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"With a world population of 6 billion people, it is possible 

that there are 1 billion dwellings. 

Of these, only a miniscule proportion was designed 

by architects; 1% may well be an overestimate. The real 

challenge is to understand what goes on in the other 

99% of the global housing market." 

P. Oliver in: Dwellings, London 2003 



De wereldwijde verstedelijking, die gepaard gaat met een enorme bevol
kingstoename, zorgt ervoor dat steden op het moment explosief toenemen 
in omvang en populatie. De groei van de populatie is het grootst onder de 
armste groepen van de bevolking. 
Het woningaanbod in steden kan dikwijls niet snel genoeg meegroeien 
met de toenemende vraag. Daarnaast is het zo dat veel mensen in ar
moede leven en het inkomen vaak niet toereikend is voor de goedkoopste 
woonvoorzieningen in de desbetreffende stad. Het gebrek aan betaalbare 
woonruimte leidt ertoe dat mensen zijn aangewezen op sloppenwijken, 
waar men zelf op illegale wijze een woning construeert. Een derde van de 
wereldbevolking woont in een sloppenwijk. 

Tot voorkort leek het probleem van sloppenwijken zich op afstand af te 
spelen, in ontwikkelingslanden ver buiten de grenzen van Europa. Mijn 
verontwaardiging was dan ook groot bij het zien van een uitzending van 
het actualiteitenprogramma Netwerk over de grootste sloppenwijk van 
Europa; La Canada Real in Madrid. Dit liet mij niet ongemoeid en ik besloot 
mij daarom in deze afstudeeropgave te focussen op deze Madrileense 
sloppenwijk. 
Weliswaar is de omvang van het probleem in Europa marginaal vergeleken 
met de rest van de wereld. Maar het feit is dat van de Europese bevolking 
6% in sloppenwijken woont, dat komt neer op 33 miljoen mensen. De hulp 
van buitenaf is dan ook hard nodig. Architecten kunnen een belangrijke 
rol vervullen in de sociale problematiek van sloppenwijken. Middels deze 
afstudeeropgave wordt het onderbelichte probleem van sloppenwijken in 
Europa onder de aandacht gebracht en zal worden gezocht naar de rol die 
de architecUbouwkundige kan vervullen in het verbeteren van leefomstan
digheden in sloppenwijken. 

La Canada Real is een sloppenwijk die al vanaf de zestiger jaren bestaat. 
In de afgelopen vijftig jaar heeft de wijk zich kunnen ontwikkelen tot een 
bestendige woonomgeving die door bewoners eigenhandig is opgebouwd, 
zonder hulp of tussenkomst van architecten, planners en overheid. La 
Canada Real heeft op informele wijze een zeer hoog niveau van consoli
datie weten te bereiken en heeft de fase van tijdelijkheid ver achter zich 
liggen. 
De zelforganisatie van het gebied heeft echter ook een keerzijde. Men 
voorziet in eerste instantie in woonruimte voor het eigen gezin en over
stijgende voorzieningen zoals infrastructuur en publieke voorzieningen 
ontbreken in La Canada Real. 
Bij het plegen van interventies in een sloppenwijk dient een architect een 
duidelijke balans te vinden tussen ingrepen van bovenaf (top-down) en 
initiatieven vanuit de bevolking (bottom-up). 



In dit afstudeerplan is een strategie ontwikkeld voor het plegen van inter
venties in La Canada Real. Hierin is gekeken tot waar de zelforganisatie 
reikt en waar hulp van bovenaf noodzakelijk is. Vervolgens is een ontwerp 
gemaakt dat past binnen deze strategie. 
De strategie is ontstaan vanuit een fascinatie voor de zelforganisatie van 
La Canada Real en de ingrepen die worden voorgesteld komen voort uit 
bestaande patronen van zelforganisatie. De ingreep behelst een ontwik
keling die is opgedeeld in twee richtingen. Een parallelle ontwikkeling in 
het verlengde van de lintbebouwing en een ontwikkeling dwars hierop, wat 
het lint op bepaalde punten opent en zo de wijk doorlaatbaar maakt. De 
parallelle verbinding is gebaseerd op bestaande activiteiten van informele 
handel en commercie die zich bevinden aan de hoofdstraat, terwijl de 
dwarsrichting is geïnspireerd op de aanwezige instituties die in een rus
tiger omgeving buiten de lintbebouwing zijn gelegen. De ingrepen worden 
gekoppeld door nieuwe routes door het gebied. 
In het ontwerp van het gebouw zijn de twee richtingen uit de strategie 
doorgevoerd. Er valt in het gebouw onderscheid te maken tussen een deel 
met instituties, die voortkomen uit de dwarsontwikkeling in de wijk, en er is 
ruimte voor commerciële activiteiten die een voorzetting zijn van huidige 
activiteiten die zich paralllel aan de hoofstraat afspelen. De instituties be
schikken over een vastgelegd programma en de ruimte voor commerciële 
activiteiten kan vrij toegeëigend worden. Het gebouw wordt omkaderd 
door infrastructuur voor de waterhuishouding. 
Voor de realisatie van het gebouw zal gebruik worden gemaakt van een 
bottorn-up benadering. De plaatselijke bevolking participeert in het reali
satieproces en zal zich hierdoor betrokken voelen bij het project. Deze 
methode stimuleert bovendien de werkgelegenheid en kan ingezet worden 
om lokale arbeidskrachten op te leiden. 
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Het overgrote deel van de bebouwde omgeving wereldwijd is tot stand 
gekomen zonder tussenkomst van een architect, bouwkundige of andere 
specialist. Overal ter wereld rijzen wijken uit de grond, die door de bevol
king zelf worden geconstrueerd. De zelforganisatie getuigt van een grote 
bekwaamheid van de bevolking. Onplanmatige groei kan echter ook tot 
problemen leiden. Men voorziet in eerste instantie in woonruimte voor het 
eigen gezin en basale voorzieningen als infrastructuur en publieke functies 
ontbreken in de sloppenwijken. Hier ligt een uitdaging voor de architect. Hij 
zal op dit vlak zijn expertise in moeten zetten om de leefomstandigheden 
voor de bevolking in sloppenwijken te verbeteren. 

Tot voorkort leek het probleem van sloppenwijken zich op afstand af te 
spelen, in ontwikkelingslanden ver buiten de grenzen van Europa. Mijn 
verontwaardiging was dan ook groot bij het zien van een uitzending van 
het actualiteitenprogramma Netwerk over de grootste sloppenwijk van 
Europa; La Canada Real in Madrid. 
In onderzoeken en in de actualiteit wordt weinig aandacht besteed aan de 
sloppenwijken van Europa. Het probleem in Europa is zwaar onderbelicht 
en de Europese sloppenwijken zijn onzichtbaar voor velen. Weliswaar 
is de omvang van het probleem in Europa marginaal vergeleken met de 
rest van de wereld. Maar het feit is dat van de Europese bevolking 6% in 
sloppenwijken woont, dat komt neer op 33 miljoen mensen. 
De wereldwijde problematiek van sloppenwijken en het besef dat ook 
dichter bij huis zich grote problemen voordoen lieten mij niet ongemoeid 
en ik heb daarom besloten dit onderwerp aan te grijpen in mijn afstudeer
project. Ik heb mij gefocust op de grootste sloppenwijk van Europa, die 
ik leerde kennen via Netwerk en ging zelf op onderzoek uit. De studie 
naar de Madrileense sloppenwijk, mijn ervaringen en de resultaten zijn 
vastgelegd in dit afstudeerverslag. 



Gecekondu - lzmir 

Ashwaa't - Cairo 

Favelas - Rio de Janeiro 



"A slum is a run-down area of a city characterized 
by substandard housing and squalor and lacking 
in tenure security." 

Definition of a slum by UN-HABITAT 

Definitie van een sloppenwijk 
Een sloppenwijk is een onderontwikkeld gebied in een stad dat wordt 
gekenmerkt door achterstallige bebouwing zonder legale status. 
Kenmerken die een sloppenwijk vrijwel altijd bezit: 

De bebouwing is op informele wijze tot stand gekomen, er zijn 
geen stedebouwkundigen, architecten, bouwkundigen en 
andere specialisten aan te pas gekomen. 
De bebouwing heeft geen legale status. 
De bebouwing bevindt zich op grond die niet aan de bewoners 
toebehoort. 
De bebouwing is onplanmatig gegroeid. 
Er is geen of beperkte toegang tot schoon drinkwater, 
elektriciteit, riolering, sanitaire voorzieningen en andere 
stedelijke infrastructuur. 
Gebieden zijn slecht toegankelijk en hebben doorgaans geen 
verharde wegen, voet- en fietspaden en bewegwijzering. 
Gebieden hebben een eenzijdigheid aan functies, wijken 
bestaan veelal alleen uit woningen, andere functies ontbreken 
of zijn er in geringe mate. 
Zeer dichtbevolkt gebied, vaak sprake van overbevolking. 
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BENAMINGEN VOOR SLOPPENWIJKEN IN DE WERELD 
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INTRODUCTIE 

DE 30 GROOTSTE SLOPPENWIJKEN TER WERELD (bron: Mike Davis - Planet of slums) 
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Wereldwijde verstedelijking en bevolkingstoename 
De wereld is zich aan het verstedelijken. Voor het eerst in de geschie
denis is de populatie in steden groter dan het aantal mensen dat op het 
platteland woont. De wereldwijde verstedelijking, die gepaard gaat met 
een enorme bevolkingstoename, zorgt ervoor dat steden op het moment 
explosief toenemen in omvang en populatie. De groei van de populatie is 
het grootst onder de armste groepen van de bevolking. 
Met name steden in Azië en Afrika zijn de laatste jaren sterk gegroeid 
door een enorme toestroom van bevolking van het platteland. In Latijns 
Amerika is de verstedelijking allangere tijd aan de gang, maar ook daar 
blijft het aantal inwoners en de omvang van steden toenemen. Dit wordt in 
dit werelddeel vooral veroorzaakt door gezinsuitbreiding van de mensen 
die al in de stad wonen. 
In Europa heeft de verstedelijking plaatsgevonden in het begin van de 19e 
eeuw en de groei van vele steden is reeds gestabiliseerd. De prognose is 
dat na 2050 de populatie in Europa af zal nemen. 
De verschillende groeipatronen per land binnen de Europese Unie zijn 
groot. Enkele Europese steden hebben te maken met krimp en andere 
steden in Europa zijn sterk aan het groeien. De groei van Europese steden 
wordt grotendeels veroorzaakt door migratie en niet door natuurlijke 
aanwas (zoals in Latijns Amerika) of toestroom van bevolking van het 
platteland (zoals in Azië en Afrika). De krimp in Europese steden is te 
verklaren door grote hoeveelheden mensen die emigreren. 

Population (in billlons. 
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Bevolkingstoename is het grootst in ontwikkelingslanden (bron: Mike Davis) 



Problematiek omtrent sloppenwijken 
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het onstaan van sloppen
wijken. Ten eerste kan het woningaanbod in steden dikwijls niet snel 
genoeg meegroeien met de toenemende vraag. Ten tweede leven veel 
mensen in armoede en is hun inkomen niet toereikend voor de goedkoop
ste woonvoorziening in de desbetreffende stad. Het gebrek aan betaalbare 
woonruimte leidt ertoe dat mensen zijn aangewezen op sloppenwijken, 
waar men zelf op illegale wijze een woning construeert. Een derde van de 
wereldbevolking woont in een sloppenwijk. 

Sloppenwijken worden gebouwd op plaatsen in de stad waar het niet 
aannemelijk is dat de overheid binnen afzienbare tijd het gebied gaat 
ontwikkelen. Deze gebieden liggen doorgaans in de periferie van de 
stad, ver ve!Wijderd van voorzieningen, niet zichtbaar voor het volk, 
niet schadelijk voor het zicht van de stad. Hierdoor ontstaat er een kloof 
tussen de sloppenwijk en de stad wat leidt tot sociale uitsluiting. Dit is 
een probleem wat niet onderschat moet worden. Verbetering van de 
leefomstandigheden in sloppenwijken begint bij sociale acceptatie. Door 
de achterstallige bebouwing die niet bestand is tegen natuurrampen zoals 
aardbevingen land-slides en overstromingen is de bevolking bovendien 
erg kwetsbaar. 

Groei populatie in steden en in sloppenwijken (bron: Mike Davis) 
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Caracas: een voorbeeld van de gevolgen 
van verstedelijking en bevolkingstoename 
In Caracas zijn de gevolgen van de wereldwijde verstedelijking en 
bevolkingstoename duidelijk waarneembaar. De sloppenwijken beslaan 
maarliefst een derde van de bebouwde omgeving en 55% van de inwoners 
van Caracas woont in de sloppenwijken. Op de afbeeldingen op de pagina 
hiernaast is te zien hoe de sloppenwijken vanaf de jaren '50 explosief 
in omvang zijn toegenomen. Het inwoneraantal van Caracas is in deze 
periode verdriedubbeld. De bergachtige omgeving bemoeilijkt de bouw 
van de sloppen, maar lijkt de verdere uitdijing van de stad niet tegen te 
gaan. 

Beeld van de enorme omvang van de sloppenwijken in Caracas (bron: UTT) 



Groei van de sloppenwijken in Caracas 
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Problemen en ontwikkelingen in Europa 
Hoewel in Europa de bevolkingstoename is gestabiliseerd en onze landen 
grotendeels verstedelijkt zijn, komen in Europa nog altijd sloppenwijken 
voor. 6 procent van de Europeanen woont in sloppenwijken, dat komt neer 
op 33 miljoen mensen. De sloppenwijken bevinden zich voornamelijk in 
Zuid- en Oost-Europa. 

In tegenstelling tot vele Europese landen, waar de bevolkingstoename 
stabiel is of zelfs afneemt, is in Zuid-Europa een forse groei van de 
bevolking waar te nemen. Deze groei is te verklaren door een toename 
van het aantal immigranten dat naar de EU komt. 
Spanje ontvangt momenteel de meeste immigranten, maarliefst 40% 
van alle immigranten richting Europa zoekt hun toevlucht in Spanje. De 
immigranten zijn voomarnelijk afkomstig uit Noord-Afrika, Zuid-Amerika en 
Oost-Europa. De migranten vestigen zich in de grote steden, waar ze het 
meeste kans hebben op werk en inkomen. 

Beweegredenen van migranten om naar de Europese Unie te emigreren 
zijn heel divers. Vaak zijn het groepen arbeiders die in Europa een beter 
salaris kunnen krijgen en op deze manier hun gezin, dat achterblijft in het 
geboorteland, proberen te onderhouden. Andere groepen migranten zijn 
gezinsleden die herenigen, asielzoekers en vluchtelingen. Ook is er een 
grote groep engedocumenteerde personen. Van deze groep wordt de 
grootte vaak onderschat. 

