohammed Road. De parkeerplaatsen zullen in het 
hart van de groenzone komen te liggen, onttrokken 
aan het zicht vanuit de straat. De gebouwen zullen 
hun toegang voor autds niet meer aan Bibititi 
Mohammed Road hebben. Het in- en uitvoegend 
verkeer, dat vaak vertragingen veroorzaakt, zal via 
Alykhan Street aan de noordzijde van de groenzone 
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het gebied kunnen bereiken. Verder zal Olympio 
Street komen te vervallen. Dit is de weg die de 
groenzone in twee delen opsplitst. Het gebied zal 
zo als een geheel gebruikt kunnen worden. Deze 
weg diende vooral voor bediening van de gebouwen 
in de groenzone. Dit zal echter overbodig worden, 
omdat aile gebouwen ontsloten zullen worden via 
Alykhan Street. De afstand voor automobilisten zal 
hierdoor iets Ianger worden. Het Ievert echter wei 
een aaneengesloten gebied op. 

Dat gebied zal als een doorlopend gebied gaan 
functioneren. De kavels die de gebouwen scheiden 
zullen opgeheven worden. De hekken die rondom 
het gebied staan zullen vervangen worden door 
een afscheiding rondom het gehele gebied. Deze 
afscheiding zal verder terug liggen vanaf de straat, 
waardoor de randen van de groenzone open gebied 
zijn. In de omheining zullen vee) openingen worden 
gecreeerd, waardoor voetgangers een vrije toegang 
en doorgang in en door het gebied. Hierdoor kunnen 
vee) van de inwoners van Upanga, die overdag 
in Mchafukoge werken, zich door de groenzone 
verplaatsen. Tussen de wijken ligt nu een kwalitatief 
en schaduwrijk park. Om de groenzone beter 
bereikbaar te maken voor voetgangers, zal op een 
punt de groenzone de stad ingetrokken worden. Dit 
punt zaJ de oversteekplaats worden voor voetgangers 

vanuit de stad naar de groenzone. Om te voorkomen 
dater een druk chaotisch kruispunt ontstaat, ligt 
deze oversteekplaats niet op een punt waar ook 
het autoverkeer over kan steken. Een klein stukje 
groen dat aanwezig is aan de rand van Mchafukoge 
wordt zo bij het park betrokken. Dit parkje is een 
eerste stap vanuit het stadscentrum de groenzone 
in. Dit zal een belangrijke schakel zijn in het 
voetgangersverkeer tussen de wijken. 
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INVLOED VAN HET KLIMAAT 

Een van de elementen die het interessant maakt 
om aan een ontwerp in een land als Tanzania te 
werken is het klimaat. Almeida is in zijn ontwerp 
zeer bewust met het klimaat omgegaan. De nadelen 
die het klimaat heeft; warmte, vocht, wind, zonlicht, 
heeft hij omgezet in voordelen. Deze voordelen zijn 
zowel klimatologisch als esthetisch. Oat is wat de 
Nationale Bibliotheek zo interessant maakt. 

Omgaan met het klimaat kan buiten het 
gebouwontwerp ook ingezet worden voor het 
stedenbouwkundig ontwerp. Het belang hiervan 
blijkt wanneer je door het centrum van Dar es 
Salaam loopt. De temperatuur ligt hier een aantal 
graden hoger als de temperatuur in de buitenwijken. 
Dit heeft verschillende oorzaken. 

Het centrum heeft een zeer hoge verkeersdruk. De 
auto's die de hele dag af en aan rijden stoten niet 
allen uitlaatgassen uit maar geven ook warmte af. 
Dit geldt tevens voor de gebouwen. Gebouwen 
worden steeds vaker gekoeld door aircosystemen 
die de warmte richting de straat uitstoten. Tevens 
houden de gebouwen in hun massa vee! warmte vast 
waardoor het met name 's avonds Ianger warm blijft. 
Steeds hogere wordende gebouwen ervoor dat de 
verkoelende zuidwesten wind geblokkeerd wordt. 
Dit alles zorgt er voor dat de temperatuur in het 

stadscentrum zeer hoog en onaangenaam is. 
Het groen rondom de Nationale BibJiotheek biedt 
vee! mogelijkheden om een aangename klimaatzone 
te creeren. Het zorgt niet aileen voor vee! 
schaduwrijke plaatsen, maar bomen hebben tevens 
de eigenschap wind af te koelen. Eerst is in kaart 
gebracht hoe de wind en zon van invloed zijn op het 
stadscentrum.Vervolgens zijn een aantal vuistregels 
opgesteld voor het stedenbouwkundige concept, om 
goed in te kunnen spelen op het locale klimaat. 

* De hoogte van gebouwen mag niet hoger zijn als 
toppen van de bomen. Dit heeft zowel esthetische als 
klimatologische redenen. De esthetische reden is dat 
het groene karakter van het gebied zeer belangrijk is. 
Als gebouwen niet boven de boomtoppen uitkomen, 
zullen ze ingelijst zijn door een band van groen. De 
klimatologische reden is dat hoge gebouwen een 
negatievere invloed op de wind hebben. Dit moet zo 
vee! mogelijk voorkomen worden binnen het gebied, 
omdat de wind een belangrijke verkoelende functie 
he eft. 

* Openingen in het gebied zijn altijd haaks op de 
richting van de zon of in de richting van de wind. 
Hierdoor zijn er langere perioden van schaduw op de 
doorgangen of worden de doorgangen gekloeld door 
de altijd aanwezige wind. 
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openingen in de richting van de wind 

lanen tussen de bomen voor doorw<;Jaien wind 
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INVLOED VAN DE CULTUUR 

Cultuur en architectuur hangen zeer sterk met elkaar 
samen. We zien steeds dat belangrijke culturele 
veranderingen ook invloed hebben gehad op de 
architectuur in Dares Salaam. Toen Tanzania in de 
jaren '60 onafhankelijk werd en Julius Neyerere aan 
de macht kwam, bracht dit een cultuurverandering 
met zich mee. Het sociale regime gaf hoge prioriteit 
aan gelijke rechten en educatie. Educatie was 
belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden. 

Ook in de architectuur werd gezocht naar een 
manier om de nieuw verworven vrijheid en hoop 
kracht bij te zetten. Een aantal Tanzaniaanse 
architecten zette het modernisme in om hun idealen 
te verwezenlijken. Het modernisme heeft zo zijn 
plaats ingenomen in de Tanzaniaanse geschiedenis 
en cultuur. Een cultuur die heel erg ver teruggaat 
in de tijd. Een bibliotheek is in het westen een 
normaal fenomeen, maar in Afrika is het geschreven 
woord nog maar amper honderd jaar geleden 
ge'introduceerd. Later zal ingegaan worden op wat 
dit betekent voor de Nationale Bibliotheek en de 
inrichting van de openbare ruimte. 

De Tanzaniaanse cultuur speelt zich vooral buiten 
af. Tot zo'n honderd jaar geleden vond vee! van 
de kennisoverdracht buiten plaats. Ambachten als 
jagen, boeren of vissen werden van vader op zoon 

overgebracht. Ook tradities en kennis werden door 
middel van het gesproken woord van persoon 
op persoon overgedragen. Direct contact tussen 
mensen is dan ook zeer belangrijk. Ook nu speelt 
een belangrijk dee! van het sociale Ieven zich nog 
buiten af. Mensen ontmoeten er elkaar, doen er aan 
ontspanning ofhebben er hun winkeltje(doeka). Je 
hoort constant overal muziek, toeterende auto's en 
pratende en handelende mensen. 

