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Langs de    
Zijderoute

Ooit verbond de Zijderoute bloeiende 
steden. Tegenwoordig kampen die 
met dezelfde opgaven als moderne 
metropolen overal ter wereld. 
Stedenbouwkundige Maren Striker reisde 
per auto van stad naar stad.

Hoe ontwikkel je steden die een enorme 

bevolkingsgroei doormaken, waar het 

autogebruik hoog is, het merendeel van de 

bevolking ieder jaar iets meer te besteden 

heeft, grote beschavingen hebben gebloeid, 

droogte en watertekort hand in hand gaan, 

cultuurhistorie van weinig waarde is en 

het overheidsinstanties vaak aan middelen 

ontbreekt om grote publieke projecten te 

beginnen?

Met deze vragen kampen grote steden langs 

de Zijderoute, in de middeleeuwen knoop-

punten van handel en beschaving, nu snel-

groeiende metropolen met alle problemen 

van dien. Drie steden als illustratie.

ALMATY, KAZACHSTAN
Almaty – of Alma-Ata zoals deze stad voor 

1927 heette – kwam pas in het begin van de 

twintigste eeuw tot bloei. De komst van een 

spoorlijn en van zware industrie die verder 

oostelijk werd gehuisvest, ver weg van het 

oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

heeft voor een enorme economische groei 

gezorgd. In de jaren zeventig en tachtig wist 

leider Kunaev grote hoeveelheden geld in 

Moskou los te peuteren en naar de hoofd-

stad van deze Sovjetrepubliek te sluizen. 

Straten, pleinen en woongebouwen werden 

in korte tijd uit de grond gestampt.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 

heeft president Nazarbaev een strakke orde 

ingesteld, wat resulteerde in tien procent 

economische groei in de afgelopen jaren. 

Dat is te zien in Almaty, waar de welvaart 

van de gezichten van de mensen afstraalt 

en een jeugdige, kosmopolitische sfeer 

hangt.

Sinds eind jaren negentig moet Almaty de 

geldstromen delen met een andere stad in 

Kazachstan. In 1997 werd de zetel van de 

regering verplaatst naar Astana waar de 

experimenten en iconische gebouwen van 

de architecten Foster en Nicoletti ruim baan 

kregen. Vanuit planologisch perspectief was 

de bouw van een nieuwe hoofdstad niet 

verwonderlijk, want Almaty is kwetsbaar 

voor aardbevingen. Nadat de stad in 1854 

en 1911 met de grond gelijkgemaakt werd, is 

het wachten op een volgende grote klap. Als 

daarbij de dam van een enorm stuwmeer in 

de majestueuze bergen doorbreekt, zou de 

stad verdrinken. Een groei van Almaty naar 

een miljoenenstad werd daardoor als te ris-

kant gezien.

Ook geopolitiek was de verplaatsing van de 

hoofdstad een logische stap. Almaty ligt in 

de zuidoosthoek van dit enorme land, qua 

grootte het negende van de wereld. Met de 

expansiedrang van China in het oosten en 

de koele relaties met Rusland in het noor-

den is een centraal gelegen hoofdstad zo 

gek nog niet.

Terug naar Almaty, waar de afgelopen Binnenplein van de Registan in 
Samarkand. In dit veertiende-
eeuwse complex stond ooit de 
grootste bazaar van Centraal-Azië.
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decennia een voorzichtig begin is gemaakt 

met de aanleg van een metrostelsel.

Op dit moment is één lijn operationeel. 

Deze wordt uitgebreid en een nieuwe lijn 

is in ontwikkeling. De financiering van 

grote publieke werken en de ontwikkeling 

van vier satellietsteden ten noorden van 

Almaty zijn de grote uitdagingen voor de 

stad, aldus Timur Sakenov van het Almaty 

Development Centre. ‘De metro wordt 

geïntegreerd met een nieuw tramsysteem 

en transferia aan de rand van de huidige 

stad moeten verkeerscongestie in het 

centrum voorkomen.’ De overheid is de 

belangrijkste financier van dergelijke pro-

jecten, maar vanwege een stijgende grond-

prijs en de integratie van vervoerssystemen 

groeit de interesse van particuliere markt-

partijen.

