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VOORWOORD

Dit rapport hoort bij het eindcolloquium van 17 april 2007 en beschrijft mijn afstuderen, de reis naar Tanzania, wat ik van die
reis geleerd heb en het resulterende antwerp.
In het najaar van 2005 benaderde ik, samen met Thijs Kieboom en Rolf Moors, dr. ir. Jos Bosman met de vraag of hij de
begeleider van ons atelier zou willen zijn. Wij wilden het liefst onderzoek doen in een niet-westerse metropool, want in een
ander klimaat en een andere samenleving is het voor een ontwerper van belang dat hij alles wat vanzelfsprekend is van
zich at schudt en weer opnieuw leert kijken naar de werkelijkheid. Bosman adviseerde ons te verdiepen in Tanzania, en de
daar aangetroffen modernistische gebouwen in het bijzonder. In zijn essay van 2005, dat Bosman schreef ter gelegenheid
van een congres te Dar es Salaam van ArchiAfrika, worden drie gebouwen besproken die het verhaal van de stad rond de
onafhankelijkheid vertellen. Een van deze drie gebouwen is het onderwerp van mijn afstuderen geworden. Het gebouw dat ik
heb behandeld is The Cooperative Building, het gebouw van de Tanzania Federation of Cooperations .
In 2006 bezochten we Dares Salaam. lk heb het als geweldig ervaren hoe het is om een stad slap voor stap te leren kennen.
Door ons volledig onder te dompelen in het stedelijke Ieven ervaarden we stad hoe hij is. De onderzoeksmethode is hiermee
beschreven: op dezelfde manier bezochten we onze gebouwen en dag na dag leerden we ze beter kennen. Door zorgvuldig
te observeren hebben we een duidelijk beeld gekregen van het dagelijks gebruik van onze gebouwen.
lk wil op deze plek mijn afstudeercommissie bedanken voor hun kritieken, nuttige opmerkingen, inspiratie en complimenten.
Tevens ben ik dank verschuldigd aan Joep Mol van de stichting ArchiAfrika, zonder hem zouden wij met veel minder bagage
aan het onderzoek zijn begonnen. Ook de tussentijdse gesprekken zijn waardevol geweest. lk dank Daniel Mbisso van UCLAS
Dar es Salaam University voor de warme ontvangst in Tanzania en de uitgebreide gesprekken die wij aldaar samen hebben
gevoerd.
Thijs en Rolf, mijn ateliergenoten, zijn goede vrienden geworden en mijn project zou er zonder hun anders uitgezien hebben.
lntensieve maar prettige discussies over onze ontwerpen hebben er voor gezorgd dat onze ontwerpen zich ontwikkelden tot
aantrekkelijke maar ook realistische plannen .
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INLEIDING

Dit afstudeerproject gaat over respect.
In Dares Salaam , Tanzani a, staat aan de rand van de voormalige segregatiezone een modernistisch gebouw dat eigendom is
van de Tanzaniaanse vakbond Tanzania Federation of Cooperations . In 1963, direct na het onafhankelijk worden van Tanzania
bouwt de federatie de eerste loren in de Afrikaanse wijk .
Vijfenveertig jaar later is het gebouw toe aan een opwaardering. De cobperatieve gedachte is afgevlakt en de technische
staat van het gebouw is slecht. De omgeving is sterk veranderd wat ervoor zorgt dat het gebouw niet meer goed past in zijn
context .
Graag zou ik het gebouw willen aanpassen en dat zou moeten gebeuren zonder iets veranderen aan de kwaliteiten die het
gebouw nu heeft . lk wil er juist van leren.
Het milieu word! gerespecteerd door het nieuwe antwerp . De luchtkwaliteit in veel tropische steden verslechtert, zo ook in Dar
es Salaam. Gebouwstijlen die worden geadopteerd uit koudere streken verbruiken zoveel energie dat grote tekorten ontstaan .
lk probeer in mijn project door simpelweg te leren van de lokale bouwers de energieconsumptie naar beneden te brengen.
lnnovatief denken en eeuwenoude bouwkennis gaan hier samen .
Het nieuwe antwerp heeft respect voor het oorspronkelijke antwerp. Het moet worden voorkomen dat het et gebouw
afgebroken word!, maar ook de idealen en ideeen ervan mogen niet verdwijnen. De functie die het bestaande gebouw heeft
word! versterkt en bevestigd door het nieuwe plan. Oat plan is gebaseerd op de lessen die van het oorspronkelijke gebouw
kunnen worden geleerd .
In het eeste deel van dit verslag word! ingegaan op de voorwaarden die horen bij bouwen in een tropisch klimaat. In de
twee volgende delen wordt de stad en het gebouw uitvoerig beschreven, waarbij de nadruk is gelegd op aspecten die in het
ontwerproces van belang zijn geweest zoals de omgeving van het gebouw en de huidige functie. In deel D en E word! een
verandervoorstel voor de omgeving en het gebouw zeit gegeven. Deel Fen G zijn persoolijker van aard, in die delen word! dit
afstudeerproject geevalueerd .
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Tanzania

Dodoma •

pagina 10

ligging The Cooperative Building
in he! centrum van Dar es Salaam
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A1

KUMAAT EN VERWARMING VAN DE STAD

Tanzania heeft een tropisch klimaat. Oat betekent hevige regenval in de maanden maart tot en met mei en buien gedurende
oktober tot en met december. Het meeste hemelwater vall gedurende de lange regens. De warmste tijd van het jaar duurt van
oktober tot februari; het koelst is de periode juni tot en met oktober. Over het algemeen is het kustgebied bijna het hele jaar
warm en vochtig . De temperaturen varieren tussen de 22 en 30 graden en de gemiddelde luchtvochtigheid ligt tussen 75 en 80
procent. Tanzania ligt vlak bij de evenaar wat betekent dat de zon reist van oost naar west. Daarbij maakt de zon een maximale
uitwijking van 18 graden noord- of zuidwaarts .
In de tropen kunnen temperaturen in de stad !link hoger zijn dan op het platteland . Zo kan de temperatuur in Dar es Salaam
oplopen tot wei 40 graden Celsius, terwijl het omringende land een stuk minder warm is. Dit verschijnsel wordt Urban
Heat Island genoemd. De warmte van de stad blijft hangen en versterkt zichzelf. Tot de jaren zeventig dacht men dat de
eigenschappen van het gebruikte oppervlaktemateriaal de voornaamste oorzaak hiervan was. Tegenwoordig is aangetoond
dat veel meer zaken oorzaak zijn van dit fenomeen. Belangrijkste redenen zijn de morfologie van drukke steden en factoren
die veroorzaakt worden door de mens.
De morfologie van de stad wordt bepaald door de verhouding tussen straat en gevel (de 'canyon') . Deze is van grote invloed.
In een te smalle canyon is weinig ruimte voor warmteafgifte, terwijl in een brede canyon te weinig schaduw is. De hoge
gebouwen weerkaatsen de warmte en de zon de canyon in, waardoor de zonnestraling en de warmte wordt vermenigvuldigd
nog v66r het de straat bereikt. De hoge gebouwen in de straat verhinderen ook ventilatie op straatniveau, en daardoor kunnen
Ievens de andere gebouwen in de straat minder goed afkoelen. Oke, de ontdekker van UHI, stelt dat een verhouding van 0,4
bot 0,6 tussen straat en gevel het meest ideaal is om voldoende te koelen en zo min mogelijk hitte te vangen . Kenmerkend
voor grote steden is bovendien het gebrek aan groen zodat er weinig warmte door evapotranspiratie kan plaatsvinden
Ook de mens zeit verwarmt direct en indirect de stedelijke
omgeving . De mens heeft zelf zijn metabolisme, maar
daarnaast verwarmt hij ook de straten door de verbranding
van fossiele brandstoffen. Naast warmte stolen motoren
ook vervuiling uit; deze vervuiling vormt een schild om stad
waardoor een lokaal broeikaseffect ontstaat.
Doordat de hitte in de stad toeneemt, wordt de vraag om
te koelen grater, zodat het aircoaantal ook toeneemt: en die
spuwen ook grote hoeveelheden warmte de straten in. Er
ontstaat een spiraal van warmte en energiegebruik.

\

I

--o.::

--.---·---_,
....
, , --.,
,

I

'

/'/

~

,

I

...........

~

~

'

Factoren die Urban Heat island veroorzaken
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A2.

TROPISCH DENKEN EN VORM

Diversiteit in deze omvangrijke regio van de wereld is logisch maar er bestaan overeenkomsten met betrekking tot de reactie
van verschillende volkeren op vergelijkbare externe factoren. Dit wordt bewezen door een zelfde bouwstijl over de hele
tropische zone.
Het Ieven in de tropen speelt zich vooral in de buitenlucht at. maar op het heetst van de dag word! de schaduw opgezocht.
Comfortabel verblijven is het hele jaar mogelijk in overdekte maar open constructies zodat men kan genieten van de sensatie
van openheid. Een belangrijke karakteristiek van deze regio is dat het mogelijk is om te Ieven in nauw contact met het
buitenmilieu en dit brengt de mens dicht bij de natuur. Deze tropische bouwprincipes worden van generatie op generatie
doorgegeven.
Zoals in zoveel ex-kolonien. wordt in Tanzania kort na de onafhankelijkheid modernisme buitengewoon populair. In de gehele
tropenzone ontstaat een architectuur die ge·lnspireerd is op de Moderne Beweging, maar wei vasthoudt aan de tropische
bouwprincipes. Het modernisme adopteren als nieuwe bouwstijl was een logische slap in de globalisering. Dankzij de
onafhankelijkheid word! het zicht van Afrikaanse Ianden geopend; nieuwe invloeden worden toegelaten en met plezier
verwelkomt. De nieuwe manier van bouwen doet zijn intrede op een positief gestemd moment in de geschiedenis van het
land.
Het huidige bouwvolume bestaat nog steeds uit westerse bouwstijlen, maar tegenwoordig worden deze niet meer aangepast
aan het tropische klimaat. Hedendaagse techniek heeft dat overbodig gemaakt. Deze technieken dragen wei op stedelijke
schaal bij aan het verwarmen van het straatniveau en hebben een enorme energieconsumptie, maar dat is ondergeschikt aan
de welvaartsdrang.