In het stedenbouwkundig antwerp is veel ruimte 
gereserveerd voor educatie en ontmoeting. Voor deze 
activiteiten is een zitelement ontworpen dat rekening 
houdt met het Tanzaniaanse klimaat. Het meubel 
beschermt de gebruiker tegen zon en regen en biedt 
zo een confortabele zitplaats in de groenzone. Op 
en rondom de meubels kunnen mensen elkaar 
ontmoeten of men kan er een geleend boek lezen. 
De zitelementen zullen dan ook een belangrijke rol 
gaan spelen in het sociale Ieven binnen het gebied. 
De meubels zijn gemaakt van beton, waarmee ze 
refereren aan het belangrijkste materiaal dat bij de 
Nationale Bibliotheek is toegepast. Door de ronde 
vorm heeft iedereen uitzicht op de groenzone en kan 
het niet als slaapbank gebruikt worden. Je kan rustig 
een boek lezen zonder dat iemand meekijkt. 
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Bij de analyse van de Nationale Bibliotheek van 
Almeida zijn een aantal belangrijke ontwerpthema's 
naar voren gekomen. In het ontwerp spelen 
klimaatbeheersing, Iicht, interactie met de omgeving, 
functionaliteit en beleving een zeer belangrijke rol. 
De latere uitbreiding ( 1998) van twee verdiepingen 
heeft deze thema's Iaten varen. Hierdoor raakt 
het gebouw met zichzelf in conflict. Het gebouw 
is hierdoor bijna schizofreen te noemen. Van 
buiten probeert het qua uiterlijk een eenheid te 
zijn, maar van binnen zijn het twee totaallos van 
elkaar functionerende gebouwen. Deze verschillen 
zijn herkenbaar in alle belangrijke thema's van het 
origineel ontwerp. 

Aanleiding voor de renovatie en het uitbreidings
ontwerp van het gebouw is het moment in 2010, 
waarop het gebouw geheel in bezit van de Nationale 
Bibliotheek zal komen. Het uitbreidingsontwerp 
gaat uit van een belangrijke rol voor de Nationale 
Bibliotheek binnen het centrum van Dares 
Salaam. In het stedenbouwkundig plan krijgt het 
gebied rondom de Nationale Bibliotheek weer 
aansluiting met de rest van de stad. Ook het 
gebouw zal opnieuw haar positie in dit nieuwe 
plan moeten vinden. Het originele gebouw heeft 
a1 een aantal belangrijke middelen hiervoor, zoals 
de grote trap aan de buitenzijde. Met respect voor 
Almeida's gebouw is een ontwerp gemaakt dat van 
de Nationale Bibliotheek weer een gebouw voor 
de toekomst maakt. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat het verlopen van de tijd in het gebouw te 
zien is. Het laat de stad zich bewust zijn van haar 
geschiedenis, maar kijkt ook zeker vooruit. Thema's 
als klimaatbeheersing, Iicht, interactie met de 
omgeving, functionaliteit en beleving spelen ook in 
het uitbreidingsontwerp een belangrijke rol. 
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HET PROGRAMMA 

De Nationale Bibliotheek heeft op dit moment een 
vloeroppervlakte van zo'n 4.000 m2, verdeeld over 
twee verdiepingen. Dit is al zo sinds 1967, het jaar 
van de bouw. Het gebouw is in 1998 uitgebreid 
met twee verdiepingen, maar dit geldt niet voor 
de bibliotheek zelf. De twee verdiepingen die zijn 
toegevoegd zijn eigendom van een privaat bedrijf, 
dat deze verdiepingen tot 2010 zal gebruiken. 

Voor het nieuwe antwerp worden behalve uiterlijke 
veranderingen ook belangrijke programmatische 
veranderen doorgevoerd. De Nationale Bibliotheek 
zal een kenniscentrum worden in de breedste zin 
van het woord, voor iedereen toegankelijk. Doordat 
de bibliotheek lang stil is blijven staan ontbreekt 
het contact met de nieuwe generatie Tanzaniaanse 
intellectuelen, die opgroeien in het digitale tijdperk. 
Maar niet aileen deze mensen moeten weer nauwer 
bij de Nationale Bibliotheek betrokken raken. Lang 
heeft de bibliotheek, door uitstraling en positie, een 
belangrijke inspirerende werking gehad. Wanneer 
analfabeten betrokken raken bij het gebouw kunnen 
ook zij ge'inspireerd raken om educatie te volgen. 
Brede toegankelijkheid is dus van wezenlijk belang. 

ANALFABETEN 
In Tanzania leeft een grote groep mensen, die niet 
kan profiteren van de kennis die aanwezig is in de 

Nationale Bibliotheek. Oorzaak hiervan is dat zij niet 
kunnen lezen en schrijven. Om ook deze mensen 
bij het gebouw te betrekken, wordt een tweetal 
functies toegevoegd. Ten eerste zal er een podium 
gemaakt worden waar ruimte is voor entertainment, 
voorlichting en educatie. Op dit podium, dat grote 
binding zal hebben met de openbare ruimte, kan 
informatie verspreid worden via woord en beeld. 
Hierdoor kan iedereen, alfabeet en analfabeet, kennis 
nemen van deze informatie. 

Verder zal er naast het gewone archief ook nog een 
audiovisueel archief in het gebouw komen. Hier kan 
door middel van beeld en geluid informatie gegeven 
worden over de historie van Tanzania, belangrijke 
nieuwsfeiten en cultuur. Door het toevoegen 
van functies die door iedereen gebruikt kunnen 
worden zal de Nationale Bibliotheek meer binding 
krijgen met de bevolking. Op deze manier krijgen 
analfabeten meer kans op informatievoorziening en 
worden ze gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen 
en educatie te volgen. 

Om ook de binding met jonge intellectuelen niet 
te verliezen is het programma verder uitgebreid 
met een multimedia ruimte. Hier staan computers 
waarmee informatie op het internet gezocht kan 
worden. In Dares Salaam zijn al vele internetcafes 
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te vinden. Deze zijn voor vee! mensen echter niet 
betaalbaar. Door in de Nationale Bibliotheek een 
internetvoorziening aan te bieden wordt deze 
informatiebron beter bereikbaar, wat zalleiden 

IOIIH19 

larras 

rc111ef 

tot grotere betrokkenheid bij de bibliotheek. 
Verder zal er een uitbreiding van de oppervlakte 
van de bibliotheekruimte komen en wordt er een 
auditorium aan het gebouw toegevoegd. 

bunenruimle 

poa1um builenruimle 
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INDEX PLATTEGRONDEN 
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DE SCHAAL VAN HET GEBOUW 
van stedelijk blok tot paviljoen 

Met de bestaande vier verdiepingen vormt de 
Nationale Bibliotheek een stevig stedelijk blok. De 
hoogte is zo'n vijftien meter. Wanneer je het gebouw 
vanuit Maktaba Road bekijkt heb je niet het idee 
dat je naar de groenzone rijd. Een van de spelregels 
voor de groenzone is dat de gebouwen niet boven 
de boomgrens uit mogen komen. De Nationale 
Bibliotheek doet dit echter wei, dus zou jeer aan 
kunnen denken om bijvoorbeeld een verdieping van 
het gebouw te verwijderen. 

Een ander argument dat pleit voor het verwijderen 
van een verdieping is de veiligheid. De bibliotheek 
is van origine twee verdiepingen hoog en berekend 
op het toevoegen van een extra verdieping. Almeida 
zelf zegt hierover dat het toevoegen van deze twee 
verdiepingen een groot risico oplevert. Op dit 
moment doen de bovenste twee verdiepingen dienst 
als kantoorruimte. Zodra deze verdiepingen in 2010 
vrij komen zullen hier ook boeken komen te staan. 
Aangezien de belasting hiervan veel hoger is dan de 
belasting bij de huidige bestemming is het risico voor 
de constructie groot. 

Door de verwijdering van een verdieping krijgt het 
gebouw weer meer de paviljoenuitstraling die het 
originele gebouw ook had. 