Het aanbod van betaalbare woonruimte in westerse landen is beperkt en 
het salaris van immigranten is vaak ontoereikend voor de goedkoopste 
woningen op de markt. Hierdoor zijn velen van hen op sloppenwijken 
aangewezen. 
De voornaamste oorzaak van de aanwezigheid en het voortbestaan van 
sloppenwijken is de verminderde economische groei van de afgelopen 
jaren. Spanje krijgt momenteel de zwaarste klappen. De afgelopen twee 
jaar is het werkloosheidspercentage meer dan verdubbeld en op dit 
moment zit 17,4% van de bevolking zonder werk. Twintig procent van de 
Spaanse bevolking leeft onder de armoedegrens (bron: Eurostat 2009). 
Daarbij komt dat de lonen laag liggen en de kosten van woonruimte in 
grote steden als Madrid torenhoog zijn. 



Bevolking van buitenlandse afkomst in Madrid (bron: Eurostat) 
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De grootste sloppenwijk van Europa 
De focus van deze afstudeeropgave zal liggen bij de grootste sloppen
wijk van Europa, La Canada Real in Madrid. De wijk ligt in de periferie 
van de stad, 15kilometer verwijderd van het centrum. De wijk is moeilijk 
bereikbaar en is afgesloten van stedelijke voorzieningen en infrastructuur, 
wat een groot probleem vormt. 
La Canada Real is vanaf de jaren '60 lineair gegroeid langs een oude 
landweg waar in het verleden herders met hun vee langs trokken. 
Hier ontleent de wijk haar naam uit; de Spaanse benaming voor een 
dergelijke landweg is 'canada' . De bebouwing is uitgegroeid tot een lint 
met een lengte van maarliefst 16 kilometer. Verschillende bevolkings
groepen leven hier bij elkaar. Het aantal inwoners wordt geschat tussen de 
40.000 en de 50.000. In de analyse in hoofdstuk 3 zal uitgebreid ingegaan 
worden op de karakteristieken van La Canada Real. 

Ligging La Canada Real 
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INTRODUCTIE 

Afstudeeropgave 
Een derde van de wereldbevolking leeft in sloppenwijken onder erbarme
lijke condities. De hulp van buitenaf is dan ook hard nodig. Architecten 
kunnen een belangrijke rol vervullen in de sociale problematiek van 
sloppenwijken. 
Middels deze afstudeeropgave wordt het onderbelichte probleem van 
sloppenwijken in Europa onder de aandacht gebracht. De focus in dit 
afstudeerproject ligt bij de specifieke case in Madrid. Er zal worden 
onderzocht hoe de leefomstandigheden in La Canada Real verbeterd 
kunnen worden door het ontwikkelen van een methode/strategie voor 
het plegen van interventies en het maken van een passend ontwerp dat 
past binnen deze methode/strategie. 
In de opgave worden verschillende niveaus van aanpak onderscheiden. 
Op alle niveaus wordt gekeken welke taak de architect kan vervullen, 
op welke onderdelen ingegrepen dient te worden, en welke onderdelen 
kunnen functioneren door middel van zelforganisatie. 

AFSTUDEEROPGAVE 



Opbouw verslag 
De rol van de architect met betrekking tot informele nederzettingen kent 
een interessante voorgeschiedenis die ontstond omstreeks 1950. Aan 
de hand van geraadpleegde literatuur is de traditie van verschillende 
architecten die zich in het verleden bezig hebben gehouden met informele 
nederzettingen bestudeerd en vastgelegd in een essay (zie hoofdstuk 2). 
Hierin wordt een beeld geschetst van ideologieën die architecten in ver
schillende periodes in de geschiedenis hebben gehad en is bekeken welke 
taak een hedendaagse architect kan vervullen om leefomstandigheden in 
sloppenwijken te verbeteren. 
Vervolgens komt het specifieke probleem in Madrid aan bod en is er een 
analyse gemaakt van de sloppenwijk La Canada Real. Hier wordt geke
ken waar en op welk niveau de problemen zich afspelen, in hoeverre het 
gebied zelfstandig kan functioneren en op welke onderdelen ingegrepen 
dient te worden. Tevens worden in de analyse de kwaliteiten van het 
gebied beschreven. De analyse is opgenomen in hoofdstuk 3. 
Het essay en de analyse vormen samen de basis voor de visie en de 
strategie, die in hoofdstuk 4 aan de orde komen. In de strategie worden 
interventies die in La Canada Real gepleegd kunnen worden voorgesteld. 
Vervolgens is binnen de ontwikkelde strategie een ontwerp gemaakt dat 
gepresenteerd zal worden in het vijfde hoofdstuk. Tot slot zal in het laat
ste hoofdstuk een terugkoppeling plaatsvinden van de resultaten van de 
afstudeeropgave. 

VISIE I STRATEGIE 

ONTWERP 

OPBOUW VERSLAG 



THEORIE 



Om te bepalen welke houding de hedendaagse architect zou moeten 
hebben ten opzichte van de problematiek omtrent sloppenwijken is het 
van belang de achtergrond van de ontwikkeling in het denken over deze 
problematiek nader te bekijken. Aan de hand van geraadpleegde literatuur 
en een aantal case studies zal worden beschreven wat architecten, zowel 
in het verleden als tegenwoordig, heeft geïnspireerd en gefascineerd in de 
informele architectuur. Hoe keken/kijken zij aan tegen informele archttec
tuur en hoe zagen/zien zij hun rol als architect in het geheel? 
Tevens wordt een aantal case studies behandeld waarin de architectoni
sche opvattingen en theorieën van de besproken architecten in de praktijk 
zijn toegepast. Zo wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in 
het denken over informaliteit in de architectuur en wordt inzicht gegeven 
in de veranderende taak van de architect door de tijd. Dit alles zal dienen 
als een fundament voor het bepalen van een persoonlijke strategie voor 
de specifieke case van deze afstudeeropgave, de sloppenwijk La Canada 
Real in Madrid. 

In dit essay zullen de termen informele architectuur en vernacular ar
chitecture vaak de revue passeren. Vernacular architecture doelt op de 
totstandkoming van de bebouwing met lokale middelen en materialen en 
een constructiemethode die voortkomt uit een gemeenschappelijke 
traditie. 
Het begrip informele architectuur is nauw verwant aan deze term en wordt 
heden ten dage dikwijls gebruikt om de informele context (door bewoners 
zelf gebouwd, zonder hulp van specialisten) waarin sloppenwijken tot stand 
komen te beschrijven. Vernacular architecture en informele architectuur 
gaan beide over een architectuur die door mensen zelf is gebouwd in een 
bepaalde traditie. Doorgaans wordt vernacular architecture geassocieerd 
met traditionele en primitieve architectuur uit het verleden. Informele archi
tectuur is een term die veelal gebruikt wordt om de tegenwoordige situatie 
in sloppenwijken te beschrijven. 

ESSAY 



De Architectuur van de Sloppenwijk 

LJ 
0 

_LLIJ 

-(Lbj [] ! u I 

_ó9 
ffl 

L i _l J 11 ! ~l 
,, [j 

~sg 
I I f 
rQJ ,,-

' 

Afb. Mil Urban Dwelling Environments 

Essay over de ontwikkeling in het denken over informaliteit in de 
architectuur en de veranderende taak van de architect. 
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Informaliteit door de tijd 
De afgelopen zestig jaar hebben verscheidene architecten aandacht ge
had voor informele architectuur. Deze interesse in primitieve architectuur 
ontstond omstreeks 1950 toen het modernisme hoogtij vierde. Opvallend 
was dat de verschuiving van de aandacht naar het informele niet louter 
een reactie was op het Modernisme (zoals de expositie Architecture 
without Architects uit die tijd van Rudofsky wel een duidelijke aanval 
was op de gevetigde modernistische beweging). Ook leden binnen de 
modernistische beweging hadden oog voor informele en primttieve 
architectuur. 
De in Frankrijk woonachtige architecten Candilis, Josic en Woods, die 
deel uitmaakten van Team 10, bestudeerden de bidonvilles in Noord
Afrika. Hun standpunten ten aanzien van sloppenwijken en het werk wat 
zij realiseerden gedurende de jaren '50 en '60 in Noord-Afrika was zeer 
vooruitstrevend voor die tijd. Uiteindelijk heeft deze vernieuwende blik 
van leden van Team 10 geleid tot het einde van CIAM. Wat Rudofsky en 
Candilis-Josic-Woods met hun werk teweeg brachten weerspiegelt een 
verandering in de architectuur die halverwege de vorige eeuw gaande 
was. 

Dat de interesse in informele architectuur bleef voortbestaan in de 
jaren '70 en '80 blijkt onder meer uit twee publicaties van de MIT: Urban 
Dwelling Environments en Urbanization Primer. In deze publicaties zijn 
sloppenwijken uitgebreid geanalyseerd en in kaart gebracht en wordt er 
gezocht naar een algemeen geldende werkwijze voor verbeteringen in 
de wijken. 
Een van de architecten die nauw betrokken was bij dit onderzoek was 
John Turner. Turner heeft ongelooflijk veel betekend in de huisvestings
problematiek van ontwikkelingslanden. Jarenlang was hij werkzaam in 
Peru, waar hij zelfbouw promootte. Een strategie die nog steeds zeer 
effectief blijkt te zijn voor het realiseren van betaalbare woningen. 
Een andere architect die veel heeft betekend in de huisvestingsopgave 
is Balkrishna Doshi. Hij deed uitgebreid onderzoek in sloppenwijken, en 
heeft grootschalige woningbouwprojecten gerealiseerd voor de armste 
bevolkingsgroepen van India. 
Hoewel in het werk van Turner en Doshi nog modernistische invloeden 
te herkennen zijn, wordt het duidelijk dat de Top-down planning, waar 
van bovenaf wordt ingegrepen, langzaam aan het verschuiven is naar 
Bottorn-up procedures, waarbij de bevolking wordt betrokken in het 
proces. In dit essay wordt aandacht besteed aan deze verschuiving , 
waarin de bevolking een steeds prominentere plaats in gaat nemen. 



Tot op de dag van vandaag blijft de verschuiving van de aandacht van 
top-down naar bottorn-up zich voortzetten en is er veel aandacht voor het 
probleem van sloppenwijken. De bevolkingstoename en de verstedelijking 
zetten zich dan ook in een razend tempo voort en sloppenwijken worden 
steeds omvangrijker. 
Rem Koolhaas deed vanaf 1998 onderzoek voor The Harvard Project on 
the City in de Nigeriaanse stad Lagos, de snelst groeiende stad in Afrika. 
In 2005 werd de documentaire Lagos: Wide & Close uitgebracht over dit 
project. 
Een andere hedendaagse organisatie die de architectonische expertise 
inzet om sloppenwijken weer leefbaar maken is The Urban Think Tank. 
UTT is gevestigd in de Venezolaanse stad Caracas en opgericht door de 
architecten Alfredo Brillembourg en Hubert Klumpner. 
Er wordt in dit essay een beeld geschetst hoe men in deze tijd aankijkt 
tegen sloppenwijken en hoe met deze problematiek wordt omgesprongen. 
Hedendaagse architecten als Koolhaas en UTT hebben dit tijdsbeeld vast 
weten te leggen en hun werk zal in dit essay aan bod komen. Ook zal een 
aantal case studies besproken worden van recentelijke projecten in slop
penwijken. 

Waar de architect in de zestiger jaren optrad als een Top-down planner, 
zo werken hedendaagse architecten veelal met Bottorn-up procedures. De 
taak van de architect is duidelijk veranderd in de loop der tijd. Welke les 
valt te trekken uit deze ontwikkeling in het denken over informele architec
tuur? Welke taak heeft de hedendaagse architect in de vraagstukken over 
sloppenwijken? En welke strategie moet hij/zij hanteren? 
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De schoonheid van het primitieve als offensief 
tegen het Modernisme 
In 1964 opende de expositie Architecture without Architects in het 
Museum of modern Art, New York. Hier toonde schrijver en architect 
Bemard Rudofsky zijn werk waarmee hij de bezoekers inwijdde in de 
inheemse en communale architectuur. 
Hiermee wordt gedoeld op architectuur die niet door 'specialisten' is 
geproduceerd, maar die op een spontane wijze tot stand is gekomen door 
een inspanning van een samenleving die opereert vanuit hun specifieke 
culturele achtergrond. 
Onder het tentoongestelde oeuvre van Rudofsky behoorden afbeeldingen 
van ondergrondse dorpen, mediterrane dorpen gebouwd op heuvels, 
stedelijke structuren van onder andere de Marokkaanse stad Marrakesh 
en mobiele architectuur van kampementen van nomaden. 
Het werk van Rudofsky was bedoeld als kritiek op de conditie waarin de 
architectuur toentertijd verkeerde. De modernistische architecten dienden 
een les te trekken uit de vormentaal van primitieve (vernacular) architec
tuur. De culturele homogenisatie en de toenemende sociale fragmentatie, 
als gevolg van het Modernisme wat streefde naar universele oplossingen, 
zag Rudofsky als serieuze bedreigingen voor de toekomst van de bebouw
de omgeving. Met zijn werk wilde Rudofsky de precaire situatie voelbaar 
maken waarin de hedendaagse architectuur op dat moment verkeerde. 
'Vernacular Architecture' ontsnapte in zijn ogen aan de institutionele 
architectuur die opgelegd werd door onder andere CIAM. 

Zoals Rudofsky het zelf uitlegt: UThe perennia/ charm of vemacular archi
tecture lies in not having been homogenized. Un/ike some of the forma/ 
architecture it never degeneraled info an Esperanto." 

De expositie Architecture without Architects zorgde voor nogal wat 
commotie onder de gevestigde architecten van de Modernistische 
Beweging. De discussie die op gang kwam duurde jaren voort en het 
onderwerp blijft tot op de dag van vandaag actueel. Hiermee heeft 
Rudofsky met zijn werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de discours 
over spontaniteit in de architectuur. 