1'
f-

Millenium Towers. Mwenge
Villa van Mr. Almeida, Coco beach

Bank of Tanzania
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INSPIRATIE

Het merendeel van de gebouwen in Kariakoo is niet ontworpen door architecten . De gebouwen die hier staan zijn gebouwd
volgens methoden die zichzelf al bewezen hebben. Ze zijn gebouwd door anonieme vakmensen die lokale technieken en
material en gebruiken. Deze intelligente bouwsels zijn goed aangepast aan de extremen van het lokale klimaat en hun specifieke
geografische ligging. Deze huizen reflecteren de opgebouwde kennis van bouwen in zo'n samenleving. Vakmanschap en
versieringen zijn betekenisvol en symbolisch. Als westerse architect is hier veel te leren. Een opportunistische houding zou
wellicht een spectaculair resultaat kunnen hebben, en zal misschien zelfs nog wei worden geaccepteerd door een deel van de
lokale bevolking , het zal zeker geen recht doen aan de lokale omstandigheden aangaande cultuur en klimaat.
Architectuur zonder architecten, ook wei vernacular architectuur genoemd, is zeer leerzaam voor buitenlandse architecten. Het
is de vraag hoeveel (nog) te leren is van een typische handelswijk als Kariakoo . De oorspronkelijke bebouwing is veNangen
door gebouwen die niet bepaald worden door ruimtelijke kwaliteiten of architectonische kwaliteiten maar door een maximaal
rendement. Toch is er veel te leren van de wijk . Hie rna worden enkele voorbeelden van g6edwerkende architectuur in Kariakoo
besproken.

pag ina 27

KANTOORGEBOUW

Het gebouw op de toto staat aan de rand van Kariakoo. Het heeft twee gevels,
een gevel als scheiding tussen binnen en buiten, en een gevel die de zon buiten
houdt. Op deze manier word! de zonbelasting op de gevel geminimaliseerd of
zelfs opgeheven.
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ZIEKENHULP I EHBO-POST MNAZI MOJA

De ziekenboeg in Mnazi Moja is gebouwd rondom een groene patio. Aile
ruimten van de ziekenboeg hebben op deze manier minstens twee gevels
aan een buitenruimte wat ventileren goed mogelijk maakt. Tevens zorgen de
bomen in de patio voor een zeer prettige omgeving daar. Vroeger hadden aile
eenlaagse woningen in Kariakoo een dergelijke opzet.
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WOONGEBOUWINKAR~OO

De meeste woongebouwen in Kariakoo worden ontsloten door een atrium . De
woningen kunnen horizontaal worden geventileerd en in het atrium wordt de
warmte middels het schoorsteeneffect weggevoerd .
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WOONGEBOUW
I
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Sommige gebouwen in Kariakoo hebben een extra diepe negge. De
warmtetransport door glas is een stuk groter dan door beton, dus het glas moet
zo veel mogelijk worden beschermd tegen direct zonlicht. De 'driedimensionale'
gevel filtert de zon en zorgt ervoor dat de zon de binnenruimte niet te veel kan
opwarmen.

/'''
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WINKEL I KANTOORGEBOUW IN HET HART VAN KARIAKOO

Het Ieven in Kariakoo speelt zich voor een groot deel af in de schaduw. Veel
gebouwen hebben een arcade zodat de mensen beschermd worden tegen
zon en regen. De arcade wordt volledig opgenomen in het stedelijke Ieven.
Aan een arcade sluiten vaak winkels aan, maar de arcade kan ook gebruikt
worden voor ontspanning of handel.
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Naast deze voorbeelden uit Kariakoo wil ik een aantal
internationale inspiratiebronnen tonen. Elk project gaat op
een of andere manier positief om met de hiervoor getoonde
architectonische elementen.
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CULTIJREEL CENTRUM BELEM IN USSABON, PORTIJGAL
VITORINO GREGOTHI AND MANUEL SALGADO
\ I ""

Het cultureel centrum is een compact gebouw. Het programma is zo
geschakeld dat veel schaduw ontstaat. Door de massieve opzet van het
gebouw is op de binnenplaats aileen het geritsel van de patiobegroeiing te
horen.
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BARAGWANAlH TAXI RANK IN SOWETO, ZUIDAFRIKA
URBAN SOurrtONS

\
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Een overkapping met een Iengle van 1300 meter maakt een plek voor
de wachtende passagiers of chauffeurs. Het stedelijke Ieven reageert
onmiddellijk op de overkapping: AI kart na de opening vulde de ruimte zich
met handelaars en winkeliers.
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UITBREIDING VAN EEN TEMPELCOMPEX IN HONGANJI, JAPAN
SHIN TAKAMATSU
Het klooster besloot uit te breiden met een grote auditoriumzaal. Shins
oplossing is ondergrondse zaal die verlicht word! door enkele openingen in
het bovengelegen plein. Door het auditorium onder de grond te maken word!
de uistraling van het honderd jaar oude tempelcomplex niet aangetast.
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NEUROSCIENCES INSTTTUTE IN LA JOUA, CAUFORNIE, VS
BILLY TSIEN ARCHITECT ASSOCIATIES
In het Neurologisch lnstituut zijn een aantal patio's opgenomen, maar deze
hebben niet hetzelfde doel als die in de tropen. In de film 'The Cell' gebruiken
de hoofdrolspelers de patio als een manier om innerlijke rust te vinden. Het
groen is voornamelijk een decor voor de meditatie die in aanliggende ruimte
plaatsvindt.
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HET VERHAAL VPJ.J DE STAD

Rond 1850 werd er veel gehandeld aan de oostkust van Afrika door cle Arabieren. Een van de meest belangrijke havens
is die van Zanzibar. Sultan Majid was een van de handelaren die gebruik maakt van de haven in Zanzibar maar hij keerde
zich hiervan af en stichtte zijn eigen haven aan een kreek aan de oostkust van het Afrikaanse vasteland. De sultan was niet
ge1nteresseerd in lokale visserij of landbouw maar slechts in de handel in goederen langs de gehele Afrikaanse kust. De
nieuwe haven was maar gematigd populair vanwege de moeilijk te navigeren monding van de haven, vanwege de stromingen
en het gevaar om schipbreuk te lijden op het rif. Bovendien, door een gebrek aan een verbinding met het achterland, was de
haven niet echt de moeite waard.
De stad is niet het product van een langzame organische groei maar van een Grand Design van de sultan. Een van de eerste
en grootste gebouwen in Dares Salaam is het pale is van de Sultan. In 1B67 was het werk aan de stad en aan het paleis zover
gevorderd dat de sultan op 'Europese wijze' zijn Britse, Franse, Duitse en Amerikaanse gasten kon ontvangen.
Rond 1885 besloten de Duitsers Dares Salaam te gebruiken om binnenland van Afrika te verkennen en te exploiteren. In 1887
werd Dar es Salaam een officiele standplaats van German East Africa Company, welke de mach! van de sultan overnam.
De Duitsers waren ongevoelig en respectloos ten opzichte van lokale gebruiken en culturen. Een grote opstand in 1888
veranderde daar niets aan. De Duitse regering nam de mach! over van de GEAC, en maakte in 1891 van deze stad een
administratie-, haven- en communicatiecentrum van Oost-Afrika.
De Duitsers zagen de noodzaak om woonwijken nabij het centrum te herplannen. De problemen waren het grootst in delen van
de stad waar de arbeiders woonden. Daarom kwam er een antwerp voor Kariakoo, een wijk voor de Afrikaanse arbeiders. De

1891

1'
"'

f-

1901

Onlwikkeling van de slad. De letters corresponderen mel de fotos op de volgende pagina.
Samora avenue (1950s)
Twee afbeeldingen van Swahiliuizen in afrikaanse woonwijken
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A INDISCHE WIJK

B EUROPESE WIJK

aziatischa bouwstijlen, wonen en winkels, tot vijf lagen

torens, impuls in 1970 en 2000, parkachtig , kantoren

CUPANGA

0 KARIAKOO

lage, verspreide bebouwing , zandpaden, educatie

vier tot 10 lagen, winkels, marktwijk, landelijke trekpleister
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wijk Kariakoo is gesticht in 1902. Het antwerp had slechts tot doel om de leefomstandigheden van de inwoners te verbeteren ,
het gaat hier dus duidelijk niet om een indrukwekkend grand design. In 1920 was het werk aan Kariakoo voltooid.
Na de eerste wereldoorlog worden de kolonien van Duitsland verdenld en Groot-Brittannie krijgt de zeggenschap over
Tanganyika, het huidige Tanzania. Ook voor de Britten is Dar es Salaam het hoofdkwartier van de Oost-Afrikaanse regia .
Zij maakten het Masterplan 1949 waarin raciale scheiding duidelijk naar voren kwam. Oat is opmerkelijk omdat sinds 1947
Tanganyika onder toezicht van de Verenigde Naties stand. Kariakoo werd in het masterplan omschreven als Afrikaanse wijk.
Het was voor de Afrikanen niet toegestaan naar andere westerse of Az.atische wijken te reizen. De Aziaten en Europeanen
mochten de Afrikaanse wijk wei betreden. Misschien is dat wei de reden waarom Kariakoo een handels- en marktwijk is. Als
buffer tussen Kariakoo en de rest van de stad wordt een groene zone aangelegd . Deze grate groene open ruimte heet 'Mnazi
Moja'.
In 1961 wordt Tanganyika onafhankelijk en de leraar Julius Kambarage Nyerere wordt de eerste minister-president van
Tanganyika. Samen met Zanzibar vormt Tanganyika vanaf 1963 de Federale Republiek Tanzania waar Nyerere de President
van wordt. Nyerere voert een Afrikaans Socialistisch (of 'Ujamaa') regime dat als belangrijk doel stelt om de gelijkheid te
bevorderen . Hij investeert in scholen en gezondheidzorg en probeert de opbrengsten van het land zo goed mogelijk te
verdelen . Nyerere wordt in 1985 opgevolgd door Ali Hassan Mwinyi. Het feit dat het mogelijk is dat de Christelijke Nyerere wordt
opgevolgd door de lslamitische Mwinyi geeft een zekere stabiliteit aan . President Mwinyi opent de markten voor buitenlandse
investeerders en een kapitalistische tijd breekt aan; de financiele toestand van hetland is buitengewoon slecht als gevolg van
het socialistische regime van Nyerere. Het beleid van Mwinyi is door opvolgende presidenten overgenomen.
In de periode van 1961 tot 1985 groeit het inwoneraantal van Dares Salaam van 272.000 naar 1.200.000.
Het inwoneraantal werd in 2000 geschat op 3.500 .000. Omdat de stad het centrum is van het land en vanwege de vele
markten zou de stad overdag kunnen aanzwellen tot 5 miljoen bewoners en bezoekers.

