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Abstract 

In dit onderzoek wordt er gezocht naar de betekenis van het letterlijk in kaart brengen van een 

sloppenwijk voor zijn bewoners. Meer specifiek wordt er nagegaan bij sloppenwijkbewoners in 

Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, wat een kaart voor hen zou kunnen betekenen.  

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag werd er een exploratieve literatuurstudie 

uitgevoerd. Deze vormt de grondslag van de studie en biedt handvatten om het veldonderzoek in een 

wetenschappelijk en academisch kader te plaatsen. In het veldwerk werden vervolgens focusgroepen 

uitgevoerd met sloppenwijkbewoners, die de belangrijkste actor vormen in het onderzoek, en 

interviews met sleutelinformanten. Ook op informele wijze werd er informatie verzameld.  

Uit de analyse van de gegevens komt naar voor dat er vele aspecten in overweging genomen dienen te 

worden als er gesproken wordt over het in kaart brengen van sloppenwijken. Hoewel de meeste 

sloppenwijkbewoners zelf aangeven dat een kaart van hun woonomgeving vele positieve gevolgen zou 

hebben, moet er toch zeker rekening gehouden worden met de dynamieken die kunnen ontstaan als er 

kaarten gemaakt worden. Het belangrijkste aspect om rekening mee te houden is de factor macht. 

Door een participatorische benadering kan deze macht aan de kant van de sloppenwijkbewoners 

komen te liggen, maar het gevaar is dat autoriteiten dankzij kaarten controle krijgen en de macht naar 

hen verschuift. Het publiekelijk in kaart brengen van sloppenwijken zal daarom altijd een 

tweesnijdend zwaard blijven. 
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Inleiding 

Leven op een plaats die niet bestaat op de kaart: je huis, je straat, het restaurantje om de 

hoek,… staan nergens opgetekend. Enkel jij, je familie, vrienden en occasionele bezoekers 

weten ze zijn. De rest van de wereld ziet enkel een lege, blinde vlek op de kaart.  

Zowel in de biologie als in de psychologie wordt er gesproken van blinde vlekken. In de 

biologie is volgens Wikipedia
1
 een blinde vlek: “een deel van het netvlies achter in het oog waar 

de oogzenuw het oog verlaat. Hier zitten geen zintuigcellen. Met andere woorden; op deze 

plaats is ieder mens blind.” In de sociale psychologie is er sprake van een blinde vlek in het 

Johari-kader (zie bijlage 1). Het Johari-kader is een model om het persoonlijk en 

interpersoonlijk bewustzijn in kaart te brengen. Een blinde vlek wordt hier omschreven als een 

eigenschap die verborgen is voor de persoon zelf, maar die wel bekend is voor anderen (Luft, 

1982). In beide omschrijvingen kan er een analogie gevonden worden naar de thematiek van dit 

onderzoek. Vanuit het biologische standpunt, blijkt immers dat de onzichtbaarheid van 

sloppenwijken hoog is en vele mensen letterlijk blind zijn voor sloppenwijken. Ook zijn 

sloppenwijken bijna nergens terug te vinden op publieke en commerciële kaarten (Paar & 

Rekittke, 2011), een soort van collectieve blindheid dus. Psychologisch bekeken is de letterlijk 

lege vlek op de kaart een blinde vlek voor de kaartlezer. Een sloppenwijk is immers meestal een 

plek die niet op de kaart staat en dus verborgen is voor de kaartlezer zelf, maar wel bekend is 

voor lokale actoren zoals de bewoners, hun vrienden en familie (Luft, 1982). 

Op dit moment leven er meer dan zeven miljard mensen op onze aardbol, waarvan sinds 2007 

meer dan de helft in steden (UNFPA, 2011; UN-HABITAT, 2006). Deze bevolkingsexplosie 

zorgt, onder andere samen met ruraal-urbane migratie, voor een enorme druk op de 

huisvestingssituatie in steden, die op zijn beurt maar al te vaak leidt tot de vorming van 

sloppenwijken (Islam, 1996; Lall, Selod & Shalizi, 2006; Neuwirth, 2005). Hoewel het precieze 

aantal mensen dat in sloppenwijken woont heel moeilijk te tellen is en meestal als een te kleine 

populatie geschat wordt (Carr-Hill, 2012), schat een rapport van de VN (2010) het aantal 

sloppenwijkbewoners op ongeveer 828 miljoen. Hetzelfde rapport geeft eveneens aan dat het 

absolute cijfer de komende jaren zal blijven stijgen. De prognose die Neuwirth (2005) stelt, is 

dat er tegen 2030 ongeveer twee miljard sloppenwijkbewoners zullen zijn. Ongeveer één op de 

vier mensen in de wereld dus. In vele steden in de wereld zijn sloppenwijken bijgevolg niet 

langer ‘marginale wijken’ die een klein deel van de bevolking huisvesten, maar zijn ze 

dominant aanwezig in de stad en geven ze onderdak aan een zeer groot deel van de 

stadspopulatie (UN-HABITAT, 2006).  

                                                      
1
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Blinde_vlek_%28biologie%29 
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Ondanks dat sloppenwijken vele inwoners tellen, zijn deze buurten vaak de minst onderzochte 

en de moeilijkst opspoorbare delen van de stad (Paar & Rekittke, 2011). Representatieve data 

van geografische en demografische aard is met andere woorden vaak een schaars goed (Angeles 

et al., 2009; Carr-Hill, 2012). Recent is echter het gegeven ‘mapping’, ofwel ‘het letterlijk in 

kaart brengen’ van sloppenwijken in de opmars om de voornoemde data te verzamelen. Een 

concreet voorbeeld hiervan is Awaz, een mapping project in Calcutta, India (Coulter, 2011). 

Vaak is het doel van deze gegevensverzameling niet zomaar het in kaart brengen van 

sloppenwijken, maar wel slum-upgrading (Stellmacher, 2011). Dankzij mapping en ruimtelijke 

analyse is het, aldus een rapport van UNICEF (2012), immers mogelijk om de collectie 

betrouwbare en gedetailleerde stedelijke data uit te breiden die van vitaal belang zijn om een 

dieper inzicht te krijgen in de realiteit van het stedelijke leven. De verkregen data kunnen 

immers helpen bij het identificeren en bereiken van risicogroepen en het bepalen van 

prioriteiten voor ondersteuning. Er zijn echter ook auteurs die het in kaart brengen van een 

gebied zien als controle verwerven over dat gebied. Zo geeft J. B. Harley (1988), in navolging 

van Foucault, aan dat “the quest for truth was not an objective and neutral activity, but was 

intimately related to the will to power of the truth-seeker” (p. 279), en beschouwt hij cartografie 

als een vorm van macht.  

Met beide visies in het achterhoofd werd de centrale onderzoeksvraag van deze masterproef 

opgesteld. De bedoeling van het onderzoek is vooreerst de sloppenwijkbewoners zelf aan het 

woord te laten, maar ook de opinie van andere betrokken actoren wordt mee beschouwd om een 

antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag die luidt als volgt: Welke betekenis heeft 

het letterlijk in kaart brengen van een sloppenwijk voor zijn inwoners? In de volgende 

pagina’s wordt er getracht een antwoord deze vraag te formuleren om zo een relevante bijdrage 

te leveren aan een gegeven dat in volle ontwikkeling is.  

Om inzicht te krijgen in het vraagstuk worden er vanuit meerdere bronnen gegevens verzameld 

over de realiteit. Hierdoor wordt het begrip in het onderwerp vergroot (Swanborn, 1994). Een 

explorerende literatuurstudie vormt de eerste grondslag van het onderzoek. Deze biedt 

handvaten om verder onderzoek in een wetenschappelijk en academisch kader te plaatsen. In de 

literatuurstudie zal dieper ingegaan worden op stedelijkheid met hieraan gekoppeld de 

problematiek van informele huisvesting en de rol van cartografie in stadsontwikkeling, specifiek 

gefocust op sloppenwijken en informele huisvestiging. Echter, om een antwoord te bieden op de 

centrale vraagstelling werd een veldonderzoek onontbeerlijk geacht. Dit werd uitgevoerd in 

Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Na uitgebreid aandacht besteed te hebben aan het 

methodologische kader, worden de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. Aan de hand 

van kwalitatief onderzoek (focusgroepen, interviews en informele dataverzameling) werden 

verschillende betrokken actoren, waarvan de inwoners van sloppenwijken de belangrijkste zijn, 
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bevraagd en wordt er getracht een beeld te schetsen van de realiteit aan de hand van hun 

inzichten. Uiteindelijk wordt er in de conclusie een antwoord geformuleerd op de centrale 

probleemstelling door de resultaten van het kwalitatief veldonderzoek terug te koppelen naar de 

exploratieve literatuurstudie.  
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Literatuurstudie 

1 De stad: realiteit én toekomst  

Het jaar 2007 was een kanteljaar. Voor het eerst in de geschiedenis woonden er meer mensen in 

de stad dan op het platteland. Sinds 1950 is de globale stedelijke bevolking verviervoudigd en 

verwacht wordt dat het stedelijk bevolkingsaantal nog zal blijven stijgen. De huidige trends 

voorspellen dat het cijfer zal blijven oplopen tot bijna 5 miljard in 2030 (UN-HABITAT, 2006). 