Architecture without Architacts - Bemard Rudofsky 
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Informaliteit als onderlegger voor universele 
functionaliteit 
Tussen 1928 en 1956 kwamen verschillende architecten uit Europa, die 
dezelfde modernistische opvatting deelden over architectuur, samen 
op een internationaal congres genaamd CIAM (Congrès International 
d'Architecture Moderne). Enkele grondleggers van de eerste bijeenkomt in 
1928 in La Sarraz, Zwitserland, waren Walter Gropius, Mies van der Rohe 
en Le Corbusier. Gedurende de jaren dat de congressen werden georgani
seerd was een groot aantal prominente architecten verbonden aan CIAM. 
In de aanloop naar de tiende conferentie ontstond er een nieuwe groepe
ring binnen CIAM, Team 10. De oprichters van deze groep waren bezorgd 
over de tendens in de moderne architectuur om zich te onderwerpen aan 
abstractie en bureaucratie. De groep sloeg een andere weg in waarbij ze 
zich meer richtten op de behoeften van de mens. Ook streefden zij naar 
samenhang tussen de modernistische wederopbouw die gaande was en 
de bestaande stedelijke elementen. Binnen de CIAM verschoof de focus 
van een architectonische benadering die gericht was op geografische, 
sociologische en economische aspecten als abstracte indicatoren naar een 
benadering waarin dezelfde aspecten werden beschouwd, maar waar deze 
in een bredere context werden geplaatst. 
De architectuuropvattingen van Team 10 waren van grote invloed op het 
internationale debat van de modernistische beweging. Georges Candilis 
en Shadrach Woods waren architecten binnen de modernistische bewe
ging die aandacht hadden voor primitieve en lokale bouwwijzen. Hiermee 
hebben zij een zeer belangrijke rol gespeeld in de verandering in het 
denken omtrent huisvesting van begin jaren '50. Met hun werk wisten 
Candilis en Woods de bredere theoretische visie over het modernisme en 
de verfijnde lokale details samen te brengen. Deze verschuiving naar lokale, 
'vernacular' architectuur stond haaks op de opvattingen van de meer radicale 
modernisten, die zochten naar internationaal toepasbare oplossingen met 
een algemene geldigheid, en bracht daardoor nogal wat teweeg. 
De kritiek van Team 10 op de bureaucratische opvattingen van het Moder
nisme werd onder andere geuit in een aantal varianten die leden van Team 
10 bedachten op het bekende CIAM Grid ook wel Grille CIAM genaamd. Zo 
ontwierpen Alison en Peter Smithson in 1953 het Urban Re-ldentification 
Grid en kwamen Candilis en Woods samen met de Franse architect Michel 
Écochard in datzelfde jaar met het GAMMA Grid. 
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Urban Re-ldentification Grid, Alison en Peter Smithson, 1953 
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Georges Candilis en Shadrach Woods waren jarenlang verbonden aan 
ATBAT-Afrique, de Afrikaanse vestiging van ATBAT (Atelier des bätisseurs). 
ATBATwerd opgericht in 1947 door Le Gorbusier en diende als een onder
zoekscentrum waar architecten, ingenieurs en technici konden werken aan 
interdisciplinaire oplossingen gerelateerd aan het Modernisme. In 1949 
werd ATBAT-Afrique geopend in Casablanca. 
Een project dat Candilis, Woods en Écochard in hun periode bij ATBAT
Afrique realiseerden was het plan van Carrières Centrales in Casablanca. 
Dit project werd gerealiseerd naast een van de grootste sloppenwijken 
(bidonvilles) van Casablanca en moest betaalbare woonruimte bieden aan 
de talloze migranten die vanaf het platteland naar de stad trokken. Het 
masterplan, waarin intensieve laagbouw (Cité Horizontale) gecombineerd 
werd met hoogbouw (Cité Verticale), is geheel gebaseerd op het eerder 
genoemde GAMMA-Grid, een grit van 8 bij 8 meter. 
Dit grit komt voort uit een uitgebreide studie naar de lokale bebouwing, de 
zogenaamde kashba's. Volgens Candilis was het plan hierdoor "in harrnony 
with the country's natura/, social economie and ethica/ environment". 

Voor hedendaagse architectuuropvattingen heeft de omslag in het denken 
die plaatsvond in de jaren zestig een onmiskenbare betekenis gehad. Met 
betrekking tot inzichten in de problematiek van sloppenwijken hebben 
Candilis en Woods hoofdzakelijk een rol gespeeld. Zij waren bovendien een 
van de eerste architecten die hun theorieën over informele architectuur, die 
zij vastlegden in het GAMMA-Grid, op grote schaal wisten te implemen
teren in de Carrières Centrales. 

In de jaren vijftig en zestig ging men uit van sloop van sloppenwijken 
en het herhuisvesten van bewoners. Hoewel architecten als Candilis en 
Woods oog hadden voor informaliteit in de architectuur uitten zij vooral hun 
modernistische opvattingen in de sociale woningbouwprojecten die zij 
gerealiseerd hebben. Binnen de plannen is weinig vrijheid voor de bewo
ners om een eigen identiteit aan de woning toe te kennen en bovendien 
zijn de woningen weinig flexibel en is de groei van gezinnen niet in acht 
genomen. Deze top-down planning mentaliteit blijkt jaren later dan ook niet 
effectief te zijn. Op de foto die Marion von Osten recentelijk publiceerde is 
dit duidelijk waarneembaar (zie rechterpagina). De bevolking heeft eigen
handig de woningen uitgebreid en vrijwel alle patio's zijn dichtgebouwd. 
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8x8 Grid voor Carrières Centrales, ATBAT Afrique 

Carrières Centrales, Candilis, Woods, Écochard, 1953 

Carrières Centrales in 2008 
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De eerste stap naar bottom-up strategieën: 
Het werk van Turner en Doshi 

Site Analysis Lima, Peru, John Turner (1969) 

.John Turner in Peru 
John Tumer is een van de meest invloedrijke schrijvers over huisvesting 
in ontwikkelingslanden. Hij leert ons met een andere blik naar de proble
matiek van sloppenwijken kijken en heeft met zijn publicaties een veran
dering te weeg gebracht in de manier waarop onderzoekers destijds 
dachten over huisvesting. Met zijn ideeën wist Tumer zelfs de World Bank 
aan te zetten tot de start van vele site and services projecten. Tumer wordt 
dan ook gezien als de grondlegger van een nieuwe intellectuele beweging 
die de discours over low-cost housing in ontwikkelingslanden in gang heeft 
gezet. 
Vanaf 1957 was Tumer jarenlang woonachtig en werkzaam in Lima, Peru. 
In Lima werd hem de mogelijkheid geboden om volop te experimenteren 
met aided self-help projecten. Hij bevond zich in een perfecte positie om 
het proces van zelfbouw te observeren en de potentie ervan te beoordelen. 
Voor het eerst was er iemand die de potentie inzag van zelfverwezenlijking 
in plaats van te focussen op de problemen van sloppenwijken. 
Zelfbouw is een manier van bouwen die niet alleen de kosten drukt, maar 
tevens de specifieke eisen die de bewoner stelt aan de woning garandeert. 
Door geleidelijk te investeren en te verbeteren wordt adequate huisvesting 
ook toegankelijk voor minder bedeelde bevolkingsgroepen. 

Mapping the slum 
Dat de interesse in informele steden blijft voortbestaan in de jaren '70 en 
'80 van de vorige eeuw blijkt onder meer uit twee publicaties van de Mas
sachusetts lnstitute of Technology (MIT): Urban Dwel/ing Environments en 
Urbanization Primer. 



-- \ 

-

--

·--

_, 

\ 

/ / . / 

.. --'-~--------·--

-·---~w- ..,. 
-•-w ,.,... 

0 

·"" 

_ .. j' __ ,; ... ----- • .JM 

--.. ------·--JIIt' 

----.. _____ ,. 
..... ------._.... 

Urban Dwelling Environments, Site Analysis Lima, Peru {1969) 
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Urban Dwelling Environments is een onderzoeksprogramma geleid door 
Horacio Caminos, John Turner en John Steffian wat eind jaren zestig is 
uitgevoerd aan de Massachusetts lnstitute of Technology (MIT). In het werk 
wordt een aantal case studies gepresenteerd van stedelijke gebieden in de 
Verenigde Staten, Peru, Venezuela en Colombia. Sloppenwijken uit deze 
vier landen worden uitgebreid geanalyseerd en in kaart gebracht. Met de 
publicatie van de onderzoeksresultaten poogden de auteurs een model te 
vinden voor een juiste, allesomvattende benadering die een architect kan 
ondersteunen bij zijn aanpak ten opzichte van sloppenwijken. 
Na de uitgave van Urban Dwelling Environments is binnen de MIT de 
studie naar informele nederzettingen voortgezet en in 1978 verschijnt Ur
banization Primer, waarin het probleem omtrent verstedelijking en sloppen
wijken opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. De focus in dit boek 
ligt hoofdzakelijk op de inrichting en het gebruik van de stedelijke ruimte 
en op het verschaffen van voorzieningen die het meest noodzakelijk zijn. 
Waar het bij Urban Dwelling Environments overwegend bleef bij een inven
tarisatie van stedelijke gebieden, krijgt de architect bij Urbanization Primer 
duidelijke instrumenten aangereikt om mee te ontwerpen. 

Straatbeeld Aranya Low Cost Housing, Doshi (1986) 

Doshi in India 
Balkrishna Doshi (1927) is een Indiase architect die studeerde aan de J.J. 
School of Art in Mumbai. In de jaren vijftig werkte Doshi veelvuldig samen 
met Le Gorbusier en ontwierp hij mee aan projecten van Le Gorbusier in 
Ahmedabad en Chandigarh.ln 1962 richtte Doshi de Vastu-Shilpa Founda
tion op, een organisatie die studie doet naar onder andere low-cost housing. 
Tevens is Doshi de grondlegger van de School of Architecture and Planning 
in Ahmedabad.ln het werk dat Doshi door de jaren heeft gerealiseerd heeft 
hij modernistische invloeden op een bijzondere wijze in weten te passen in 
de Indiase context met een goed gevoel voor lokale omgevingsfactoren en 
met veel interesse in de gemeenschap voor wie hij bouwde. 
Doshi heeft binnen de Vastu-Shilpa Foundation (VSF) uitgebreid onder
zoek gedaan naar betaalbare woningbouwprojecten in steden. Hierin 
concludeerde hij dat veel gerealiseerde projecten niet goed bleken te 
functioneren, doordat de traditionele levenswijze van de bevolking werd 



genegeerd, er oneconomisch gebruik werd gemaakt van land met kostbare en 
inefficiënte infrastructuur en er niet werd voorzien in gemeenschappelijke re
creatieve en commerciële functies. Bovendien merkt Doshi op dat er nauwelijks 
maatregelen werden getroffen met betrekking tot de flexibiliteit van de woningen. 
Doordat de groei van de bevolking binnen deze low-cost-housing projecten niet 
werd meegenomen in het ontwerp ontstonden vervolgens nieuwe sloppenwijken 
binnen de wijk. 
In de projecten die de Vastu-Shilpa foundation heeft ontworpen probeert men deze 

. problemen te tackelen. Tevens wil de VSF vooruitgang boeken in de reductie van 
kosten van sociale woningbouw, zonder dat daarbij de standaard opgeofferd dient 
te worden. In het Aranya Low-Cost Housing project zijn de lessen uit de studies in 
de praktijk gebracht. 
Aranya Low-Cost Housing was gericht op de armste bevolkingsgroepen in India 
en werd tussen 1983 en 1986 gerealiseerd in Aranya nabij de stad lndora. Het 
woningbouwproject biedt betaalbare woonruimte aan 40.000 tot 65.000 mensen. 
Er zijn 6500 kavels opgenomen in het plan die zijn afgestemd op verschillende 
inkomensgroepen en waarvan de afmetingen variëren tussen de 35 (voor lagere 
inkomens) en 450 vierkante meter (voor de hogere inkomens). Ook zijn er enkele 
grotere kavels aanwezig voor hoogbouw. Het overgrote deel, 65 procent van de 
gerealiseerde woningen, richt zich op de economisch zwakkere bevolkingsgroep. 
Het masterplan bestaat uit een centrale as waaromheen zes sectoren liggen die 
elk tussen de 7000 en 12.000 mensen huisvesten. De woningen voor de lagere 
bevolkingsgroepen zijn gesitueerd in het centrum van het plan, terwijl de grotere 
kavels voor hogere inkomens zich aan de randen van het plan bevinden. Lineaire 
parken doorkruisen de sectoren. Ook is er gedacht aan gemeenschappelijke en 
commerciële functies die zich hoofdzakelijk aan de centrale as bevinden. 
De woningen zijn afgestemd op het gemiddelde inkomen van een familie be
horende tot de armste bevolkingsgroep. Er zijn plannen opgesteld voor de bewon
ers waarbij ze maandelijks kunnen betalen. 
Bij de bouw van de woningen zijn talloze variaties mogelijk. Voor de minst koop
krachtige bewoners is de aanschaf van alleen een kavel met een betonnen plint, 
een kern met voorzieningen en een kamer een optie. Naar mate men meer te 
besteden heeft is het mogelijk de woning uit te breiden met meerdere verdie
pingen. Steen en beton zijn lokaal verkrijgbaar, maar de bewoners hebben de 
vrijheid om elk willekeurig materiaal in te zetten voor de constructie en decoratie 
van hun woning. 

