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Na de eerste metro van Latijns-Amerika, kabelbanen
en roltrappen in de openlucht heeft de Colombiaanse
miljoenenstad Medellín een nieuw paradepaardje: een
gigantisch park van 75 kilometer rondom de stad

Na de kabelbanen
is de Greenbelt de
nieuwste innovatie die
Medellín leefbaarder
moet maken
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30 procent van
de arbeiders
is vrouw

lín naar voren als meest innovatieve stad
ter wereld en onlangs ontving de stad
de prestigieuze Lee Kuan Yew World City
Prize.
Medellíns ommezwaai – aangezwengeld
door innovatieve infrastructurele projecten als stadskabelbanen en elektrische
roltrappen, die arme, hooggelegen wijken
verbinden met rijke wijken in het dal,
en door de eerste metro van LatijnsAmerika – inspireert burgemeesters en
stadsexperts over de hele wereld.

Wildgroei

De Greenbelt is ook een soort grens die ervoor moet zorgen dat de stad niet almaar verder tegen de heuvels opkruipt en de bergen ingroeit
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‘H

ier was de grens,’ zegt
Juan Villamizar terwijl
hij ferm zijn schop in de
aarde steekt. Het was een
grens die niemand zag,
maar die iedereen kende. Juan laat een
litteken op zijn hand zien, een overblijfsel van een klap met een machete toen
hij als drugsrunner zonder toestemming
de grens overstak en de buurt van een
rivaliserende bende betrad. Hij had mazzel; talloze wijkgenoten overleefden de
overtreding niet.
Juan woont in La Sierra, een wijk in Comuna 8, lang een van de gewelddadigste
wijken in Medellín waar bendes gelinkt
aan de stadsguerrilla en paramilitaire
groepen vochten om de macht. Na twaalf
jaar als drugsrunner in een bende, verruilde hij twee jaar geleden zijn pistool
voor een schop en een overall. Samen
met ruim vijfduizend wijkbewoners werkt

hij aan Medellíns nieuwe megaproject:
El Cinturon Verde Metropolitano – de
Metropolitan Greenbelt – een gigantisch
stadspark van 75 kilometer dat als een
ring rondom de stad wordt aangelegd.
‘Vijf jaar geleden was het hier oorlog,’
zegt de 25-jarige bouwvakker. ‘We voelden ons vergeten, het enige alternatief
was de illegaliteit. Nu zijn er kansen en
werken we samen aan de toekomst.’
Als Colombia’s tweede stad de afgelopen
jaren iets heeft bewezen, dan is het dit:
Medellín is in staat zichzelf opnieuw
uit te vinden en daarbij trauma’s uit
het verleden van zich af te werpen. Een
kwart eeuw geleden was Medellín nog
de moordstad van de wereld, met meer
dan 300 moorden per 100.000 inwoners
per jaar. Nu sleept de stad de ene na
de andere prijs voor stadsvernieuwing
binnen. In een competitie van The Wall
Street Journal en Citibank kwam Medel-

De Metropolitan Greenbelt is het nieuwe
paradepaardje van stadsinnovatie. En
geheel in de traditie van de stad dient
het project meerdere doelen. Het biedt
inwoners kilometers parken, moestuinen, recreatie- en sportfaciliteiten en het
helpt talloze mensen zoals Villamizar aan
werk. Ook is de Greenbelt een soort grens
die ervoor moet zorgen dat de stad niet almaar verder tegen de heuvels opkruipt en
de bergen ingroeit. Tegelijkertijd worden
de leefomstandigheden verbeterd van de
mensen die in het overgangsgebied tussen stad en platteland wonen. De overheid knapt bouwvallige huizen op, legt
publieke voorzieningen aan en verbetert
de mobiliteit tussen het stadscentrum en
de zelfgebouwde wijken op de heuvels.
Vooral de doelstelling om de stedelijke
wildgroei te beteugelen, is omstreden.
Colombianen van het platteland vestigen
zich al decennia in Medellín, om economische redenen of om het geweld op het
platteland te ontvluchten. Tussen 1951
en 1973 verdrievoudigde het inwonertal,
en sindsdien is het bijna weer verdrievoudigd naar een geschatte 2,4 miljoen
inwoners. Net als in veel andere grote
Latijns-Amerikaanse steden, plakken
nieuwkomers hun zelfgebouwde huizen als het ware vast aan de bestaande
bebouwing, waardoor op de bergflanken
rondom de stad eindeloze informele
wijken ontstaan.
‘Mensen die besluiten om land te bezetten, te bewonen of te bebouwen dat
hiervoor niet geschikt is, zijn een groot
probleem in het urbanisatieproces,’ zegt
Jorge Perez, die als directeur stadsplanning in 2012 het Greenbelt-project
initieerde. Volgens onderzoekers van de
Universiteit van Antioquia wonen circa

