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Stad uit het niets

Over de grens

Alleen de vorm en de omvang van het nieu-

we stuk land stonden vast. De rest mocht 

door de architecten en ingenieurs zelf worden 

ingevuld: woningen, scholen, kantoren, hotels 

en winkels, parken en pleinen en het waterfront. 

Het planningsproces, van eerste bezoek aan 

de locatie tot de presentatie van een gedetail-

leerd masterplan, duurde ongeveer twee jaar. 

“De boulevard als belangrijkste verkeerscorridor 

was er vanaf het begin en bleef een belangrijk 

kenmerk in het masterplan,” zegt verantwoor-

delijk architect Anna Hessle van Sweco. Deze 

route voor snelbussen sluit aan op het bestaande 

netwerk van de rest van Colombo. “Door een 

hogere bebouwingsdichtheid langs de boulevard 

hebben de meeste inwoners en mensen die in 

Port City werken een uitstekende toegang tot 

het openbaar vervoer.” De lagere bebouwing en 

villa’s liggen het verst van het centrum. Niemand 

in Port City hoeft verder dan 400 meter te lopen 

tot een ov-halte.

Een tegenstrijdigheid schuilt in het aanleggen 

van wegen en het streven naar terugdringen 

van autogebruik. Hessle: “Het ontwerp van 

wegen moet voorrang geven aan voetgangers 

en fietsers, ook als ze gebruikt kunnen worden 

door auto’s. Dit wordt bereikt met een fijnmazige 

wegenstructuur die het minder aantrekkelijk 

maakt om met de auto door het stedelijk gebied 

te rijden.” Sweco heeft een auto-aandeel van 35 

procent berekend voor het vervoer in Port City. 

Bij het stimuleren van langzaam verkeer staat 

veiligheid voorop, maar ook de aantrekkelijkheid 

is belangrijk. Voor voetgangers zijn door het hele 

nieuwe stadsdeel heen fraaie arcades ontworpen.
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Uit de oceaan werd land gewonnen, verder was er niets dan een opdracht: een 

stad voor pakweg 70.000 inwoners en met 100.000 arbeidsplaatsen, met duur-

zaamheid en openbaar vervoer als uitgangspunt. Colombo Port City op Sri Lanka 

verrijst tussen de bestaande hoofdstad en een nieuwe industriehaven. Verant-

woordelijk voor het ontwerp van het stadsplan is ingenieursadviesbureau Sweco.
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