Doshi was zeer vooruitstrevend en met zijn theorieën liep hij ver in de tijd voo
ruit. Hij wist met de analyses en onderzoeken die hij uitvoerde, voorafgaande aan 
de bouw van Aranya Low-Cost Housing, de problemen te signaleren waar het in 
andere projecten mis ging. Het voorzien in de juiste basisvoorzieningen, een hoge 
mate van flexibiliteit en inspraak van de bevolking zijn essentieel geweest in zijn 
ontwerp. Dit bleken succesvolle factoren te zijn voor een kwalitatieve leefomge
ving met betaalbare woningen, ook voor de armste bevolkingsgroepen. 
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Aranya Low-Cost Housing (1986), Balkrishna Doshi 
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De eeuw van verstedelijking 
Vanaf de jaren negentig ontstond een hernieuwde belangstelling met betrekking tot 
slum upgrading als reactie op de verreikende gevolgen van de wereldwijde verste
delijking. Sinds kort woont de helft van de wereldbevolking in steden en verwacht 
wordt dat dit zal oplopen tot tweederde in 2050. De verstedelijking gaat gepaard 
met een enorme toename van de bevolking, die het grootst is onder de armste 
bevolking. Dit leidt ertoe dat sloppenwijken blijven groeien in omvang en aantal. 1 
op de 3 wereldburgers woont in een sloppenwijk. 
De miljoenensteden die in een razend tempo blijven groeien staan onder grote 
belangstelling van hedendaagse architecten. Zo werd Rem Koolhaas gefascineerd 
door de Nigeriaanse stad Lagos, een van de snelst groeiende steden in Afrika. 
De verwachting is dat Lagos in 2020 de derde grootste stad in de wereld zal zijn. 
Koolhaas deed studie naar het chaotische verstedelijkingsproces in Lagos ten be
hoeve van Harvard Project on the City. In de documentaire Lagos Wide & Close van 
Breglje van der Haak uit 2005 is een afstandelijke (wide) en een betrokken (close) 
perspectief op Lagos vastgelegd. 
Een ander bureau dat aandacht heeft voor de gevolgen van de razendsnelle ver
stedelijking is The Urban Think Tank. Het bureau is opgericht in 1993 door architect 
Alfredo Brillembourg en in 1998 sloot Hubert Klumpner zich bij hem aan. The Urban 
Think Tank zet architectonische expertise in om sloppenwijken weer leefbaar te 
maken. De organisatie werkt vanuit Carácas, de hoofdstad van Venezuela, waar 
meer dan de helft van de bevolking in sloppenwijken woont. Het architecten
bureau Urban Think Tank hanteert een werkwijze waarbij het ontwerpproces en het 
collectief of netwerk waarin het ontwerp tot stand komt als het uitgangspunt dient 
voor het ontwerp. Hierbij werken zij met bottorn-up procedures waarin ontwerpers, 
overheden en de bevolking een gelijkwaardige inbreng hebben van ideeën. 
Met hun werkzaamheden in de sloppenwijken kregen ze veel aandacht van over 
de hele wereld. Zo maakte de Nederlander Rob Schröder een documentaire over 
Carácas en het werk van the Urban Think Tank. De documentaire De Informele 
Stad is door de VPRO uitgezonden in het programma Tegenlicht. 
Het werk van The Urban Think Tank en het Proyecto Urbano lntegral, een project 
in de stad Medellin, zullen verderop aan de orde komen. In beide projecten is te 
zien hoe top-down planning samen kan gaan met bottorn-up benaderingen. Slop
penwijken beschikken vaak al over een hoge mate van organisatie. Bij het plegen 
van ingrepen dient de architect dit in acht te nemen. In deze beide projecten is dat 
zeer goed gelukt. Ze zijn tot stand gekomen met een nauwe betrokkenheid van de 
lokale bevolking en dit bleek zeer succesvol. 
Aan de hand van deze case studies wordt getracht een beeld te vormen over de 
taak die de architect heeft in de hedendaagse problematiek in sloppenwijken. In 
hoeverre kan de bevolking een wijk zelf organiseren en op welke onderdelen, op 
stadsniveau en op lokaal niveau, dient er van bovenaf ingegrepen te worden? 



Brillembourg en Klumpner in sloppenwijk in Caracas 
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"lt is critica! to recognize that informality is neither 
good nor bad - it simply is." 

Hubert Klumpner, UTT 

Het werk van the Urban Think Tank in Caracas 
Carácas (Venezuela), de thuisbasis van The Urban Think Tank (UTI), is 
een stad die onophoudelijk blijft groeien. De afgelopen 40 jaren is de bevol
king verdriedubbeld. In eerdere prognoses werd voorspeld dat de stad nu 4 
miljoen inwoners zou tellen. Men zat er flink naast, Carácas telt inmid
dels bijna 6 miljoen inwoners. Het standaard woningaanbod kan niet snel 
genoeg meegroeien. Tussen 1928 en 2004 heeft de overheid 650.000 
wooneenheden gerealiseerd. In deze zelfde periode heeft de bevolking 
eigenhandig 2.800.000 illegale woningen gebouwd. 
In de sloppenwijken van Carácas ontbreekt het aan basale voorzieningen. 
Het transport van goederen is moeilijk tegen de steile berghellingen zonder 
degelijke wegen. Levensmiddelen worden steeds duurder naarmate de af
stand naar de stad toeneemt en het is slecht gesteld met de constructieve 
veiligheid van de bebouwde omgeving. De woningen die tegen berghel
lingen zijn gebouwd, zijn gevoelig voor aardverschuivingen. 

UTI is actief op zowel stedebouwkundig, als op lokaal niveau. In de 
hedendaagse stad acht UTI de verschuiving van institutionele macht naar 
responsabilisering van de bevolking van zeer groot belang. Overheden 
moeten samenwerken met lokale partijen. UTI initieerde een aantal pro
jecten waarbij de bevolking wordt gestimuleerd om zelf initiatief te nemen. 
Overheden hebben hierin een ondersteunende rol. 
Zo ontwikkelde UTI een composteerbeer toilet, dat een oplossing biedt 
voor het probleem van de ontbrekende infrastructuur. Het project van 'the 
dry toilet' is opgestart in de wijk La Vega, waar slechts enkele woningen 
beschikken over een toilet. Toevoer van leidingwater en riolering ontbreekt 
in het gebied. De ligging van de wijk, tegen een steile bergheilling, maakt 
de aanleg van deze infrastructuur niet eenvoudig. Het ontwerp van het toilet 
gaat uit van de logica van de 'barrio', waarbij het begint met een individueel 
initiatief dat continu wordt verbeterd. Lokale bouwers kunnen de toiletten 
gemakkelijk zelf realiseren. 
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La V ega estrenará "baiio seco" 

Composteerbaar toilet - UTT 

Land-slide in Caracas 
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Een ander project van UTI is The Vertical Gymnasium, gesitueerd in 
Barrio La Cruz. De dichtbevolkte wijk beschikt over weinig open ruimte en 
voorzieningen als sportvelden waren voor de realisatie van The Vertical 
Gymnasium niet aanwezig. In de wijk wonen veel kinderen die voorheen 
lange afstanden af dienden te leggen als ze een partijtje wilden voetballen, 
in de wijk zelf was simpelweg te weinig ruimte om op straat te voetballen. 
Het gevolg was dat veel jongeren uit verveling op zeer jonge leeftijd in 
aanraking kwamen met criminaliteit. 
UTI zag een uitdaging om sportfaciliteiten voor de jeugd in te passen in 
barrio La Cruz. Het was noodzakelijk om, met de beperkt beschikbare 
ruimte, de hoogte in te gaan. In totaal beschikt het gebouw over 2500 
vierkante meter, verdeeld over vier bouwlagen. In The Vertical Gymnasium 
kunnen verschillende sportactiviteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Naast 
sportfaciliteiten is er een gezondheidscentrum ondergebracht in het ge
bouw en kan het complex dienst doen voor lokale evenementen. 
The vertical gymnasium biedt afleiding voor de vele kinderen, maar ook 
oudere leeftijdsgroepen zijn vaak te vinden in het nieuwe gebouw. Nadat 
het gebouw in 2003 haar deuren opende voor publiek is de criminaliteit in 
Barrio La Cruz aanzienlijk afgenomen. 

Situatie Barrio La Cruz - Ontwerp Vertical Gymnasium 



Vertical Gymnasium (2003) - UTT 
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Proyecto Urbano lntegral - Medellin 
Het Proyecto Urbano lntegral (PUl) is een initiatief van het stadsbestuur 
van Medellin (Colombia) en het EDU (Empresa de DesarroUlo Urbano). 
Het project is gerealiseerd tussen 2004 en 2007. 
Het doel van het project was het verbeteren van de leefkwaliteit van de 
inwoners in de stadsdelen met de laagste levensstandaard. De verschillen 
in ontwikkeling van de bevolking tussen diverse stadsdelen waren voor het 
plaatsvinden van de ingreep dan ook zorgwekkend. 
In de uitvoering van het project was de participatie van de bevolking een 
belangrijk middel voor het behalen van succes. lokale bouwplannen zijn 
tot stand gekomen door workshops te organiseren met de bewoners, 
om zo te weten te komen wat hun wensen waren ten aanzien van de 
wijk. Op stadsniveau zijn top-down investeringen gedaan voor de aan
leg van infrastructuur en zijn er connecties tussen verschillende gebieden 
gerealiseerd. 
De wijk Zona NoroMental in Medellin is een van de wijken waar het PUl 
project van start is gegaan. Er zijn ingrepen gedaan op verschillende 
schaalniveaus. Op stadsniveau zijn verbindingen gemaakt tussen de wijk 
en de binnenstad. Een netwerk van openbaar vervoer is aangelegd, wegen 
zijn bestraat en er zijn voetpaden aangelegd. lokaal zijn er programma's 
opgestart waarbij, samen met de bevolking, de kwaliteit van woningen en 
publieke ruimtes zijn verbeterd. Daarnaast zijn de wijken voorzien van 
publieke faciliteiten als bibliotheken, busstations en sportvelden en zijn 
de oorspronkelijke voorzieningen als bestaande scholen en gezondheids
centra opgewaardeerd. 
Voor de start van het PUl project waren de sloppenwijken door de 
inefficiënte structuur en on planmatige groei zeer slecht toegankelijk en was 
er een groot gebrek aan publieke functies. De informele ontwikkeling heeft 
er tevens voor gezorgd dat het natuurlijk milieu hevig is aangetast. Alle 
beplanting is gekapt en elke vierkante meter is volgebouwd. Wel waren 
de sloppenwijken van Medellln al grotendeels voorzien van watertoevoer 
en elektriciteit, in tegenstelling tot veel andere sloppenwijken in de wereld. 
Deze voorzieningen zijn in de jaren zestig aangelegd door de overheid in 
ruil voor stemmen. 
Voor de start van het PUl project heerste in Zona NoroMental een hoge 
graad van armoede en de humanitaire ontwikkeling was aanzienlijk lager 
dan in de rest van de stad. Sinds de start van het project is de criminaliteit 
in de wijk sterk gedaald en is de HDI (Human Development Index) van de 
bevolking gestegen. 
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Opwaardering openbare ruimte - situatie voor en na ingreep 

Het creëren van verbindingen - situatie voor en na ingreep 



Verschillende ingrepen in Zona Nororiental 
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Het project Parques-Biblioteca Medellin is onderdeel van het Proyecto 
Urbano lntegral (PUl). In heel Medellfn zijn vijf bibliotheken gerealiseerd in 
verschillende wijken. In Zona Nororiental is in 2007 de Parque Biblioteca 
Espafia gereed gekomen. De bibliotheek is ontworpen door Giancarlo 
Mazzanti & Arquitectos. De aanleg van de parken en bibliotheken in de 
verschillende wijken moeten een impuls te geven aan het gebied en de 
humanitaire ontwikkeling. 
Biblioteca Espafia is heel bewust gesitueerd aan de zijde van de wijk die 
het verst verwijderd ligt van de stad. Hierdoor ontstaat een nieuw centrum 
en oriëntatiepunt binnen de Zona Nororiental. De bibliotheek is vrij toe
gankelijk voor alle inwoners van de stad en is goed bereikbaar door de 
metrokabel die dwars door Zona Nororientalloopt. 

Plattegrond en doorsnede bibliotheek - Giancarto Mazzanti & Arquitectos 



Parque Biblioteca Espai'\a (2007) - Medellin 
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Conclusie 
De schoonheid van primitieve architectuur werd in het verleden vaak af
gedaan als irrelevant voor het architectenberoep. Tegenwoordig lijkt er, 
met dank aan de discussie die mensen als Rudofsky, Candilis en Woods 
op gang hebben weten te brengen, meer interesse te zijn voor het in
formele in de architectuur. De taak van de architect is verschoven van de 
modernistische top-down planner naar een architect die werkt met een 
bottorn-up benadering. Waar de modernisten streefden naar universele 
functionaliteit, door hun ideologieën te projecteren op (onder andere) so
ciale huisvestingsprojecten, is de taak van de architect vandaag de dag 
veel minder dwingend en heeft de bevolking hierin een sterkere positie 
ingenomen. 

Hoewel er in de zestiger jaren reeds aandacht was voor informele archi
tectuur, werd participatie van de bevolking compleet buiten beschouwing 
gelaten. Dit had tot gevolg dat het woningaanbod dikwijls geen aansluiting 
vond bij de lokale omstandigheden en de behoeften van de gebruiker. 
Toch vallen er vele positieve aspecten uit de top-town planning te ontle
nen. Door het bestuderen van sloppenwijken, die volledig zijn ontstaan 
door middel van zelfconstructie, blijkt welke onderdelen de bevolking niet 
eigenhandig kan realiseren en waar de hulp van bovenaf noodzakelijk is. 
Dikwijls zijn de gegevens van een zelfgeconstrueerd gebied beperkt of 
ontbreken deze in het geheel. Het documenteren van de sloppenwijk is 
dan ook een essentieel facet in de huisvestingsproblematiek. Candilis
Josic-Woods en John Turn er wisten de sloppenwijken die zij bestudeerden 
op een bijzondere wijze te documenteren. De interpretatie van de studies 
valt te betwisten, maar dat neemt niet weg dat de studies een bijzondere 
waarde hebben ten aanzien van het verkrijgen van inzicht in de zelfgecon
strueerde gebieden. 

Al vanaf de jaren '70 waren er architecten die de bevolking meer in het 
proces betrokken. John Turner werkte in Peru reeds in de jaren '60 met 
participatie van de bevolking en stimuleerde zelfverwezenlijking. Ook 
Balkrishna Doshi was een voorloper in het bottorn-up denken en bood 
veel ruimte voor vrijheid en zelfverwezenlijking in zijn projecten die 
hij realiseerde in India. De empowerment van de bevolking heeft ertoe 
bijgedragen dat projecten in sloppenwijken maatschappelijk meer worden 
geaccepteerd en dat de afstand tussen ontwerper en gebruiker kleiner is 
geworden. 
Ook tonen meer recente projecten, zoals projecten van de Urban Think 
Tank en het Proyecto Urbane lntergal, aan dat met het hanteren van 
bottorn-up strategieën er veel resultaten kunnen worden geboekt in 
sloppenwijken. 



Echter moet de omslag richting de zelfverwezenlijking niet doorslaan. In 
sloppenwijken, die zonder de tussenkomst van architecten zijn ontstaan, 
doen vele problemen zich voor die allemaal verband houden met het 
ontbreken van een overstijgende factor zoals een planner of architect. In 
gebieden die top-down zijn gepland is vaak een duidelijke structuur aan
wezig. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de oriëntatie, toegankelijkheid 
en de hoeveelheid open ruimte in een gebied. 

Nu is het de vraag welke rol de architect precies heeft in het plegen van in
terventies in sloppenwijken. Hierbij is het van belang verschillende niveaus 
van aanpak te onderscheiden. Problemen die verband houden met toe
gankelijkheid, openbaar vervoer en infrastructuur spelen zich voornamelijk 
af op stadsniveau. Hierin speelt niet alleen de architect een rol. Lokale 
overheden hebben ook een belangrijke taak in dit geheel, denk aan het 
plegen van investeringen voor bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud 
van infrastructuur. Maatregelen op stadsniveau zullen vrijwel in alle situa
ties alleen top-down gerealiseerd kunnen worden. 
Op wijkniveau kan de architect gaan kijken naar de mogelijkheden om met 
bottorn-up strategieën te werken. Op dit niveau is het van groot belang om 
de bestaande structuur van een wijk in acht te nemen. Een sloppenwijken 
kent vaak een hoge mate van organisatie die middels zelfverwezenlijking 
is bereikt. 