1941

2000
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DE AFRIKAANSE WIJK KARIAKOO

Sinds de oprichting van Kariakoo in 1902 is de bebouwing spectaculair gegroeid. De wijk bestaat dan vooral uit kleine
swahilihuizen van een bouwlaag. Een swahlihuis heeft een centrale gang die van de straatgevel tot de achtergevel loopt.
Aan weerszijden van deze gang liggen drie kamers . Deze kamers worden verhuurd voor korte of lange tijd aan verschillende
personen, in het geval van Kariakoo zouden deze kamers vooral verhuurd zijn aan kooplieden of transporteurs. De swahilihuizen
zijn inmiddels bijna allemaal vervangen door gebouwen van vijf of meer lagen en de ontwikkeling lijkt voorlopig niet geremd
te worden. De nieuwe bebouwing wordt gebruikt voor zowel wonen als werken . De begane grand bestaat uit een winkel of
een kantoor, de verdiepingen daarboven worden gebruikt voor wonen of verhuurd als slaapplaatsen voor de handelaars en
de vervoerders.
De wijk lijkt geen stedenbouwkundige regels te kennen . De gebouwen worden ontworpen zonder dat rekening gehouden is
met andere bebouwing . Oat zorgt ervoor dat de woningen met balkons en vensters vrijwel tegen elkaar aan worden gebouwd.
Samen met het smalle grid, wat niet aangepast is aan de groeiende betlouwing, zorgt dat voor een wijk met een zeer hoge
dichtheid. Het profiel van de hoofdwegen bestaat uit twee trottoirs en vier of meer rijbanen. De kleinere staten hebben geen
definieerbaar profiel: het enige gebruikte materiaal is zand .

1'
f-

Winkelstraat in Kariakoo
De laatst resterende woningen in kariakoo worden gesloopt

Bebouwing dicht naast elkaar aan de rand van Kariakoo
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Middenin Kariakoo staat het centrale marktgebouw Kariakoo market. Kariakoo market is een gebouw van B.J. Amuli en is
gebouwd in 1972. Doordat het gebouw op aile verdiepingen markt huisvest en het op de begane grond zeer open is neemt het
gebouw de hele wijk in zich op. Het gebouw is opgebouwd uit een aantal piramides welke op hun kop zijn geplaatst op een
gelijk aantal kolommen. De piramides geven schaduw en door de ontstane openingen ontstaat een comlortabele windstroom.
De piramides zijn hoi, zodat ze regenwater kunnen opvangen. Het water kan gebruikt worden voor he! schoonmaken van de
hallen of als drinkwater voor de bezoekers . Voor een groot deel van de Tanzanianen is dit een belangrijk gebouw; 73% van
de bevolking van Tanzania is alhankelijk van de landbouw. Omdat de prijzen van goederen bepaald worden in Kariakoo, en
omdat zeer vee! goederen hier verhandeld worden is Kariakoo voor hen het middelpunt van hetland.

Door een beperkt aantal grate wegen staat oar
een be perk! aantal grate wegen staat er een hoge
druk op de kleinere straten. In principe zijn aile
straten toegankelijk voor auto's en vrachtwagens .
De ster geeft de tigging van The
Cooperative Building aan.

f-

Kariakoo market

Kariakoo market ligt middenin de wijk. :r
zijn een paar busstations direct naast ~et
marklgebouw, maar door grate verkeersdrukte
zijn die stations en de markt zelf niet m.3kkelijk
te bereiken. Enkele straten random het
marktgebouw fungeren oak als mark!.

Er is veel groen random Kariakoo. maar vrijwel
geen groen in de wijk. Ten oosten van de wijk
tigt Mnazi Moja park, ten noorden de grate
bomen van Upanga en ten westen is er een
moerassig gebied. Zuidelijk van Kariakoo liggen
'yellow field s', dat zijn stoffige velden die nu
gebruikt worden als speelplaats voor kinderen.

B3

HERDENKEN IN MNAZI MOJA

De Engelsen maakten een bufferzone tussen de Afrikaanse wijk en de rest van de stad om zich te beschermen tegen de
'gevaren' van de Afrikaanse wijk. De segregatie werd beeindigd door de VN in 194 7, en hiermee verviel de bufferfunctie van
het gebied. De naam Mnazi Moja betekent 'een palmboom'. Dit gebied was vroeger een palmboomplantage van de sultan ,
waarschijn heeft Mnazi Moja haar naam hieraan te danken.
Mnazi Moja is tegenwoordig een park, maar enige tijd geleden heeft het stadsbestuur het park besloten om het park te
sluiten voor bezoekers. De stad is in de ban van brutale bankovervallen; het stadsbestuur is bang dat overvallers na hun
daad het bos van het park zullen gebruiken als schuilplaats. Daarom is als voorzorgsmaatregel het park tegenwoordig bijna
geheel gesloten voor de burgers. Het park word! aileen gebruikt voor partijbijeenkomsten van de regeringspartij of andere
ceremoniele manifestaties. Soms word! een openbaar fees! georganiseerd op het open veld zoals het muziekfestival 'Bongo
Flava'.
Om de blokkade die het park nu vormt tussen de wijken iets te vermincleren zijn twee autowegen aangelegd door het park.
Deze wegen verdelen het park in drie delen. Er bevindt zich een voetgangerspad door het park.
In het zuidelijke deel van het park staat het Uhuru Mwenge monumenl. Mwenge is Swahili voor toorts en Uhuru betekend
onafhankelijkheid . Deze toorts is een kopie van de toorts die op de Kilimanjaro is aangestoken om de onafhankelijkheid van
Tanzania te vieren. Verder is aan de zuidzijde van het park een openluchttheater gebouwd. De grote vijver die vlakbij het
theater ligt was ten tijde van ons bezoek leeg vanwege de extreme droogte. Langs deze vijver loop! het enige voetpad door
het park. De grote angst voor criminaliteit zal ervoor gezorgd hebben dat op deze plek een politiepost is gebouwd.
Aan de rand van het middelste deel, tegenover het Mwenge Uhuru monument ligt de Republic Fountain. Deze twee
monumenten liggen aan de rand van het park nabij een groot verkeersknooppunt zodat ze goed zichtbaar zijn voor de
bevolking zonder het park te hoeven betreden. De Republic Fountain is gebouwd ter ere van de stichting van de republiek. Op
een open veld in het middelste deel van het park staat een totem van de regerende CCM-partij. Aan de voet van deze totem
worden partijbijeenkomsten gehouden. Dit deel is tamelijk verkaveld; diverse functies zoals een apotheek, overheidskantoren
en een school vinden hier hun plek.
Het noordelijke deel van Mnazi Moja is niet ingericht als park. De afrastering doet vermoeden dat dit deel zeer pas korte tijd
geleden afgesloten is. Een deel is bebouwd met kantoren en scholen , het overige deel is wild begroeid.

~
~

Vijver en theater in het open deel van het park
volgende pagina : Uhuru Mwenge monument
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PUBLIEKE FUNCTIES
TOEGNJKELIJKHIEID
De gebouwen van de publieke functies domineren het beeld Vanwege een verwachte onveiligheid is het park voor een
van het park.
groot gedeelte afgesloten voor het publiek.

ZAKELIJKE ONDERNEMINGEN
POLITIEI<E RUIMTE
Door de druk op de omgeving is er veel belangstelling voor de De ruimte is voor een deel ingenomen door een terrein voor
politieke evenementen. Er staan een aantal monumenten in
grond in Mnazi Moja.
het park.
CONCLUSIE
Veel ruimte word! ingenomen door politieke en publieke functies. Omda1 er grote druk op de omgeving staat is het belangrijk
dater inteNenties worden uitgevoerd die eNoor zorgen dat de kwaliteit.~n van het park ook voor de toekomst gewaarborgd
zijn.
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C1

ONTSTAAN

De opdrachtgever van The Cooperative Building is de Tanzania Federation of Cooperations, een collectief van telers en
boeren. De naam van he! gebouw heeft een boodschap in zich: 'COCP' is een afkorting van 'cooperation' en 'Ushirika' is
Swahili voor 'samenwerking' . De Tanzania Federation of Cooperations heeft veel betekend in de historie van Tanzania en is
tot op de dag van vandaag een belangrijk instituut. De afnemers van telers en boeren, in veel gevallen grote bedrijven uit de
westerse wereld , kunnen door hun machtspositie onredelijke prijzen eisen. De boeren moeten die prijzen wei accepteren,
anders kunnen zij hun goederen niet verkopen en zal een concurrent dat doen. Door zich te verenigen kunnen de boeren en
telers in Tanzania een blok maken en een goede prijs afdwingen . De Tanzania Federation of Cooperations is voortgekomen uit
vele initiatieven om bedrijven te verenigen. Het eerst bekende initiatief komi uit 1925, toen boeren en telers aan de voet van de
Kilimanjaro zich organiseerden in een unie. Vele honderden initiatieven volgden en al deze unies zijn tegenwoordig verenigd
in de Tanzania Federation of Cooperations .
Het is onbekend waarom Tanzania Federation of Cooperations dit gebouw direct na de onafhankelijkheid liet bouwen. Het is
wei zo dat in de hele stad een nieuwbouwgolf op gang kwam. Wellicht was dit he! gevolg van een hernieuwd vertrouwen in de
toekomst en de poging onafhankelijk te zijn van Engelse invtoeden en zelfstandig op he! wereldtoneel te opereren .
De architect van The Cooperative Building is B.J. Amuli , in die tijd werkzaam bij Zevet architecten uit Israel. Amuli is geboren
in Tanzania. Waarom Tanzania Federation of Cooperations heeft gekozen voor een lsraelisch bureau is niet bekend. Er word!
gezegd dat Amuli niet de ontwerper is van he! gebouw, maar dat Zevet hem slechts in dienst heeft g enomen omdat het zo
lijkt alsof het geoouw is ontworpen door een Tanzaniaan. Er word! gespeculeerd dat het te pijnlijk zou als een buitenlander het
belangrijkste gebouw van de zwarte wijk zou hebben ontworpen. Het geweldige Kariakoomarket in het centrum van de wijk is
ook van de hand van Mr. Amuli. Kariakoomarket is besproken op pagina 53.