Het gebouw nestelt zich weer tussen de bomen en 
zal minder over komen als een groot stedelijk blok. 
De benadering vanuit zowel Bibititi Mohammed 
Road als Maktaba Street (zie afbeelding) zal sterk 
veranderen. Het vloeroppervlak dat verloren gaat 
door het verwijderen van de derde verdieping zal 
ondergronds teruggeplaatst worden (zie hoofdstuk: 
het programma). 

Het onder de grond plaatsten van een deel van 
het gebouw heeft grote voordelen. Naast de extra 
ruimte die ontstaat voor groen, lost het ook een 
klimatologisch probleem binnen het gebouw op. 
Onder de grond zal het archief geplaatst worden. 
Hier kan het in een apart compartiment volledig 
geklimatiseerd worden. 

Op dit moment bevindt het magazijn van de 
bibliotheek zich op de begane grond en de eerste 
verdieping van het gebouw. Doordat het gebouw 
volledig natuurlijk geventileerd wordt, kan het 
warme, vochtige klimaat deze boeken aantasten. 
Door de boeken onder de grond te plaatsen blijft 
de natuurlijke luchtstroom door het gebouw 
gegarandeerd, orndat er dan geen afgesloten ruimten 
nodig zijn op de bovengrondse verdiepingen. 
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schaal van hel gebouw 1967 
duidelijk is to zi n ct-the/ gebouw 
ingekaderd IS in he/ groen 

schaal van hel gebouw 1998 
duidelijk i I zien dat het gebouw 
niet meer ingekaderd is in he/ groen 
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SCHAKEL TUSSEN PARK EN STAD 
De drie pleinen 

De Nationale Bibliotheek heeft een belangrijke 
rol in het nieuwe stedenbouwkundig plan. Als 
enige gebouw van de groenzone ligt het niet in het 
groen, maar aan de rand waar de stad het groen 
binnenkomt. Hierdoor is het gebouw een belangrijke 
schakel tussen de stad en de groenzone. 

Doordat de hele groenzone een groot toegankelijk 
gebied is geworden, is de orientatie van de Nationale 
Bibliotheek veranderd. Het gebouw kan nu vanuit 
alle richtingen benaderd worden. Aan de westzijde 
van het gebouw is een loopbrug ontworpen die 
toegang biedt tot het park. Mede door de introductie 
van de voetgangerstoegang in Mchafukoge, zullen 
veel mensen de bibliotheek en het park vanuit deze 
richting benaderen. 

Het gebouw is een scharnier tussen de stad en het 
park. Aan Bibititi Mohammed Road is een stedelijk 
plein (1) ontworpen. Dit laat zien dat de stad op dit 
punt de groenzone binnenkomt. Het plein is bekleed 
met grote betonnen tegels. Aan dit stedelijk plein ligt 
de hoofdingang van de bibliotheek. 

Waar het stedelijk plein de Nationale Bibliotheek 
raakt, ligt de toegang tot het bibliotheekplein (2). 
Dit is een verdiept plein aan de westzijde van het 
gebouw. Door dit verdiepte plein komt het archief, 

dat onder de grond is geplaatst, in het zicht. Het 
plein dringt ter plaatse van de patio de bibliotheek 
binnen en loopt zo door tot in het hart van het 
gebouw. Ter plaatse van de patio ontstaat een grote 
opening aan de onderzijde van het gebouw. Door 
het bibliotheekplein claimt de Nationale Bibliotheek 
zijn eigen stukje openbare ruimte. Het plein is 
voorzien van een groot podium, waar voorlichting en 
optredens plaats kunnen vinden. Verder staan er een 
aantal vaste meubels op het plein, waar mensen in de 
schaduw van een boom een boek kunnen lezen. 

Aan de parkzijde van de Nationale Bibliotheek is een 
houten terras (3) ontworpen. Dit is het derde plein 
dat aan de bibliotheek ligt. Op dit terras kunnen 
verkopers hun kraampjes uitstallen en kunnen 
activiteiten plaatsvinden, die aan het park gelieerd 
zijn. Aan dit plein ligt tevens de toegang tot de 
kinderbibliotheek, die via een loopbrug over het 
bibliotheekplein bereikbaar is. 

De drie pleinen, die de overgang tussen de stad en 
het park markeren, worden aan elkaar gekoppeld 
door een bamboe loopbrug. De loopbrug is voorzien 
van een grote luifel, die zorgt voor schaduw. De 
luifel vormt tevens het dak van het podium op het 
bibliotheekplein. 
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STEDELIJK PLEIN 

Het stedelijk plein is het verlengstuk van Bibititi 
Mohammed Road. De grote trap die de entree voor 
de hoofdbibliotheek is, speelt een belangrijke rol op 
dit plein. De trap komt duidelijk in het zicht en kan 
zich op het grote, open plein duidelijk manifesteren 
als belangrijk toegangselement. In de huidige situatie 
(2006) is de trap bijna aan het zicht onttrokken 
door het hoge hek en de beplanting, die voor de 
bibliotheek staan. In het nieuwe ontwerp is de trap 
weer van grote afstand zichtbaar vanuit Maktaba 
Street. Door de gewijzigde orientatie van 
het gebied is de trap veranderd. Het hele gebied is nu 
meer gericht op de nieuwe voetgangersroute en het 
park. Het onderste deel van de trap is dan ook 180 
graden gedraaid. Het plein heeft een kleine afstand 
tot het bibliotheekgebouw. Deze afstand wordt 
gecreeerd door de toegangshellingbaan, die naar het 
bibliotheekplein leidt. Zo komt het gebouw, vanuit de 
stadszijde bezien, op een sokkel te staan. Het heeft nu 
meer volume aan de stadszijde dan aan de parkzijde, 
waar het gebouw meer de schaal van een paviljoen 
aanneemt. 
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BIBLIOTHEEKPLEIN 

Het bibliotheekplein is een verlengstuk van de patio 
van de Nationale Bibliotheek. Het plein is zowel 
vanuit het stedelijk plein als vanuit de bibliotheek 
bereikbaar. Gebruikers van de bibliotheek kunnen 
er een hoek lezen, naar een optreden of voorlichting 
kijken of ontspannen. 

Naast het gegeven dat het verdiepen van het 
bibliotheekplein ervoor zorgt dat het gebouw zijn 
eigen buitenruimte kan claimen, toont het oak de 
activiteiten van de bibliotheek, die onder de grand 
plaatsvinden. Hier zijn het distributiecentrum en 
het archief te vinden. Vorm en structuur van het 
bibliotheekplein zijn net als die van de Nationale 
Bibliotheek zelf, zeer strak en ortagonaal. De 
maatverhoudingen die toegepast zijn in het antwerp 
van het bibliotheekgebouw, zijn overgenomen in het 
antwerp van het plein. Op deze mannier krijg je een 
zeer geleidelijke overgang tussen de openbare ruimte 
van het park, het plein en de Nationale Bibliotheek. 
Dit is vooral duidelijk te zien in de doorsnede over 
het plein (pag. 140). 

Op het plein is een tuin ontworpen die refereert 
aan het informele karakter van de groenzone. Er is 
gekozen voor een organische vorm, die een beweging 
maakt vanuit het bibliotheekplein naar de patio's in 
het midden van de Nationale Bibliotheek. De tuin is 

ingericht met beplanting en vaste zitmeubels. Deze 
zijn zo geplaatst dat er schaduwrijke zitplaatsen 
ontstaan. Naast de tuin is er nag een belangrijk 
element op het bibliotheekplein. Dit is het verhoogde 
podium, dat oak vanuit het plein naar de patio 
van de Nationale Bibliotheek doorloopt. Boven het 
meest linkse deel van het podium loopt de bamboe 
loopbrug. De luifel van de loopbrug voorziet het 
podium van schaduw. Aan de rand van het podium 
kunnen stoelen geplaatst worden voor het publiek. 
Zowel de pleinwand, de tuinvloer als het podium 
zijn van hout gemaakt. Het overige vloeroppervlak 
is van beton. Hierdoor wordt door een verschil 
in materialisering onderscheid gemaakt tussen 
verkeersruimte en verblijfsgebied. 