Bij het ingrijpen in een sloppenwijk dient een architect een duidelijke 
balans te vinden tussen top-down en bottorn-up en dient hij de zelf
organisatie van een gebied te respecteren. Enerzijds is structuur en een 
bestendige woonomgeving voor de bevolking van belang en anderzijds 
moet er ruimte zijn in een plan voor zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. 
De juiste combinatie van top-down en bottorn-up zalleiden tot een veilige 
en prettige woonomgeving die verankerd is in de samenleving en bestand 
is tegen toekomstige ontwikkelingen. 
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"Madrid offers a context of social diversity; it is a city with 

a diffuse identity, but also a city of surprising contrasts." 

Ariadna Cantis, medeoprichtster platform Piensa Madrid 

Het grootstedelijk gebied van Madrid telt meer dan zes miljoen inwoners, en daarmee 
is de stad de tweede stad van Europa. Waar de meeste steden in Europa in groei 
zijn gestabiliseerd, lijkt Madrid eindeloos in omvang en inwoners toe te nemen. De 
afgelopen dertig jaar is het bebouwde oppervlak van Madrid verdubbeld, en deze 
groei houdt aan. 
In de huidige uitbreidingsplannen zijn talloze nieuwbouwwijken opgenomen die steeds 
verder verwijderd liggen van het historische centrum. De nieuwbouwwijken vertonen 
weinig samenhang met het oude stadscentrum en er bestaan grote contrasten 
tussen de binnenstad en de periferie. Het is moeilijk voor te stellen voor iemand die 
het historische centrum bezoekt of in het centrum woont, dat aan de rand van Madrid 
40.000 mensen wonen in de grootste sloppenwijk van Europa en geen toegang 
hebben tot de meest basale voorzieningen. 
De extreme contrasten die in Madrid te vinden zijn beschrijft Marie Vanhamme in 
haar bijdrage aan de publicatie Piensa Madrid. De kunstenares Montserrat Soto 
heeft tevens een bijdrage aan dit boek geleverd waarin zij een beeld schetst van de 
onoverdachte stedelijke ontwikkeling van Madrid. De twee artikelen zullen in dit hoofd
stuk besproken worden om als zodanig een impressie te geven van de context van 
deze afstudeeropgave. 

Plattegrond met bezienswaardigheden Madrid 

Links: Baedeker Guide, 1901 Rechts: GoMadrid.com, 2009 



Centrum Madrid: La Gran Via - Periferie Madrid: La Cai'iada Real 

Madrid: stad van contrasten 
Marie Vanhamme uit in het artikel Madrid: A Foreigner's View, gepubliceerd in 
Piensa Madrid, haar ongenoegen over de huidige stedelijke ontwikkelingen in Madrid. 
In het artikel legt zij uit waarom Madrid meer overeenstemming vertoont met een 
schiereiland dan met een Europese hoofdstad, en waarom Madrid vooral een 
historische stad is waarvan in ons collectieve geheugen het beeld de afgelopen 
honderd jaar nauwelijks gewijzigd is. Vanhamme bewijst dit aan de hand van de 
Baedeker Guide, een toeristengids van Madrid uit 1901. Vergelijk deze gids met een 
willekeurige toeristengids uit 2009 en je ziet dat de toeristische routes niet gewijzigd 
zijn sinds het begin van de vorige eeuw. Hierdoor blijft het beeld dat men heeft van 
Madrid vrijwel ongewijzigd en komen bezoekers nauwelijks in aanraking met het 
hedendaagse Madrid. 
Vanhamme is tevens van mening dat de stadsvernieuwingsplannen hoofdzakelijk 
gericht zijn op het historische centrum. De rest van Madrid is ondertussen ongecon
troleerd aan het groeien. Deze schizofrene stedelijke ontwikkeling zorgt voor een 
groot contrast tussen het historische centrum en de buitenwijken van Madrid. Het 
'echte' Madrid is volgens Vanhamme de periferie: "Madrid is the suburbs", beaamt 
zij. Vanhamme sluit af met de woorden: "As a foreigner, I do not mind having to wait 
another five years to walk down the newly renovated Paseo del Prado-Recoletos, but 
it would be absolutely devastating to ever have to see naked children in the flooded 
area of the Canada Real again. A city of such inequality doesnotseem very Olympic 
to me .. ." 

CONTEXT MADRID 



Afbeeldingen boven en rechter pagina - Montserrat Soto - Tracking Madrid - 2005 

Madrid: stad in aanbouw 
Dat het proces van de uitdijing van Madrid onverantwoord verloopt wordt niet alleen 
bevestigd in het artikel van Marie Vanhamme. De ongecontroleerde en onophoude
lijke groei van de periferie van Madrid is op bijzondere wijze in beeld gebracht door de 
Spaanse kunstenares en fotografe Montserrat Soto. In haar video-installatie Tracking 
Madrid, die in 2005 te zien was in het museum Reina Sofia, toonde zij projecties van 
bouwterreinen in Madrid met projecten in aanbouw. 
De creatie van nieuwe stedelijke gebieden gaat doorgaans in een razendsnel tempo, 
waarbij geen tijd is voor bezinning en reflectie. Soto spoort met dit werk mensen aan 
om voor zichzelf te bepalen wat voor stad men wenst, wat voor stad men heeft en wat 
voor stad we op dit moment aan het creëren zijn. Tracking Madrid kan tevens worden 
gezien als een kritiek op de huidige manier van stadsvernieuwing in Madrid. 
Als een stad genoodzaakt is zich uit te breiden wordt dikwijls een nieuwe ring rond 
de stad aangelegd waarbinnen de stad verder kan groeien. Volgens Soto herhaalt dit 
proces zich in Madrid constant. Telkens wordt de grens voor extensie verlegd. Het 
stedelijke gebied van Madrid moet hierdoor constant worden geherdefinieerd. In de 
buitenwijken ontstaan nieuwe centra waaromheen de bebouwing zich concentreert. 
Een groot probleem is dat er weinig relatie bestaat tussen de verschillende buitenge
bieden. Ook bestaat er een zorgelijke disconnectie tussen het historische centrum en 
de buitenwijken. Tracking Madrid geeft ons een indruk van de voortdurende stedelijke 
groei waaraan Madrid onderworpen is. Zelf omschrijft Soto Madrid als een ubig empty 
core with ever-expanding limits~ 

ANALYS 
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Filmstills uit Tracking Madrid - Montserrat Soto - 2005 



CONTEXT MADRID 



"La Canada Real campromises a number of quite different 

realities, difficult to be included in a single description." 

Andrés Jaque, Madrileens architect I oprichter Piensa Madrid 

Madrid breidt constant uit, dat blijkt wel uit het werk Tracking Madrid van Montser
rat Soto. De bebouwbare grond in Madrid wordt hierdoor steeds schaarser. In de 
periferie van de stad ligt een immens stuk land, waar voorheen nooit plannen voor 
hebben bestaan, maar waar, nu de grond in Madrid schaars wordt, de ogen van de 
ontwikkelaars vol op zijn gericht. Er is echter een probleem. Op deze grond bevindt 
zich de Canada Real, een oude drift waar in de afgelopen vijftig jaar talloze mensen 
zich hebben gehuisvest in illegale, zelfgeconstrueerde woningen. Door de verschil
lende belangen staat de Canada Real, na jaren van rust, op dit moment onder hevige 
druk. In juli 2009 zijn de verschillende overheden tot een besluit te gekomen. Het 
lint van illegale bebouwing zal moeten veranderen in een groene zone, waarvan de 
aangrenzende gebieden zullen worden ingevuld met nieuwbouw. Naar aanleiding van 
deze overeenstemming van de lokale overheden over de nieuwe wet voor La Canada 
Real publiceerde de Spaanse krant El Pais een artikel genaamd La utopia de trans
formar la Canada. El Pais liet een aantal architecten, waaronder Andrés Jaque, een 
visie geven op het gebied en mogelijkheden aandragen voor de transformatie van La 
Canada Real. 

Parque Natural de la Equidad - Andrés Jaque - 2009 
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Parque de la equidad - Park van gelijke kansen 
Andrés Jaque is een succesvol Madrileense architect met veel internationale 
bekendheid. Jaque richtte samen met Ariadna Cantis Piensa Madrid op, een 
discussieplatform waar de stedelijke ontwikkelingen in Madrid worden over
dacht. In El Pais schreef hij een bijdrage over de toekomst van de Canada 
Re al. 
Zoals er eilanden in de stad bestaan voor lkea en Telefonica, schrijft Jaque, 
heeft Madrid een gesegregeerd gebied voor junks en immigranten: La 
Canada Real. De kwaliteit van leven in dit soort gebieden, ver verwijderd van 
het centrum, is aanzienlijk minder dan in de stad. Het plan dat Jaque in het 
artikel aandraagt is ontstaan vanuit de gedachte om de rijkdom van de stad 
te heronderverdelen. Een stad als Oslo, waar de sociale ongelijkheid sterk is 
teruggedrongen, genereert automatisch een betere kwaliteit van leven dan Rio 
de Janeiro, schrijft Jaque. 
Volgens Jaque is het van belang de Canada Real te beschouwen als een 
gebied dat reeds is georganiseerd. Doordat de overheid zich tot op heden 
nauwelijks heeft bemoeid met de wijk, heeft het de kans gekregen om uit te 
groeien tot een gebied die de fase van tijdelijkheid ver achter zich heeft ge
laten. Het is onmogelijk dit gebied te zien als een tabu la rasa, meent Jaque, dit 
dient men zich goed te realiseren bij het maken van nieuwe uitbreidingsplan
nen. Interventies in de Canada Real dienen gebaseerd te zijn op grondige 
motivaties van de wijze waarop de wijk is geconstrueerd. Alle complexiteiten 
moeten worden gemobiliseerd om verandering te brengen van binnen uit. 
In het artikel draagt Jaque vier strategieën aan. Ten eerste moet men in 
gesprek gaan met de hoofdpersonen in de wijk. Hij vertrouwd op de capaciteit 
van de natuurlijke leiders uit de Canada Real en is van mening dat deze het 
voortouw kunnen nemen in de weg naar verandering. Daarnaast moet, in het 
geval van herhuisvesting, de ontvolking in goede banen worden geleid en dient 
er tijd te worden vrijgemaakt waarin de bevolking zich kan herhuisvesten. Tot 
slot pleit Jaque voor exploitatie van de potenties van het gebied. In een stad 
waar vrijwel alle ruimte is gereserveerd of uitverkocht, maakt de Canada Real 
met een grote hoeveelheid open ruimte tot een uniek gebied. 

CONTEXT LA CAMDA REAL 



Persoonlijke ervaringen In La Canada Real 
Voor dit afstudeerproject reisde ik twee maal af naar Madrid om met eigen ogen 
te zien hoe de Madrileense sloppenwijk ervoor staat. Tijdens mijn verblijf in Madrid 
hoopte ik meer te weten te komen over de huidige situatie van La Canada Real door 
met bewoners en betrokkenen te spreken en te horen hoe zij de toekomst zien van La 
Canada Real. Ook wilde ik uitzoeken hoe het was gesteld met de mate van overbe
volking, de kwaliteit van de bebouwde omgeving, de kwaliteit van de openbare ruimte 
en de aanwezigheid van basisvoorzieningen en infrastructuur in de wijk. Door met be
trokkenen te spreken hoopte ik tevens te achterhalen hoe de wijk zich in het verleden 
heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Welke bevolkingsgroepen er wonen en met welke 
moeilijkheden zij te kampen hebben. 
De persoonlijke ervaringen en de opgedane informatie in La Canada Real dienen, 
samen met de in het vorige hoofdstuk besproken literatuur, als basis voor het verdere 
afstudeerproject waarin ik een strategie zal ontwikkelen voor het plegen van interven
ties in de wijk en ik een ontwerp zal maken dat past binnen deze strategie. 

In juni 2009 bezocht ik La Canada Real voor het eerst. Daar sprak ik met Paloma, 
Rosa en lrene, sociaal werkers verbonden aan de organisatie El Fanal. Met hen bracht 
ik een dag door in La Canada Real. El Fanal heeft hier een school opgericht waar les 
wordt geven aan kinderen uit de wijk. Paloma vertelt me dat ze de toekomst voor 
de bewoners somber inziet. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt het afgelopen 
jaar en leven in zware armoede. Ze vertelt me dat men tien jaar geleden nog rustig 
kon wonen in La Canada Real, maar dat de afgelopen jaren de drugsproblematiek is 
toegenomen, tot ergernis van de inwoners van de wijk. Mensen die drugs dealen ko
men vooral van buiten de wijk, en geven veel overlast voor de bewoners. 
El Fanal werkt vooral met Marokkaanse gezinnen. Ik laat me vertellen dat al vanaf de 
jaren '80 Marokkaanse gezinnen neerstreken in La Canada Real. Sommigen zijn in La 
Canada Real geboren en hebben zelf al weer kinderen gekregen in de wijk en soms 
is de derde generatie ook al in aantocht. 
Veel Marokkaanse mannen werken in de bouw of als schilder. Vrouwen zorgen voor 
het huishouden en de kinderen. Verder worden inkomsten gegenereerd uit kleine 
commerciële activiteiten, zoals de verkoop van groente en fruit. Er zijn dan ook vele 
winkeltjes in de wijk te ontdekken. Een probleem is echter wel dat prijzen van bepaal
de levensmiddelen vaak hoog zijn, aangezien men eerst inkopen moet doen bij super
markten verderop, en zelf ook nog wat winst wil maken. 
Ik kom ook te weten dat de bevolking vaak met een aantal gezinnen bij elkaar leeft. 
Meerdere woningen zijn gebouwd rond een gemeenschappelijke patio en bij gezinsuit
breiding wordt een woning bijgebouwd, of bij een bestaande woning een verdieping 
opgebouwd. Een gemiddeld gezin bestaat uit grootouders, ouders en ongeveer 10 
kinderen. 