C2

RELATIES EN BETEKENIS

Dares Salaam is de economische hoofdstad van hetland. Daarom zijn in deze stad veel zakenlieden aanwezig. Deze mensen
·bevinden zich vooral in de Europese wijk en werken voornamelijk in de nieuwste gebouwen. Toch komen heel wat mensen naar
The Cooperative Building om te vergaderen of te onderhandelen. Zij parkeren hun auto aan de achterkant van het gebouw,
en kunnen via de hoofdingang aan de parkkant of via de onderdoorgan~l aan de parkeerkant het gebouw betreden. De auto's
worden geparkeerd op de parkeerplaats , de inzittende verdwijnt de loren in voor een afspraak en de chauffeur wacht op de
patio. De beheerder van het gebouw vertelde dat de beveiliging tot kort geleden de wachtende chauffeurs wegstuurde, maar
tegenwoordig mogen zij loch wachten op de patio tot ze hun werkgever naar de volgende afspraak mogen brengen .
Tijdens ons bezoek werd de grootste winkel aan de parkkant geheel verbouwd, hier zou een nieuwe gereedschappenwinkel in
komen. De rest van de winkels is gesloten. Vooral de winkels op -1 niveau zien eruit alsol ze al enige tijd gesloten te zijn. Het
is er rustig, het lijkt een oneconomische plek om een winkel te houden.
De winkeliers moeten hun winkels op -1 via de begane grond bevoorraden, er is geen speciale (achter-) ingang. Enkele
winkels op de begane grond hebben wei een achteringang.
Aan de parkkant , onder de loren, is een liliaal van de CRDB-bank gevestigd. De bank is te betreden via de patio. Doordat de
gevel van de bank bestaat uit zwart spiegelend glas is er geen contact tussen de patio en het interieur van de bank. De bank
heeft een pinautomaat op de patio, waarvoor de rijen soms wel25 mensen lang zijn. Deze mensen kunnen hier in de schaduw
wachten.
Een wandeling van Kariakoo market naar The Cooperative Building duurt ongeveer vijftien minuten. Per dag zullen vele
handelaars deze wandeling !open om te vergaderen of onderhandelen in The Cooperative Building.
De bezoekers van de mark! hebben weinig te zoeken in The Cooperative Building, de enige reden dat ze het gebouw zouden
kunnen betreden is de geldautomaat.
Een aantal verdiepingen van The Cooperative Building zijn gehuurd door de overheid . Op deze verdiepingen zijn de ministeries
voor industrie en handel gehuisvest.
Tijdens ons bezoek werd de grootste winkel aan de parkkant geheel verbouwd , hier zou een nieuwe grote winkel in komen .
De rest van de winkels is gesloten. Vooral de winkels op -1 niveau lijken allang gesloten te zijn. Het is er rustig, het lijkt een
oneconomische plek om een winkel te houden.
De winkeliers moeten hun winkels op -1 via de begane grond bevoorraden, er is geen speciale (achter-) ingang. Enkele
winkels op de begane grond hebben wei een achteringang.

p ag ina 65

Een wandeling van Kariakoomarket naar The Cooperative Building duurt ongeveer vijftien minuten. Per dag zullen vele
handelaars deze wandeling lopen om te vergaderen of onderhandelen in The Cooperative Building.
Aan de parkkant , onder de loren, is een filiaal van de CRDB-bank gevestigd. De bank is te betreden via de patio. Doordat
de gevel van de bank bestaat uit zwart spiegelend glas is er geen contact tussen de patio en het interieur van de bank. De
bank heeft hier een pinautomaat, waarvoor de rijen soms wei 25 mensen lang zijn . Deze mensen kunnen gelukkig hier in de
schaduw wachten.
De bezoekers van de markt hebben weinig te zoeken in The Cooperative Building, de enige reden dat ze he! gebouw zouden
kunnen betreden is de geldautomaat.
Een aantal verdiepingen van The Cooperative Building zijn gehuurd door de overheid . Op deze verdiepingen zijn de ministeries
voor industrie en handel gehuisvest. Overheidsfunctionarissen genieten een hoog aanzien in Tanzania, wat zorgt voor een
niveauverschil tussen de ambtenaren en de andere huurders.
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C3

DE REACTIE VAN KARIAKOO

The Cooperative Building introduceerde een nieuwe bouwvorm in Kariakoo: de loren. In een tijd van slechts swahilihuizen was
het een opvallend en extreem gebouw. De hoogte van het gebouw was eigenlijk onnodig, in de lndische wijk waren woningen
met meerdere lagen heel gebruikelijk, dus The Cooperative Building zou ook een gebouw kunnen worden van drie of vier
lagen, verdeeld over de gehele kavel. Toch koos Mr. Amuli voor de lage plint met een hoge loren. Waarom gekozen werd voor
de loren laat zich raden. Men kan vanaf de bovenste verdieping van de toren over Mnazi Moja zien. Tevens is Kariakoo nu te
zien vanaf de hele stad. Het lijkt alsof de afrikanen zich zo een plek geven in de skyline en daardoor in de gees! van de stad.
Het initiatief heeft veel navolging gehad in de wijk. De groei van de wijk is natuurlijk voor een groot deel toe te schrijven aan
Kariakoo market. maar The Cooperative Building heeft wei een goed voorbeeld getoond in schaalvergroting. Het goede
voorbeeld uit zich vooral in de verhouding tussen hoogbouw en laagbouw. Door die twee te combineren is er dankzij de loren
minder zonbelasting op straatniveau en de plint zorgt ervoor dat geen ardere gebouwen in de direc te omgeving van de loren
gebouwd kunnen worden. Andere bebouwing zou de wind kunnen wegnemen of het uitzicht teniet kunnen doen.
Helaas hebben veel nieuwe torens in Kariakoo The Cooperative Building niet gekopieerd op het gebied van kwaliteit. Deze
gebouwen zijn slechts het resultaat van verkeerde prioriteiten. Geld en winst zijn totaal ondergeschikt aan kwaliteit. De plint,
en de bijzondere eigenschappen zoals boven beschreven , werden niet overgenomen in nieuwe ontwerpen. Het is zonde dat
lokale architecten wei reageerden op de schaalvergroting van The Cooperative Building maar niet leerden van de kwalitatieve
lessen die van dit gebouw te leren zijn.
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C3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Constructie
He! gebouw heeft een zeer eenvoudige constructie; het is opgebouwd uit vloeren en kolommen, welke gestabiliseerd worden
door twee stijve kernen. De vloeren zijn 600mm dik zodat !Iinke overspanningen bereikt kunnen worden . De gevelelementen
zijn aan de vloeren gemonteerd of gestor!.
Omdat de kernen voor voldoende stevigheid zorgen, zijn er geen interne schijven of dragende wanden nodig. De ronde
kolommen zijn op sommige verdiepingen vierkant afgewerkt.
De kernen liggen centraal in de plattegrond. De noordelijke kern word! gevuld met !Wee Iitten en een aantal standleidingen . De
zuidelijke kern word! gebruikt voor he! trappenhuis . Tussen deze kernen ligt de openbare verkeersruimte.
lnstallaties
De standleidingen van de installaties zijn opgenomen in de kernen, zodat geen ander verticaal doorvoerkanaal nodig is. Door
een slimme opzet van de plattegrond zijn vrijwel geen installatieleidingen in de vloer opgenomen . De natte ruimtes grenzen
direct aan de kernen, zodat er geen horizontale leidingen nodig zijn maar de toiletten en de wastafels direct aangesloten
kunnen worden op de standleidingen in de kern. Een dekvloer is in principe overbodig. Op he! dak staat een ruimte, die
bestaat uit twee verdiepingen . De eerste verdieping is de machinekamer voor de lift , de bovenste verdieping is gevuld met
water om ervoor te zorgen dater voldoende druk op de waterleidingen ~taat.
Volgens de beheerder (Bavo Malyango) is er een collectieve
luchtbehandelinginstallatie aanwezig, maar deze is volgens hem niet
meer in gebruik. Echter, wij hebben geen aanwijzingen gezien die duiden
op zo'n systeem (bijvoorbeeld een machinekamer of systeemplafonds)
dus we vragen ons af of hij het wei bij het rechte eind had. Een aantal
kantoren heeft ervoor gekozen om de ruimte te koelen met een individuele
airco, wat een rommelig gevelbeeld oplevert.
Elektriciteitsleidingen worden weggewerkt in de gevelelementen. In de
onderste verdiepin(:l van de plint is een indrukwekkende ruimte waar elk
bedrijf zijn eigen elektriciteitsmeter heeft hangen.
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Gevel aan de Mnazi Moja zijde
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Platlegrond van de ondersle laag van de plint (niveau-1).

PlattegroncJ van de bovenste laag van de plint (niveau 0). deze
laag is de intermediar tussen de straat en de loren .