Plannen te over, maar het openbaar ver-

voer bestaat bovengronds voorlopig nog 

uit verouderde trams en de stad is vooral 

gebouwd op het gebruik van de auto. De 

overheid probeert de centrumontwikke-

ling te stimuleren door de toegankelijkheid 

ervan met verschillende vervoersmo-

gelijkheden te verbeteren. ‘Een hogere 

bevolkingsdichtheid met verschillende 

vervoersmogelijkheden zorgt ervoor dat de 

grondprijs omhoog gaat’, aldus Sakenov. Er 

wordt vooral geprobeerd meer waarde te 

creëren op bestaande grond door middel 

van inbreiding. Het is nog een hele opgave 

om dit te bewerkstelligen want Almaty is 

een enorm uitgewaaierde stad met veel 

laagbouw en de stad kan oneindig uitbrei-

den richting het noorden, de steppe op.

SAMARKAND, OEZBEKISTAN
Samarkand in het midden van de Zijderoute 

is al meer dan tweeduizend jaar een han-

delsstad. Alexander de Grote, Dzjengis 

Khan en Marco Polo bezochten de stad. 

Op het veertiende-eeuwse zanderige 

Registan-plein – waaraan drie madrassa’s 

(Koranscholen) liggen – stond ooit de 

grootste bazaar van Centraal-Azië.

De historische handel van oost naar west en 

vice versa is in verval geraakt. Samarkand, 

een stad met ongeveer twee miljoen 

inwoners die uitwaaiert over de steppe in 

Oezbekistan, heeft zijn functie als belang-

rijkste stad verloren aan de hoofdstad 

Tasjkent. 

Als je de stad binnenrijdt heb je geen idee 

van de rijke historie en cultuur, maar een-

maal aangekomen in het centrum zijn 

er prachtige boulevards, met bomen aan 

weerszijden, en een groot beeld van de 

nationale held Amir Timur waaromheen 

het wegenpatroon in de Sovjettijd is heront-

wikkeld zoals dat bij de Arc de Triomphe in 

Parijs. De ‘Russische stad’ buiten het cen-

trum bestaat uit onafzienbare rijen gestem-

pelde bouwblokken, terwijl in de historische 

Almaty in Kazachstan is een enorm 
uitgewaaierde metropool.

In Almaty heerst een jeugdige, 
kosmopolitische sfeer.

Vrouwen in traditionele kledij in de 
Oezbeekse stad Samarkand.

Auteur Maren Striker (rechts)  in 
gesprek met Soheil Mardani (midden) 
van het Iraanse ingenieursbureau 
Simaron.

Een moderne variant van de 
zijderoute: auteur Maren Striker reist 
per auto van China naar Nederland.

‘Disneyficatie’ in Samarkand: nieuwe 
gebouwen in historiserende stijl.
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stad nog kleine weggetjes en binnendoor-

straatjes de sfeer bepalen.

Als het aan de stedenbouwers van 

Samarkand ligt komt hieraan snel een 

einde. In 2010 is een begin gemaakt met 

een grootscheepse reconstructie van de 

stad. ‘Terwijl Unesco probeert de mahalla’s 

(oude woongebieden) op te knappen en te 

bewaren, heeft de overheid juist plannen 

voor grote nieuwe wegen’, zegt architect 

Paula Krugmeier. Rond de mahalla’s worden 

hoge muren opgetrokken de verwaarloosde 

buurten uit het zicht te houden van toeris-

ten. De topdown-structuur zorgt ervoor dat 

zulke grote plannen tot uitvoering kunnen 

worden gebracht. Verzet ontbreekt in de 

politiestaat die Oezbekistan tegenwoor-

dig is. Doordat de katoenproductie steeds 

minder opbrengt worden in sneltreinvaart 

toeristische voorzieningen gerealiseerd. 

Met zijn nieuwe gebouwen in een histo-

riserende stijl lijkt de ‘Disneyficatie’ van 

Samarkand niet meer te stoppen.

Deze nepfaçades voor restaurants en souve-

nirwinkels worden onder meer opgetrokken 

rondom de Registan. De oorspronkelijke 

bewoners zijn vertrokken naar het nieuwe 

gedeelte van de stad waar de voorzieningen 

van betere kwaliteit zijn. De investeringen 

in de publieke ruimte, het afsluiten van 

straten en het creëren van een voetgangers-

gebied, komen vooral de toeristensector ten 

goede, terwijl de stad zich intussen verder 

uitbreidt, de steppe in. Door deze sprawl 

verliest de stad zijn identiteit. En in de haast 

waarmee deze transformatie zich voltrekt 

zijn de voorzieningen voor water en elektri-

citeit weinig duurzaam.