Het podium loopt door langs de gevel van het archief 
naar de patio's van het gebouw. Aan de meest rechtse 
zijde van het plein breidt het podium zich weer 
verder uit. Hier is een ruimte gemaakt waar mensen 
binnen de grens van de Nationale Bibliotheek een 
boek of tijdschrift kunnen lezen, zonder dit te huren. 
Door deze verhoging ontstaat een natuurlijke grens 
tussen de openbare ruimte en de ruimte van de 
bibliotheek. Op deze verhoging ligt tevens de trap die 
toegang tot de bibliotheek verschaft. 

134 



• 
H 

R 

IWll 

135 

D 
........ ' 

bultenruirrlt . bib 1th e~e k 
' ' 

-



l- -
J 

j 

De onderstaande doorsnede over het bibliotheekplein laat 
duidelijk zien hoe het plein onder de patio's van het gebouw 
door loopt. De open bare ruimte wordt als het ware de 
Nationale Bibliotheek ingezogen. Verder is goed te z1en hoe 
de loopbrug, vanuit het park, bezit neemt van een deel van het 
bibliotheekplein. 
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ZITELEMENT VA HET BIBLIOTHEEK PLEIN 
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Op deze atbeelding van het 
bibliotheekplein is te zien hoe 
de tuin de patio van het gebouw 
binnen loopt. Over het pl ein is een 
loopbrug zichtbaar die toegang 
biedt tot de kinderbibliotheek. 
Achterrn de patio is de trap tc 
zien d toegang verschaft tot do 
bibliotheek. 



Parkplein 

Het parkplein is eigelijk meer een terras als een 
plein. Het houten plein verzorgt de aansluiting 
van de Nationale Bibliotheek met het park. Op het 
terras kunnen activiteiten plaatsvinden die nauw 
samenhangen met het gebruik van het park. Zo 
kunnen er winkeltjes staan waar eten en drinken 
verkocht wordt. Maar ook verkopers van boeken 
en kunst kunnen het parkplein in gebruik gaan 
nemen. Dit zou een mooie aanvulling vormen op het 
educatieve karakter van het park. 





Bamboe loopbrug 

De drie pleinen die rondom de bibliotheek staan 
worden aan elkaar gekoppeld door een bamboe 
loopbrug. In het nieuwe ontwerp van de Nationale 
Bibliotheek zal het materiaal bamboe een belangrijke 
rol spelen. Bamboe komt zowel voor in de inrichting 
als in de nieuwe gevel. 

De bamboe brug ligt op een van de belangrijkste 
looproutes door de groenzone. De brug is overdekt 
om de mensen die de route passeren te beschermen 
tegen de zon. De loopbrug is een zeer karakteristieke 
en herkenbare bamboe constructie die de drie 
pleinen aan elkaar koppelt. Daarnaast wordt door 
de positie de nadruk gelegd op de ruimte tussen 
bibliotheek en loopbrug. 

De loopbrug refereert, door materiaal en de 
strakke vorm, aan de Nationale Bibliotheek. Het 
maatsysteem dat daar is toegepast is ook voor de 
loopbrug gebruikt. Wanneer over de brug gelopen 
wordt kunnen de overeenkomsten dan ook duidelijk 
ervaren worden, omdat de brug het zicht richting de 
bibliotheek open laat. 

Naast loopbrug, kan de bamboe constructie ook als 
zitelement en tribune dienen. Vanuit de loopbrug 
heb je uitzicht over het bibliotheekplein en de 
westgevel van de bibliotheek. De loopbrug is zowel 
voor het bibliotheekplein als voor de Nationale 
Bibliotheek zeer belangrijk. 

,• 
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De bamboe loopbrug staat gedeeltelijk in het park 
en gedeeltelijk in het bibliotheekplein. Door de 
loopbrug worden deze twee delen van de openbare 
ruimte met elkaar verbonden. Het dak van de 
loopbrug is tevens een luifel voor het podium dat 
onder de loopbrug ligt. Hierdoor heeft de loopbrug 
ook nog een directe functionaliteit voor het 
bibliotheekplein. 

Het dak van de loopbrug is een aantal graden 
gekanteld, waardoor het zicht op de bibliotheek 
verruimd wordt. Hierdoor zijn vanuit de loopbrug 
aile toegangen tot de bibliotheek waarneembaar. De 
loopbrug en de bibliotheek spelen zo samen een spel 
dat de voorbijganger moet uitdagen de Nationale 
Bibliotheek te betreden. 
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OMGANG MET HET ORIGINEEL 
ONTWERP 
renovatie en vernieuwing van de begane grond en 1 e verdieping 

De waarde van de Nationale Bibliotheek uit 1967 is 
zowel architectonisch als historisch en emotioneel 
zeer groot. Door het verlopen van de tijd kent het 
originele gebouw van Almeida echter veel gebreken. 
Aan het originele gebouw is nooit veel gedaan. 
Behalve bij de verbouwing van 1998, toen de gevel 
roze en wit is geschilderd. 

Een belangrijke eerste ingreep is dan ook het 
repareren van het aangetaste beton en het 
verwijderen van de verf die aangebracht is op 
het beton van de kolommen en de balken van de 
buitengevel. 

Het gebouw zal op de begane grond en eerste 
verdieping zo veel mogelijk in de oude staat hersteld 
worden. De as best zonnepanelen zij n vervuild en a an 
vervanging toe. De nieuwe panelen zullen gemaakt 
worden van ferro-cement, een zeer licht beton-
look materiaal, waarmee de vorm van de originele 
panelen ge"imiteerd kan worden. De gevel van de 
tweede verdieping zal geheel gestript worden. Alleen 
de constructie van deze verdieping zal behouden 
blijven. Op de invulling van de gevel zallater verder 
ingegaan worden. De ingrepen die aan de gevel 
gedaan worden zijn voor de eerste twee verdiepingen 
vooral gericht op renovatie. Van binnen zal het 
gebouw echter grotere veranderingen ondergaan. 

Behalve de vernieuwing van het interieur zullen er 
in het gebouw nog een aantal grote veranderingen 
plaatsvinden. 

In het originele gebouw staat de toiletgroep in het 
midden van de twee patio's. Deze toiletgroep wordt 
verplaatst naar de achterzijde van het gebouw waar 
opslagruimte is. De gehele achterbouw is opnieuw 
ontworpen wat in de nieuwe plattegronden (pag. 
160) te zien is. Door het verplaatsen van de 
toiletgroep wordt een grote patio gecreeerd. De 
lucht van de toiletten wordt naar de buitenzijde 
van het gebouw verplaatst en er kan meer licht 
en wind het gebouw binnenkomen. Een ander 
belangrijk argument om de toiletgroep te verplaatsen 
is de veranderde orientatie van het gebied en het 
toevoegen van het bibliotheekplein. De patio kan nu 
via het bibliotheekplein voUedig gebruikt worden en 
ingekeken worden. 