Er wordt voorspeld dat tegen 2050 70% van de wereldbevolking in stedelijke agglomeraties 

woont. Momenteel stijgt elk jaar de stedelijke populatie ongeveer met 60 miljoen individuen en 

is de grootste stedelijke groei te observeren in lage en middenklasse inkomenslanden (UNICEF, 

2012). ‘De stad’ is dus met andere woorden de realiteit én de toekomst. 

De uitgesproken trend naar verstedelijking op wereldvlak wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

drie factoren. Vooreerst is er de natuurlijke bevolkingsaangroei, ten tweede de herclassificatie 

van ruraal gebied tot stedelijke gebied en ten slotte de enorme interne migratie (Islam, 1996; 

Mitra & Murayama, 2008). Migratie van het platteland naar stedelijke gebieden maakt 

historisch gezien deel uit van het proces van verstedelijking en is, ondanks de vertraging van het 

migratieproces in sommige landen, ook nu zeer belangrijk (Lall, Selod & Shalizi, 2006; Parvin, 

Rahman & Yasmin, 2009). Interne migratie is echter niet beperkt tot plattelandsvlucht, een 

verhoogde mobiliteit tussen de steden wordt bijvoorbeeld ook waargenomen (Bhagat, in 

UNFPA, 2011).  

Het urbaniseringsproces gaat echter vaak gepaard met allerlei moeilijkheden. Een stedelijke 

woonomgeving wordt door De Visscher (2008) ook wel beschouwd als een metafoor voor 

ruimere maatschappelijke ontwikkelingen zoals toenemende diversiteit, complexiteit, densiteit 

en anonimiteit. Deze eigenschappen brengen bijgevolg belangrijke uitdagingen mee in het 

urbaniseringsproces.  

1.1 Sloppenwijken, een groeiend fenomeen 

Evenredig met de vorming van grote stedelijke agglomeraties wordt ook de opkomst van 

sloppenwijken waargenomen. Geschat wordt dat er in de wereld momenteel ruim een miljard 

mensen in sloppenwijken wonen. Dit is ongeveer één op de zes mensen in de wereld (UN-

Habitat, in Carr-Hill, 2012). Hierbij moet ook nog eens in rekening genomen worden dat de 

armste stedelijke bevolking vaak niet meegeteld wordt tijdens het verzamelen van gegevens 

(Carr-Hill, 2012). Verder stijgt elke dag het aantal sloppenwijkbewoners en verhoogt zo de 

densiteit in de al bestaande sloppenwijken. Dagelijks verlaten ongeveer 200 000 mensen hun 

woonst in rurale gebieden en verhuizen naar de stad. Dit zijn ongeveer anderhalf miljoen 

mensen per week en 70 miljoen mensen per jaar. Vele van deze mensen, voornamelijk mensen 
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met minder middelen, komen in sloppenwijken terecht. Een schatting is dat er tegen 2030 twee 

miljard sloppenwijkbewoners zullen zijn, ongeveer één op de vier mensen in de wereld 

(Neuwirth, 2005). In vele steden in de wereld zijn sloppenwijken bijgevolg niet langer 

‘marginale wijken’, maar zijn ze dominant aanwezig in de stad en geven ze onderdak aan een 

zeer groot deel van de stadspopulatie (UN-HABITAT, 2006). 

Twee definities 

Een frequent gebruikte definitie van een sloppenwijk is deze van UN-Habitat, het Human 

Settlements Programme van de Verenigde Naties (Legrand, 2008). Zij definiëren een 

huishouden dat in een sloppenwijk leeft als een groep personen die onder hetzelfde dak wonen 

en daarbij een gebrek hebben aan minstens één van de volgende elementen: 

 een duurzame woning van permanente aard die beschutting biedt tegen extreme 

klimaatomstandigheden; 

 een voldoende grote woonruimte, d.w.z. niet meer dan drie personen per kamer; 

 de constante toegang tot drinkbaar water in voldoende hoeveelheden en tegen een 

betaalbare prijs; 

 de toegang tot adequate sanitaire voorzieningen (private toiletten of publieke toiletten 

gedeeld door een redelijk aantal personen); 

 woonzekerheid en bescherming tegen het risico op gedwongen uitzetting.  

(Legrand, 2008, p. 13) 

Een andere definitie is deze van het Centre for Urban Studies (CUS) in Bangladesh. Ze 

gebruikten volgende definitie voor de ‘mapping and census’ van sloppenwijken die ze 

ondernomen in 2005 (Islam et al., 2006). Volgens deze definitie is een sloppenwijk een 

settlement, van minimum tien huishoudens of een divers samengestelde groep van minimum 25 

leden, die minstens vier van de volgende kenmerken heeft: 

 overwegend zeer slechte huisvesting; 

 een zeer hoge bevolkingsdichtheid en overbevolking; 

 zeer slechte voorzieningen, in het bijzonder water en sanitaire voorzieningen; 

 een zeer lage socio-economische status; 

 een gebrek aan woonzekerheid. 

Met deze definities wordt een sloppenwijk niet automatisch gelijk geschakeld aan armoede. 

Hoewel het wonen in een sloppenwijk kan wijzen op armoede, zijn niet alle inwoners van een 

sloppenwijk arm, en wonen niet alle arme mensen in een sloppenwijk (Asiama, 1985). Het 

wonen in een sloppenwijk is meestal echter wel een indicator van stedelijke ongelijkheid en er 
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kan wel degelijk geconstateerd worden dat sloppenwijken een uiting van, en een praktisch 

antwoord vormen op, armoede en uitsluiting (UNICEF, 2012; UN-HABITAT, 2006). 

Internationale aandacht voor sloppenwijken 

Onder andere in de millenniumdoelstellingen heeft de internationale gemeenschap aandacht 

willen geven aan de problematiek van sloppenwijken. Op de VN-millenniumtop in 2000 in 

Johannesburg werden acht doelstellingen opgesteld (die tegen 2015 gehaald zouden moeten 

worden) om de armoede in de wereld te reduceren. De zeven eerste doelstellingen hebben voor 

ogen de menselijke ontwikkeling in het zuiden te stimuleren, de achtste en laatste moet zorgen 

voor een internationaal beleid opdat de eerste zeven volbracht kunnen worden (11.11.11, n.d.). 

De problematiek van sloppenwijken wordt besproken in millenniumdoel 7. Globaal gaat doel 7 

over het bevorderen van een duurzaam milieu, maar in toevoeging tot het verbeteren van 

omgevingsfactoren gaat het elfde punt ook specifiek in op sloppenwijken. “The Millennium 

Development Goal (MDG) 7, target 11 requires to achieve a significant improvement in the 

lives of at least 100 million slum dwellers by 2020 by reducing poverty and improving water 

and sanitation” (Chowdury & Amin, 2006, p. 531). Hoewel er in millenniumdoel 7 specifiek 

gesproken wordt over het verbeteren van de levenskwaliteit van sloppenwijkbewoners, kan het 

leven van mensen in sloppenwijken niet verbeteren zonder de andere doelen mee in acht te 

nemen. Concrete acties om armoede en honger te verminderen (MD1), basiseducatie voorzien 

(MD2), het promoten van gelijkwaardigheid van geslacht en specifieke aandacht voor 

empowerment van vrouwen (MD3) dragen bij in de algemene levenskwaliteit van de 

sloppenwijkbewoners. Ook moet er moeite gedaan wordt om kindersterfte te verminderen 

(MD4), de gezondheid van moeders te verbeteren (MD5), moet er gevochten worden tegen 

HIV/AIDS (MD6) en is een globaal partnerschap voor ontwikkeling (MD8) noodzakelijk om 

verandering te creëren.  

Sindsdien is ondanks deze doelstellingen het aantal sloppenwijkbewoners wereldwijd gestegen 

met 60 miljoen (UNICEF, 2012) en blijft het thema ook vandaag een grote uitdaging voor de 

hele internationale gemeenschap.  

1.2 …en een complexe uitdaging  

Sloppenwijken vormen al sinds de jaren ’50, vooral voor lokale overheden, een grote uitdaging. 