Plattegrond van de verdiepingen in de loren (niveau 2- 13)
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01

COLLECTIEF GEHEUGEN EN BEfEKENIS

Mnazi Moja heeft een beladen geschiedenis en was het toonbeeld van onderdrukking in Dar es Salaam en Tanzania. Het
gebied was de plek waar scheiding tussen blank en zwart wei heel tastbaar werd . Het is dan ook niet toevallig dat in Mnazi
Moja zoveel monumenten staan die verwijzen naar de spannende tijd van het verwerven van de onafhankelijkheid en het
stichten van de republiek.
Nu, vijfenveertig jaar later, is Mnazi Moja een plek geworden om naast te l1erdenken ook te feesten . Een evenement dat elk jaar
terugkeert en herdenken combineert met een sportief evenement is de huru Mwenge run . De Uhuru Mwenge is een fakkel
die aangestoken is ter ere van de onafhankelijkheid. Mwenge betekend fakkel en Uhuru is vrijheid. Op de hoogste berg van
Afrika, Mount Kilimanjaro, staat een fakkel die gelijk is aan de fakkel in Mnazi Moja. Elk jaar brengen hardlopers het vuur van
de Uhuru Menge van de Kilimanjaro naar die in Mnazi Moja. Voor de jongeren van de stad word! geregeld Bongo Flava, een
groot muziekfestival voor hedendaagse muziek, georganiseerd op het grote grasveld voor het Sophia Hotel. De Tanzaniaanse
rap-scene is bloeiend; de grootste nationale sterren treden op in Mnazi tv1oja.
Mnazi Moja was de plek waar rassenscheiding tastbaar werd maar is nu een plek geworden om de onafhankelijkheid te
vieren. Nieuwe ontwikkelingen en druk op de grondprijzen zorgen ervoor dat het deze belangrijke plek in grootte afneemt en
bovendien is het park nu doorgaas gesloten. Mnazi Moja zou een plek moeten worden waar herdenken en samenzijn mogelijk
is en blijft buiten de grote evenementen.

Renvooi
1
Strafhof
Kantoor
2
3
Openbaar toilet
4
Activiteitenplein met totem van de politieke partij
Kariakoomarket
5
Ziekenboeg
6
7
Fontijn van de republeik
8
Mwenge Uhuru
9
Vijver
10 Opefllucht Theater
11 The Cooperative Building
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02

VISIE VOOR HET PARK

De druk op de openbare ruimte van Kariakoo neemt nog elk jaar toe. Oaardoor neemt de kwaliteit van de openbare ruimte af.
Om de harde werkers van Kariakoo loch een prettige lee!- en werkomgeving te verlenen wit ik het park openbreken.
He! park is nu voor een grool deel in gebruik door publieke functies . Die functies verhuizen: kantoren kunnen verhuizen naar
de Yellow Grounds, en de educatieve functies kunnen verplaatst worder naar Upanga.
Zo ontstaat een groot en open gebied. Oat gebied kan worden vorrr·gegeven als park. De belangrijkste functie van het
park word! nu huisvesten van aile besproken monumenten, ontspannnn en evenementen. Belangrijk is dat veel schaduw
word! gemaakt, maar niet te veel want de wind moe! voldoende de moqelijkheid krijgen om onder de bomen en afdaken te
komen.
Stappenplan voor het park
1.
Aile gebouwen en bouwwerken worden verwijderd uit het park.
2.
Om het park te beschermen tegen toekomstige bebouwing moet er een rand om het park komen die aanduidt dat
het park een ruimte is in het stedelijke weefsel dat slecht en aileen 'park' als bestemming heeft.
3.
Aan de zijde van Kariakoo moet de rand extra toegankelijk zijn, zodat de toegang voor mensen vanuit Kariakoo
zeer gemakkelijk is.
4.
Voor de veiligheid worden dwarslanen toegevoegd aan het park. De politie en veiligheidsdiensten kunnen
nu ongehinderd het hele park overzien. Op een paar plekken in de rand worden functies toegevoegd.
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D3

DE DEELGEBIEDEN UJTGEWERKT

Het park is zeer omvangrijk. De maten van het park zijn maximaal 1200 meter x 200 meter. Het park grenst dus aan 2800
stekkende meter stad. Daarom is de rand van het park overal aangepast aan de wijk waar het aan grenst. Op de volgende
pagina's worden de deel9ebieden uitaewerkt .

De winkels aan de rand
van Mnazi Moja worden
opgenomen in het
onlwerp voor het park.

De westzijde van het park is zwaar
aangezet met bomenrijen voor
een dichte hechting aan Kariakoo.

De cfwarslanen zorgen
voor veiligheid en
beschutting.

Op sommige plekken op de open
velden staan bomen die aileen
in Tanzania voorkomen. Zo kan
elk natuurpark of regio zijn eigen
speciale plek in het park krijgen.

Er wordt een meer solide
aanhechting gemaakt
met de stationswijk.

GRENS MNAZI MOJA- KARIAKOO

De overgang tussen Mnazi Moja en Kariakoo zou zo toegankelijk mogelijk moeten zijn. Het groen van
het park reikt tot de gevels van Kariakoo. Om het grid van Kariakoo van voldoende wind te voorzien
word! de bomenrij steeds doorbroken ter plaatse van de straten van Kariakoo.
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GRENS MNAZI MOJA- INDISCHE WIJK

Tegen het hek van Mnazi Moja staan nu zeer veel winkeltjes . De winkels zijn houten hutjes die de een
slechte werkplek bieden voor de winkeliers . Door de winkels op te nemen in de nieuwe rand rondom
het park ontstaan aantrekkelijke ruimtes die goed bruikbaar zijn. Het park kan nu 6ver de winkels
worden getrokken zodat het park dichter bij de weg en de lndische wijk komt.
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GRENS MNAZI MOJA- STATIONWIJK

De zuidkant van het park is nu geheel gesloten, terwijl hier het treinstation is gelegen. In dit voorstel word!
hier een groot plein gemaakt en maakt de rand een groot open gebaar. Het gebied word! zwaarder
gemaakt door bomen toe te voegen en het volume van de rand te verhogen. Door deze ingreep word!
niet aileen het park meer bereikbaar voor mensen die het openbaar vervoer gebruiken, maar krijgt het
theater ook een meer aantrekkelijke achtergrond .
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DWARSLANEN

Om de oost- en westgrens van het park met elkaar te verbinden zijn er een aantal dwarslanen. Deze
lanen liggen solitair door het open veld , zodat op deze lanen altijd een prettige bries waait. Om de lanen
meer gebruikskwaliteit te geven staan hier een groat aantal zitelementen. Onveiligheid is een hot issue
in Dar es Salaam. Door rechte paden te maken neemt de overzichtelijkheid van het park toe en is elke
parkbezoeker goed zichtbaar, zodat hij zich niet onveilig hoeft te voelen.
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BUK OP DE TOEKOMST

Het zou goed zijn voor de stad als Mnazi Moja word! ontwikkeld tot een kwalitatieve openbare ruimte. Het zal dan een plek
worden voor aile inwoners om te gedenken, te ontspannen en te vieren. Het park zal van een enorme waarde worden en een
centrale rol innemen in het stedelijke Ieven van Dar es Salaam.
Tegelijkertijd beset ik mij dat de plannen van de vorige pagina's niet in ec~n keer uit te voeren zijn. Het park is zo groot. en er is
met zoveel belangen te doen. dat het mij niet mogelijk lijkt om het plan snel te verwezenlijken. lk geloof niet dat deze stad zich
zo laat leiden. Deze beschreven visie is daarom slechts een mogelijk scenario . Met mijn plan laat ik slechts zien wat de beste
manier zou zijn om dit gebied te gebruiken en te benutten.
lk geef met mijn aanpak voor The Cooperative Building een aanzet voor verandering van het park Mnazi Moja. lk hoop dater
initiatieven zullen komen die mijn voorbeeld volgen, net zoals er veel gel)ouwen kwamen die kwaliteiten van The Cooperative
Building 1963 kopieerden . Zo zal mijn visie voor Mnazi Moja slap voor s:ap dichterbij komen.
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E1

DEOPGAVE

De afstudeeropgave zoals geformuleerd in mijn begincolloquium:
Het technische verval van The Cooperative Building en de uitholling van de cooperatieve functie hebben ervoor gezorgd dat
de symbo/ische en functione/e waarde van het gebouw ver/oren is gegaan.
De onderzoeksvraag: hoe kan het gebouw deze waarden weer terugnemen en iets toevoegen aan de stad, op een manier die
recht doet aan het verleden van het gebouw en de stad.

Om The Cooperative Building weer een echt cobperatief gebouw te Iaten zijn zal de Tanzania Federation of Cooperations haar
functieaanbod moeten gaan verbreden . De activiteiten van een cobperatie in 2007 zijn anders dan die in 1963, zo richt een
cooperatie zich tegenwoordig meer op het opleiden en zelfstandig maken van de led en . Daarom is het belangrijk dat de Tanzania
Federation of Cooperatives zich uitbreidt. De eerste eis is dat het gebouw meer verhuurbaar oppervlak krijgt. Het huidige
gebouw heeft ruimtegebrek en het zou extra inkomsten generen als aan deze vraag voldaan word!. Oaarnaast moet de rol van
de cobperatie uitgebreid worden. Het is nodig dater nieuwe functies komen die de werknemers in Kariakoo ondersteunen.
Dergelijke functies zijn bijvoorbeeld een rechtsbijstandwinkel, een oplejjjngscentrum of een verzekeringskantoor. Oaarnaast
heeft de cobperatie een congresruimte nodig voor grotere formele en informele bijeenkomsten.
Verder is het belangrijk dat het nieuwe gebouw ruimte biedt voor spontane handel. Oil word! niet in het antwerp vast gelegd,
maar er worden wei plekken gemaakt waar deze handel zou kunnen ontstaan.
In mijn opdracht stel ik dat het belangrijk dat de toevoeging recht doet aan het oorspronkelijke antwerp en de stad. Daarmee
bedoel ik dat het karakter van het gebouw niet teveel mag worden veranderd, maar dat gezocht moet worden naar een manier
van bouwen die past bij het bestaande antwerp . In deel A van dit rapport is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe op deze
plek word! gebouwd, deze lessen zijn gebruikt bij het antwerp van de tr;msformatie.
De eerste loren in Kariakoo was die van The Cooperative Building. Het was voor die tijd een extreem en opvallend gebouw en
het maakte duidelijk dat in Kariakoo meer kan worden gebouwd dan slechts swahilihuizen. AI snel werden de swahilihuizen
vervangen door grotere, betonnen gebouwen. In dat opzicht was The Cooperative Building een pionier. The Cooperative
Building moet weer een pionier worden, maar nu op andere gebieden.
Amuli's antwerp voorzag het gebouw al van geweldige ruimtelijke kwaliteiten. Oeze vormen nog steeds een stevige basis
voor een nieuw antwerp. lk herhaal dat, leer van Amuli, en voeg nieuwe kwaliteiten toe aan het vocabulaire van het gebouw.
Het tweede vlak waarop The Cooperative Building weer een pionier moet zijn is de energieconsumptie. De mate waarin de
andere bebouwing in Kariakoo, en eigenlijk heel Oar es Salaam, energie verkwisten is schokkend. In eerdere hoofdstukken is
daar al uitgebreid over verteld. lk ben op zoek gegaan naar een manier om het comfort van airco te combineren met een laag
energieverbruik. Als laatste toont het plan hoe The Cooperative Buildin9 zou kunnen aansluiten op Mnazi Moja. In het vorige
hoofdstuk heb ik gewezen op de mogelijkheden die Mnazi Moja biedt. Het zou goed zijn als Mnazi Moja word! ontwikkeld
tot een kwalitatieve openbare ruimte, waar iedereen uit de hele stad naar toe kan. Met de transformatie van The Cooperative
Building wordt een stevige eerste stap gezet.
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Bestaande situatie .