De veranderde orientatie heeft tot nog meer 
veranderingen aan het gebouw geleid. De entree van 
de kinderbibliotheek is verplaatst naar het park en 
de richting van de grote trap is 180 graden gedraaid, 
richting de belangrijke toegangsroutes tot het gebied. 
Door deze verandering reageert het gebouw meer op 
haar omgeving en wordt het beter benaderbaar voor 
bezoekers. 
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Op de tweede verdieping is de vloer boven het 
bibliotheekplein verwijderd. De ruimte die hierdoor 
binnen het gebouw ontstaat is twee verdiepingen 
hoog. Deze ruimte zal als auditorium gebruikt gaan 
worden. Er wordt een tribune geplaatst, die zowel 
vanaf eerste verdieping als de tweede verdieping 
bereikbaar is. 

l'M:Ufw-
J Cofllr.,. Dut 
'h:aJIDIC* 

pi<Jttegrond 0 (1 967) 

Op de onderstaande afbeeldingen is een overzicht 
te zien van de veranderingen die aan het originele 
gebouw zijn aangebracht. Met rood is aangegeven 
welke gebouwdelen verwijderd, danwel verbouwd 
zijn. De resultaten van deze veranderingen zijn te 
zien in de plattegronden en doorsneden die op de 
volgende pagina's zijn afgebeeld. 
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INDEX PLATTEGRONDEN 

A hoofdingang N hoofd trappenhuis 
B foyer p leesruimte 
l; entree kinderbibliotheek Q aankondig1ngen 
0 entree bibliotheekplein R opslag 
E biblioth eekruimte s boeken drukkcn/distri butie 
F kinderbibl iotheek T toiletten 
G audiovisueel archie! u lift 
H hoofd archie! v controle bali e 
I multimedia centrum w terras 
j auditorium X wachtkamer 
K klaslokaal y bali e 
L kantoor z llevoorr dingsdock 
11:1 personeelsrUim te 

doorsnede nieuwe antwerp: 
duidelijk te zien is dat de vloer van de 2e vcrdiep1ng is onderbrok n 
on een dubbel hog ruimte voor h ~ t uditori um te creeren 
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CONTRAST TUSSEN OUD EN NIEUW 
het verloop van de tijd zichtbaar in het gebouw 

Het was belangrijk voor mij om het nieuwe ontwerp 
van de Nationale Bibliotheek een verhaal te Iaten 
vertellen. Oude waarden en uitgangspunten komen 
naast nieuwe te staan en moeten elkaar gaan 
aanvullen en versterken. Daarom heb ik voor het 
ontwerp van de gevel duidelijk gezocht naar een 
contrast met het ontwerp uit 1967, waarvan ik de 
gevels zo vee! mogelijk intact laat. Hoewel ik de 
confrontatie tussen 1967 en het nieuwe ontwerp 
duidelijk wilde Iaten zien, wilde ik wei dat de 
uitgangspunten gelijk zijn. 

Ik heb lang geworsteld met het ontwerp van de 
nieuwe gevel. Dit werd mede veroorzaakt door de 
kwaliteit van de gevel van het bestaande gebouw. 
Deze is zowel qua ontwerp als op het gebied van 
klimaatbeheersing zeer sterk. Een belangrijk thema 
in het nieuwe ontwerp is het gebruik van bamboe. 
Ik ben gaan onderzoeken hoe ik bamboe in kon 
zetten in combinatie met de andere belangrijke 
ontwerpthema's als klimaatbeheersing en lichtinval. 
De originele asbest zonnepanelen Iaten gefilterd 
zonlicht en de wind in het gebouw toe. Door de 
afstand van het paneel tot het gebouw wordt de 
gevel niet opgewarmd en blijft de temperatuur in 
het gebouw laag. In het nieuwe ontwerp wilde ik 
ditzelfde principe toe gaan passen, maar dan met 
nieuwe middelen. 

genomen v<~nuit de p<~tio van de Nation <~ le 

Bibliotheek. Om de doorgang met buiten af te sluiten is een 
bamboe hek in de opening gepla tst. Naast het feit dat het hek 
beschermt , z.orgt het ook voor een gefiltcrde lichtinval, waardoor 
een z.ecr prc ttige koele ruimte ontstaat. Op de volgende p gina 
is een aantal projecten te z:ien die ik voor mijn gevelonderz.oek 
bestudeerd heb. 
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De nieuwe gevel 

De oude gevel is een statische gevel. De gevels 
die door de zon belast worden zijn bekleed met 
de vaste zonnepanelen. Voor de gevel van de 
kelderverdieping en de tweede verdieping heb ik een 
dynamische gevel ontworpen, die kan reageren op 
het klimaat. Wanneer de gevel niet belast wordt door 
de zon kunnen panelen open gezet worden, zodat er 
meer Iicht het gebouw binnenkomt en er vanuit de 
bibliotheek meer zicht is op de omgeving. Wanneer 
de zon wei op de gevel gericht is, kan door middel 
van het schuiven met panelen de intensiteit van het 
zonlicht geregeld worden. 

De panelen zijn gemaakt van een stalen frame 
dat bekleed is met bamboe. Dit is een zeer Iicht 
materiaal, dat niet aileen als stengel verwerkt kan 
worden, maar ook als plaat of plank. Er is dus 
een zeer grote ontwerpvrijheid. Met bamboe als 
materiaal ben ik op zoek gegaan naar een patroon 
voor de gevel. Voor dit patroon heb ik gekeken 
naar Tanzaniaanse kunst, kleding en patronen 
die terugkomen in het gebouw. Hiermee ben ik 
paneelstructuren gaan ontwerpen, die gefilterd Iicht 
en Iucht tot het gebouw toelaten. Het uiteindelijk 
on twerp is een letterlijke vertaling van het toegepaste 
materiaal. Het is een paneel waarin een patroon van 
bamboe stengels te zien is. 

Inspiratiebronnen hiervoor was de wijze waarop 
gebouwconstructies in Tanzania tot stand komen. 
Bij bouwprojecten in Dar es Salaam worden vloeren 
altijd tijdelijk ondersteund door een oerwoud aan 
bamboe stempels, wat een zeer levendig beeld 
oplevert. Het tijdelijke beeld wat dit oplevert wilde ik 
gebruiken in de gevel van mijn gebouw. 
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Bamboe een zeer geschikte gevelbekleding in 
het tropische Tanzaniaanse klimaat doordat 
het goed hestand tegen de warme en vochtige 
weersomstandigheden. 

Het effect van de lichtinval is te zien op de begane 
grand van de Nationale Bibliotheek, waar een 
patio door een bamboe hek afgesloten is van de 
buitenruimte. Oak een zeer interessante referentie 
hierbij is een kerk gevel ontworpen door Lina bo 
Bardi. Voor beide gevels zijn op een kleine afstand 
ten opzichte van elkaar bamboe stengels geplaatst, 
die gefilterd zoo en Iicht doorlaten. 

Voor het antwerp van het uiteindelijke patroon heb 
ik een negatief afbeelding gemaakt van bamboe 
stengels. De vorm van bamboe stengels is uit de 
gevelpane\en geperforeerd. Het omkeren van het 
patroon heeft een belangrijke reden. Door het 
omkeren van het patroon worden in het gebouw, 
door inval van zonlicht de bamboe stengels als 
lichtstralen op wanden en vloeren geprojecteerd. 
Zander dat bamboe als materiaal toegepast wordt 
in het interieur, speelt het door de lichtinval tach 
een belangrijke rol in de sfeer die op de nieuwe 
verdiepingen ontstaat. 

De nieuw gevelpanelen zijn zeer uitgesproken qua 

vormgeving. Maar oak de bestaande gevel uit 1967 
was zeer uitgesproken. Ondanks de contrasterende 
vormgeving zijn de ideeen en uitgangspunten achter 
de gevels hetzelfde. Doordat het originele antwerp 
tussen de twee uitbreidingsverdiepingen in zit wordt 
de nadruk extra op het originele antwerp gevestigd. 

