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Wat	in	de	regel	bij	visioenen	blijft,	wordt	in	

Azië	werkelijkheid.	Vandaag	de	dag	worden	

daar	honderden	nieuwe	steden	niet	alleen	

ontworpen,	maar	 ook	 in	 recordtijd	 uit	 de	

grond	 gestampt.	 De	 noodzaak	 hiervoor	

is	 een	 urbanisatie	 die	 bijna	 mythische	

proporties	 aanneemt.	 Naar	 verwachting	

zullen	 er	 in	 China	 alleen	 al	 292	 miljoen	

stedelingen	 bij	 zijn	 gekomen	 in	 2050.1  

Slechts	 een	 klein	 deel	 van	 de	 nieuwe	

stedelijke	 gebieden	 wordt	 gevormd	 door	

volledig	 geplande	 nieuwe	 steden.	 In	 het	

Westen	wordt	de	‘bouwwoede’	in	Azië	met	

argusogen	gevolgd.	Gevreesd	wordt	dat	de	

stedenbouwkundige	missers	die	in	Europa	

in	 de	 wederopbouwperiode	 zijn	 gemaakt	

op	veel	grotere	schaal	worden	overgedaan	

in	het	Oosten.	Ironisch	genoeg	zijn	het	juist	

veelal	 Westerse	 architectenbureaus	 die	

meebouwen	aan	deze	nieuwe	steden.

De	nieuwste	generatie	steden	zijn	sinds	kort	

onderwerp	van	onderzoek.	Zo	werd	pas	in	

2008	 een	 zelfstandig	 wetenschappelijke	

instituut	 in	 het	 leven	 geroepen	 dat	 zich	

richt	 op	 onderzoek	 naar	 nieuwe	 steden	

wereldwijd,	 het	 International	 New	 Town	

Institute	 gevestigd	 in	 Almere.	 Hun	 eerste	

omvangrijke	 architectuurhistorische	

onderzoek	 naar	 hedendaagse	 nieuwe	

steden	is	het	in	2011	gepubliceerde	Rising 

in the East. Contemporary New Towns in 

Asia.	

Het	boek	vormt	de	basis	voor	deze	syllabus.	

In	 vijf	 hoofdstukken	 wordt	 gekeken	 naar	

de	 verschillende	 motieven	 voor	 de	 bouw	

van	 nieuwe	 steden	 in	 Kazachstan,	 Zuid-

Korea,	 China,	 de	 Verenigde	 Arabische	

Emiraten	en	India,	afgezet	tegen	Europese	

ontwikkelingen.	

1	United	Nations,	Department	of	Economic	
and	Social	Affairs,	Population	Division	(2014).
World Urbanization Prospects: The 2014 
Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).	
10-01-2015	<http://esa.un.org/unpd/wup/
Highlights/WUP2014-Highlights.pdf>
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Politieke stad 

Astana	deelt	de	reden	van	haar	bestaan	

met	wereldberoemde	steden	als	Brasilia,	

Canberra,	Sint-Petersburg	en	Washington	

D.C.	 Deze	 hoofdsteden	 zijn	 op	 de	

tekentafel	ontworpen	met	het	doel	om	

uitdrukking	te	geven	aan	de	nationale	

identiteit.	Zo	speelt	ook	Astana	een	grote	

rol	bij	de	vormgeving	van	het	imago	van	

het	 relatief	 jonge	Kazachstan.	 In	1997	

werd	 Astana	 feestelijk	 ingehuldigd	

als	nieuwe	hoofdstad	van	het	 in	1991	

zelfstandig	 geworden	 Kazachstan.	 De	

bouw	van	de	nieuwe	hoofdstad	bood	

Kazachstan	 de	 kans	 om	 het	 tragische	

verleden	van	de	werkkampen	ten	tijde	

van	de	Sovjet-Unie	achter	zich	te	laten.	