De onderste verdieping word! onder de weg doorgezet.

De onderste verdieping krijgt een patio die wordt
gekoppeld aan de patio in The Cooperative Building.

Achier de nieuwe patio wordt een nieuwe ingang en
parkeerplaats gemaakt. In het park komt een auditoriumgebouw.
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E2

HET GEBOUWCONCEPT

Om het park te bereiken komi er een nieuwe verdieping 6nder
het gebouw dat tot in het park reikt. De verdieping gaat onder
de weg door. Er komi onder de weg een plein dat het atrium
van The Cooperative building laat aansluiten op het park.
Rondom dit plein komi het toegevoegde programma van de
Tanzania Federation of Cooperatives.
lk wil het gebouw Iaten openen zodat het echt een publiek
gebouw kan zijn. In wat nu de achterkant is komi een opening
en van de parkeerplaats maak ik een nieuwe straat. Dankzij
de nieuwe opening krijgt het gebouw nu ook een entree aan
de zijde van Kariakoo.

Verbindingen

Door gebruik te maken van patio's in verschillende groottes
zorg ik voor een prettig klimaat op de nieuwe verdieping.

Programma

Patio's
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E3

EEN VERANDERDE OMGANG MET DE OMGEVING.

Door de ingang van The Cooperative Building naar de Kariakoozijde te verleggen ontstaat een heel andere steer om het
gebouw te betreden. De Kariakooingang word! gelegen aan een nieuwe brede weg waar ook aan geparkeerd kan worden. Bij
de ingang is voldoende ruimte voor wachtende taxi's. Hier is ook de ingang voor de parkeergarage.
De ingang aan de Mnazi Mojazijde is verdwenen. Hier is nu het verdiepte plein. Het gebouw kan nu worden bereikt via het
plein, zonder de weg over te hoeven steken.
Het is de bedoeling dat het plein, net zoals het atrium van The Cooperative Building dat nu doet. als een spons gaat werken
voor bedrijvigheid en Ieven in het gebouw. Het gebouw is voorbereid op aile vormen van handel, bijeenkomsten en informatie
die op deze plek denkbaar zijn.
Door het stedelijk landschap en het park landschap elkaar te Iaten overlappen ontstaat veel extra waardevolle schaduw op
het plein.
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-

Verhuurbare kantoren
Auditoriumzaat
Restaurant
Parkeerplaatsen en taxistand

Funclies begane begane grand

-

Verhuurbare kantoren
Auditoriumzaal en lobby
Verhuurbare overlegruimten
Winkels
Overdekte parkeerplaatsen
Technische ruimten
Funclies pleinverdieping
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-

Airconditioning of crossventilation
Schaduw door overkapping

Schaduw om 1200u op begane grand

-

Airconditioning of crossvenlilation
' Schaduw door begroeiing
Schaduw door overkapping

Schaduw om 1200u op pleinverdieping

E4

HET PROGRAMMA

Op de nieuwe verdieping komt een groot schaduwrijk plein. Random dit plein komen allerlei functies die de Tanzania Federation
of Cooperatives ondersteunen: functies die passen bij een cobperatie in de eenentwintigste eeuw. Deze functies behelzen
twee auditoriumzalen, kantoren, vergaderzalen, een bank en een restaurant. Het gebouw zal het cooperatieve hart worden
van Kariakoo.
In een wijk als Kariakoo verandert elk stukje openbare ruimte in mark!. Of de markt door zal dringen tot in The Cooperative
Building is niet met zekerheid te zeggen , maar als dat gebeurt is het gel)ouw daarop voorbereid.
lk verwacht dat het gebouw gebruikt zal gaan worden door vier typen gebruikers:
1
De handelaren I verkopers van Kariakoo
Vooral wanneer een congres, een lezing, of iets anders waar veel mensen op at komen, plaats vindt in het
auditorium zullen de handelaren naar The Cooperative Buildinn trekken om hun goederen aan te bieden. Onder de
brug is veel ruimte en schaduw, hier zal genoeg plaats zijn om te handelen.
2
De verkopers van telefoonkaarten, snoep, kleine sierraden
Deze verkopers zitten nu op de patio. Zij zitten hier omdat er veel mensen langskomen die in de loren een afspraak
hebben of werken. Het vernieuwde The Cooperative Building zal veel meer mensen aantrekken en dus denk ik ook
dater meer verkopers zich in het gebouw zullen vestigen. Dit is geen probleem omdat er nu veel meer ruimte komi
voor hen. Zo kunnen ze nu beide verdiepingen van de patio gebruiken, maar ook de ruimte onder de weg en de
ruimte onder de bomen op het plein.
3
Taxichauffeurs en privechauffeurs
De chauffeurs wachten in de huidige situatie op de patio. lk ve1wacht dat ze dat in het nieuwe antwerp ook zullen
doen maar dan niet Ianger aan de Mnazi Moja kant maar aan cle Kariakoo kant. Hier komt een taxistand.
4
Mensen die willen ontspannen in de schaduw
Het hele gebouw kan hiervoor gebruikt worden. Vooral de ruim:e onder het zonnescherm, op het dak van de
vergaderruimten wordt een prettige plek met een goed uitzicht. Een rustigere plek zal te vinden zijn op het plein ,
onder de bomen.
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RENVOOI

a
b
c
d
e
f
g

informatiecentrum TFC
trappenhuis
entree Kariakoo zijde
restaurant
taxistand
parkeren bezoekers
parkeren werknemers

Plattegrond pleinverdieping -1
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h
j
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I
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n

winkels
bank
technische ruimte
balie I kantoor
overlegruimte
entree Manzi Moja zijde
auditoriumzaal 1

0
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s
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u
v

auditoriumzaal 2
lobby I registratie
coordinatie zalen I backstage
bergruimte
lobby
kantoor
keuken
roofgarden
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PlaHegrond torenverdiepingen > 1
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Plattegrond bovenste verdieping
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Doorsnede noord-zuid wijkniveau

Doorsnede noord-zuid buurtniveau

Doorsnede noord-zuid gebouwniveau
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Doorsnede oost-west wijkniveau

Doorsnede oost-west buurtniveau

=

1-

Doorsnede oost-west gebouwniveau
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E5

DE TOREN HERZIEN

Het al dan niet toepassen van airco's in een gebouw is een moeilijke keuze. Enerzijds zijn airco's ongewenst en anderzijds
onmisbaar.
Een ruimte gekoeld met crossventilation Ievert een comfortabele ruimte op. De zachte wind verkoelt de huid en er is geen
temperatuurverschil met de buitenlucht. Voor een kantoor ligt dat anders. Een comfortabele werkplek heeft een constante
temperatuur en geen merkbare luchtstroom. Bovendien zal in een stad als Dar es Salaam geventileerd worden met
verontreinigde Iucht, wat slecht is voor de gezondheid van de werknemers. Airconditioning is comfortverhogend en daardoor
een verkoopargument.
De oorspronkelijke loren van The Cooperative Building heeft geen airconditioning . Het is een van de redenen waarom huurders
The Cooperative building links Iaten liggen. De koeling van de loren was gebaseerd op het crossventi lation systeem. Echter, in
de loop der tijd heeft men zelf initiatief genomen om airco's te installeren waardoor er nu aan veel puien airco-units hangen.
Behalve de esthetische bezwaren, zijn er nog enkele kritieken te leveren op het gebruik van airconditioningsystemen in dit
gebouw.
Ten eerste zal het rendement van deze airco's behoorlijk laag zijn. Veel ramen zijn kapot, en daardoor vloeit gekoelde Iucht
snel naar buiten . De ruimten zijn onge·lsoleerd en het glas is enkellaags, daarnaast is men zich helaas niet bewust van het
warmtebrugeffect . Een verandering in het denken van de gebruikers in ~lang te zetten is een moeilijke opgave.
Ten tweede is er de restwarmte van aircosystemen, deze blazen gekoelde Iucht naar binnen, maar warme Iucht word! op de
straat geblazen. De hitte in de straten neemt daardoor toe. De warmtevervuiling die hierdoor ontstaat , maakt verblijf in de
schaduw van het gebouw minder prettig.
Tenslotte is er de energieconsumptie van deze machines. In de tijd dat wij de stad bezochten was er een groot energietekort.
De waterkrachtcentrales van hetland zijn verouderd en hebben bovendien te weinig capaciteit. Powerratios worden regelmatig
ingesteld; overdag worden de kantoren van stroom voorzien en 's avonds de woonwijken. Dit bleek echter slechts een
richtlijn want vaak zat de hele stad uren zonder stroom . In een land waar energie schaars is, is onnodig energiegebruik zeer
ongewenst. Bovendien zorgt een afhankelijkheid van energie voor een gevaarlijke situatie. Torens die geheel afhankelijk zijn
van energie zullen niet kunnen functioneren in het geval van een black-out, daarom hebben sommige grote gebouwen grote
dieselgestookte aggregaten, met aile nadelige gevolgen van dien.

Gang in de toren. Onder de muren zijn openingen
voor nachtelijke cross-ventilation.