DE VIJFDE GEVEL 
Be halve de vier gevels is oak het dak van de 
Nationale Bibliotheek opnieuw ontworpen. Het 
antwerp is gebaseerd op het dak van de loopbrug. 
Hierdoor ontstaat samenhang tussen het gebouw en 
de loopbrug. Het tussenliggende bibliotheekplein 
krijgt hierdoor extra betekenis. Op het dak zal een 
vijfde gevel ontworpen worden die belangrijk is voor 
de klimaatbeheersing. De bamboe constructie die 
op het dak gebouwd wordt, zorgt dat de zan niet 
direct op het dakvlak schijnt. Hierdoor kan de zan 
het dak niet direct opwarmen en zal de tempratuur 
in het gebouw minder hoog zijn. Het dak is lichtelijk 
opgetild waardoor de wind de ruimte tussen het dak 
en het klimaatdak kan koelen en vocht afgevoerd kan 
worden. Het klimaatdak is gebouwd op restanten 
van de kolommen van de derde verdieping. Op 
het dak zijn banen gemaakt, waarover gelopen kan 
worden zodat beschadigde delen van het klimaatdak 
vervangen kunnen worden. 
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DE INRICHTING 
klimaatbeheersing en lichtinval 

Voor de inrichting van de Nationale Bibliotheek is 
bewust rekening gehouden met klimaatbeheersing 
en lichtinval. Een ander duidelijk uitgangspunt dat 
ik mijzelf gesteld heb, is dat het gebouw weer als een 
geheel moet functioneren. 

Op pagina 114, haal ik een quote aan die Wiel Arets 
heeft Iaten optekenen in zijn boek "living library" 
over de Universiteits Bibliotheek van Utrecht. 
Deze quote luidt, ':4. library is a building were you 
collectively do something individual". In deze zin 
zit naar mijn mening een belangrijke boodschap 
verpakt. Een bibliotheekbezoek is een prive 
aangelegenheid. In een bibliotheek moet dan ook de 
mogelijkheid aanwezig zijn om een intieme plaats op 
te zoeken om een boek te lezen. 

In de huidige bibliotheek zijn een aantal grote 
leeszalen. Er is geen differentiatie in het soort 
leesplaatsen en de zalen zijn sterk naar binnen 
gericht. Ik wil voor het nieuwe ontwerp dat er een 
duidelijk diversiteit is aan leesplaatsen. Er zijn een 
aantal prive plaatsen maar ook zijn er tafels voor 
kleine of grotere groepen. De positie van zitplaatsen 
is zeer verschillend. Zo zijn er plaatsen aan de 
straatkant, de parkkant, langs de gevel bij de patio's 
en op het terras. 

INDELING 
Door de patio wordt het gebouw opgesplitst in twee 
delen. Deze tweedeling speelt een belangrijke rol in 
de indeling van het gebouw. De hoofdindeling van 
het gebouw is gekoppeld aan de geluidsbelasting 
rondom het gebouw. 

Aan de zijde van Bibititi Mohammed Road is 
een hoge geluidsbelasting. Hier zijn dan ook 
de functies geplaatst die het minst last hebben 
van achtergrondgeluiden. Hier vind je o.a. de 
kinderbibliotheek, de hoofdentree, kantoren en 
het multimediacentrum. Aan de andere kant van 
de patio zitten functies die minder geluidsoverlast 
kunnen verdragen. Hier is het grootste gedeelte van 
de bibliotheekruimte, het terras, het audiovisuele 
archief en onder de grond is het archief. 

(de plattegronden zijn te vinden in ~1et hoofdstuk 
gebouwprograrnrna op pagina 124) 

Het gebouw heeft een grote open structuur. Om het 
klimaatsysteem van cross ventilation goed te Iaten 
functioneren, moeten de ruimtes zo open mogelijk 
blijven. Om toch intieme ruimtes te creeren heb ik 
een ruimtelijk concept bedacht, dat zowel inspeelt op 
de klimaatbeheersing en lichtinval alsop het creeren 
van diverse leesruimtes. 
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BOEKENKASTEN 
Voor de inrichting van het gebouw zijn een 
tweetal boekenkasten ontworpen. Het zijn hoge 
en !age kasten die ieder hun eigen ral binnen het 
inrichtingsconcept spelen. 

Zo zijn aile hoge boekenkasten in de richting van 
de wind geplaatst. Hierdoor blokkeren ze de wind 
niet en wordt het gebouw optimaal gekoeld. Ze 
zijn zodanig in de ruimte gepositioneerd, dat ze de 
ruimte opdelen in meerdere openruimten. Door 
de plaatsing ontstaan diverse leesruimten in het 
gebouw. De hoge kasten zijn altijd in het midden 
van de ruimte geplaatst. Hier komt minder zonlicht, 
waardoor boeken minder snel beschadigd raken. 
Door de hoge kasten in het midden te plaatsen, 
ontstaan leesplaatsen aan de rand van de ruimte. 

Deze leesplaatsen worden ingericht met de !age 
boekenkasten. De !age boekenkasten staan vaak 
dwars tegen de richting van de wind opgesteld. Door 
de grate verdiepingshoogte van 3,5 meter heeft de 
wind voldoende ruimte om door het gebouw heen 
te waaien en kan er vee! natuurlijk Iicht het gebouw 
binnen schijnen. De !age boekenkasten hebben een 
dubbele functie. Behalve dat ze de verkeersruimten 
scheiden van de leesruimten, kunnen de 1,10 meter 
hoge kasten ook gebruikt worden als tafel. Iemand 

die een boek uit een kast pakt kan staand aan 
deze kasten een boek lezen. De afstand tussen het 
uitzoeken van een boek en het lezen van een boek 
wordt hierdoor vee! kleiner. 

De leesplaatsen zijn zo vee! mogelijk georganiseerd 
aan de gevel van het gebouw. Door de !age kasten 
worden de ruimten langs de gevel opgedeeld in 
grate en kleine leesruimten. Aan de gevel komt 
vee! natuurlijk Iicht het gebouw binnen. Hierdoor 
hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van 
andere lichtbronnen, wat een grate energiebesparing 
oplevert. Tevens heeft de bibliotheekbezoeker meer 
binding met de omgeving, doordat hij aan de gevel 
van het gebouw zit. Dit heeft ook zijn uitwerking op 
de passanten van de bibliotheek, die op afstand de 
activiteiten in het gebouw kunnen waarnemen. Op 
de onderstaande afbeeldingen is het principe van de 
inrichting afgebeeld. Je kunt zien hoe de inrichting 
is afgestemd op de lichtinval en de windrichting. 
Naast de boekenkasten zijn voor de inrichting van de 
Nationale Bibliotheek ook een aantal kantoorruimten 
en een leesmeubel ontworpen. 

BIBLIOTHEEK LEESMEUBEL 
Naast de tafels en stoelen die in de leesruimtes staan 
is er ook een leesmeubel voor in de bibliotheek 
ontworpen. Het meubel is een afgeleide van 
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afbeelding van de principes van de inrichting Op de doorsnedes 
is te zien hoe de hoge kasten de ruimte in twee delen opsplitst 
waardoor !wee leesruimtes ontstaan. Verder is te zicn hoe de 
wind zich door het gebouw kan ve rplaatsen en waar het meeste 
Iicht in de doorsnede het gebouw in komt. 

Onder: 

op deze parrallel projectie is de indeling van de 1 e vcrdieping te 
zi en. te zien is hoe doormiddel van kasten leesruimtes worden 
gecreeerd. De leesruimtes ondersch eiden zich verder door een 
afwijkencle vloe rbekleding. 



de leesmeubels die voor de groenzone en het 
bibliotheekpark zijn ontworpen. Het uitgangspunt 
van de meubels van het park en de groenzone is 
het creeren van een buitenruimte, waar gelezen 
kan worden. Ze staan opgesteld in het groen en 
beschermen de gebruiker tegen zon en regen. 