Doorheen de geschiedenis werd er op verschillende manieren omgegaan met sloppenwijken. Zo 

zijn het upgraden van de sloppenwijk, het geven van huisvestingssubsidies, gedwongen 

huisuitzettingen en inwoners laten verhuizen naar publieke huisvesting, enkele mogelijke 

interventies. Elk van deze mogelijkheden heeft voor- en nadelen en elke optie moet voorzichtig 

onderzocht worden met het oog op toekomstige interventies in sloppenwijken (Rondinelli, 

1990; Wekesa, Styen & Otieno, 2011). 
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Een actieve overheid 

In de jaren ’50 en ’60 bestond de algemene benadering ten op zichtte van sloppenwijken vooral 

uit resettlement. De bestaande behuizing werd vernietigd en de inwoners kregen onderdak in 

publieke huisvesting (Abott, 2002a; Rondinelli, 1990). Deze programma’s werden meestal 

gefinancierd door de centrale overheid of door publieke instellingen van financiën (Wekesa, 

Styen & Otieno, 2011). De veronderstelling was dat een nieuwe orde de waargenomen ellende 

en wanorde van in de sloppenwijken zou elimineren (Pugh, in Abott, 2002a). De realiteit was 

echter dat de urbanisatie, de informele huisvesting en de overbevolking escaleerde de volgende 

jaren. Het was in deze resettlementprogramma’s echter enorm moeilijk om voldoende 

infrastructuur en diensten te voorzien die voldeden aan de behoeften van de verplaatste 

bevolking. Omwille van een gebrek aan (passende) huisvestiging, diensten en werkgelegenheid, 

trokken vele mensen snel weg van de nieuwe woonprojecten, terug naar het centrum van de stad 

(Rondinelli, 1990). Hoewel de graad van slagen varieerde in de verschillende projecten, kan er 

over het algemeen toch geconstateerd worden dat zulke huisvestingsprogramma’s niet slaagden 

in hun opzet. De sloppenwijkbewoners hebben immers niet het recht om over hun eigen lot te 

beslissen. Hun zelfbeschikkingsrecht is binnen deze benadering ondermaats. Een antwoord op 

deze moeilijkheid kwam er met het idee van sites-and-services, een vorm van indirecte publieke 

huisvesting. De inwoners kregen grond ter beschikking, met de nodige nutsvoorzieningen al 

aanwezig, waarop ze op hun eigen tempo zelf hun woonst op konden bouwen (Davis, 2006; 

Wekesa, Styen & Otieno, 2011).  

Upgrading als veelzijdige interventiemethode 

In de late jaren ’60 en vroege jaren ’70 formuleerden John F. C. Turner en andere academici een 

sterke kritiek op de grote interveniërende rol van de overheid (Abott, 2002a). Zij stonden 

vijandig tegenover de bureaucratie en vertrokken eerder vanuit de idee van “development from 

below” (Werlin, 1999, p 1523).  

If governments can rid existing slums of unsanitary human waste, … , they need not 

worry about shanty dwellings.  Because ‘squatters’ often showed great organisational 

skills in their land management, they could be trusted to maintain the infrastructure that 

was provided. (Turner, in Werlin, 1999, p. 1523-1524)  

Ze namen een open houding aan ten opzichte van de betreffende gemeenschap en pleitten voor 

een bottom-up, participatieve benadering. Een wetenschappelijke en dwingende administratie 

zagen zij liever niet (Werlin, 1999) en dus riepen ze op tot een verschuiving van een sterk 

interveniërende rol van de overheid, naar een grote rol voor de bewoners zelf (Abott, 2002a). 

Gebaseerd op zijn observaties in Peru argumenteerde Turner (in Werlin, 1999) bijgevolg dat de 

oplossing niet het slopen van sloppenwijken is, maar dat de oplossing het upgraden van de wijk 
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is. Hiermee wordt er gesuggereerd dat als de woonomgeving van de sloppenwijkbewoners 

verder ontwikkeld wordt, de leefomstandigheden van de meeste bewoners gelijklopend 

verbeteren (Werlin, 1999). Onder impuls van deze academici werden er in de jaren’70, onder 

leiding en financiering van de Wereldbank, in verschillende landen upgradingsacties opgezet 

om zo het leven van miljoenen mensen in sloppenwijken proberen te verbeteren (Rondinelli, 

1990; Werlin, 1999). Omwille van verschillende redenen leek upgrading een goede oplossing te 

zijn. Ten eerste bleek het een goedkope wijze om om te gaan met de problematiek van 

sloppenwijken. De kosten van het bouwen van nieuwe woonunits rijst immers ver boven die van 

het upgraden van reeds bestaande sloppenwijken uit (Rondinelli, 1990; Werlin, 1999). De 

economische kost werd eveneens verlaagd, omdat de bewoners dicht bij de bronnen van 

werkgelegenheid konden blijven wonen. Verder werd er, in plaats van voor gedwongen 

uitzettingen gekozen voor upgrading, omdat de mogelijke gewelddadige of politieke reactie op 

ontruimingen omzeild werd op die manier. Tot slot was er dankzij upgradingsprojecten geen 

verstoring van de bestaande sociale of etnische patronen (Werlin, 1999).  

Op zijn meest elementaire niveau gaat het in het upgraden van sloppenwijken over 

verbeteringen aanbrengen in de fysieke infrastructuur van de sloppenwijk. Dit gaat dan over 

investeren in watervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen, afvalverwerking, sanitaire 

voorzieningen, enzovoort (Abott, 2002a; Wekesa, Styen & Otieno, 2011). De vraag hierbij is 

echter wat de relatie is tussen de aspecten van fysieke ontwikkeling en andere facetten van 

sociale en economische ontwikkeling. De benadering is meestal sterk mechanistisch. 

Individuele elementen van upgrading worden vaak onafhankelijk beschouwd van andere 

componenten (Abott, 2002a). Deze vroege upgradingsprojecten waren eerder “unconnected 

projects at neighbourhoods level, rather than a policy or programmatic approach” (Wekesa, 

Styen & Otieno, 2011, p. 242). Naderhand werd er echter meer aandacht geschonken aan andere 

aspecten en ontstonden er verschillende varianten in de upgrading van sloppenwijken. Zo is 

bijvoorbeeld een project-gerelateerde vorm van upgrading; micro-planning op 

gemeenschapsniveau (Abott, 2002a, 2002b). In deze vorm van upgrading is de participatie van 

de geviseerde gemeenschap het belangrijkste kenmerk. Gebaseerd op de projectcyclus, die 

globaal beschouwd bestaat uit de volgende stappen: initiatie, planning, ontwerp, implementatie 

en onderhoud, wordt het proces van upgrading ontwikkeld. De planningsfase staat volgens 

Hamdi en Goethert (in Abott, 2002a) centraal binnen deze benadering omdat deze stap de 

belangrijkste is om de betrokkenheid van de gemeenschap te verkrijgen. In deze fase worden 

volgens hen immers de beslissingen genomen en het volledige programma gedefinieerd. Als de 

inwoners enkel bij de implementatie betrokken zouden worden is het draagvlak minder groot 

(Minnery et al., 2013). Bepalen wie ‘de gemeenschap’ is en omgaan met deze gemeenschap is 

echter niet altijd even gemakkelijk (Abott, 2002a). Een andere upgradingsmethode die Abott 
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(2002a, 2002b) bespreekt is de creatie van een holistisch plan. Deze holistische benadering werd 

ontwikkeld in Belo Horizonte in Brazilië, vandaar ook wel de benaming Plano Global in het 

Portugees. Het programma is gebaseerd op het gebruik van geografische informatiesystemen 

(GIS) waarmee data verzameld wordt die de fysieke omgeving linkt met sociale en economische 

informatie over de mensen die leven in de sloppenwijk. Dit laat vervolgens verschillende 

analyses toe, waarop zones bepaald kunnen worden die buiten het normale planningsproces 

zouden moeten vallen. Deze analyse staat in theorie meer gerichte interventie toe, maar vergt 

veel financiële middelen en bepaalde technologische capaciteiten (Abbott, 2002a).  

Aanvankelijk leken de zelfhulp-upgradingsprojecten een groot succes te kennen, maar na 

verloop van tijd werden ze sterk bekritiseerd. Voor succesvolle upgrading is volgens Werlin 

(1999) immers een krachtige bureaucratie noodzakelijk. Dit belang van institutionele 

omkadering benadrukken ook Van Horen (2004) en Minnery et al. (2013). Zij geven 

schematisch (zie figuur 1) de elementen van upgrading weer en integreren als laatste 

overkoepelende element: institutionele hervormingen.  

 

Fig. 1. Elementen van upgrading (Van Horen, 2004) 
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Het schema begint op het meest elementaire niveau dat zich focust op de fysieke infrastructuur, 

zoals het verharden van straten of het aanleggen van afvalwaterkanaaltjes. Vaker bestaan 

upgradingsprojecten hieruit, maar wordt eveneens de kwaliteit van de aanwezige huisvesting 

verbeterd. Vervolgens kunnen er eveneens stappen ondernomen worden om onder andere te 

voorzien in duurzame arbeid en om de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren. 