ANALYS 



In oktober 2009 bracht ik opnieuw een bezoek aan Madrid. Dit maal bezocht ik de in 
La Canada Real gelegen katholieke kerk Panoquia Santo Dominga de La Calzada 
waar veel vrijwilligers en sociaal werkers zich inzetten voor de wijk. Hier sprak ik onder 
andere met Javier Baeza en Paco Pasqual, die beiden vanaf de jaren '70 werkzaam 
zijn in de sloppenwijk en de wijk door de jaren heen hebben zien veranderen. Paco 
vertelt me dat de armoede enorm is toegenomen de afgelopen jaren. Spanje verkeert 
op het moment dan ook in een zware economische crisis. De situatie is zo erg dat 
vrijwilligers van de kerk twee keer per maand voedselpakketten uitdelen aan de be
woners. Een aantal jaar geleden was de bevolking nog in staat zich zelf te redden 
vertelt Paco, maar nu moeten veel gezinnen rondkomen van praktisch niks. 
In de kerk is eens per week een arts aanwezig en kunnen bewoners langskomen op 
het spreekuur. Vanuit de kerk worden medicijnen verstrekt. Met name medicijnen voor 
geboortebeperking. Het aantal tienerzwangerschappen is namelijk enorm, waardoor 
de bevolking ongelimiteerd blijft groeien en veel vrouwen vroegtijdig school verlaten. 
Dat wil zeggen als ze al naar school gaan. Veel kinderen gaan niet naar school en 
kunnen niet lezen of schrijven. 
Naast de sociale problemen waar ik mee werd geconfronteerd trof ik vooral een wijk 
aan met een hoge mate van consolidatie. Het was fascinerend om te zien hoe men 
eigenhandig de wijk zo ver heeft weten te brengen. De bewoners waren opgewekt en 
spraken met trots over hun zelfgebouwde huizen en hun familie. 

De indrukken, ervaringen en gegevens van de twee keer dat ik La Canada Real 
bezocht zijn geïnventariseerd en in een analyse vastgelegd in dit hoofdstuk. Ook wordt 
in dit hoofdstuk de inventarisatie beoordeeld, en zijn de kwaliteiten van het gebied en 
de problemen waar de bevolking mee te maken heeft uiteengezet. In het volgende 
hoofdstuk zal dit leiden tot een persoonlijke visie op de Madrileense sloppenwijk. 

CONTEXT LA CAflADA REAL 





Aeropuerto de Sarajas 

Casa de Campo 

Coslada 

Parque del Retiro 

Historisch centrum 

Rio Manzanares 

PAU de Vallecas 

La Canada Real 
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1635 178 

800 Madrid in bezit van de Moren. Bouw van 716-1788 Karellil aan de macht Onder zijn bewind 
kleine citadel genaamd ai-Mudaina. wordt Madrid grootschalig opgeknapt door 

bouw van bruggen en ziekenhuizen, aanleg 
1085 Verovering van de citadel. Madrid komt in van parken, groene lanen en fonteinen. 

katholieke handen. 
800-1900 Periode met afwisselend liberale en 

2 Madrid groeit snel en krijgt officiêle conservatieve politieke stromingen. 
stadsrechten. 

1920 Madrid is uitgegroeid tot een stad met meer 
561 Het Spaanse gerechtshof wordt verplaatst dan 1 miljoen inwoners en vereist uitreiding. 

naar Madrid. Madrid wordt zodoende de Voormalige dorpen waaronder Carabenehel 
hoofdstad van Spanje. Echter is Sevilla in en Charnartfn worden bij de stad getrokken 
deze periode de belangrijkste stad van en nieuwe wijken worden gerealiseerd. 
Spanje door de gunstige ligging aan Verkeersslagader Gran Via wordt aangelegd 
vaarwegen. en de metro van Madrid wordt in werking 

gesteld. 

1931 De komst van de Tweede Spaanse 
Republiek. 
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1896 

1936 1939 Spaanse burgeroorlog. Madrid 
wordt in deze oorlog het zwaarst 
getroffen. 

1939 Dictator Francisco Franco komt aan 
de macht. 

.Jaren 40 De zuidkant van de stad op grote 
schaal geïndustrialiseerd. 
Honderdduizenden Spanjaarden 
arriveren in Madrid op zoek naar 
werk. Door de buitenproportionele 
groei worden verschillende voor 
steden. waaronder Hortaleza en 
Villaverde, door de stad opgeslokt. 
Het oppervlak van de stad vertien
voudigt van 66 ktn2 naar 607 km2• 

.Jaren 60 Groei zet zich voort buiten de stads
grenzen, de periferia van Madrid. 
Groot gebrek aan (betaalbare) 
woonruimte. Nationale migranten 
vestigen zich in sloppenwijken, met 
name in het oosten en zuidoosten 
van Madrid (begin vorming La 
Cai'lada Real). 

1934 1945 

1973 Start aanleg van de M-30, de eerste 
ringweg van de stad. 

1 7 Dood Franco. 

78 Spanje wordt opnieuw een constitu
tionele monarchie, geregeerd 
door koning Juan Carlos I. 

2000 ·heden Madrid, na Barcelona het belangrijk
ste industriecentrum van Spanje. 
Inwonersaantal Madrid blijft toene
men door nieuwe migratiegolf. 
Spanje ontvangt momenteel het 
grootste aantal immigranten van 
Europa. 38,6% van alle migranten 
richting de Europese Unie in 2005 
vestigden zich in Spanje. Het me
rendeel van de immigranten is 
a&omstig uit Zuid-Amerika, Afrika 
en Oost-Europa. 

GESCHIEDKUNDIGE ONTWIKKELING 
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HISTORISCHE GROEI MADRID 

1650 1900 1910 1920 1930 

t t 150.000 550 000 600 000 820 000 1.040.000 

stad provincie 180.000 770.000 830.000 1.050.000 1.290.000 



1940 

320.000 

1.570.000 

1950 

1.820.000 

1960 

000 

2.510.000 

1970 

20000 

3.760.000 

1980 

160 000 

4.700.000 

2009 

3 200 

6.270.000 

GESCHIEDKUNDIGE ONTWIKKELING 



HISTORISCHE GROEI LA CANADA REAL 

I l I/ I 

FASE 1 

NIVEAU VAN CONSOLIDATIE 

e VEILIG STELLEN GROND 
e AANBRENGEN VERKAVELING 
e AANBRENGEN OMMURING 

e GROND 

e WONING 

e INFRASTRUCTUUR 

e VOORZIENINGEN 

FASE2 

NIVEAU VAN CONSOLIDATIE 

1111~----------~ 
e BOUW BASISWONING 
e BOUW SANITAIR 

ANALYS 

e AANSLUITING ELEKTRICITEIT 
e AANLEG WATERTANK 



FASE 3 

NIVEAU VAN CONSOLIDATIE 

e VERBETEREN BASISWONING 
e UITBREIDING (BIJGEBOUWEN) 
e UITBREIDING WONING 

(TOEVOEGEN TWEEDE LAAG) 
e KOMST KLEINSCHALIGE COMMERCIE 

FASE4 

NIVEAU VAN CONSOLIDATIE 

e VERBETEREN WONING 
e UITBREIDING WONING 
e KOMST VAN INSTITUTIES 
e AANSLUITING STROMEND WATER 
e AANSLUITING GAS 

GESCHIEDKUNDIGE ONTWIKKELING 
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Toegeng en Ontsluiting 
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Hoofdvelbinding s1ad 

SeaJndaire yer!Jjnding stad 

Ontsluiting wijl< 

Ool5pronl<elijke driften, doodopend 

• Metrostalion 

• Bushalte 
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Toegang en Ontsluiting 

La Canada Real 
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Onlsluiting voelgangers 
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ZONE 1: Spaans zigeuner ZONE 3 

ZONE 2: Marokkaans 
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ZONE 1 
• BEVOLKJNG· SR • ACTIVITEITEN' AANS, ZIGEUNER 
• INFORMEEL . WONEN / LANDBOU 