ZJ!meubeitwbhotne&l< 

In het gebouw is deze bescherming niet nodig. Het 
leesmeubel dat in de bibliotheek staat refereert aan 
het groen, dat in het park staat doordat het een 
combinatie van een bloembak en een bank is. Op 
deze manier wordt het groen van de omgeving naar 
binnen gehaald. Het meubel is gemaakt van bamboe 
en refereert qua vorm aan de meubels die voor het 
bibliotheekplein en de groenzone zijn ontworpen. 
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ZITELEMENT VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK 

zining: 
rondgevormd waardoor iedereen zijn/haar eigen 
positie in de bibliotheek kan bepalen. Kijken naar 
boeken, park of stad. 

materiaal: 
houten meubel. 
het element combineerd hout met beton ( vloer) 
en haalt door het groen het park naar binnen. 
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KANTOORRUIMTEN 
Het is belangrijk voor mij dat de ruimte niet 
opgedeeld wordt in hokjes, maar als een grote open 
ruimte ervaarbaar blijft. Met het hoofdconcept van 
klimaatbeheersing en lichtinval in mijn achterhoofd 
ben ik gaan ontwerpen aan de kantoren. 

Ik ben op zoek gegaan naar een materiaal dat de 
luchtstroom en lichtinval zo min mogelijk blokkeert. 
Uiteraard hebben de kantoren wei een zekere mate 
van privacy nodig, dus de structuur mocht niet te 
open zijn. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een 
bamboe constructie die bekleed is met bamboe- gras. 
Naast het gegeven dat bamboe een belangrijk thema 
vormt in het gehele ontwerp, Ievert deze combinatie 
levendige kantoortjes op. De wanden zijn Iucht 

links: 

en Iicht doorlatend en er kunnen armaturen aan 
bevestigd worden. Daarnaast kunnen aan de wanden 
van de kantoortjes, mededelingen of aankondigingen 
bevestigd worden. De gebruiker van het kantoor 
heeft voldoende privacy, omdat moeilijk door de 
kleine openingen van het materiaal heen te kijken is. 

Als voorbeeld heb ik het kantoor van de 
bibliothecaris verder uitgewerkt. Dit kantoor bevind 
zich op de le verdieping bij de hoofdentree van de 
bibliotheek. Naast kantoor is het bouwwerk tevens de 
leen- en afgiftebalie. 

De plafondhoogte op de le verdieping is 3,5 meter. 
Om er voor te zorgen dater voldoende Iicht en Iucht 
het gebouw binnenkomt, is het kantoor 2,4 meter 

Op deze afbeelding is een kleine 
expositieruimte te zien die bekleed 
is met bamboe-gras. Het is een 
experiment van de Kasetsart 
University of Architecture, waar 
ze veel onderzoek doen naar de 
toepassingen van bamboe. 

rechts: 
Op deze afbeelding is een 
detail van de bamboe-gras 
gevelbekleding te zien. De open 
structuur laat gefilterd Iicht en Iucht 
door. 
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hoog. Door de ruimte die tussen het plafond en het 
kantoor open blijft, word de stroming van de wind 
niet belemmerd. Omdat het kantoor geen plafond 
heeft wordt het wnlicht via de vloer en het plafond 
de achterliggende ruimte in weerkaatst. 

Door de bamboe-gras bekleding komt gefilterd Iicht 
en Iucht naar binnen. Daarnaast zie je mensen als 
schimmen bewegen achter de wand. Dit beeld wrgt 
voor een zekere communicatie tussen het personeel 
en de beweker van de bibliotheek. Wanneer de zon 
ondergaat en er niet meer voldoende natuurlijk Iicht 
het gebouw binnenkomt, wordt het gebouw o.a. 
verlicht door dit kantoor, waar lichtpunten in de 
wand verwerkt zijn. 
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(1) afgiftebalrc 
(2) leenballe 
(3) boek- verzam I bakken 
(4) kantoor bibliotllecaris 
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EEN GEREGISEERDE BELEVING 
prikkeling door zichtlijnen en licht 

Een van de krachten van het originele ontwerp was 
dat het mensen wist uit te nodigen het gebouw te 
betreden. Dit begon al van afstand door middel 
van de grote trap aan Bibititi Mohammed Road. 
Maar ook verder in het gebouw werden mensen 
uitgedaagd om ruimten, te betreden door de visuele 
relatie tussen gebouwdelen en spel met licht. Dit spel, 
van het gebouw met haar bezoeker, wordt ook in het 
nieuwe ontwerp gespeeld. Met een aantal nieuwe 
middelen is verder ingegaan op de interactie die het 
gebouw met zijn omgeving aangaat. 

DELOOPBRUG 
De bamboe-loopbrug ligt op een van de belangrijkste 
looproutes door de groenzone. Hierdoor passeren 
veel mensen deze brug. Hij koppelt niet aileen de 
drie pleinen aan elkaar maar, laat op verschillende 
momenten ook de drie entree's van de Nationale 
Bibliotheek zien. Daarnaast is de bamboe-loopbrug 
zelf ook een belangrijk element dat voorbijgangers 
aantrekt. De schaduw onder het dak en de zitrand 
maken het tot een aantrekkelijk gebruiksobject. 
De open structuur geeft vrijbaan aan de wind en 
versterkt tevens het openbare karakter van de brug 
en het achterliggende gebied. 

DEGEVEL 
De nieuwe gevel geeft een dynamisch effect aan het 

gebouw. Dit komt doordat het gebouw in de loop van 
de dag transformeert van open naar gesloten gevels 
en visa versa. Deze levendigheid en het feit dat niet 
altijd direct gezien kan worden wat zich achter een 
gesloten deel afspeelt, daagt mensen uit het gebouw 
te betreden. 

DE INGANGEN 
Het gebouw heeft een drietal ingangen. Deze 
communiceren op hun eigen niveau met de 
verschillende gebruikers van het gebied. Iedere 
ingang is aangesloten op een van de drie pleinen 
die rondom het gebouw liggen. De hoofdingang 
van de bibliotheek ligt aan het stedelijk plein. Over 
deze ingang is al veel verteld. De grote trap is van 
ver zichtbaar en toont zo de openbaarheid van 
het gebouw. De ingang van de kinderbibliotheek 
ligt aan het terras van de groenzone. Om de 
kinderbibliotheek te kunnen bereiken moet een 
loopbrug overgestoken worden. Deze brug is vanaf 
alledrie de pleinen zichtbaar. Via deze loopbrug 
communiceert de kinderbibliotheek met de 
omgeving. Wanneer er mensen overheen lopen 
kunnen deze van grote afstand gezien worden. 
Hierdoor worden voorbijgangers, net als bij de trap 
van de hoofdentree, uitgenodigd het gebouw te 
betreden, maar nu vanuit het park. 
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Het bibliotheekplein heeft een eigen ingang tot de 
bibliotheek. Deze ligt in het rechtse deel van de 
patio. Vanuit een dee) van het bibliotheekplein is 
deze ingang te zien. Met name de zichtlijn vanuit de 
bamboe loopbrug is erg belangrijk. Hierdoor worden 
voorbijgangers van afstand al uitgenodigd om het 
bibliotheekplein en de bibliotheek te betreden. 

DE BINNENRUIMTE 
Wanneer je via een van de ingangen het gebouw 
betreedt spelen interieur, lichtinval en ruimtelijke 
compositie een belangrijke rol in de wijze waarop de 
ruimte gebruikt gaat worden. 

Wanneer je in de bibliotheek staat kun je via de grote 
patio aile verdiepingen van het gebouw overzien. 
Dit zicht is beter geworden door het verplaatsen van 
de toiletgroep. De hoofdtrap, die zich in de patio 
bevindt, stelt mensen direct in staat te reageren op 
wat ze zien. 

De inrichting speelt ook een belangrijke rol in 
beleving van de bibliotheekruimte. Er is een 
duidelijke hierarchie in het gebouw tussen de 
ruimte waar gelezen kan worden en de plaats van 
de boekenkasten. Deze hierarchie wordt versterkt 
doordat de intensiteit van het Iicht groter is bij de 
leesplaatsen. Mensen zullen wanneer ze een boek 
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pakken geneigd zijn richting het Iicht en dus de 
leesplaatsen te bewegen. 

