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Nieuwe stad voor
nette mensen
Ten oosten van Caïro bevindt zich
een gigantische werf, midden in de
woestijn. Sinds 2016 bouwt Egypte
hier een nieuwe hoofdstad.
De nieuwe stad is een megalomaan prestigeproject
van president Fatah al-Sisi. Alle ministeries en
ambassades, het presidentieel paleis, enkele universiteiten en de hoofdzetels van grote banken en
bedrijven zullen ernaartoe verhuizen.
‘Dubai is ons voorbeeld’, zegt Khaled al-Husseini, woordvoerder van het overheidsconsortium dat
de werken coördineert. ‘De nieuwe hoofdstad wordt
een veilige en hypermoderne smart city. Een centraal commandocentrum zal via sensoren, drones
en duizenden camera’s alle infrastructuur, verkeersstromen en luchtkwaliteit kunnen controleren.’
Ook op het vlak van stadsontwerp en architectuur wordt gekeken naar de Emiraten. Chinezen
bouwen aan de Iconic Tower, een 385 meter hoge
obelisk van beton en glas die de hoogste toren van
Afrika wordt. De bijna voltooide Moskee van Egypte
en de Kathedraal van de Geboorte van Christus zijn
de grootste gebedshuizen van het land. Er komt een
gigantisch stadspark met een artificiële rivier. Verder verwijderd van het centrum ligt het ministerie
van Defensie, het ‘Octagon’ genaamd, dat het Amerikaanse Pentagon in grootte ruimschoots overtreft.
‘Alleen al in Caïro-stad wonen 11 miljoen mensen’, zegt Al-Husseini. ‘Dat kan de infrastructuur
niet aan. De nieuwe hoofdstad is deel van de oplossing. Binnen 25 à 30 jaar zullen er 6 miljoen mensen wonen.’ Om die te huisvesten verrijzen een
twintigtal residentiële compounds uit het woestijnzand. Deze eilanden van luxe en privacy worden gebouwd door arbeiders die het zich, net als het overgrote deel van de Egyptenaren, nooit zullen kunnen
permitteren om hier te wonen.
Het contrast met het oude Caïro is groot. 60 procent van de mensen daar woont in verpauperde
informal areas: illegaal gebouwde, dense wijken met
onaantrekkelijke blokken en weinig groen. Boven
op het permanente verkeersinfarct en de smog, zijn
er aanslepende problemen met veiligheid, riolering,
afvalophaling en energievoorziening.
Critici denken dat de nieuwe hoofdstad de kloof
tussen de onfortuinlijke massa en de happy few nog
zal uitdiepen. Terwijl het oude Caïro aan zijn lot
wordt overgelaten, verstevigt de private vastgoedsector zijn greep op de samenleving.
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De ‘Fifth Residential Neighbourhood (R5)’ staat in de steigers in ‘Nieuw Caïro’.

Een moslimman staat
te bidden, president
Sisi kijkt toe vanop
een commercieel
billboard.
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De arbeiders die
stad vormgeven,
komen onder meer
uit Zuid-Soedan.
Op de achtergrond
het zakendistrict in
aanbouw.

Arbeiders net na
de shift. Achter
hen de Misrmoskee, die
plaats moet
bieden aan zo’n
100.000
gelovigen.
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Een poging tot verfraaiing van een gigantische telefoonantenne.

32

DE STANDAARD WEEKBLAD

Een eetkraampje nabij de Kathedraal van de Geboorte van Christus.

Wat een van de
gigantische
toegangspoorten tot
de stad moet worden,
ziet er nu nog uit als
een ruïne.