President	Nursultan	Nazarbayev	besloot	

in	1994	de	hoofdstad	te	verplaatsen	van	

Alma	Aty	–	 in	het	uiterste	 zuidoosten	

vlakbij	de	grens	van	Kirgizië	en	China	–	

naar	het	centraler	gelegen	Aqmola	(afb	

1).	 De	 nieuwe	 hoofdstad	 werd	 tegen	

Aqmola	aangebouwd	en	werd	simpelweg	

Astana,	hoofdstad,	genoemd.	Er	was	veel	

weerstand	tegen	de	verplaatsing	van	de	

hoofdstad	naar	het	steppegebied	waar	

de	wind	vrij	spel	heeft,	de	temperatuur	

in	de	winter	tot	-40	daalt	en	waar	het	in	

de	zomer	stikt	van	de	muggen.	Inmiddels	

wordt	Astana	door	de	bevolking	gezien	

als	een	succes.1		Astana	is	de	politieke	

hoofdstad	van	Kazachstan	en	–	zoals	dat	

vaker	het	geval	is	bij	landen	waar	niets

1	Keeton,	Rachel.	Rising in the east. Contempo-
rary New Towns in Asia.	Amsterdam,	2011:	163.

gebeurt	zonder	overheidsbemoeienis	–	

ook	 het	 economisch	 centrum	 van	het	

land.	Kortom,	in	Astana	kan	goed	geld	

worden	verdiend.	Kazachstan	is	rijk	aan	

grondstoffen	en	de	oliedollars	hebben	

hun	 weg	 gevonden	 naar	 prestigieuze	

bouwprojecten.	 Internationale	 prijs-

vragen	zijn	uitgeschreven	om	’s	werelds	

bekendste	 architecten	 aan	 boord	 te	

halen.	Grote	namen	als	Kisho	Kurokawa	

en	Norman	Foster	zijn	aangetrokken	om	

uitdrukking	 te	 geven	 aan	 de	 grootse	

ambities	 van	 president	 Nazarbayev	

(afb	2).	Astana	wordt	door	hem	betiteld	

als	 de	 personificatie	 van	 een	 nieuw,	

dynamisch	Kazachstan,	een	symbool	van	

de	onafhankelijkheid	van	de	republiek.			

Regeringscentrum

Het	panoramadek	van	de	Bayterek	toren	

is	een	goede	plek	om	te	starten	met	de	

ontdekking	van	Astana.	Ter	ere	van	de	

inhuldiging	van	Astana	in	het	jaar	1997	

kreeg	 de	 toren	 een	 panoramadek	 op	

precies	97	meter.	Vanaf	deze	hoogte	is	

duidelijk	te	zien	dat	het	ontwerp	van	de	

stad	helemaal	ten	dienste	staat	van	de	

absolute	heerschappij	van	het	dictatoriale	

bestuur.	Uitkijkend	over	alle	gebouwen	

presenteert	 de	 regeringswijk	 zich	 als	

een	reeks	indrukwekkende	gebouwen,	

gerangschikt	langs	een	centrale	zichtas	

(afb	3,	4).	De	zichtas	is	gebruikt	om	de	

belangrijkste	 gebouwen	 visueel	 aan	

elkaar	te	verbinden	als	een	samenballing	

van	monumentaliteit.	De	as	is	ingericht	

als	 kolossale	 wandelpromenade	 met	

een	oost-west	oriëntatie.	De	Bayterek	

toren	zelf	is	inmiddels	het	symbool	van	

2

astana
‘I am the 
architect of 
Astana, and I 
am not ashamed 
to say that’ 
– president Nursultan Nazarbayev
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4

de	stad	geworden	en	staat	ook	op	deze	boulevard	(afb	5).	Kijkend	naar	het	westen,	

valt	als	eerste	het	bronskleurige	poortgebouw	van	het	ministerie	van	grondstoffen	

op.	Het	markante	tentvormige	gebouw	van	Foster	+	Partners	vormt	het	eindpunt	

van	de	boulevard	aan	de	westzijde	(afb	6).	Kijkend	naar	het	oosten	zijn	twee	gouden	

torens	te	zien	die	als	het	ware	als	wachters	zijn	opgesteld	voor	het	plein	van	het	

paleis	van	de	president	(Ak	Orda)	(afb	7).	Kenmerkend	voor	het	marmeren	paleis	

is	de	helderblauwe	koepel	met	gouden	punt.	Het	paleis	staat	in	een	royale	semi-

cirkelvormige	tuin	aan	de	Ishim	rivier	en	is	gelegen	in	het	hart	van	de	stad.	Deze	

centrale	positie	mag	gezien	worden	als	een	indicatie	van	president	Nazarbayevs	lange	

politieke	leven.2	De	zichtas	wordt	aan	de	overzijde	van	de	rivier	voortgezet	dankzij	

een	geometrisch	tuinlandschap.	De	bekroning	van	de	zichtas	in	het	oosten	wordt	

wederom	gevormd	door	een	gebouw	van	Foster	+	Partners:	de	indrukwekkende	65	

meter	hoge	piramide	(afb	8).	Vanaf	het	panoramadek	naar	het	noorden	en	het	zuiden	

kijkend	valt	op	dat	de	regeringswijk	‘los’	ligt	aan	de	zuidelijkste	rand	van	de	stad.	