De Metropolitan
Greenbelt is
het nieuwe
paradepaardje
van stadsinnovatie

Het Greenbeltproject helpt
talloze mensen
aan het werk
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De Greenbelt vormt een park van 75 kilometer op de bergflanken boven de stad

180.000 families in Medellín in zones met
een verhoogd risico op lawines en modderstromen. Het idee is niet dat Medellín
niet meer mag groeien, benadrukt stadsplanner Perez. ‘Je moet het zo zien, dat
de stad zich nu organiseert om te kunnen
groeien. Georganiseerd, duurzaam en in
de hoogte in plaats van in de breedte.’

Nieuwe tuin

Blanca Serna en haar familie leven van de groente en
het fruit dat groeit in de moestuinen van het project
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De Greenbelt is een gigantisch project
in alle opzichten. Het park vormt een
ring van 75 kilometer op de bergflanken
rondom de stad. De bouwwerkzaamheden – allemaal boven de 1.800 meter
– begonnen drie jaar geleden en duren
naar verwachting op zijn minst tot 2030.
Tegen die tijd heeft het project 249 mil
joen dollar gekost. De eerste fase van
het project is begonnen in een aantal
oostelijke wijken, waaronder Villamizars
wijk La Sierra. Het is 20 minuten rijden
van het stadscentrum en naarmate we
hoger komen, worden de straten smaller
en steiler, totdat de auto niet meer verder
kan en je het laatste stuk lopend moeten
afleggen.
Jardin Circunvalar staat er met grote
(neon)letters op de bergkam, de naam
van het eerste deel van het project. De
lucht hier is merkbaar schoner dan in het
dal en de zon sterker, maar van een rustige bergsfeer is niets te merken. Honderden bouwvakkers lopen als mieren door
elkaar en bulldozers overstemmen vredig
hanengekraai en de gedempte geluiden
van de stad beneden. ‘Het is hier net een
jungle,’ zegt Maria Mercedes Penagos (67)
wijzend op het afval en de modder op
het terras van haar bescheiden winkeltje

Tussen 1951 en 1973 verdrievoudigde het inwonertal, en sindsdien is het bijna weer verdrievoudigd naar een geschatte 2,4 miljoen inwoners

langs de weg. Maar ze weet dat ze eerst
moet lijden voor ze kan genieten. En
genieten, dat doet ze eigenlijk al. Het gerucht dat Medellín een nieuwe tuin heeft,
reist snel rond en vanuit de stad beneden
komen steeds vaker mensen naar boven.
Penagos heeft nooit eerder zo veel koffie
verkocht en sinds een aantal maanden
blijft het hekwerk waarmee ze haar winkeltje ook overdag afsloot, gewoon open.
‘Voorheen was het hier 24 uur nacht, nu
durf ik zelfs ’s avonds naar buiten.’
Verder bergopwaarts begint de trots
van de wijk: Camino de la Vida, een