BOUWPERIOD W 
• AANTAL E: VANAF 1990 

BOUWLAGEN: 1·2 

ZONE2 
• BEVOLKING· • ACTlVITEITE~~S 
~~~~~EL~INFOR~~ ~GIE (MOSLIM) 

• BOUW LANDBOUW MERCIE 
• AANT.:=E: VANAF 1~ VEEHOUDERIJ 

LAGEN: 1-3 

ZONE 3 
• BEVOLKING· SR • ACTIVITEITEN· AANS, ZIGEUNER 

~~ic~IE ~~;~~:ORMELE 
• BOUWPE NSUMPTIE OOP EN 

• AANTAL BRIODE: VANAF 1980 
OUWLAGEN· 1-3 
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ZONE4 
• BEVOLKING: SPAANS I SPAANS, ZIGEUNER 
• ACTIVITEITEN: WONEN, FORMEEL EN 

INFORMEEL! RELIGIE (KATHOLIEK) I 
INFORMELE COMMERCIE I INDUSTRIE I 
DRUGSVERKOOP / DRUGSCONSUMPnE 

• BOUWPERIODE: VANAF 1960 
• AANTAL BOUVVLAGEN: 1-3 

R s& n •• 

ZONES 
• BEVOLKING: ROEMEENS, ZIGEUNER 
• ACTIVITEITEN: WONEN 
• BOUWPERIODE: VANAF 2000 
• AANTAL BOUVVLAGEN: 1 

R ZE ·•,·:•· ft Md' • 

ZONE& 
• BEVOLKING: MAROKKAANS 
• ACTIVITEITEN: WONEN / INFORMELE 

COMMERCIE / INFORMELE LANDBOUW 
• BOUWPERIOOE: VANAF 1980 
• AANTAL BOUVVLAGEN: 1-3 

TYPOLOGIE BEBOUWING 
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1 siraal 
2. patio 
3 entree waling 
4' woongedeelle 
5. keuken 
6 slaapvertrek 
7 t:.dkatr8' I to~el 
8. ed1ull' I opslag 
9.111/JI 
10winkef/~ 
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ZONE4 

ZONE5 
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7. 6 
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ZONE& 

TYPOLOGIE WONING 
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OPENBARE RUIMTE: STRAATBEELD 
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OPENBARE RUIMTE: HOOGTEKAART 



verkoop constructiemateriaal arts 

bakkerij moskee school SPI 



bar I restaurant hotel 

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 



compost 

waterzulvering 
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afvalschelding 
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verbrandingsovt 

uitzie 



entree en interieur reçyclingsplatform 

Is oorspronkelijke afvalverwerking transport 

LANDGEBRUIK: AFVALVERWERKING 



elektriciteit 



wegen en straatverlichting 

INFRASTRUCTUUR 
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WONEN 
LANDBOUW INFORMEEL 
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zo 2 
MAROKIKMNS 

WONEN 
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EDUCATIE 
INFORMELE COMMERCIE 
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SPAANS 1.-SPMNS,ZJGEUNER 

VON , FORMEEL /INFORMEEL 
RELIGIE (KATHOLIEK) 

INFORMELE COMMERCIE 
INDUSTRIE 

DRUGSVERKOOP 
DRUGSCONSUMPTIE 

ZONES 
ROEME.E.NS. ZfGEUfrli_EB 

WONEN 
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ZON&& 
!A:.RO~S 

WONEN 
INFORMELE COMMERCIE 
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COMMERCIE I. GEZONDHEIDSZORG 

• WEGEN VFRHARD 

• WEGEN ONVERHARD 

STRAAlVERLICHTING 

• ELEKTRICITEIT 

• STROMEND WATER 

• GAS 

• RIOLERING 
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WF(';FN VFRHARD • WEGEN VERHARD 

WEGEN ONVERHARD • WEGEN ONVERHARD 

STRAAlVERLICHTING • STRAAlVERLICHTING 

ELEKTRICITEIT • ELEKTRICITEIT 

STROMEND WATER • STROMEND WATER 
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RIOLERING 
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• STRAATVERLICHTING • STRAATVERLICHTING • STRAATVERLICHTING 
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BEVOLKING I ACTIVITEITEN 

BEBOUWING 

OPENBARE RUIMTE 

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 

LANDGEBRUIK 

INFRASTRUCTUUR 

r ONTSLUITING 

KWALITEITEN 

• de ongect.vongan infoonele leefwijze 
• de diversiteit van de bevolking 
• grole bellwaamheid van de bevolking 

om door zelfverwezenllj~ een 
betere leefomgevilg te creêren voor 
zichzelf 

• st811! saamhorlgheïdS!J1Ml81 tussen 
de bewoners onderlilg 

• gevariaerd sllaa1beeld 
• relatief hoge kwaliteit van de zelfver. 

W9Zlllllijkte woning 
• op informele • hebben wie 

wooingan reedseen hoog niveau van 
~bllrMII 

• door informalfteil hoge mate ven 
flexibiliteit en groot aanpa~

mgen van de woning 

• grole hoevestleid open ruimte 
• landschaJl1)81tke kwaliteften 
• llleaire karakter van de 'llijk zorgt 

voor een Slllrke beleving van het 
omringende landschap 

• aanwezige collec:tieve voorzieningen 
(voornamelijk religieus) IIOfl1l8ll een 
belangrijke ontmoetingsplek waa1 

interactie plaatsvindt tussen bewo
ners ond811ing en tussen bewonels 
en tlllpvelleners 

• het aanpassîngsvermogen Virl de 
inlonnele lXIIT'IIlercie naar de lokale 
behoeftes 

• interessante afval'llnwerloogsprooes
sen vinden plaats in de folmale stad 

• door aanwez9!ejd aMIIY81W911àng is 
er in delen \181'1 de callada real Wr&
struci!.M aangelncht 

• in hel verleden voorzagen de afval
bergen de informele bebouwing in 
bouwmaterialen 

• door middel van improvisatie en 
zelfwrwezenlijking heeft een groot 
deel ven de woolngen toegang lot 
ntrastrudwr, zij het bepel1rt 

• aanleg van nieuwe leegangsweg 
naar afvalverwectllng ontlast de 
cal\ada real 

ANALY 
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PROBLEMEN 

• aiminalitail en verslaving 
• lage humanitaire ontwildcJiilg 
• groot aanlal tienerzwangerschappen 

• onzekere S1atua waarin won~ 
verlle~e~~ vormt een belermlering 
voor het wrtleteren van de woning 

• de disconlinulleit tussen de fonnele 
bebouwing en de informele 
bebouwing 

• openbare veiligheld 
• door omnuingen is er 'Miinig relatie 

tussen openbaar en privé 
• VI!MJNing van de openbare ruimte 

door slechte IIMIIIJishoudlng en 
ontbrekende riolering 

• slechte kwaliteit wegen (onwwhard) 
• ontbrekellde inrictlting van de epen

IIele ruinle (groen, ~. Straal· 
verlichling en -II'Wllilllair) 

• ontbreken van collectieve voorzie. 
nilgen I afstanden tot oolectieve 
voorzieningen 

• ontbreken van voorzieningen die 
grooiSchaliger Zijn dan het informele 
en daarmee de wijk bestendigheid 
en bestalll'l8ll!dlt geven 

• hoge( re) prijzen van levensmiddelen 
in informele winkels 

• grote~ tussen hel 
fotmele en het informele landgebruil 

• dîscontiluïteit tussen de formele 
van afvalverweltlng en de informele 
stad 

• eenzijdigheid aan functies informele 
stad; vr1wel &leen wonen 

• Hlegale handel van land cie op in 
formele wijze inwlling heeft 
gekregen 

• ontbrekende basale infrastrudUUI' 
• de complexiteit om het probleem van 

ontl:nl<ende lnfraSittlctiU slruduree 
optelossen 

• ~ beachikt niet owr de capa. 
àleit om probleem van ontbrekende 
infnlslruduur zelfstaneig op te losser 

• 'ITëldltverkeer ~tverv. ng en 
langzaam verkeer ilfonnele slad 
hinderen elkaar 

• ontsluilingsstructuur informele s1ad 
sk.llt niet aan op de structuur van de 
s1ad 

• grote alstanden lot openbaar YeiVOel 



KWALITEITEN 

• INFORMELE LEEFWIJZE 

• ZELFVERWEZENLIJKING / IMPROVISATIE 

• DIVERSITEIT 

• BEKWAAMHEID BEVOLKING 

• SAAMHORIGHEID 

• FLEXIBILITEIT I AANPASSINGSVERMOGEN 

• LANDSCHAP I OPEN RUIMTE 

PROBLEMEN 
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Waardering voor zelforganisatie 
Het is belangrijk om te beseffen dat La Canada Real een sloppenwijk is die al vanaf 
de zestiger jaren bestaat. In de afgelopen vijftig jaar heeft de wijk zich kunnen 
ontwikkelen tot een bestendige woonomgeving die door bewoners eigenhandig is 
opgebouwd, zonder hulp of tussenkomst van architecten, planners en overheid. La 
Canada Real heeft op informele wijze een zeer hoog niveau van consolidatie weten 
te bereiken en heeft de fase van tijdelijkheid ver achter zich liggen. De bestendig
heid heeft men weten te bereiken door de enorme wilskracht en een sterk saam
horigheidsgevoel van de hechte gemeenschap. 
Dit komt fysiek tot uiting in bebouwing opgetrokken uit steen en gewapend beton, 
haast niet te onderscheiden van legaal gebouwde woningen in de stad Madrid. 
De zelfredzaamheid van de bevolking is ook terug te zien in de reciprociteit tussen 
bewoners en de informele commercie waar velen hun inkomsten uit genereren. De 
inwoners van La Canada Real weten zelf als geen ander waar vraag naar is in de 
wijk. Kleine winkeltjes, straatverkopers en mensen die allerlei diensten aanbieden 
is het alledaags straatbeeld in La Canada. 
Persoonlijk heb ik een grote bewondering voor de zelforganisatie van het gebied. 
Bij het plegen van interventies is het dan ook van groot belang om de zelforgani
satie van het gebied in acht moeten nemen en is het een uitdaging om architec
tonische middelen in te zetten zonder dat de zelfredzaamheid, de zelforganisatie en 
de spontaniteit van het gebied vertoren gaat. 
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Een balans tussen Top-down en Bottom-up 
De zelforganisatie van het gebied heeft echter ook een keerzijde. De bevolking is over het 
algemeen vooral begaan met zijn of haar eigen woning en overstijgende voorzieningen 
die zich afspelen op een groter niveau, zoals bijvoorbeeld infrastructuur, ontbreken in 
La Canada of zijn van zeer lage kwaliteit. Op dit vlak is een stuk top-down investering 
noodzakelijk. 
In het geval van La Canada Real is er nog een belangrijke beweegreden om in het gebied 
te investeren. Van oudsher is het gebied de afvaldumpplaats van de stad. De glooiingen 
van het landschap werden gevuld met afval en bedekt met een laag zand. Nu is de grond 
zwaar vervuild en aan een grote sanering toe. 
Daarnaast is het zo dat de overheid 50 jaar lang haar ogen heeft gesloten voor de ontwik
kelingen die gaande waren in La Canada Real. Vele bewoners moesten hier noodge
dwongen neerstrijken, omdat verderop in de stad simpelweg geen ruimte voor hun werd 
geboden. Nu is de tijd aangebroken om, naast de sanering van de landfills, ook de bewon
ers tegemoet te komen. La Canada Real beschikt bovendien over een bijzondere land
schappelijke omgeving met een grote potentie om zich te ontwikkelen tot een recreatief 
gebied van de stad. 
Ik pleit daarom voor een aanpak die een meerwaarde oplevert voor zowel de inwoners 
van La Canada Real als voor de rest van de stad en die zo hopelijk de sociale uitsluiting 
deels op kan heffen. 
Naast een top-down investering op stad niveau, dient er op wijkniveau gekeken te worden 
naar de problemen die zich daar voordoen. Door het zorgvuldig bestuderen van de slop
penwijk, die volledig is ontstaan door middel van zelfconstructie, blijkt waar de zelforgani
satie ophoudt en waar de hulp van bovenaf noodzakelijk is. 
In het geval van La Canada Real spelen de problemen zich met name af op het vlak van 
ontbrekende voorzieningen, zoals infrastructuur en institutionele voorzieningen. Hier ligt 
een uitdaging als ontwerper. Met het plegen van interventies is het van belang dat de in
greep een stap verder gaat dan waar de zelforganisatie ophoudt, zodat de wijk een impuls 
krijgt om zich vervolgens zelfstandig verder te ontwikkelen. 
Bij het plegen van een ingreep in een gebied dat zich jarenlang zelfstandig heeft weten 
op te bouwen, dient zeer zorgvuldig om te worden gegaan met reeds aanwezige patronen 
in de wijk. 
Naast dat de ingreep zelf nauw afgestemd dient te zijn op de zelforganisatie, is het van 
belang dat binnen de ingreep ruimte is voor inbreng van de bevolking. Dit om betrokken
heid van de lokale bevolking met het plan te creëren en te zorgen dat het plan aansluit bij 
de behoeftes van de bevolking. Bottorn-up benaderingen kunnen tevens ingezet worden 
om werkgelegenheid te creëren en lokale arbeidskrachten op te leiden. 
In het plan dient een juiste balans te zijn tussen top-down planning en bottorn-up bena
deringen. De architect kan hierin op zoek gaan naar de grenzen van de zelforganisatie 
en zorgen dat deze grenzen worden verlegd om zo de wijk een stap verder te brengen. 
In dit project is gefocust op het probleem van ontbrekende voorzieningen waar middels 
een top-down ingreep oplossingen voor worden geboden. De ingreep sluit nauw aan bij 
de huidige patronen van zelfconstructie in La Canada Real en binnen het plan zal ruimte 
zijn voor bevolkingsparticipatie. 
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Encuentros en La Canada Real 
Achter de ogenschijnlijke 'gated community' van La Canada Real, die zich uit in een 
letterlijk ommuurde stad, gaat een wereld van ontmoetingen schuil. De bevolking 
leeft in groepen met dezelfde herkomst bij elkaar volgens traditionele gebruiken. 
Het dagelijkse leven speelt zich voomarnelijk af rond de gemeenschappelijke pa
tio, waaraan meerdere families wonen in verschillende woningen. Op straat en bij 
de kleine winkeltjes die aan de hoofdstraat liggen vinden ontmoetingen tussen 
verschillende bevolkingsgroepen plaats. Ook zijn er enkele grotere publieke voor
zieningen in de wijk aanwezig, zoals een kerk, een moskee en een school. Hier 
komen grotere groepen mensen samen. 
Deze ontmoetingsplekken zeggen veel over de wijze waarop het gebied is geor
ganiseerd. De zelforganisatie van La Canada Real is bestudeerd aan de hand van 
de deze ontmoetingsplekken en zullen centraal staan bij het ontwikkelen van de 
strategie. 
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Typologie ontmoetingsplekken 
Uit de inventarisatie van de bestaande ontmoetingsplekken blijkt dat bepaalde be
drijvigheid zich afspeelt aan de hoofdstraat, terwijl andere activiteiten zich overwe
gend voordoen buiten de lintbebouwing. Zo is de commercie gepositioneerd aan 
de drukke hoofdstraat en liggen de institutionele voorzieningen op rustiger gelegen 
plekken zijdelings van de hoofdstraat. Hieruit valt een typologie af te leiden waarin 
twee richtingen zijn te onderscheiden. Een ontwikkeling van commerciële activitei
ten parallel aan de hoofdstraat en ontwikkeling die voortkomt uit de positionering 
van de institutionele voorzieningen in de dwarsrichting. Beide richtingen bieden een 
aanknopingspunt in de strategie. 

De strategie is ontstaan vanuit de fascinatie voor de zelforganisatie van la 
Canada Real en de ingrepen die worden voorgesteld komen voort uit de typologie 
van de bestaande ontmoetingsplekken. De ingreep behelst een ontwikkeling die is 
opgedeeld in twee richtingen. Een parallelle ontwikkeling in het verlengde van de 
lintbebouwing en een ontwikkeling dwars hierop, wat het lint op bepaalde punten 
opent en zo de wijk doorlaatbaar maakt. 
De aard en het karakter van beide richtingen verschilt. De parallelle verbinding is 
gebaseerd op bestaande activiteiten van informele handel en commercie die zich 
bevinden aan de hoofdstraat, terwijl de dwarsrichting is geïnspireerd op de aan
wezige instituties die in een rustiger omgeving buiten de lintbebouwing zijn gelegen. 
De ingrepen worden gekoppeld door nieuwe routes door het gebied. 
De drie hoofdingrepen (de nieuwe routes, de ontwikkeling in de dwarsrichting en 
de ontwikkeling langs de hoofdstraat) geven het gebied een impuls, zodat de reeds 
aanwezige kracht van de commercie en zelfverwezenlijking zich verder kan gaan 
ontwikkelen. Bovendien bieden de ingrepen oplossingen voor problemen die op 
verschillende niveaus zijn geconstateerd in de analyse en worden ontmoetingen 
tussen diverse bevolkingsgroepen gestimuleerd. 
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Drie ingrepen 

Dwarsontwikkeling: In deze richting zijn twee wijkcentra gepland waarbin
nen kan worden gezocht naar een oplossing voor het gebrek aan publieke 
voorziening in de wijk. Zaken als institutionele voorzieningen, openbare 
ruimte en parken kunnen worden opgenomen in de dwarsontwikkeling. 

Parallelle ontwikkeling: In het verlengde van de bedrijvigheid aan de 
hoofdstraat wordt ruimte geboden voor informele handelsactiviteiten. Waar 
de mogelijkheid zich voordoet kunnen in parallelle richting stukjes open
bare ruimte in de vorm van markten en pleinen worden gerealiseerd. Te
vens kan in deze richting het probleem van de ontbrekende infrastructuur 
worden opgelost. 

Routes: De nieuwe routes maken het lineaire gebied op bepaalde punten 
doorlaatbaar, waardoor het probleem van de slechte toegankelijkheid en 
ontsluiting zal worden verholpen. De openingen in het lint kunnen in de 
toekomst voor een relatie gaan zorgen tussen de stad en de landschap
pelijke omgeving. 
De routes doen ook dienst als koppeling tussen de wijkcentra. De doorstro
ming zal zorgen dat de instituties goed bereikbaar zijn en geeft bovendien 
een impuls aan de lokale handel die zich langs deze route afspeelt. 
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Plangebied: een ontmoeting van twee richtingen 
In de lintbebouwing bevindt zich hier en daar een open plek wat mogelijkheden biedt 
voor het inpassen van de strategie. In de uitwerking van de afstudeeropgave is gefo
cust op een open plek naast een kruispunt waar de parallelle en de dwarsverbinding 
elkaar ontmoeten. Deze situatie biedt uitdagingen in het verdere ontwerpproces waarin 