De	geplande	omliggende	commerciële	wijk	en	de	woonwijk	zijn	nog	niet	gebouwd.	

Masterplan

De	regeringswijk	is	bijna	helemaal	volgens	het	masterplan	gebouwd.	Het	masterplan	

is	ontworpen	door	de	legendarische	Japanse	architect	Kishu	Kurokawa,	grondlegger	

van	het	metabolisme,	in	Nederland	bekend	als	de	architect	van	de	uitbreiding	van	het	

Van	Goghmuseum	in	Amsterdam.	In	1998	werd	zijn	ontwerp	voor	Astana	gekozen	

uit	27	internationale	inzendingen	(afb	9).	Overigens	speelde	president	Nazarbayev	

een	 centrale	 rol	 in	 de	besluitvorming	en	de	ontwerpen;	 hij	 is	 de	 zelfbenoemde	

architect	van	Astana.	Architect	Kishu	Kurokawa	zou	de	stad	hebben	ontworpen	

alsof	de	president	de	enige	bewoner	was.3 

Het	masterplan	is	gebaseerd	op	de	ideeën	van	het	metabolisme,	waarbij	flexibiliteit	

met	het	oog	op	organische	groei	voorop	staat.Volgens	Kurokawa	gaat	een	traditioneel	

masterplan	 uit	 van	 het	 realiseren	 van	 een	 ideaal	 eindresultaat.	 De	 Japanse		

2	Keeton	2011:	119	(zie	noot	1).		
3	Keeton	2011:	150	(zie	noot	1).	

5

6

7 8
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architect	wilde	daarentegen	met	het	masterplan	onderzoeken	hoe	een	stad	van	de	

eenentwintigste	eeuw	eruit	ziet.	Hij	initieerde	een	nieuw	systeem	dat	niet	uitgaat	van	

een	eindresultaat,	maar	de	situatie	in	de	stad	iedere	vijf	jaar	onder	de	loep	neemt	en	

vervolgens	het	plan	op	een	flexibele	wijze	herziet.	De	stad	is	programmatisch	ingedeeld.	

Om	goed	in	te	kunnen	spelen	op	de	verwachte	explosieve	groei	heeft	iedere	functie	

in	de	stad	zijn	eigen	plek,	waardoor	de	verschillende	zones	gemakkelijker	zijn	aan	

te	passen	aan	toekomstige	uitbreidingen.	Wel	zijn	alle	zones	ondergebracht	in	een	

cirkelvormige	plattegrond.	De	opzet	van	de	stad	heeft	een	imperfecte	concentrische	

vorm,	een	indicatie	dat	het	land	centralistisch	wordt	bestuurd.	Ook	kan	deze	opzet	

worden	geïnterpreteerd	als	een	visuele	projectie	van	absolute	macht.4 

Vanuit	metabolistische	grondslag	verbindt	het	masterplan	een	drietal	aspecten	met	

elkaar:	geschiedenis	en	toekomst,	natuur	en	stad	en	het	lokale	en	het	universele.	

De	symbiose	van	de	geschiedenis	en	de	toekomst	komt	tot	stand	doordat	de	bestaande	

stad	Aqmola	met	een	grootte	van	200.000	inwoners	in	het	masterplan	is	opgenomen.	

Aqmola	ligt	aan	de	noordzijde	van	de	rivier	de	Ishim	(afb	10,	11).	De	woonwijken	

worden	aan	de	noordzijde	begrenst	door	treinsporen	en	zullen	volgens	het	masterplan	

worden	opgeknapt.	Ten	noorden	van	de	treinsporen	 ligt	het	 industriegebied,	de	

hoofdreden	voor	het	bestaan	van	Aqmola	in	het	Sovjettijdperk.	De	nieuwe	stad	is	

tegen	de	bestaande	stad	aangebouwd	aan	de	zuid-	en	oostzijde	van	de	rivier.	

De	 vervlechting	 van	 natuur	 en	 stad	 komt	 tot	 stand	 door	 de	 grote	 hoeveelheid	

groenvoorziening	in	de	vorm	van	bos,	parken	en	keurig	onderhouden	bloemperken.	