12 kilometer lang wandelpad met een
fenomenaal uitzicht over de vallei. Aan
beide zijden van het pad zijn oerbomen
geplant – 36.000, staat er op een gigantisch billboard. Samen met een nieuw
afwateringssysteem zorgen ze ervoor dat
de kans op modderstromen of lawines
vermindert. Eduardo Lodoño vertelt dat
het pad bekendstond als de Camino de
la Muerte – het pad des doods – omdat
bendes hun vijanden hier aan de bomen
ophingen. Lodoño is landbouwingenieur
bij de Empresa de Desarrollo Urbano,
het overheidsorgaan dat de uitvoering

van het project coördineert. ‘We wilden
deze plek van terreur teruggeven aan de
bevolking en het omtoveren tot een plaats
waar mensen elkaar ontmoeten, samen
sporten en spelen,’ zegt Lodoño, die 70
procent van de tijd bezig is met mensen
in plaats van met de natuur.
Precies op de plek waar ooit het hoofdkwartier van de stadsguerrilla was, is nu
een openluchtfitness, een wens die wijkbewoners hadden geuit tijdens een van
de inspraakbijeenkomsten, zegt Lodoño,
die er en passant aan toevoegt dat de plek
binnenkort wordt beveiligd met camera’s.

Want er mag dan veel zijn veranderd, vrij
van bendes en criminaliteit is Comuna
8 niet, zo blijkt later als Lodoño waarschuwt voor drie jongens met hoodies die
het gezelschap vanaf een hogergelegen
berg volgen.

Honger

Het wandelpad en het belendende 9
kilometer lange fietspad leveren een forse
bijdrage aan de toename van publieke
ruimte die het lokale bestuur zich ten
doel heeft gesteld – van 3,97 vierkante
meter per inwoner in 2014 naar 15,66 in
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2030. Lodoño vindt meer publieke ruimte
fantastisch, maar het neemt een belangrijk probleem niet weg: honger.
Onlangs bleek nog uit een studie van de
lokale Archdiocese Food Bank dat meer
dan de helft van Medellíns kinderen met
honger naar bed gaat. Sinds het begin
van het project heeft hij samen met de
bewoners 31.000 vierkante meter biologische moestuinen aangelegd. Het is het
beste idee van het project, zegt Blanca
Serna – moeder van zeven kinderen en
net als een groot deel van haar buren oorspronkelijk afkomstig van het platteland.
Als jong meisje leerde ze van haar grootouders hoe je groente verbouwt. Hoe je
zaait en verbouwt in terrassen op hoogte,
leerde ze tijdens een cursus agro-ecologie
van vijf maanden die wordt gegeven in
het buurthuis.
‘Zo vangen we twee vliegen in één klap:
we nemen de honger weg en de terrassen
verminderen de kans op natuurrampen,’
zegt Lodoño. Blanca en haar gezin leven
van de moestuin. In de toekomst wil ze
meer gaan verbouwen zodat ze een lokale
markt kan beginnen en van de opbrengsten voedingsmiddelen kan kopen, zoals
rijst en suiker, die ze niet uit de tuin
haalt.
De Camino is behalve een mooi wandelpad de nieuwe grens van de stad
Medellín. Het is verboden te bouwen in
het berggebied boven het pad. De vraag
is natuurlijk of nieuwkomers zich hieraan
zullen houden. Lodoño denkt van wel:
‘Als een gemeenschap inziet dat haar
grond niet alleen is om op te bouwen,
maar dat het de kwaliteit van leven
vergroot en kansen biedt – bijvoorbeeld
om eten te verbouwen – dan zullen ze
voorkomen dat er wordt gebouwd. Maar
dan moet het wel een plek zijn die ze
wíllen beschermen. Waarvan ze kunnen
leven, die ze gelukkig maakt en die een
toekomst biedt.’
Kritiek op het project is er ook. Als de
overheid een einde wil maken aan informele wijken op de hellingen, dan moeten
ze ook zorgen voor betaalbare huizen
in de stad. Stadsplanner Perez zegt zich
hiervan bewust te zijn, maar grootschalige alternatieven zijn nog niet ontwikkeld. In de wijken zelf zorgt vooral de
boodschap voor onrust dat de huizen die
op een riskante plek staan, zullen worden
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afgebroken of aangepast. ‘Ze willen ons
in flats stoppen,’ zegt een buurtbewoner
die anoniem wil blijven. ‘Waar moet ik
dan mijn winkeltje beginnen?’
Het is geen ongegronde angst. Iedereen
kent Nuevo Occidente, de ‘banlieue’ van
Medellín met fantasieloze hoogbouw
waar de onzichtbare grenzen dwars door
de flat heen lopen; bendes claimen hier
geen straten, maar hele verdiepingen.
Lodoño garandeert dat er geen flatgebouwen in het bestemmingsplan staan.
Er wordt gebouwd tot vier verdiepingen.
En als mensen toch moeten verhuizen,
zal het binnen dezelfde wijk zijn. De
anonieme bewoner knikt. ‘Eerst zien
dan geloven,’ zegt hij. Bij Blanca Serna
is intussen een groep ingenieurs van
de universiteit langs geweest om haar
huis te inspecteren. Haar ranchito wordt
herbouwd en ze krijgt een extra slaapkamer en stromend water. En misschien wel
het belangrijkste: voor het eerst in haar
leven zal ze een huis hebben waarvan ze
officieel de eigendomspapieren bezit.