Andere programma’s voorzien dan weer regelingen betreffende landrechten. Van Horen (2004) 

en Minnery et al. (2013) geven echter aan dat de voorziening en verbetering van huisvesting, 

infrastructuur en sociale faciliteiten maar een deel van de oplossing is. Een brede aanpak omvat 

immers ook de creatie van een lokaal economische basis door ontwikkeling van relevante 

kennis en vaardigheden, en het versterken van relaties tussen middenveldorganisaties, 

ondersteunende ngo’s en structuren van de lokale overheid. Nog meer geavanceerde 

benaderingen van upgrading trachten ook het bestuurlijk niveau te hervormen met oog op de 

invoering van meer ondersteunende institutionele regelingen. Deze laatste benaderingswijze is 

volgens de auteurs van kritiek belang. Het is immers enorm belangrijk dat de lokale overheid de 

juiste middelen inzet om structureel basisdiensten te kunnen onderhouden en verbeteren, en dat 

zij dankzij hervormingen in wettelijke en regelgevende kaders de verbeteringen in 

sloppenwijken ondersteunen. 

Zo blijkt maar dat de term upgrading geen eenduidige definitie kent. “It applies to any sector-

based intervention in the settlement that results in a quantifiable improvement in the quality of 

life of the residents affected” (Abott, 2002a, p. 307) 

Formele eigendomsrechten over land 

Vanaf de jaren ’80 ontwikkelde zich er een debat over formele landrechten, dat ook nu nog 

actief gevoerd wordt (Wendt, 1997). Vele sloppenwijken zijn zonder toestemming gebouwd en 

bevinden zich op land van de overheid of op privaat land. Sloppenwijkbewoners hebben dus 

maar al te vaak geen officieel eigendomsrecht over het land waarop ze wonen. Dit gebrek aan 

formele eigendomsrechten speelt in upgradingsprojecten vaak een grote rol. Het wordt meestal 

zelfs beschouwd als een grote belemmering, zowel door de residenten zelf als door 

buitenstaanders, om te investeren in de upgrading van de sloppenwijk. “The residents are 

constantly under threat of eviction from absentee land and house owners. Hence they cannot 

invest their time or resources to develop their dwellings” (Wekesa, Styen & Otieno, 2011, p. 

242).  

Er wordt op verschillende manieren omgegaan met dit gebrek aan formele landrechten. De 

gangbare manier vandaag de dag is dat het land geregulariseerd wordt volgens de idee van het 

individueel eigendomsrecht. Concreet houdt dit in dat elke bewoner als het ware de 

overheidsgrond waarop hij woont of die hij gebruikt, officieel in bezit krijgt van het beleid. De 
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Soto speelt hier vanaf de jaren ’90 een voortrekkersrol in door te stellen dat de arme 

meerderheid arm is omwille van het gebrek aan formele rechten over dingen die ze eigenlijk al 

bezitten:  

The poor inhabitants of these nations– five sixths of humanity – do have things, but they 

lack the process to represent their property and create capital. They have houses but not 

titles; crops but not deeds; businesses but not statutes of incorporation (de Soto, in 

Sjaastad & Cousins, 2008, p. 1).  

Het geven van individuele eigendomsrechten zou volgens hem rechtstreeks leiden tot een 

grotere gelijkheid met weinig tot geen kosten voor de overheid (Davis, 2006).  

Deze vorm van landregularisatie heeft echter geen duidelijk theoretische basis, maar reflecteert 

een wereldbeeld dat gebaseerd is op het westerse kapitalistische model van individueel 

eigendomsrecht over land (Abott, 2002a). De minimale staat die de Soto, net zoals Turner, hier 

voorstelt is volgens Werlin (1990) een gevaarlijke illusie. Werlin volgt zowel de Soto als Turner 

in hun wantrouwen tegenover de overheid, want bijvoorbeeld het beperken van grondbezit, 

gedwongen uitzettingen en controle over de huurprijzen zijn gangbare overheidspraktijken in 

vele landen. Maar waar Turner pleit voor een volledige bottom-up benadering volgt Werlin 

eerder de Soto die aangeeft dat “what needed is not ‘less government’, but ‘better government’” 

(in Werlin, 1999, p. 1531). Werlin vindt het upgraden van sloppenwijken wel een waardevol 

objectief, maar “to suggest that it is going to happen by ‘formalising the informal system’, 

without overcoming the problem emanating from such a system, is certainly a myth” (Werlin, 

1999, p. 1531). Ook Mitchell (2006) ontkracht de algemene positieve teneur van de Soto. 

Private eigendomsrechten leiden immers niet steeds tot voordelen en er dient rekening gehouden 

te worden met de specifieke omstandigheden van elke omgeving. Verder geeft Geoffrey Payne 

(in Davis, 2006) aan dat het toekennen van individuele landrechten een tweesnijdend zwaard is. 

For owners it represents their formal incorporation into the official city, and the chance 

to realize what may be a dramatically increased asset. For tenants, or those unable to 

pay the additional taxes that usually follow, it may push them off the housing ladder 

altogether” (p. 80). 

De formalisatie komt ten goede aan meer vermogende mensen, maar is een ramp voor armen, 

speciaal voor hen die het zich simpelweg niet kunnen veroorloven om volledig geïntegreerd te 

worden in het legale systeem (Davis, 2006). Immers als het systeem verandert in een strikt 

systeem met de doelstelling van volledige legalisering, zoals voorgesteld door de Soto, zijn er 

geen andere opties over voor die mensen die niet kunnen deelnemen aan de duurdere formele 
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markt. Voor zulke mensen is er in deze markt zeer duidelijk geen ruimte (Davis, 2006; Handzic, 

2010). 

Desondanks blijft de theorie van de Soto immens populair. Het geven van individuele 

landrechten belooft immers aanzienlijke maatschappelijke voordelen zonder enige opmerkelijke 

kost en pompt zo nieuw leven in het zelfhulp-idee van de Wereldbank. Het systeem past perfect 

in de dominante neoliberale, anti-staatsideologie die de heersende macht kan versterken en is 

aantrekkelijk voor lokale overheden omdat het hen meer stabiliteit, stemmen en belastingen 

belooft voor zeer weinig kosten (Davis, 2006; Handzic, 2010).  

Naar een participatieve benadering  

Een structurele aanpak met de betrokkenheid van het lokale beleid is noodzakelijk om met de 

problematiek van sloppenwijken om te kunnen gaan, maar een volledig gecentraliseerde top-

down benadering is eveneens problematisch. De participatie van de gemeenschap is immers 

essentieel. Zonder wezenlijke ondersteuning van de lokale gemeenschap is duurzame upgrading 

enorm moeilijk, of zelfs onmogelijk (Minnery et al., 2013; Rondinelli, 1990; Werlin, 1990). 

Huchzermeyer (in Abott, 2002a) bespreekt deze twee fundamenteel verschillende types van 

interventie. Ze maakt een onderscheid tussen externally designed comprehensive upgrading en 

support-based interventions. De eerste vorm van upgrading beschrijft ze als kapitaalsintensieve 

interventies die binnen een relatief korte periode een illegale en onder-gestandaardiseerde 

omgeving proberen te transformeren in aanvaardbare standaarden. De upgrading zal meestal 

opgezet worden door externe instanties of de overheid. Zulke extern gedreven upgrading is 

volgens Huchzermeyer echter niet de oplossing. Ze biedt dan ook een alternatief aan dat zowel 

door de overheid, als door ngo’s of andere organisaties in gang gezet kan worden: support-

based interventions. Dit alternatief omvat vele elementen, maar één component benadrukt ze 

extra: “the strong commitment to community-driven development” (in Abbott, 2002a, p. 308). 

Het succes van deze programma’s is volgens haar gedreven door een reeks universeel 

toepasbare principes zoals: “trust in the abilities of the poor, with the aim, therefore, not to 

provide for them, but instead to increase the options open to them” (in Abbott, 2002a, p. 308). 

Gemeenschapsparticipatie zou volgens Huchzermeyer dus een sleutelcomponent moeten zijn in 

elk upgradingsproject. In heel de projectcyclus (initiatie, planning, ontwerp, implementatie en 

onderhoud) zou participatie van de betreffende gemeenschap geïntegreerd moeten worden 

(Abbott, 2002a). Een succesvolle participatie van de lokale gemeenschap in een 

upgradingproject is echter niet steeds vanzelfsprekend. Het gebrek aan opleiding en onderwijs 

van vele bewoners speelt hier zeker een rol in (Werlin, 1999). De leiders van de gemeenschap of 

gemeenschapsoudsten kunnen hierin wel een belangrijke plaats in nemen. Aangezien zij een 

groot vertrouwen hebben bij de inwoners slagen zij er vaak in om hen te motiveren om deel te 

nemen aan upgradingsprojecten. Dankzij hun hulp kan een hogere graad van betrokkenheid 
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meestal waargenomen worden (Minnery et al., 2013; Van Horen, 2004). Tot slot mag de sterke 

focus op participatie en de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschappen er niet voor 

zorgen dat de betreffende gemeenschap geïsoleerd geraakt en op die manier de fragmentatie van 

de stad in de hand werkt. Sloppenwijken vragen specifieke benaderingen, maar wel geïntegreerd 

in het bredere beleid van de stad (Abbott, 2002a). 