Op	de	plattegrond	is	de	ring	van	bomen	rondom	de	stad	duidelijk	te	onderscheiden	

(afb	10).	Daarnaast	is	aan	de	zuidwestzijde	een	bos	geplant	om	de	inwoners	enigszins	

te	beschermen	tegen	het	stof	dat	door	de	sterke	zuidwesterwind	wordt	meegebracht.	

De	royale	bloemperken	en	fonteinen	op	de	boulevards	geven	Astana	op	straatniveau	

een	zeer	verzorgd	uiterlijk	en	zorgen	naast	de	grootse	allure	van	de	gebouwen	aan	

de	boulevard	ook	voor	een	enigszins	menselijke	maat	(afb	12,	13).	

4	Kostof,	Spiro.	The City Shaped.	Londen,	1991:	184.	

10

9

12
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De	brug	tussen	het	lokale	en	universele	wordt	geslagen	door	

de	 vormgeving	 van	 de	 architectuur.	 Volgens	 de	 richtlijnen	

in	het	masterplan	moeten	de	gebouwen	sterk	versimpelde	

geometrische	vormen	krijgen	om	daarmee	aansluiting	te	zoeken	

met	Kazachse	historische	symbolen	en	kleuren.5 

Zo	verwijst	de	Bayterek	toren,	wederom	naar	het	ontwerp	van	

Foster	+	Partners,	naar	een	oude	legende	over	de	schepping	van	

het	universum	(afb	5,	13).	De	vorm	van	de	toren	representeert	

de	levensboom	die	het	toevluchtsoort	was	van	de	mythische	

vogel	Samruk.	De	vogel	legde	in	de	hoge	kroon	van	de	boom	

zijn	gouden	ei:	de	zon.	Toen	hij	wegvloog,	 liet	hij	de	boom	

schudden	waardoor	er	zaden	uit	de	boom	vielen.	Deze	zaden	

hadden	een	geneeskrachtige	werking	en	waren	de	basis	voor	

alle	plantensoorten	op	aarde.	Zo	begon	de	schepping.	

In	 het	 architectonische	ontwerp	wordt	 de	 zon	 voorgesteld	

als	een	gouden	bal	die	de	bekroning	vormt	van	de	Bayterek	

toren.	 Bovenin	 de	 toren	 kan	 een	 ieder	 zijn	 hand	 leggen	 in	

de	gouden	handafdruk	van	de	president	(afb	14).	Volgens	de	

Kazachen	brengt	dit	geluk.	De	associatie	die	zich	opdringt	is	

5	Kisho	Kurokawa	architect	&	associates.	
16-01-215	<http://www.kisho.co.jp/page.php/222>	

de	parallel	tussen	de	mythische	vogel	die	aan	het	begin	stond	

van	het	ontstaan	van	de	aarde	en	de	president	als	schepper	

en	gelukbrenger	van	Kazachstan.	

Wereldtoneel

De	 in	 het	 oog	 springende,	 iconische	 gebouwen	 van	 deze	

nieuwe	 hoofdstad	 zijn	 hoofdzakelijk	 door	 Westerse	

architecten	ontworpen,	zelfs	de	stedelijke	opzet	is	Westers.

Hoewel	 de	 gebouwen	 imposant	 zijn,	 is	 de	 daadwerkelijke	

invloed	 van	 de	 architecten	 op	 het	 totaalontwerp	 relatief	

klein.	 Hun	 rol	 is	 hoofdzakelijk	 die	 van	 esthetisch	 adviseur.	

President	 Nazarbayev	 is	 degene	 die	 als	 ontwerper	 aan	

de	 wieg	 stond	 van	 Astana.	 Met	 het	 aantrekken	 van	

sterarchitecten	heeft	de	president	willen	laten	zien	dat	Astana	

en	daarmee	Kazachstan	een	speler	 is	op	het	wereldtoneel.	

De	nieuwe	hoofdstad	 is	 inmiddels	 regelmatig	de	plek	waar	

de	wereldtop	 vergadert,	 zoals	 in	 2010	 voor	de	Organisatie	

voor	 Veiligheid	 en	 Samenwerking	 in	 Europa	 (OSCE).

Ook	 de	 toekomst	 ziet	 er	 in	 dat	 kader	 rooskleurig	 uit	

voor	 Astana	 als	 gaststad	 van	 de	 prestigieuze	 Expo	 2017.		
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