Participatie
Boven: Straatbeeld Medellín Onder: Juan Villamizar was twaalf jaar drugsrunner in een bende

De Jardin Circunvalar bracht de overheid terug in wijken die er lange tijd bij
bungelden. De hooggelegen delen van
Comuna 8 waren door de steile hellingen
zelfs onbereikbaar met een bus of auto.
De twee kabelbanen die binnenkort in
gebruik worden genomen, moeten daarin
verandering brengen. Binnen luttele
minuten zijn de bewoners beneden in de
stad, waar ze kunnen overstappen op de
tram of de metro. Dit soort maatregelen
zorgt ervoor dat de mensen zich voor het
eerst onderdeel voelen van de stad, zegt
Lodoño. ‘Ooit voelden ze zich de leftovers
van de maatschappij, nu horen ze erbij.’
Wat ze in Medellín goed hebben begrepen, is de kracht van participatie. De
Jardin Circunvalar is wat ze in Medellín
noemen ‘sociaal urbanisme’ van de bovenste plank. Burgers mogen niet alleen
meedenken, maar ook meedoen. Alle
arbeiders komen uit de wijk en allemaal
hebben ze een opleiding gekregen in
basisconstructievaardigheden. Voor de
sociale cohesie is het belangrijk om met
mensen uit de wijk te werken, benadrukt
Lodoño. ‘Mensen die nu samenwerken,
woonden in conflicterende buurten, dus
het kan dat de ene collega de broer van

De Jardin Circunvalar

de ander heeft neergeschoten.’ Tot conflicten heeft het nog niet geleid. ‘Het pardon komt voor de wraak. Deze mensen
hebben samen het absolute dieptepunt
bereikt. Iedereen wil een nieuwe start,
met respect, rust en gezamenlijkheid.’
Minimaal 30 procent van de arbeiders
is vrouw – ‘al die macho’s samen gaat
onderling niet goed,’ aldus Lodoño. Maar
er is een belangrijker reden: zestig jaar
burgeroorlog en drugsgeweld heeft ervoor
gezorgd dat bijna een hele generatie jonge mannen is verdwenen. ‘Een baan biedt
naast een inkomen, een ziektekostenverzekering en een toelage voor ieder kind,’
zegt Maria George (36) – moeder van
zeven kinderen bij twee vaders, de eerste
is vermoord, de tweede weggelopen.
Natuurlijk moest ze wennen aan het
zware werk, maar uiteindelijk presteren
de vrouwen beter, vertelt ze trots. ‘Mannen zijn niet te vertrouwen, wij vrouwen
werken beter samen.’ Nog even, lacht ze
met rood gestifte lippen onder haar gele
bouwhelm, dan kan ze eindelijk hooggehakt op stap in haar eigen wijk.
Juan Villamizar verdient nu als bouwvakker aanzienlijk minder dan toen hij
drugsrunner was. ‘Ik leef nu in rust en
vrede, en dat is me meer waard dan een
portemonnee vol biljetten.’ Bovendien
werkt hij niet alleen aan de toekomst van
de wijk, maar ook aan die van zichzelf.
‘Ik kan nog jaren aan de Jardin Circunvalar werken. En als het hier klaar is, heb
ik genoeg ervaring en kennis om elders in
de bouw aan de slag te gaan.’
←
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