
Cape Town F[r]ictions - landschap als protagonist voor urbane groei 

Hoe plannen voor sterk groeiende Afrikaanse steden? Welke rol is er weggelegd voor ruimtelijke planning 
en architectuur, binnen de dynamiek van de processen die de urbane groei drijven? Zijn de huidige 
stedenbouwkundige instrumenten, met het masterplan als de algemeen aanvaarde blauwdruk, nog wel 
gepast om antwoord te bieden?  De situatie in Kaapstad, Zuid Afrika, wordt als case study naar voren 
geschoven met als doel om dynamische systemen te bedenken die inspelen op het onplanbare.  

Momenteel worstelt Kaapstad met een stijgende demografische groei. Het weefsel van de stad wordt getekend 
door zijn geschiedenis van scheiding, ongelijkheid en ongecontroleerde inname van braakliggend land. 
Verscheidene initiatieven hebben reeds pogingen ondernomen om de problemen van de stad aan te pakken. 
Sommige pogingen waren hierin meer succesvol dan andere. De meeste aandacht ging hierbij voornamelijk naar 
het voorzien van gepaste woonaccommodatie. Hierdoor werd het overblijvende natuurlijke landschap vaak verder 
vergeten en ingenomen. Het urbane weefsel lijkt dan ook constant in strijd te zijn met de systemen van het 
natuurlijke landschap. Hierbij lijkt de urbaniteit doorgaans dominant, doch soms slaagt het natuurlijk landschap 
erin zijn plaats terug op te eisen.  

Niet stedelijk 

Kaapstad kan worden beschouwd als niet-stedelijk. De stad groeide niet volgens een concentrisch model vanuit 
één nucleus, maar in plaats daarvan ontstonden nieuwe kernen steeds verder en verder weg. Zelden probeert men 
het bestaande stadsweefsel te densifiëren. Sociale heterogeniteit ontbreekt omdat alle sociale klassen uit elkaar 
worden getrokken in stedelijke eilanden, en zo kan Kaapstad beschouwd worden als een archipelago.  Sociale en 
functionele heterogeniteit is misschien wel één van de belangrijkste kenmerken van een stad. Omdat deze 
heterogeniteit ontbreekt in Kaapstad, kunnen we in dit geval misschien niet spreken van een stad. Dit 
contrasteert sterk met het beeld van Kaapstad als een mondiale stad. Deze stad wil voldoen aan het westerse 
model van een stad, maar Kaapstad kan niet worden vergeleken met een westerse stad. Het is een Afrikaanse stad 
met een heel sterk karakter en grote diversiteit. De stad moet opnieuw worden uitgevonden, met behulp van haar 
sterke punten van de aanwezige diversiteit en fricties. Het zou een modelstad voor Afrika kunnen worden, en 
misschien wel voor alle ontwikkelingssteden in de wereld. 

F[r]icties 

Hoe een stad functioneert blijkt vaak af te wijken van onze traditionele opvatting over stedelijke centra. Een stad 
is een plek waar een grote verscheidenheid van aspecten samenkomen en op elkaar inwerken. Deze heterogeniteit 
leidt uiteraard tot tweedracht tussen mensen en systemen door andere noden, wensen en ideeën. Het woord 
frictie bevat deze conflicten tussen zaken die verschillend worden gezien. Als plaatsen van diversiteit en interactie 
zijn steden natuurlijke incubators voor frictie. Kaapstad wordt gekarakteriseerd door een sterke frictie tussen zijn 
natuurlijke landschap en het urbane weefsel. In de stad is er sprake van frictie tussen verschillende urbane 
tegenstellingen die naast elkaar liggen: snel en traag, klein en groot, hard en zacht,… De fricties die we in 
Kaapstad zijn tegengekomen vormen voor ons het startpunt voor ficties. Het zijn vergeten plaatsen waar 
mogelijkheden en kansen liggen voor de toekomst van de stad. Er moet gebruik gemaakt worden van de sterke 
contrasten die overal aanwezig zijn, in plaats van ze als problemen te zien.  Door het natuurlijke landschap de 
nieuwe protagonist van de urbane groei te maken, ontstaat er een nieuwe kans om bestaande conflicterende 
elementen samen te brengen. De barrière tussen het natuurlijk landschap en het stedelijk weefsel willen we zo 
openbreken. Ons werk gaat dan ook juist over het nieuwe mogelijke samengaan van deze elementen. Dit moment 
waarop juist interessante nieuwe dingen gemaakt worden. Groot en klein, traag en snel, hard en zacht beginnen 
voordelen te ondervinden van elkaar. 

Landschap als protagonist 

Uitgaande van het landschap, kunnen we Kaapstad beter begrijpen vanuit drie karakteristieke figuren die we zelf 
hebben onderscheidden: Urban Cracks, Urban Crevices en Urban Rifts. Deze zijn respectievelijk, lange lineaire 
elementen, grote vlaktes en kleinere sequensen in het stedelijk weefsel. Het lezen van Kaapstad aan de hand van 



deze figuren vormt de basis van deze studio voor de benadering van het landschap als een bondgenoot voor 
urbane groei. De figuren worden systematisch behandeld op basis van een algemene beschrijving, gevolgd door 
een fictieve casestudy voor elke figuur. De casestudies zijn ontwerp projecten die het potentieel van de figuren 
aantonen. De fricties zelf worden geïnitieerd door spanningen van verschillende schalen, programma's, behoeften, 
intenties, snelheden , kleuren, dynamiek, ... Er is een dualiteit tussen de restruimte en de stedelijkheid die ons 
doet denken aan schizofrenie. Deze schizofrenie wordt gezien als iets negatiefs, waardoor de mogelijkheden die 
het met zich meebrengt, bijna bewust worden genegeerd. In plaats van deze fricties als iets negatief te zien en ze 
geïsoleerd te beschouwen, omhelzen we deze en zien we het potentieel, precies in de spanning ertussen. Het 
concept van een hybride structuur duikt op in een aantal ontwerpen. Deze hybriden zijn eerder een fictieve 
benadering, soms zelfs utopisch en met een blijk van een zekere naïviteit, maar zo wordt het potentieel van de 
fricties duidelijk. Enclaves moeten worden aangemoedigd om hun eigen karakter te ontwikkelen, en hun 
interactie moet worden bevorderd, zodat ze elkaar kunnen versterken. Door onze ontwerpen, trachten we deze 
creativiteit opnieuw te stimuleren. Door het voorstellen van ficties, tonen we hoe om te gaan met fricties. Met 
ons werk hopen we aan Kaapstad andere opties te tonen, zodat ze zichzelf kunnen inbeelden als een 
voorbeeldstad voor groeiende steden. Als een hybride stad van landschap en urbaniteit, waar landschap een 
protagonist vormt voor urbane groei. 