Hoewel het upgraden van sloppenwijken een van de meest effectieve methoden gebleken is, is 

het conceptuele kader dat in de jaren ’80 geformuleerd werd op dit moment gedateerd. Ondanks 

de vele, soms tegenvallende, ervaringen en de blijvende interesse van de internationale 

gemeenschap in de problematiek, is er tot nu toe geen echte poging gedaan om lessen te trekken 

uit de vele innovatieve upgradingspraktijken van het afgelopen decennium. Vele casestudies 

worden besproken in de literatuur, maar deze blijven vaak opzichzelfstaande analyses (Van 

Horen, 2004). Het omgaan met sloppenwijken in hun totaliteit blijft immers enorm moeilijk. De 

realiteit is dat sloppenwijken extreem divers en complex zijn en dat als een benadering 

succesvol wil zijn, deze met deze enorme diversiteit en complexiteit moet kunnen omgaan 

(Abbott, 2002a). De uitdaging is dus bijgevolg een realistische en effectieve manier vinden om 

het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek rond sloppenwijken. 

2 De kracht van cartografie 

Daar sloppenwijken vaak de minst onderzochte delen van de stad zijn, zijn representatieve data 

van geografische en demografische aard over deze wijken vaak schaars en zijn sloppenwijken 

zelden tot nooit terug te vinden op publieke of commerciële kaarten (Angeles et al., 2009; Carr-

Hill, 2012; Paar & Rekittke, 2011). Hoewel er vaak vele, soms zelfs honderdduizenden, mensen 

wonen in deze wijken, is er gewoon een grijze, witte of beige lege ruimte op de plaats van de 

sloppenwijk op de kaart terug te vinden (Paar & Rekittke, 2011). Zo is bijvoorbeeld in Accra, de 

hoofdstad van Ghana, de wijk Old Fadama niet terug te vinden op gewone kaarten. Old Fadama 

is één van de oudste en grootste sloppenwijken in de hoofdstad van Ghana met ongeveer 80 000 

inwoners (Streetfolders, n. d.). Op de kaart in figuur 2 is de wijk niet ingetekend, terwijl op de 

satellietfoto in figuur 3 duidelijk te zien is dat er bewoning is. 

 

Fig. 2. Old Fadama, een blinde vlek op de kaart in Accra, Ghana (www.accraexpat.com/maps). 

Old Fadama 
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Fig. 3. Satellietfoto van Old Fadama, Accra, Ghana (https://maps.google.com/). 

Old Fadama in Accra is geen alleenstaand geval, ook in Kenya, Bangladesh, Nigeria, Brazilië, 

India, Mexico, Zuid-Afrika en vele andere landen zijn zulke gigantische sloppenwijken terug te 

vinden die op geen enkele publieke of commerciële kaart staan. Recent is mapping, ofwel het 

letterlijk in kaart brengen van sloppenwijken echter in opmars. Vaak is het doel van deze 

gegevensverzameling niet zomaar het in kaart brengen van sloppenwijken, maar wel de 

upgrading van de wijk (Stellmacher, 2011). Er bestaan verschillende methoden om 

sloppenwijken in kaart te brengen, van hoogtechnologische oplossingen tot handmatig kaarten 

tekenen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. 

Orangi Town, Karachi, Pakistan 

In 1980 ging het Orangi Pilot Project (OPP) van start in Orangi Town in de periferie van 

Karachi, Pakistan
2
. In Orangi Town woonden op dat moment ongeveer 80 000 mensen. 

Aangezien de constructie van woningen in de wijk vooral stoelde op privé-initiatieven was de 

huisvestingsproblematiek er niet zo groot. Echter omdat de overheid amper tussenkwam in de 

wijk, was wel de constructie van riolerings- en afwateringssystemen problematisch. Daar de 

overheid over het algemeen afwezig was, werd er gezocht naar een methode om deze problemen 

in de wijk aan te pakken. Dr. Akhtar Hameed Khan, de directeur van het OPP, zette bijgevolg 

een alternatieve strategie voor ontwikkeling op vanuit de idee van ‘development from below’. 

De creatie van efficiënte lokale organisaties en de verspreiding van technologische 

vaardigheden onder de bevolking waren volgens hem de sleutel naar succes (Hasan & Vaidya, 

1986). In de jaren ’90 evolueerde het proces van mapping en documentatieverzameling, dat van 

start ging in 1982, naar een afgescheiden programma voor het in kaart brengen van Water, 

Sanitation and Hygiene (WASH) faciliteiten. In het Youth Training Programme werden 

                                                      
2
 De website van het onderzoeks- en opleidingsinstituut dat meewerkt aan het Orangi Pilot Project kan u 

terug vinden via deze link: www.oppinstitutions.org 
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enthousiaste scholieren, studenten en jong opgeleiden gerekruteerd en opgeleid om deze 

informatie te verzamelen en in kaart te brengen. Het doel van de mapping was drievoudig. Eerst 

en vooral werden de bestaande WASH faciliteiten gedocumenteerd, vervolgens kon er invloed 

uitgeoefend worden op de overheid die aan de hand van de verzamelde informatie zijn 

investeringen af kon stemmen op bestaande voorzieningen, en tenslotte is het belangrijk dat de 

gemeenschap zelf, dankzij de verzamelde gegevens, hun eigen positie versterkt. Het resultaat 

was dat plaatselijke overheid de nood inzag om deze initiatieven te ondersteunen in plaats van 

deze over te doen of gewoonweg te negeren (Hasan, 2006; Pervaiz, Rahman & Hasan, 2008).  

Cape Town, Zuid-Afrika 

In 1998 werden er, naar voorbeeld van het upgradingsprogramma in Bel Horizonte in Brazilië, 

in Zuid-Afrika twee sloppenwijken met samen ongeveer 10 000 inwoners in kaart gebracht. De 

creatie van een GIS gebaseerde dataset vormde de kern van het upgradingsprogramma. Het idee 

was immers dat grootschalige en repliceerbare upgrading enkel mogelijk is met behulp van 

spatial information technology. Het primaire objectief van de upgrading bleef echter wel de 

sociale en economische ontwikkeling van de inwoners en dus werd de GIS database niet enkel 

beschouwd als technisch hulpmiddel voor de fysieke infrastructuur. De database werd eerder 

gezien  

as a tool that liberates local authorities, communities and professionals from the 

constraints of paper-based space, and allows for the interaction between the spatial and 

physical elements on the one hand, and the social and economic opportunities on the 

other, in a three-dimensional virtual environment (Abbot, 2003, p. 578).  

Aan de hand van de GIS database was een betere interactie mogelijk tussen alle partijen om aan 

het veelzijdige karakter van informele huisvestigingszones tegemoet te komen. Doordat 

gedetailleerde informatie nu voorhanden was voor de plaatselijke gemeenschap zelf, werd het 

mogelijk om deze te gebruiken in hun onderhandelingen met de autoriteiten. Het was echter wel 

zo dat de mate waarin de gemeenschap controle kon nemen over het datamanagementproces 

gelimiteerd was (dit in tegenstelling tot het nemen van het ownership over de data zelf). Dit 

omwille van gebrek aan kennis en resources om de technologie over te nemen (Abbott, 2003). 

Kibera, Nairobi, Kenia 

Map Kibera is een mappingproject dat opgezet werd in de sloppenwijk Kibera in Nairobi, de 

hoofdstad van Kenia
3
. Kibera is één van de grootste sloppenwijken in de wereld met een 

geschatte populatie van 190 000 tot zelfs één miljoen inwoners. Het project ging in 2009 van 

start met als doel de onzichtbaarheid van de inwoners van Kibera aan te pakken. Kibera was 

                                                      
3
 De link naar de projectwebsite van Map Kibera: www.mapkibera.org 
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echter niet echt unmapped. De vele onderzoekers in Kibera brachten er zeker delen van in kaart. 