Hal bij het centrale trappenhuis en de Iitten. De nieuwe trap heeft
een andere vorm en een open kern voor verbeterde ventilatie.
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De plattegrond van de verdiepingen 1:500
s
lobby
t
kantoor
u
keuken
v
roofgarden

De oplossing die ik wil introduceren is een hybridesysteem. Het systeem is computergestuurd en is gebaseerd op het verschil
tussen de dag- en nachtsituatie. 's Nachts is de temperatuur relatief laag en waait het harder vanaf de lndische oceaan . Het
gebouw is dan niet in gebruik. De airconditioning word! buiten werkin~J gesteld en lamellen in zowel de buitenpuien als in
de binnenmuren openen zich. Door he! gehele gebouw kan nu crossventilation plaatsvinden. Het beton krijgt de kans af te
koelen tot de buitentemperatuur. Overdag is de buitenlucht het meest verontreinigd en zijn de kantoren druk bezel. Nu sluiten
de lamellen zich en neemt een bescheiden airconditioningsysteem de koeling op zich. Het afgekoelde beton zal gedurende
de dag haar koude afstralen, waardoor minder word! geeist van het airconditioningsysteem. De gevel word! voorzien van
sunblocks om zontoetreding te verhinderen en het systeem te optimaliseren.
Er word! een onderscheid gemaakt tussen de kantoren en de gezamenlijke ruimten. De kantoren worden gekoeld met het
hybridesysteem en de gang en en hal worden gekoeld door natuurlijke ventilatie. Aan de noordzijde van de loren worden twee
nieuwe gezamenlijke ruimtes gemaakt, die bestaan uit een noodtrappenhuis en keuken, en hebben in de gevellamellen die
overdag niet zullen sluiten. De halligt aan de zuidgevel en heeft ook lamallen die overdag open blijven, zodat crossventilation
zal ontstaan. Het centrale trappenhuis is vervangen door een trappenhuis dat een meer open plattegrond heeft, zodat hier,
samen met de en de noodtrappenhuizen, de warme Iucht dankzij het schoorsteeneffect vertikaal afgevoerd kan worden.

A

B

2

Ventilatieschema (doorsnede a-a}
Crossventilation : wind beweegt van 1 naar 4.
Airconditioning: uitvoer door A en afvoer door B
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E6

EEN NIEUWE VERDIEPING

AUDITORIA
In park Mnazi Moja zijn twee auditoria gemaakt. De auditoria zijn gestapeld, de bovenste zaal is te betreden vanaf parkniveau ,
de onderste zaal vanaf pleinniveau.
De bovenste zaal is geheel open. De ruimte is ontworpen voor versch1llende evenementen, die naar binnen of naar buiten
gericht zijn. Zo kan een spreker een groepje mensen toespreken die in zitten, maar hij kan oak tegen een menigte spreken
die in het park staan of op zich op het plein bevinden. Er zijn oneindig veel andere toepassingen te bedenken, zo kan in de
zaal een muziekband zitten die een evenement in het park voorziet van muziek, er kunnen videoprojecties worden getoond, er
kunnen forumdiscussies worden georganiseerd, etc.
Het auditorium op pleinniveau is een grate zaal met plek voor 250 mensen. Deze mensen zitten op vaste stoelen.
Deze zaal is te gebruiken voor twee soorten bijeenkomsten.
1.
Er vindt een gesloten bijeenkomst plaats. Deze zaal is dante bereiken door de ingang rechts van de trap, waar
iedereen word! geregistreerd en verwelkomd. De sprekers hebben hier een kleedkamer I lobby. De zaal word!
volledig geklimatiseerd, waarbij aile schuifdeuren zijn gesloten om geen koude te verliezen.
2.
Er vindt een open bijeenkomst plaats. De schuifdeuren openen, iedereen kan de zaal bezoeken en de spreker
zien. In deze situatie zijn de schuifdeuren open zodat er crossventilation plaatsvindt.

Auditorium en lobby -1
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PARKEERHAVENS

Parkeren in het nieuwe plan is mogelijk op twee niveaus. Zowel op maaiveld als op
pleinniveua zijn parkeerhavens .
Boven kan geparkeerd worden vlakbij de Kariakooingang van The Cooperative
Building. deze plaatsen zijn gereserveerd voor gasten die kort in het gebouw
aanwezig zullen zijn . Hier is ook de plaats waar taxichauHeurs kunnen wachten op
een volgende klant.
Onder het maaiveld zijn extra parkeerplekken opgenomen. Tegenwoordig wordt
boven de auto's van de belangrijkste gasten een doek gespannen om ze te
beschermen tegen de zon. In het nieuwe plan is dat niet meer nodig omdat die
auto's nu geparkeerd kunnen worden onder het maaiveld. Deze verdieping is
te bereiken door de hellingbaan aan de noordzijde van het gebouw. Omdat de
gebruiksfrequentie van de hellingbaan laag zal zijn is die voor zowel auto's als
voetgangers te gebruiken.
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OVERLEGZALEN

Aan het plein komen zes overlegplekken . Bij een op te richten congresbureau , naast het auditorium, zijn deze ruimten te
reserveren. De overlegzalen bestaan uit twee zones: het voorste gedeelte is een plek waar de gasten ontvangen kunnen
worden . Het gedeelte daarachter is de overlegruimte. De twee zones worden van elkaar gescheiden door een open ruimte,
en door hier een opening in het dek te maken ontstaat een kleine patio. De planten die hier staan zorgen ervoor dat geen
direct zonlicht in de overlegruimte kan komen. Deze patio, samen met openingen aan de andere zijde van de ruimte, maken
crossventilation mogeliJk.
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KANTOREN
De kantoren worden kleine ruimten waar plek is voor drie of vier medewerkers. Bedrijven of instellingen d ie in de toren een
kantoor hebben, kunnen op pleinniveau een ruimte huren die als front-office zal dienen.
De kantoren zijn aan twee zijden geschakeld aan de openlucht. He! is mo!~elijk om zowel natuurlijk als mechanisch te ventileren .
Het dikke betondek zal ervoor zorgen dat de binnenruimte overdag niet te veel opwarmt.
De kantoren krijgen minipatio's. In een bepaalde regelmaat vouwt het dek omhoog, zodat een grote opening ontstaat. In
deze opening is he! mogelijk om planten te Iaten groeien voor extra schaduw. Deze schaduw is van waarde op zowel dek- als
kantoorniveau.
De opgetrokken rand van het dek heett een z-vorm zodat deze rand als zitplaats gebruikt kan worden.
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Technische uitwerking: brug
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•
Technische uitwerking: kantoren
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Technische uitwerking: auditoria
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Technische uitwerking : overlegzalen
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REFLECTIE

pagina 144

F1

PROFESSIONELE ONTWIKKEUNG

Het bouwkundeonderwijs van HBO Windesheim te Zwolle, waar ik mijn ingenieurstitel haalde, richtte het onderwijs zich vooral
op de technische aspecten van het bouwen. De opleiding bouwkunde aldaar kent wei een afstudeerrichting architectuur maar
ook in deze richting ligt het accent op realiseerbaarheid en haalbaarheid.
Bij de ontwerpen die ik op de TU maakte, lag de nadruk in het proces altijd op de stedenbouwkundige setting , de sculpturaliteit
en de functionaliteit van het antwerp. Het technische aspect was vaak geen probleem omdat ik door mijn vooropleiding al veel
zaken op voorhand afkeurde of juist in mijn antwerp opnam. lk wilde voor mijn afstuderen deze basiskennis loslaten. Daarom
koos ik voor een antwerp in Tanzania; het Nederlandse bouwbesluit en spouwmuren zijn hier zinloos. Des te interessanter
is het om hier weer te leren logisch na te denken over klimaat en bouwmethoden. En dat is gelukt. Het was zeer leerzaam
om technische zaken, zoals een dak of een goede gevel opnieuw uit te vinden . Zo heb ik bijvoorbeeld voor de loren een
innovatieve manier van ventileren ontworpen; ik ben ervan overtuigd dat de energiebehoette op deze manier zal worden word!
teruggedrongen.
De manier van omgang in dit klimaat is iets wat mij niet meer loslaat. Het is voor het uiteindelijke antwerp een belangrijke
inspiratiebron geweest, maar de vormen van klimaatbewust bouwen kom ik nu ook tegen in mijn andere, nieuwe ontwerpen. lk
ben mij er nu veel meer bewust van de schoonheid van een driedimensie>nale gevel , maar ook het klimatologi sch e nut ervan.
lk denk dat deze kennis van pas komt in de toekomst , gezien de stijgende energieprijzen en het groeiende klimaatprobleem.
In mijn zoektocht naar een hoofdvorm voor mijn gebouw heb ik veel werk van Oscar Niemeyer onderzocht. Opvallend is dat
mijn schetsen , v66r dit onderzoek, sterk overeenkomen met die van Niemeyer. Zijn ontwerpen kenmerken zich door sterke,
sculpturale vormen die gecombineerd worden met prettige ruimten die tot in detail fraai zijn ontworpen. lk heb vooral geleerd
van zijn ontwerpen die bestaan uit een grote vorm die een dialoog aangaat met kleinere ruimtes.
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F2