Zo wordt er meer met Iicht gespeeld in het gebouw. 
Bijvoorbeeld wanneer er vanuit het voorste 
gebouwvolume, via de loopbrug van de patio, naar 
het achterste volume gelopen wordt. Door de positie 
van liften en trappenhuis kun je nog niet direct het 
achterliggend park zien. Je wordt door het Iicht dat 
vanuit de zijkanten van het gebouw komt echter wei 
de bibliotheekruimte ingelokt, waar je vervolgens 
uitzicht hebt op het park. 

Op deze wijze speelt het gebouw in op het gedrag van 
mensen en laat het de bezoeker kennis maken met 
de kwaliteiten van zowel het gebouw als de omgeving 
waar het in staat. 
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Hc:t .1 1st uJc:c:rprott'd wa.u Jan w1.i. Rolf .\loors, 
Wiko ~lecnhorst c:n 1kzdf. , .. ,nat fc:hruari 200C'l dcd-. 
ga;mH.·nlijk en dn~ls mJividul·c.-1. gc:werkt ht•bhc:n. 
is \'oor mii pc:rsnPnlijk C:l'll ~rolt' 11itd.tg111g gc:wecst. 
Biina allt·s .1,111 dit pro!L:d was nicuw Ecn onbekend 
land, t'CI1 onbc:kcndt· st<~d. C:t'll nnbckc:nJc: cultuur en 
nnlwkc:ndc: gt"houwc:n. :-.taar uok hct nntwerpc:n J,lll 

el'll bc'itaand gcbouw was et'n mcuwe ui!J;lgi ng. 

De hnofdvraag die wij nns bi_i de start van hct 
prnied gc::stclJ hebhcn W<IS: hnt· mn lt' gJ.IIl tnd 

ou~k mnlll·rnisti~Lhc gcbouwc:n i11 DJr es Salaam, 
T.tllLJllia? ~ lp dczc: vr;JJg is. zuals ook hliikl uit de 
rcsultatcn van de drie uitwcrkingt•n. met c:cht ccn 
c:enduidig ,mtwoord It' gcvcn. ~liin .mtwnord up de: 
hoofd\'r,l.tg, de moticvl'll die: daarbii et'll rol hehhcn 
gcspecld c:n hct ' ·crlnop van hct ontwc:rpproLcs. hoor 
ik JutJelijk uitec:n gczt·t te hehhen in dit huekwcrk. 

\\'annccr cen gd,ouw 1n Tan1..1111.l 111ct mccr \'oldud 
ts het dt' gcwo•Jthll' 1..1.1k \ .111 Jc wcreiJ Jat het 

word! afgchrokcn en d.1t t·r 1ch nicuw-. \onr in 
dt: piJats gt"bouwJ worJI. Ons proic..:t is, (.lt:nk 1k. 
ct:ll spc.:ia.dproic:Lt nmr tht l.tnd t'll dctc staJ. 
omd.1t hc:t opnit·uw nadt·nkcn n\·t·r cell hc:st.lJild 
gebou\\ inlanzanl.llllt:t va.ll.; voorkomt. :\b het 

g.1.1t om Je lll•lderni .. risLhc gl'hcHJwcn in I>ar t'' 
..,al.tam. stamnwnJ u1t Jc rart·n '<,o. is nu cd11t:r de 
111d aangt•brnkc:n. Jat l'l:ll standJ'Unl moct worden 
ingcnomcn over hoc ml'l dt•zc gchouwcn om te gaan. 
/.oal!> uit mijn prorcc.:t blijkt vind ik alhn:kcn gccn 
oplll.' . De gebOll\\t'll 111 n.,r t'S S.llaam uit Jc: jart'll '()I) 
hcbbc11 lustorisd1 en .trc:hitcclo1llsc..h ved waardt:'. Zc 
spclen J.t.trn.J.tst c:t•n hciJngrijkt· rol in het .:olkctie\·c 
gchcugcn v.111 Jc staJ . 

Len ontwt:rpprnLt'S IS \IIIII" lllil gccll llllt'air rro..:cs. 
Hn h~·t onrwerr hcb il.. stct:ds klt'lnt· "tapit:s vooruit 
~Clllololkt, Olll Jaarna WCt.'f terU~ It: kifkt'll op Wilt 

de gcvolgt·n l.'rvan '' arl'll . Dll rdlt'dt'ft'n is volgc:n5 
mii extra hcl.mgrijk w.lnnet•r ll' ''·'IIL'L'll bcst,lanJ 
gebnuw ont\wrpt. lc: mnt'l d.m gonl l..iikt'n wat Jc 



consequentks van jouw 111grepen lijn vuor ;wwel 
h~t hesta.11tde gehmtw .lis ha.tr omgc,·ing. Het 
bcbngrijkstc is dat It: hd gcbou\\ en Je omge,·ing 
eerst goeJ in de vingc:rs krijgt. Het h~wek .lull Dar 
I!S Salaam is d.sarv11or van t.>sscnlied bdang geweest. 
Door ved tij~l in Je staJ en hct gcbolt\\' door ll' 
brengen eu op le gann in het lokall' Ieven v~u1 alkd.1g, 
lc:er je vcd. Hierdour kriig jc, Jls v.m1elf, v~el f.lllllf-. 
voor hel ontwerp. l\la;, ,· hl't gd)mn,·lecrJe ik pas 
echt goed 1-:cntlt!lt t<len ik t:en S(haalmuJd 1: I 00 had 
gcnwakt. 

DOllr het<1nal)·~~rc·n van ht!! gebouw kn:eg ik ook 
ste.:Js mt.'er hct antwth)rJ op de hootJ\ r<Mg, hn.: 
omgegai\rl mtlel worden met ccn moJcrntstisch 
gebc,uw in Tanzania. De N;ltiouJle Bihliothcck 
verJcJigde ab het ware zichzclf. Hoe ntec:r ik v-.1n hcl 
gdwuw te wetcn kwam, hue groter mijn respe't voor 
Je ,m:hitect t'll ht?t ~ebouw wcrJ. lk heb her originek· 
gchouw dan nnk zo ved mugclijk ongernot!id 
gel.uen. Op Jc inrkhting na, 1ijn de 111grcpcn aan het 
originele gcbouw van 196 i minim.t.tl. 

Hd uirt:inddiikc: nntwc:rp be•\laat uit ecn 
stedcnhtlliWkunJtg pl.lll en ht:t he rom werp v.m de 
N~1tionalc Bihliothcck. lk Itch gcpmheerJ er ccn 
e1genti_jds ~n J't-rsotmlijk outwerp ''<ttl k m.th·n. lk 
ht·b daarhij mel rl.lmc gocd gckcken naar de: ..:ultuur 
t'll het klimaat ,·an Tant<.~ttia. lk huop Jat ik md dit 
afs tudeerproj~·..:t aangctooml hch d,ll gl'l1lll!Wcn Jls 
de Nnrionale Hihlinthl.'ck van grotc 1\'.l<lrdl..' zi_in vuur 

e~n stnd al~ D.tr e-; Salaam. 

Pcr-;oonlijk hcb ik \'CCI gdccrJ \'an di1 pwject. \'onral 
het \l'crkcn aan ecn be~taanJ gcbouw ht:cft voor mi;, 
als tnekomstig archite(!, ,·~,·r:J tncgevt>cgde waardc 
gehad. De manier w.tarop Almcid.t door midJd v.m 
ti.iu gcbt~uw mc:nscn bcwu:.l maakt van klimaat, Iicht 
en omgcving fas(illt.'~rt mij. ~1cl d~ grot\.' tr.tp. de 
patio's en lid11 inv.tl worden rncnscn nnhcwust in en 
door hct gdwuw gdeiJ. De m,micr wuarnp Ahncid<l 
dac:.- miJJelen inlet hcetl mij meer bewust gt'ma•lkt 
van Jc kracht Villi architectuur. lk ben Jan ook bli.i 
dat ik a<~n dit project hcb mngcn \Wrken. 
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