Het probleem was echter dat de verzamelde informatie niet gedeeld werd en de lokale bewoners 

geen enkele impact zagen van deze projecten of onderzoeken. Dit liet bijgevolg de lokale 

gemeenschap in de onmogelijkheid om de verzamelde informatie te gebruiken om zo problemen 

op te lossen in Kibera. Ze kunnen met andere woorden dus niet participeren in de discussie over 

hoe de omstandigheden in Kibera te veranderen. De grondleggers van Map Kibera wilden hierin 

verandering brengen. In samenwerking met drie plaatselijke organisaties werd er een groep 

jongeren geselecteerd en opgeleid. Op twee dagen tijd leerden ze werken met GPS-toestellen en 

de software waarmee de verzamelde coördinaten op een open-source kaart, gekend als 

OpenStreetMap (OSM)
4
, geplaatst worden. In de drie opeenvolgende weken verzamelden ze 

allerlei geografische informatie over Kibera. Ze brachten waterbronnen, toiletten, 

gezondheidszorg, kappers, kerken, en nog veel meer in kaart. Sinds deze initiële fase, kende het 

project een enorme groei. Zo werden er bijvoorbeeld twee andere projecten opgehangen aan 

Map Kibera die het gebruik van de kaart probeerden te verbreden en de creatie van een 

community information platform stimuleerden. Het eerste project was Voice of Kibera een 

project waarbij de inwoners van Kibera aan de hand van sms’jes evenementen en 

gebeurtenissen konden sturen naar een centraal platform. Het tweede project dat opgezet werd 

was het Kibera News Network (KNN), een initiatief voor videojournalistiek dat korte 

documentaires en nieuws over Kibera verspreidt op een YouTube kanaal (Berdou, 2011; Hagen, 

2011; Stellmacher, 2011). 

Rishi Aurobindo Colony, Calcutta, India 

Het project Awaz vond plaats in de Rishi Aurobindo Colony in Calcutta in India. Onder impuls 

van UNICEF en de lokale ngo Prayasam werd er in 2010 van start gegaan met het in kaart 

brengen van de sloppenwijk met ongeveer 9000 inwoners. Via een participatief proces 

verzamelden kinderen uit de sloppenwijk gedetailleerde informatie over de woningen, de straten 

en steegjes, tempels, bomen, waterpompen en vele andere dingen. Aan de hand van deze 

gegevens creëerden de kinderen een kleurrijke, handgetekende kaart op een groot blad papier. In 

een volgende stap werd er gebruik gemaakt van innovatieve mobiele telefonische technologie 

die ontwikkeld werd door Matt Berg van het Columbia University’s Earth Institute. Dankzij 

deze technologie waren de kinderen ook in staat demografische data, zoals geslacht, leeftijd en 

gezondheid, te verzamelen. De verzamelde informatie zal op Google Earth geplaatst worden 

met volgende redenering in het achterhoofd: “With this map, everyone in the world will know 

we are here”. Het is echter niet enkel deze fysieke weergave die voor de inwoners belangrijk is. 

Door de lokale autoriteiten te benaderen en hen te confronteren met de kaart, hopen de inwoners 

                                                      
4
 OpenStreetMap of OSM is een project met als doel een vrij beschikbare en vrij bewerkbare online kaart 

van de wereld te maken. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de informatie 

steunt volledig op vrijwilligers. De kaart is terug te vinden op www.openstreetmap.org 
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ook hun levensomstandigheden te verbeteren. Ze zijn er ondertussen bijvoorbeeld in geslaagd 

om lantaarns te plaatsen op donkere plaatsen in de wijk. De verzamelde data worden eveneens 

gebruikt om informatie over malaria te verspreiden, om kennis over hygiëne door te geven, voor 

de inentingscampagnes tegen polio te organiseren en voor vele andere doelen (Coulter, 2011).  

2.1 Een verbetering van de levenskwaliteit 

In elk besproken voorbeeld lijkt de belangrijkste reden van het in kaart brengen van de 

sloppenwijk dezelfde te zijn. Het doel is in elk project niet het in kaart brengen zelf, maar wel 

de levenskwaliteit van de sloppenwijkbewoners te verbeteren. De manier waarop dit gebeurt is 

echter niet overal hetzelfde. Zo zijn er in de gegeven voorbeelden duidelijk verschillende 

benaderingswijzen op te merken. In Pakistan werd er vooral gefocust op het in kaart brengen 

van WASH-faciliteiten om deze dan later ook te verbeteren, in Zuid-Afrika werd er gewerkt met 

een extern opgezette GIS database om ontwikkeling te ondersteunen en in Kenia en India stond 

de participatie van de lokale gemeenschap centraal, met in Kenia een duidelijke focus op de 

openbaarheid van de verzamelde gegevens. Dat het via mapping en ruimtelijke analyse mogelijk 

is om bij te dragen aan een betere levenskwaliteit voor sloppenwijkbewoners blijkt duidelijk uit 

de verschillende mapping-projecten. Een rapport van UNICEF (2012) vindt deze informatie 

zelfs van vitaal belang om een dieper inzicht te krijgen in de realiteit van het stedelijk leven. 

Ook Stellmacher (2011) wijst erop dat het onmogelijk is om een genuanceerde discussie te 

voeren over de wijze waarop het leven van de inwoners van sloppenwijken verbeterd kan 

worden, zonder basiskennis over de geografie en de hulpbronnen van sloppenwijken.  

De vraag is nu echter hoe een kaart precies kan bijdragen in de verbetering van de 

levenskwaliteit van sloppenwijkbewoners. Een eerste belangrijk punt is dat dankzij het in kaart 

brengen van de sloppenwijk de zichtbaarheid van de wijk vergroot wordt. Waar voorheen de 

sloppenwijk nog een blinde vlek op de kaart vormde, maken de inwoners door op de kaart staan 

nu echt deel uit van de stad. Doordat ze op de kaart staan lopen de inwoners minder het risico 

om uit het oog verloren te worden en hulpverlening te missen (Carr-Hill, 2012) en krijgen ze 

een sterkere positie in onderhandelingen met de lokale autoriteiten (Pervaiz, Rahman & Hasan, 

2008). Vervolgens is een kaart een enorm hulpmiddel in het planningsproces van de 

sloppenwijk. Een kaart is een weergave van de werkelijkheid, belangrijke plaatsen of points of 

intrest (POI’s) zoals de toiletblokken, de straatverlichting, de straten, en anderen kunnen 

allemaal gerepresenteerd worden op de kaart door symbolen en tekens. Een kaart van de reeds 

aanwezige voorzieningen is zeer belangrijk omdat het toekomstige planningsproces erop kan 

afgestemd worden. Zo kunnen de voorziene middelen efficiënter ingezet worden en kan de 

toelevering van diensten en de inplanting van projecten verbeterd worden (Paar & Rekittke, 

2011). Een derde belangrijk aspect is empowerment. Verschillende mapping-projecten hebben 

specifiek het empoweren van de sloppenwijkbewoners als doel voor ogen. Empowerment is 
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“een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen 

op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen 

van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie” (Van Regenmortel, 2002, p. 76). In 

het ene project is het empowerment-idee wat sterker aanwezig dan in het andere, de graad van 

participatie van de inwoners in het mapping-project is immers in elk project anders.  

Bestaande literatuur geeft verschillende antwoorden op de vraag hoe een kaart precies kan 

bijdragen in de verbetering van de levenskwaliteit van sloppenwijkbewoners, echter in het 

onderdeel ‘Resultaten’ van dit onderzoek zal deze vraag verder uitgewerkt worden.  

2.2 Kritische noot 

Kaarten maken gaat over orde creëren. Kaarten helpen ons met het ordenen van dingen en 

ideeën in patronen die ons helpen een begrip van de wereld om ons heen te krijgen. Het zijn 

instrumenten die ons helpen de wereld te structureren (Harley, 1988; Lithgow, 2008). 

Overheden gebruiken kaarten bijvoorbeeld als methode om meer controle te verwerven. Een 

kaart is immers een vereenvoudiging van de werkelijkheid die hun toelaat de samenleving beter 

te begrijpen. Omdat staten vaak een veelheid aan gemeenschappen moeten hanteren, doen ze via 

simplificatie een poging om de bestaande diversiteit te laten afnemen en hun macht te vestigen. 

Een kaart is voor hen dus een ideale basis om het beleid op te stoelen en versterkt hun 

machtspositie (Scott, 1998).  

De kritische cartografie veronderstelt “that maps make reality as much as they represent it” 

(Crampton & Krygier, 2006, p. 15). Dat kaarten niet enkel de waarheid representeren, maar ook 

maken blijkt uit twee disputen die ontstonden door fouten op de onlinekaart Google Maps
5
. 