HET PROCES

Een jaar lijkt een lange periode maar toch is het zeer snel voorbij ge~Jaan. Het is een intensief jaar gebleken, want ik heb
geprobeerd om voor dit project voor aile schaalniveaus een antwerp of visie te ontwikkelen. Het project began met een
duidelijke analyse van de stad en het park Mnazi Moja. lk kon het niet nalaten om voor dit park een toekomstvisie te maken,
want deze plek in de stad verdient het om te worden geconserveerd. Deze toekomstvisie heeft aanleidingen gegeven voor
het concept van mijn gebouw. Het ontwerpproces is uiteindelijk tamelijk lineair verlopen. Als eerste is de hoofdvorm bepaald,
daarna is de functionele configuratie bepaald. Uiteindelijk is het antwerp tot op detailniveau uitgewerkt. Omdat voor elke stap
voldoende tijd genomen kon worden vind ik het een consistent en duidelijk antwerp geworden.
Een van de moeilijkheden was het vaststellen van een programma voor het gebouw. Zander reele opdrachtgever is een
zelfbedacht programma moeilijk te toetsen. lk heb gespekken gehad met de Rabobank Foundation, die cooperaties opzet
in Afrika, om een goed beeld te vormen van de huidige eisen aan een cooperatie. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar
vakbonden in Nederland. Aan de hand van deze informatie heb ik mijn programma opgezet. Echter, als de cooperatieve
functie het gebouw zal verlaten zal het gebouw niet aan kracht inboeten .
Het gebouw is tot op detailniveau uitgewerkt. lk ben blij dat ik die kans heb gekregen, want pas op dat moment werd het
antwerp een tastbaar gebouw. Pas toen werden de ruimtelijke kwaliteiten van het antwerp goed zichtbaar.
lk betreur dat ik het klimaatsysteem voor de toren niet in de praktijk heb kunnen testen in het laboratorium. lk geloof in de
theoretische werking maar een praktische toets zou een aangename aanvulling zijn geweest op dit afstudeerproject .
Tenslotte wil ik hier vermelden dat ik veel plezier gehad in het hele ontwerpproces. Met mijn afstudeergenoten en begeleiders
heb ik een goede en leerzame tijd gehad.
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G1

REISVERSLAG EN FOTOREPORTAGE

Hieronder volgen een paar fragment en uit mijn reisverslag.
Week 1
We hebben de eerste week veel tijd doorgebracht op de campus van UCLAS (University of Dar es Salaam) om met
studenten en docenten te spreken.
Toen we op de tweede dag toto's namen van gebouwen in de Europese wijk, vertelde een groep agenten ons dat
wij illegaal toto's maakten. E€m van de agenten nam ons mee naar de vishaven, waar we hem wat betaalden bij
wijze van boete.
We hebben kennis gemaakt met de stad door dagenlang te (ver)dwalen door de straten van Dares Salaam. Na de
eerste week begrijpen we de stad goed, zo weten we makkelijK de weg naar onze gebouwen en begrijpen hoe het
openbaar vervoer werkt.
Na de eerste week spreken we een paar woordjes Swahili . In cle stad kunnen we ons prima redden met Engels
maar de reactie van de lokale bevolking op Swahili is een stuk vriendelijker. Handen geven is een verhaal apart in
Tanzania. Er zijn een paar handrukken die he! meest gebruikt worden. Aanvankelijk was het moeilijk om in te
schatten bij welk persoon welk soort handenschudceremonie 11oort. De meest gebruikte: hand-duim-hand en
hand-vingers-duim
We hebben een muziekaal fees! bezocht op het universiteitsterrein. De looptocht van een uur terug naar ons hotel
was geweldig . Als voordeel van de black-outs zijn er geen lichtvervuiling 's nachts, wat zorgde voor de meest
heldere heme! die ik ooit gezien heb.
Week2
Wij hebben deze week veel toto's gemaakt. Van enkele vriendelijke hoteliers mochten wij hun dak gebruiken om
toto's vanaf te nemen. Een van de jongens die ons naar boven begeleidde heeft met ons een uur doorgebracht en
we hebben met hem gesproken over zijn verleden en over de stad. We zouden hem dagen later nog tweemaal
tegenkomen in een bandje in een ander hotel. Hij werkte zeven dagen per week overdag in het eerste hotel, en
in een ander hotel werkte hij vijf avonden per week als zanger. De toto's die wij van het dak mochten nemen
zijn zeer waardevol gebleken. We hebben deze toto's gedeeld 11et UCLAS waar ze gebruikt zullen gaan worden
voor studiedoeleinden.
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Week3
We waren uitgenodigd door een kennis in Morogoro om een rninisafari te maken. Morogoro ligt op een paar uur
rijden van Dares Salaam per bus . Voor de safari was ons een jeep met chauffeur beloofd , maar de jeep bleek 's
ochtends een gezinswagen, dus bij de eerste slechte weg stak een steen het oliecarter van de auto lek. Na
reparatie (op onze kosten) vertrokken we eindelijk richting Mikumi National Park. De chauffeur hield wei van
doorrijden, en we vreesden wederom voor de onderkant van cle auto toen we een verkeersdrempel raakten met
100km/u. De klap die volgde heeft gelukkig geen zichtbare schade veroorzaakt. Toen we net de stad uit
waren, ongeveer vijftien minuten later, werden we aangehouden door politie. De auto bleek niet verzekerd en
mocht niet verder rijden .
Week 4
Dankzij de brief waarin UCLAS verklaart dat wij studenten zijn en drie gebouwen onderzoeken, mogen wij bijna
overal toto's maken. Helaas mogen we geen toto's maken va de bank die onder The Cooperative Building zit.
Dit is de week van de interviews. We leren mr. Amuli kennen, die we vaak ontmoeten voor een diner of discussie.
We maken afspraak op afspraak met mr. Amuli maar hij komt zijn afspraken niet na. Gelukkig staat de beheerder
van The Cooperative Building ons wei te woord. We hebben met hem uitgebreid gesproken over zijn Ieven en zijn
vriendin . Hij vertelde dat hij $300 per maand verdient en dat dat lang niet genoeg is om in Kariakoo te kunnen
wonen. De eerste betaalbare woning ligt op een uur rijden per openbaar vervoer.

G2

RECONSTRUCTIE VAN TEKENINGEN

De tekeningen van The National Library en First Permanent Building Socit3IY hebben we kunnen achterhalen via de architecten
van de betreffende gebouwen. Van the Cooperative Building zijn geen tekeningen gevonden. Wellicht heeft Amuli de tekeningen
maar die krijgen we niet te spreken. We besluiten zeit de afmetingen van het gebouw te bepalen. Een paar uur hebben we om
en door het gebouw gelopen om met voetstappen en schatten aile afmetingen te bepalen.
Later, in Nederland, zijn deze maten verwerkt in een 3d model. Het was nog slechts een ruw model. Aan de hand van luchtfoto's
en autocadtekeningen van de stad heb ik de afmetingen van het gebouw vastgesteld. Ter plaatse hebben wij de afmetigen
van de tegels die op patio liggen opgemeten, en aan de hand hiervan is de detaillering van het gebouw bepaald . Door tegels
te !ellen zijn de precies afmetingen van het atrium, de gevel en de kozijnen bepaald.
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H1

UTERATUUR

Alexander Tzonis, Laine Lefaivre, Bruno Stagna; 'Tropical Architecture, Critical Regionalism in the age of globalization '; Wiley
Academy, London; 2001
Kaj Begvad Andersen; 'African Traditional Architecture, A study of the housing and settlement patterns of rural Kenya' ; Oxford
University Press, Nairobi; 1977
Paul Meurs en Esther Agricola; 'Brazilie; Laboratorium van architectuur en stedenbouw'; NAi uitgevers, Rotterdam; 1998
Steven Harris and Deborah Berke; 'Architecture of everyday'; Princeton Architectural press, New York; 1997
Dagmar Hoelzel, 'Fast forward Johannesburg, New architecture and urban planning in South Africa'; Eades, Berlin; 2005
'Lagos wide and close, HaNard Project on the city en Rem Koolhaas', Submarine, Amsterdam; 2005
lrmel Kamp-Bandau; 'Tel Aviv Modern architecture 1930-1 939'; Tuebingen, Wasmuth ; 1994
Hatje Cantz; 'Under siege: four African cities, Documenta 11_platform4' Hatje Cantz Publishers, Kassel; 2002
M. Rohinton Emmanuel; 'An urban approach to climate sensitive design, strategies for the tropics'; Spon Press, Oxon, UK;
2005
C.P Kukreja; 'Tropical Architecture'; Tala McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi; 1978
'Oscar Niemeyer; Schriften van de architect', Uitgeverij Civa, Brussel; 2001
'Oscar Niemeyer, Works and Projects'; Joseph Ma. Boley; Editorial Gustavo Gili, Barcelona; 1996
Aldo Aymonino, VAlerio Paolo Mosco; 'Contemporary Urban Space, Unvolumetric Architecture'; Skira Editore, Milaan; 2006
Michelle Provoost; 'Re-Arch, Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen' ; Uitgeverij 010, Rotterdam; 1995
Diverse auteurs; 'Conference Modern Architecture in East Africa around lndependance, Reader Workshop, Workshop &
Proceedings'; ArchiAfrika, Utrecht; 2005
Sutton, J.E.G; 'Dares Salaam, City, Port and Region'; Tanzania Society, Dares Salaam; 1970
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Frampton, Kenneth; 'World architecture 1900-2000; A Critical Mosaic, Volume 6; Central and Southern Africa' ; China
Architecture and building Press, Springer-Verlag/Wien, New York; 2000
Tanzaniaanse student: 'Onderzoek naar de gevolgen van de sterke groei van de marktfunctie van Kariakoo', Dares Salaam,
2005
Diverse krantenberichten uit Tanzaniaanse Kranten zoals The Guardian en The Citizen uit februari 2006

H2

BEELDEN

P25,26,30,31,32
P37
P35
P36
P46, 62
P50
P60, 61

Sophie Hayen en Sophie Lemmens
Screenshot The Cell' , New Line Studios, 2000
Dagmar Hoelzel, 'Fast forward Johannesburg, New architecture and urban planning in South
Africa' ; Eades, Berlin; 2005
Maurizio Villa, 'Shin Takamatsu: architecture and nothingness', I'Arca Edizioni, Milaan, 1996
Provinjal Archives of the Capuchins in Msimbazi , Dares Salaam
Dagblad The Guardian, Dares Salaam, datum
Sutton, J.E .G; 'Dares Salaam, City, Port and Region'; Tanzania Society, Dar es Salaam; 1970

Aile overige beelden in dit verslag zijn eigendom van Rolf Moors, Thijs Kieboom en Wilco Meenhorst.

H3

INTERVIEWS

Antony Almeida
Bavon Malyango
Daniel Mbisso
Joe Noronha
Kaisi Kalambo
Mr. Bashgiwar

Lokale Architect
Beheerder van The Cooperative Building
Professor UCLAS (University College of Lands and Architecture studies, University of Dar es Salaam)
Lokale architect
Lokale architect
Familielid van mr. Amuli

Studenten van UCLAS
Gebruikers I huurders van The Cooperative Building
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