TEHERAN, IRAN
Aan de urenlange leegte in de woestijn 

komt een eind als een metropool uit het 

niets opdoemt. Teheran: 15 miljoen mensen 

samengepakt in het betonnen, chaotische 

en bruisende hart van Iran. In 1940 telde 

deze stad nog 700.000 inwoners. Het platte-

land van Iran is letterlijk leeggelopen.

Het verkeersstelsel van Teheran bestaat uit 

eenrichtingswegen die ondanks de drukte 

voor een zekere doorstroming van het 

verkeer zorgen – ondanks dat de meeste 

verkeerslichten knipperen en alleen op de 

grootste kruisingen het rood-oranje-groen 

werkt. Hier ontbreken de brede boulevards 

en de grandeur van de grote steden in de 

buurlanden.

Vanwege de kunstmatig lage brandstof-

prijzen is het autogebruik hoog. President 

Rouhani – aan de macht sinds augustus 

vorig jaar – onderkent dat de goedkope 

benzine een tikkende tijdbom onder de 

economie is. Hij heeft een jaarlijkse prijs-

verhoging ingesteld en zet in op het verder 

ontwikkelen van het openbaar vervoer.

Een andere uitdaging is om om te gaan met 

onteigening. ‘Voor een nieuwe snelweg in 

het oosten van de stad heeft de overheid 

enorm moeten investeren in het compen-

seren van de eigenaren. In het noorden 

van de stad, waar de grondprijzen nog veel 

hoger liggen, zijn daarom verhoogde snel-

wegen geïntroduceerd die veel minder ont-

eigeningen vereisen, aldus Soheil Mardani 

van het ingenieursbureau Simaron.

Investeringen in de metro en in busver-

bindingen moeten ook bijdragen aan het 

bestrijden van de congestie in de stad. De 

eerste metrolijn stamt uit 1999 en inmid-

dels reizen dagelijks drie miljoen mensen 

met de metro – nog steeds weinig voor een 

metropool van 15 miljoen mensen. Maar als 

het gehele netwerk in 2031 is opgeleverd, 

ligt er onder Teheran een metronet van 370 

kilometer – langer dan in New York.

Een grote uitdaging is ook hier de integratie 

van vervoerssystemen. ‘Goede wil ontbreekt 

niet bij de overheid om systemen op elkaar 

aan te sluiten maar de infrastructuur is er 

nog niet’, zegt Mardani. ‘Fietspaden bestaan 

nog nauwelijks, wat het erg gevaarlijk maakt 

om te fietsen in het chaotische verkeer.’

Het is wonderlijk hoe een stad georgani-

seerd en gepland is in een land dat onder 

zware internationale sancties zucht. De stad 

is chaotisch maar levendig, ’s avonds slecht 

verlicht maar veilig door de streng-islamiti-

sche controle, druk maar met grote parken 

en de bergen vlakbij, de wegen staan vast 

maar de metro zoeft eronderdoor, conser-

vatief maar ook trendy. Wat dat betreft zijn 

de verschillen met planning in de westerse 

wereld niet groot. De maat en schaal in deze 

gebieden zijn alleen van een geheel andere 

orde.

Stedenbouwkundige Maren Striker 

reist voor zijn boek ‘perspectives 

on a globalizing World’ per auto 

van China naar Nederland. Volg zijn 

bevindingen op www.brandnewchina.

net

Het autogebruik in Teheran. In het 
noorden van de stad is een verhoogde 
snelweg aangelegd waardoor er 
minder kostbare en tijdrovende 
grondonteigeningen nodig zijn.

Terwijl Unesco erop aandringt de 
oude woonbuurten op te knappen, 
zet het stadsbestuur muren rond de 
mahalla’s – om zo de verwaarloosde 
oude stad uit het zicht te houden.

Buiten de mahalla’s worden speciale 
voetgangersgebieden ingericht, 
vooral bedoeld om de toeristen van 
souvenirwinkels en restaurants te 
voorzien.

Teheran, het bruisende en betonnen 
hart van de Iraanse woestijn.

President Rouhani zet in op het verder 
ontwikkelen van openbaar vervoer. 
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