Doordat de grens tussen Nicaragua en Costa Rica verkeerd ingetekend was op Google Maps 

kwam het bijna tot een gewapend conflict in de grensregio. Ook het feit dat Google Maps een 

eilandje voor de Marokkaanse kust aan Spanje toewees, zorgde voor hevige discussie 

(Schlesinger, 2010). In deze twee voorbeelden blijkt duidelijk de link tussen cartografie en 

macht, de link die de basis legt van de kritische cartografie. Kaarten worden binnen deze 

stroming beschouwd als actief: ze construeren actief kennis, oefenen macht uit en kunnen een 

krachtig middel voor sociale verandering zijn (Crampton & Krygier, 2006). Hoewel vele 

mensen het gevoel hebben dat kaarten gewoon de realiteit weergeven, zijn kaarten niet neutraal 

en waardenvrij (Harley, 1988). Een kaart is een visuele representatie van de realiteit en dus een 

interpretatie van de werkelijkheid. 

Waar vroeger cartografie enkel maar bestemd was voor een eliteclubje, ontglipt deze nu echter 

aan hun controle. Twee belangrijke ontwikkelingen zijn op te merken in de recente geschiedenis 

                                                      
5
 Terug te vinden via deze link: http://maps.google.be 



 

19 

 

van de cartografie. Ten eerste is het zo dat je voor het maken van kaarten vandaag de dag geen 

expert meer hoeft te zijn. Iedereen met een computer en internetverbinding kan aan de slag gaan 

om zijn eigen kaarten te maken. Niet zozeer de ontwikkeling van nieuwe en 

gebruiksvriendelijke software zorgt hier voor, maar wel de ontwikkeling van nieuwe methoden 

om kaarten te maken zoals open source collaborative tools, mobile mapping applications en 

geotagging. Een kanttekening die hierbij echter wel gemaakt dient te worden is dat deze 

methoden enkel mogelijk zijn als mensen toegang hebben tot het internet, een computer die 

krachtig genoeg is om de software te gebruiken, … maar vooral het beschikken over de nodige 

kennis om er mee om te gaan is noodzakelijk (Carmpton & Krygier, 2006). Hoewel de toegang 

niet gelijk is voor iedereen bevestigt ook UNICEF (2012) de trend. Vooral voor jonge mensen, 

geboren na 1980, is informatie- en communicatietechnologie (ICT) een ontwikkeling met een 

grote impact. Over heel de wereld maken jongeren gebruik van de kracht van ICT om hun leven 

en dat van anderen te verbeteren.  

Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat door deze evolutie, niet enkel de elite meer het 

monopolie heeft over de macht die samen hangt met geografische kennis.  

One might expect a critique of the politics of mapping to weaken the power of the map 

and to work against a transition putting maps into more people’s hands. But just the 

opposite has happened. If the map is a specific set of power-knowledge claims, then not 

only the state but others could make competing and equally powerful claims (Crampton 

& Krygier, 2006, p. 12). 

Crampton en Kyrgier (2006) zien in deze ontwikkelingen een evolutie naar ongedisciplineerde 

vormen van cartografie. Waar voor deze nieuwe ontwikkelingen cartografie gelieerd werd aan 

beheersing, disciplinering, macht en controle, kan cartografie dankzij de beschreven evoluties in 

verschillende gevallen gekoppeld word aan emancipatie en empowerment van de voorheen 

overheerste populatie.   
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Methodologie 

1 Onderzoeksvragen  

De vraag waarop in dit onderzoek een antwoord gezocht wordt is: Welke betekenis heeft het 

letterlijk in kaart brengen van een sloppenwijk voor zijn inwoners? Omdat deze 

onderzoeksvraag vrij algemeen is, werden er concretere deelvragen opgesteld om zo tot een 

antwoord te komen op de algemene vraag. Gebaseerd op de volgende vier deelvragen werd het 

onderzoek uitgevoerd: 

 Wat zijn de mogelijke redenen dat sloppenwijken niet op een ‘gewone kaart’ staan? 

 Op welke manier zou een publieke kaart van een sloppenwijk ten goede kunnen komen 

aan sloppenwijkbewoners? 

 Wat zijn de negatieve punten van het publiekelijk in kaart brengen van sloppenwijken?  

 Op welke manier gebeurt het in kaart brengen van een sloppenwijk het beste? Of 

gebeurt het beter niet? 

Met behulp van de antwoorden op deze vragen zal in de loop van het onderzoek getracht 

worden om tot een besluit te komen als antwoord op de hoofdvraag.  

2 Onderzoeksopzet 

Een kwalitatief veldonderzoek werd beschouwd als de beste wijze om een antwoord te kunnen 

bieden op voorgaande onderzoeksvragen. Dit kwalitatief veldonderzoek werd uitgevoerd in 

Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, en bestond uit focusgroepen, open interviews met 

sleutelinformanten en andere eerder informeel verzamelde informatie over het thema. Deze 

triangulatie-aanpak, het combineren van verschillende onderzoeksmethoden, werd gebruikt 

omdat het begrip in het onderwerp op die manier vergroot wordt (Swanborn, 1994). 

De grote sterkte van het voeren van een veldonderzoek is de nabijheid van de onderzoeker bij 

zijn onderzoekssubject (Gesquière & Staesssens, 2000; Grills, 1998). De onderzoeker ontdekt 

als het ware de wereld van de andere door er zelf in te staan. “By going to ‘where the action is’, 

the field researcher pursues an intimate familiarity with ‘the world of the other’, through getting 

close to the dilemmas, frustrations, routines, relationships, and risks that are part of everyday 

life” (Grills, 1998, p.4). Op die manier kan er diepgaand onderzoek gevoerd worden, worden 

verborgen patronen blootgelegd en resultaten getoond die niet bereikt kunnen worden met 

andere onderzoeksstrategieën die de sociale wereld op een afstand houden (Gesquière & 

Staesssens, 2000; Grills, 1998). Met deze argumenten in het achterhoofd, is het voeren van een 

veldonderzoek bij deze vraagstelling zeker een toegevoegde waarde. Het veldonderzoek dat hier 

uitgevoerd werd, was van kwalitatieve aard. Kwalitatief onderzoek leent zich immers uitstekend 
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om specifieke gevoelens, opvattingen en oorzaken van bepaald gedrag na te gaan en zo de 

complexiteit en diversiteit van de werkelijkheid te onderzoeken. Het is de ideale 

onderzoekswijze om exploratief en descriptief onderzoek te voeren waarin ruimte is voor 

onvoorziene opinies en omstandigheden (Maso, & Smaling, 1998).  

Bij het voeren van een kwalitatief veldonderzoek zijn er echter een paar zaken waar de 

onderzoeker zich bewust van moet zijn. Zo worden gegevens verzameld via een ‘relatie tussen 

onderzoeker en onderzochte’, waarin de subjectiviteit van beiden een grote rol speelt (Gesquière 

& Staesssens, 2000; de Boer & Smaling, 2011). Ook de zogenaamde interobserver reliability 

speelt een rol (Lecompte & Goetz, in Gesquière & Staesssens, 2000). De interpretatie van de 

data is immers niet intersubjectief; verschillende interpretatoren zullen tot verschillende 

resultaten komen (Kvale, 1994). Om deze redenen is het belangrijk dat de onderzoeker gericht 

omgaat met de verzamelde gegevens en zijn momenten van reflectie onontbeerlijk in het 

onderzoek. Verder ontstaat er tijdens het uitvoeren van veldonderzoek vaak enige vorm van 

familiariteit, waardoor er een risico ontstaat op overidentificatie of over-rapport. Gesquière & 

Staesssens (2000) geven hierbij aan dat het belangrijk is, in het belang van het onderzoek, dat de 

onderzoeker in zekere zin een cultural stranger blijft. Door een te nauw contact met de ene sluit 

men immers de toegang tot anderen af. Een ander obstakel in de uitvoering van een 

veldonderzoek is de taal. Vaak zal de onderzoeker niet beschikken over de nodige vaardigheden 

om op een zelfstandige wijze het onderzoek uit te voeren en maakt hij dan ook gebruik van een 

tolk om de nodige data te verzamelen. Dit betekent dat in de dataverzamelingsfase continu 

nagegaan moet worden of het standpunt van de onderzoekssubjecten goed begrepen wordt 

(Gesquière & Staesssens, 2000). Tot slot bestaat er, aangezien het veldwerk plaatsvindt in een 

zeer specifieke context, ook nog het gevaar tot overgeneralisering (Kvale, 1994). De 

specificiteit van de context waarin de onderzoeksresultaten tot stand gekomen zijn, moeten dus 

zodanig uitgelegd worden dat de resultaten ook overgedragen kunnen worden op situaties met 

gelijkaardige contextuele kenmerken (Guba, in Gesquière & Staesssens, 2000). 

2.1 Focusgroepgesprekken 

Een focusgroep is een interview waarin een kleine groep van stakeholders bevraagd wordt met 

betrekking tot een bepaald onderwerp. De onderzoeksmethode geeft de deelnemers de ruimte 

om in interactie te treden met elkaar, waardoor de achterliggende redeneringen en gedachten 

bloot gelegd worden waarop mensen hun hardop verkondigde meningen baseren. Het voordeel 

van focusgroepen is dat er op een korte tijd vele meningen verzameld kunnen worden. 