onderzocht zal worden hoe de dwarsontwikkeling van de institutionele voorzieningen 
en de parallelle ontwikkeling van informele commercie samenkomen in het gebouw. 
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Uitgangspunten 
Het literatuuronderzoek wijst uit dat de juiste combinatie van ingrepen van 
bovenaf en initiatieven vanuit de bevolking zullen resulteren in een succesvol 
project. Het ontwerp in dit afstudeerplan houdt het midden tussen top-down en 
bottorn-up planning en is een constante zoektocht naar de juiste balans tussen 
die twee. 
In de analyse is geïnventariseerd waar de zelforganisatie van La Canada stopt, 
en waar hulp van bovenaf noodzakelijk is. Er is geconcludeerd dat interventies 
op het gebied van zowel ontsluiting, infrastructuur, openbare ruimte en als ont
brekende voorzieningen cruciaal zijn. Basisvoorzieningen als infrastructuur en 
publieke functies dienen aangebracht te worden in de wijk en de kwaliteit van 
de openbare ruimte zal verbeterd moeten worden. 
Problemen spelen zich af op verschillende niveaus. Voor problemen op wijk
niveau zijn in het vorige hoofdstuk oplossingen aangedragen en is een 
strategie ontwikkeld voor het plegen van interventies in twee richtingen. 
Het ontwerp past binnen de strategie die in het vorige hoofdstuk is ontwikkeld. 
Zo zijn de dwarsverbinding en de parallelle verbinding uit de strategie doorge
voerd in een deel met institutionele voorzieningen, en deel dat ruimte biedt voor 
de informele commercie. Instituties bieden mogelijkheden voor zelfontplooiing 
en sporen de bevolking aan om een betere toekomst te creëren voor zichzelf. 
In de realisatie van het gebouw is het van belang dat er werkgelegenheid 
gecreëerd wordt en lokale arbeidskrachten opgeleid kunnen worden. Om dit te 
bewerkstelligen wordt in de uitvoering van het ontwerp gebruik gemaakt van 
bevolkingsparticipatie. 
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Continuering van patronen van zelforganisatie 
De strategie, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, bestaat uit een ontwik
keling in twee richtingen die gebaseerd is op de typologie van bestaande 
ontmoetingsplekken. Uit de strategie is een ontwerp voortgekomen waarin 
patronen van zelforganisatie in La Canada Real zijn nageleefd en opgetild 
naar een hoger niveau. Op deze manier overstijgt het plan de grenzen van de 
zelfverwezenlijking en zal het de wijk verder consolideren. 

Het straatbeeld in de wijk wordt getypeerd door de ommuringen die de ka-vels 
begrenzen. Hiermee komt de zelforganisatie van het gebied fysiek tot uitdruk
king. De ommuringen geven een zekere mate van structuur aan de omgeving 
en bieden tegelijkertijd vrijheid voor de invulling binnen dat kader. 
In het plan is de ommuring metaforisch voortgezet. Het ontwerp vormt een 
nieuwe afbakening voor het plangebied. Om deze begrenzing te vormen is 
infrastructuur voor de waterhuishouding ingezet, die op dit moment ontbreekt 
in de wijk. 
Binnen de begrenzing is een deel met instituties opgenomen en een deel 
dat ruimte biedt voor commerciële activiteiten. Beide onderdelen komen voort 
uit de strategie van de ontwikkeling in twee richtingen. De positionering van de 
instituties komt voort uit de dwarsontwikkeling. De instituties beschikken over 
een specifiek programma dat is vastgelegd. 
De kleinschalige commerciële activiteiten aan de hoofdstraat, geïnitieerd door 
het individu, zijn in het ontwerp samengebracht in een meer gemeenschap
pelijke context. Aan dit onderdeel in het gebouw wordt alleen de afbakening 
geboden. De ruimte geeft zich over aan een open scenario en kan vrij toe
geëigend worden door de bevolking die hun commerciële activiteiten voort 
kunnen zetten op de markt of een winkel kunnen vestigen in dit gebouwdeeL 
Het gebouwvolume is parallel aan de hoofdstraat gelegen. 
De infrastructuur, de instituties en commercie vormen samen het gebouw. Ver
derop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze drie aspecten van het 
ontwerp. 
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Infrastructuur 
In een geconsolideerde omgeving is de aanwezigheid van basale voorzie
ningen als infrastructuur een vanzelfsprekend gegeven. In een sloppenwijk als 
La Canada Real zijn de aanleg van onbrekende elementen als infrastructuur 
ineens noodzaak. Waar infrastructuur normaal gesproken vrijwel onzichtbaar 
is vormgegeven, verstopt onder de grond, voert het in dit plan de boventoon en 
is het ontworpen als een duidelijk aanwezig element. 

Uit de analyse blijkt dat in La Canada Real de infrastructuur van de water
huishouding het meest urgent is. Veel woningen hebben geen toegang tot 
schoon drinkwater, er is geen riolering en het gebied loopt risico op overstro
mingen door het ontbreken van een degelijke afwatering van de openbare 
ruimte. 
In het plan is een scheiding aangebracht tussen de weg en het voetgangers
gebied. Hierin kan de afwatering van de wegen geregeld worden en kan de 
toevoer van schoondrinkwater opgenomen worden. Aangezien er geen sprake 
is van overbevolking in het gebied en er nog veel open ruimte beschikbaar is 
zou het probleem van de ontbrekende riolering opgelost kunnen worden door 
het gebruik van composteerbare toiletten voor de woningen. In de toekomst 
zou riolering opgenomen kunnen worden in het trottoir. 
In het ontwerp is gericht op de waterhuishouding van het plein. Naast een 
goede afwatering van de openbare ruimte zijn er oplossingen bedacht om re
genwater op te vangen. Zodoende zal de aanleg van de afwatering een meer
waarde opleveren in het gebruik. 

Opvang en opslag van regenwater 
Regenwater wordt opgevangen op het dak en het plein en vervolgens naar een 
opslag geleid, die zich deels bovengronds en deels ondergronds bevindt. Het 
water kan gebruikt worden voor het schoonhouden van de markt en voor de 
toiletten die in de buurt van de opslag zijn gesitueerd. 
Het totale dak beslaat 2100 vierkante meter en het plein 1400 vierkante meter. 
Aan de hand van de hoeveelheid neerslag die er gemiddeld in Madrid valt 
komt per maand 100 kubieke meter water beschikbaar voor gebruik, dat komt 
overeen met ruim 3000 liter per dag. Met deze hoeveelheid water kunnen 200 
mensen per dag van het toilet gebruik maken en blijft er voldoende water over 
voor het schoonhouden van de marktplaats. 
De waterberging bestaat uit een ondergronds bassin voor langdurige opslag en 
een kleiner reservoir dat zich bovengronds bevindt. In het reservoir is constant 
gevuld met een laag water om zo natuurlijk druk op te bouwen op het filter 
vanwaar het water kan worden afgetapt. Indien het reservoir vol is wordt het 
water via een overstort naar de langdurige opslag afgevoerd. Vanuit het on
dergrondse bassin kan het water weer teruggepompt worden in het reservoir. 
Voor de zomermaanden wordt het overschot aan neerslag dat in de maanden 
april en mei valt gebufferd. De grootte van de opslag is hierop afgestemd. 
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Instituties 
In het ontwerp zijn institutionele voorzieningen ondergebracht die beschikken 
over een vastgelegd programma. In de analyse in hoofdstuk drie is onderzocht 
welke voorzieningen reeds aanwezig zijn en welke instituties noodzakelijk zijn 
om in te passen in het plan. In La Canada Real is op dit moment gezond
heidszorg de grootste noodzaak. Daarnaast zullen educatieve voorzieningen 
en sportfaciliteiten in het gebouw worden opgenomen. Uit de case studies die 
in hoofdstuk 1 worden besproken blijken dit zeer belangrijke voorzieningen te 
zijn die bevorderend kunnen werken met betrekking tot de humanitaire ontwik
keling. 
Voor de gezondheidszorg zijn in het programma een huisartsenpost en een 
apotheek opgenomen. Nabij het plangebied bevindt zich een school, als 
aansluiting op deze educatieve voorzieningen zal in het gebouw een biblio
theek gevestigd worden. 
Daarnaast bestaat het programma uit een sportveld, een postkantoor, een 
openbaar toilet en opslagruimte. Deze verschillende programmaonderdelen 
zijn geclusterd in twee gebouwvolumes, waartussen zich een open ruimte be
vindt die bestemd is voor commerciële activiteiten. 
Het gebouw kan worden betreden via het plein of via de achterkant die aansluit 
op een bestaande looproute. De afschuining in het gebouw leidt naar een cen
trale plek waar de toegangen van de verschillende instituties bij elkaar zijn 
gelegen. 
De bibliotheek manifesteert zich aan het plein. Bovenin is een schaduwrijke 
buitenruimte gecreëerd waar men zicht heeft over het plein. De huisartsenpost 
is een ingetogener functie en ligt meer verscholen in het gebouw. De apotheek 
en het postkantoor liggen tegenover elkaar en vormen het begin en het einde 
van de open ruimte ertussenin. Hiermee wordt een aanzet gegeven voor het 
vormen van winkeltjes. 
Er zijn verschillende zichtrelaties tussen de programmaonderdelen opgeno
men. Zo heeft men vanuit het sportveld zicht op de markt en zijn er verschil
lende zichtrelaties tussen de bibliotheek en de sportfaciliteit 
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Commercie 
Tussen de instituties bevindt zich een grote open ruimte waar huidige commer
ciële activiteiten zich kunnen voortzetten. Deze collectieve plek, die ligt in de 
schaduw van de instituties kan een nieuw centrum gaan vormen voor allerlei 
handel. De routes uit de strategie, de instituties en de afgebakende open plek 
zullen een toestroom van mensen teweegbrengen waardoor men deze ruimte 
als potentiële plek zal zien om handel te drijven. 
De ruimte is afgebakend door het dak van de infrastructuur, dat bestaat uit een 
hoger en een lager gelegen dak. Door de verspringing in het dak ontstaat een 
tweedeling in de ruimte en kan noorderlicht toetreden. Het lager gelegen dak 
maakt het eenvoudig om de structuur dicht te zetten en een winkel te vestigen. 
Het programma van de instituties geeft alvast een aanzet voor de vorming van 
winkels onder het dak door het postkantoor en de apotheek die aan weers
zijden van de ruimte zijn gelegen. Het hoge dak bemoeilijkt het bouwen van 
vaste structuren. Wel is men onder het dak beschermt tegen de zon en regen, 
en een markt zou op deze plek goed kunnen functioneren. 
De ruimtelijke condities voor het ontstaan van markt en winkels zijn in het 
ontwerp geboden. De ruimte geeft zich vervolgens over aan een open scenario 
en kan door de bevolking worden toegeëigend. 
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Bevolkingsparticipatie 
Voor de realisatie van het gebouw zal gebruik worden gemaakt van een bottorn
up benadering. De plaatselijke bevolking participeert in het realisatieproces en 
zal zich hierdoor betrokken voelen bij het project. Deze methode stimuleert 
bovendien de werkgelegenheid en kan ingezet worden om arbeidskrachten op 
te leiden. 
Het werken met bevolkingsparticipatie biedt vele uitdagingen voor de 
uitvoering van het gebouw. Lokaal vakmanschap en arbeidsintensieve bouw
methodes, die vaak verloren dreigen te gaan doordat steeds meer geprefabri
ceerd wordt, kunnen in dit project aangegrepen worden. 
In de uitwerking is het van belang dat het gebouw gebouwd kan worden zonder 
dat er groot materieel aan te pas hoeft te komen. Hier is rekening me gehouden 
in de uitwerking. Zo worden alle onderdelen van het gebouw op de bouwplaats 
vervaardigd. 
Bepaalde gebouwdelen zijn zo eenvoudig mogelijk ontworpen en afgestemd 
op de lokale kennis van de arbeidskrachten, terwijl andere bouwdelen vooruit
strevender zijn waardoor arbeidskrachten verder opgeleid kunnen worden. 

Materialisatie en bouwmethode 
Het gebouw is zeer elementair opgebouwd en in de realisatie en materialisatie 
is dit terug te zien in de eenvoud die hierin is nagestreefd. Het gebouw bestaat 
uit één materiaal; beton. Het toeslagmateriaal zand dat in beton verwerkt wordt 
kan rechtstreeks uit de omgeving gehaald worden. Dit scheelt in transportkos
ten en geeft het gebouw bovendien een warme tint waardoor het meer op zal 
gaan in de landschappelijke omgeving. In de uitwerking zijn de mogelijkheden 
binnen dit materiaal verkend en is gekozen voor een combinatie van gietbouw 
en stapelbouw. 
Voor de stapelbouw wordt gebruik gemaakt van betonnen blokken die op de 
bouwplaats vervaardigd kunnen worden. Er is zoveel mogelijk gewerkt met de
zelfde steenafmeting (een steen heeft een afmeting van 600x200x150mm, af
gestemd op wat een persoon kan tillen). De massieve wanden ter plaatse van 
buitenruimtes bestaan uit een driedubbele laag van deze betonstenen. Waar 
een binnenklimaat gewenst wordt zijn twee lagen stenen toegepast met een 
luchtspouw ertussen. De blokken zijn geperforeerd om gewicht te reduceren 
en de isolatiewaarde van de wand te verhogen. Openingen in wanden hebben 
een geringe overspanning van 1200mm. Voor het realiseren van de overspan
ning wordt een latei in het werk gemaakt die de lengte heeft van twee stenen. 
Bij de delen die gestort worden kunnen grotere overspanningen gerealiseerd 
worden. De gestorte delen zijn ingezet om de infrastructuur te benadrukken. De 
bekisting wordt in het werk getimmerd en de afmetingen van de planken heb
ben dezelfde hoogte als de stenen. Hierdoor krijgt het gebouw een eenduidige 
uitstraling, waarbinnen toch verschillende technieken vallen te onderscheiden. 
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In dit afstudeerproject is onderzocht welke taak de architect kan vervullen 
in de sociale problematiek van sloppenwijken en hoe leefomstandigheden 
in sloppenwijken verbeterd kunnen worden. Door te bestuderen hoe archi
tecten door de tijd zijn omgegaan met dit probleem en door case studies te 
verrichten is inzicht verkregen in de rol die een hedendaagse architect kan 
vervullen in het plegen van ingrepen in sloppenwijken. Er is geconstateerd 
dat de architect de juiste balans moet zoeken tussen top-down planning 
en bottorn-up benaderingen. 
De bevindingen zijn gebruikt om een methode te ontwikkelen voor het ple
gen van interventies in de grootste sloppenwijk van Europa, La Canada 
Real in Madrid. De analyse wijst uit dat het gebied door middel van zelfver
wezenlijking een hoge mate van consolidatie heeft bereikt. Er is gekeken 
tot waar de zelforganisatie reikt en waar hulp van bovenaf noodzakelijk 
is. Het blijkt dat de wijk op het vlak van infrastructuur en de aanwezigheid 
van kwalitatieve openbare ruimte en publieke voorzieningen achterblijft. In 
de strategie die is ontwikkeld worden op dit vlak ingrepen gedaan. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht bij de reeds aanwezige patronen van zelforgani
satie in La Canada Real. 
De strategie bestaat uit een ontwikkeling in twee richtingen, een parallel 
aan de lintbebouwing en een dwars hierop. Deze richtingen komen voort 
uit huidige patronen van zelforganisatie in de wijk. 
Er is een ontwerp gemaakt dat past binnen deze strategie en waarin de 
twee ontwikkeling zijn vertaald naar een gebouw. In het ontwerp van het 
gebouw valt onderscheid te maken tussen een deel met instituties, die be
schikken over een vastgelegd programma en een ruimte voor commerciële 
activiteiten die vrij toegeëigend kan worden. Het gebouw wordt omkadert 
door infrastructuur voor de waterhuishouding. Hiermee wordt tevens een 
stukje openbare ruimte afgebakend en geconsolideerd. 
In het ontwikkelen van de strategie en het ontwerp is constant naar de 
juiste balans tussen top-down en bottorn-up gezocht. Bij alles is de afwe
ging gemaakt tussen ingrijpen versus zelfverwezenlijking, het vastleggen 
van het programma versus het vrij laten toe-eigenen door bewoners. Op 
deze manier is het vooronderzoek, zoals beschreven in de theorie en de 
analyse, in het ontwerp tot uitvoering gebracht. 
Het blijkt dat de architect een belangrijke rol kan vervullen in deze pro
blematiek en een bijdrage kan leveren in het verbeteren van leefomstan
digheden in sloppenwijken. 
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La Canada Real is een sloppenwijk in Madrid die 

zich de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld tot 

een bestendige woonomgeving, die door bewoners 

eigenhandig is opgebouwd, zonder hulp of tussen

komst van architecten, planners en overheid. 

Oe zelforganisatie van het gebied heeft ook een 

keerzijde. Men voorziet in eerste instantie in 

woonruimte voor het eigen gezin en overstijgende 

voorzieningen zoals infrastructuur en publieke 

voorzieningen ontbreken in La Canada Real. 

In dit afstudeerplan zijn oplossingen gezocht voor 

de problemen die zich voordoen in de Madrileen

se sloppenwijk en is onderzocht welke rol een 

architect/bouwkundige kan vervullen in het ver

beteren van de leefomstandigheden in La Canada 
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