Anderzijds kan het echter zijn dat één persoon het gesprek naar zich toe trekt en niet elke 

mening aan bod komt. De rol van de moderator is daarom in een focusgroepgesprek ook zeer 

belangrijk (Esterberg, 2002; Steyaert, 2006).  
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In het kader van dit onderzoek werden er 21 focusgroepen gevoerd. Van deze 21 focusgroepen 

werden er 20 met sloppenwijkbewoners gevoerd. Hieraan namen gemiddeld vijf respondenten 

deel, wat maakt dat er ongeveer 100 sloppenwijkbewoners bereikt werden. De overige 

focusgroep was er één met de OSM-gemeenschap van Bangladesh aan BUET, de Bangladesh 

University of Engineering and Technology.  

Van de 20 focusgroepgesprekken met sloppenwijkbewoners vonden er 19 discussies plaats in de 

eigen leefomgeving van de respondenten, in de sloppenwijk Korail in Dhaka. De meerderheid 

van de gesprekken vonden plaats buiten aan winkeltjes, theeplaatsen of gewoon voor de 

woningen van de respondenten. Het was een bewuste keuze van de onderzoeker om de discussie 

eerder spontaan op een openbare plaats te houden aangezien het onderzoeksonderwerp geen 

persoonlijke, maar een publieke materie aanbelangt. Op die manier stonden de gesprekken open 

voor toevallige passanten en geïnteresseerden, het nadeel was soms wel het komen en gaan van 

respondenten. Elke focusgroep werd gehouden in de aanwezigheid van een tolk. De persoon die 

als tolk optrad was een net afgestudeerde stedenbouwkundige die reeds samengewerkt had met 

onderzoekers in de sloppenwijk Korail. Naast deze 19 discussies met sloppenwijkbewoners van 

en in Korail werd er ook een focusgroep georganiseerd met sloppenwijkbewoners van de Rayer 

Bazar Slum. Deze focusgroep vond plaats bij een sleutelinformant thuis die tegelijkertijd ook 

als tolk optrad. Tijdens al deze focusgroepgesprekken werden schriftelijke notities genomen, die 

later digitaal uitgetypt werden. 

Aan de focusgroep met de plaatselijke OSM-gemeenschap namen zes personen deel. Deze 

focusgroep gebeurde in tegenstelling tot de focusgroepen met sloppenwijkbewoners in het 

Engels, zonder tolk. Er werd een geluidsopname gemaakt die nadien getranscribeerd werd.  

2.2 Open interviews met sleutelinformanten 

Het voeren van een persoonlijk gesprek met een geselecteerde respondent waarin door het 

stellen van open vragen informatie verzameld wordt, noemt men een open interview. Open 

interviews worden gebruikt om informatie te verzamelen over gebeurtenissen, situaties, 

gedragingen en personen en om onderliggende oriëntaties, meningen, attitudes, kenniselementen 

en verwachtingen vast te stellen. De onderzoeker heeft verder de ruimte om in te spelen op de 

situatie en om verder door te vragen bij onduidelijkheden (Hutjes & van Buuren, 2007; 

Migchelbrink, 2006).  

In totaal werden er tien open interviews met sleutelinformanten afgenomen. Deze personen 

werden geselecteerd omdat ze omwille van hun eigen onderzoek of ervaring, interessante 

informatie konden bieden met betrekking tot het onderzoeksonderwerp. Een overzicht vindt u 

terug in bijlage 2. Een eerste groep respondenten bestaat uit onderzoekers en academici 

verbonden aan verschillende universiteiten (TU Dortmund, BUET, Dhaka University, BRAC 
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University) en het Centre of Urban Studies (CUS) met onderzoekservaring en expertise in het 

onderzoeksdomein. De andere groep respondenten zijn personen die professioneel betrokken 

zijn of waren op het thema. 

Deze respondenten werden geselecteerd op basis van doorverwijzingen en toevallige 

ontmoetingen, de zogenaamde sneeuwbalmethode. Twee gesprekken werden opgenomen met 

een geluidsrecorder, van de andere interviews werden schriftelijk notities genomen. Elke 

gesprek werd later digitaal uitgeschreven.  

2.3 Informele dataverzameling 

Naast het voeren van focusgroepen en interviews met sleutelinformanten werd er nog heel wat 

nuttige informatie verzameld op een eerder informele manier. In bijlage 3 vindt u een overzicht 

terug van de ondernomen activiteiten. Interessante verkregen informatie werd achteraf 

zorgvuldig genoteerd.  

3 Analyse 

Om tot een goede analyse van de verzamelde gegevens te komen, moet alles aandachtig 

gelezen, gecategoriseerd en systematisch vergeleken worden. Al de data van het kwalitatief 

veldonderzoek werd bijgevolg onderworpen aan een kwalitatieve analyse die gebaseerd is op de 

thematische analyse van Braun en Clarke (2006) en de kwalitatieve inhoudsanalyse van 

Mayring (2000) en Zhang en Wildemuth (2009). Hierdoor is de onderzoeker in staat patronen te 

identificeren, analyseren en rapporteren (Braun & Clarke, 2006). Verder worden deze vormen 

van analyse uitermate geschikt bevonden om grote hoeveelheden kwalitatief 

onderzoeksmateriaal te verwerken (Mayring, 2000) en staan ze onderzoekers toe om de sociale 

realiteit op een subjectieve, maar toch wetenschappelijke manier te begrijpen (Zhang en 

Wildemuth, 2009).  

In eerste instantie dompelde de onderzoeker zich als het ware onder in de verzamelde gegevens. 

Het digitaliseren van de manueel genomen notities en de geluidsbestanden was hierin een 

belangrijke factor. De onderzoeker ontwikkelde dankzij deze transcriptie een veel grondiger 

inzicht in de verkregen data (Braun & Clarke, 2006). 

Vervolgens vond een eerste selectie van relevante informatie plaats. Zowel de interviews als de 

focusgroepen werden bijna integraal gebruikt en uit de informeel verzamelde data werd de 

adequate informatie gefilterd. Hierop vond een eerste codering plaats. Elk globaal thema dat 

betekenisvol leek voor de analist en verwees naar “the most basic segment, or element, of the 

raw data or information that can be assessed in a meaningful way regarding the phenomenon” 

(Boyatzis, in Braun & Clarke 2006, p. 87) werd hierbij onderscheiden. De thema’s die 

aangehaald worden in dit onderzoek, zijn met andere woorden betekenisvol omdat ze door 
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iemand verhaald werden, niet omdat een bepaald significant deel van de steekproef ze erkende 

(Braun & Clarke, 2006). De gecodeerde data werd nadien geordend: sommige codes werden een 

hoofdthema, anderen sub-thema’s, anderen werden aangepast of weer verwijderd. Deze manier 

van het bepalen van categorieën wordt inductive category development genoemd (Braun en 

Clarke, 2006; Mayring, 2000; Zhang en Wildemuth, 2009). In figuur 4 wordt het model stap 

voor stap voorgesteld.  

 

Fig. 4. Stappenmodel van inductieve categorieontwikkeling (Mayring, 2000) 

Na het coderen van de data volgde uiteraard de interpretatie van de resultaten. De activiteiten 

zijn in deze kritieke fase onder meer: “exploring the properties and dimensions of categories, 

identifying relationships between categories, uncovering patterns, and testing categories against 

the full range of data” (Bradley, in Zhang en Wildemuth, 2009, p. 312).  

De resultaten worden thematisch gerapporteerd. Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende dataverzamelingsmethoden, omdat deze in de analyse werden 

gecombineerd en elkaar aanvullen. Verder streeft de onderzoeker in zijn rapportage naar een 

evenwicht tussen beschrijving en interpretatie. Waar beschrijving van fenomenen achtergrond 

en context aan de lezer geeft, representeert de interpretatie van de onderzoeker zijn persoonlijke 

en theoretische begrip in het onderzoek. “An interesting and readable report provides sufficient 

description to allow the reader to understand the basis for an interpretation, and sufficient 

interpretation to allow the reader to understand the description” (Patton, in Zhang en 

Wildemuth, 2009, p. 312).  
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Resultaten 

In dit deel worden de resultaten besproken die op basis van de ondernomen 

onderzoeksactiviteiten te boven kwamen. Eerst wordt er een introductie gegeven over de 

context waarin de dataverzameling plaats vond. Daarna worden de resultaten besproken. In 

eerste instantie worden de mogelijke waaroms van de blinde vlek besproken. Er wordt naar een 

antwoord gezocht op de vraag waarom sloppenwijken niet op publieke kaarten staan. 

Vervolgens wordt er een analyse gemaakt van de pro’s en contra’s van het publiekelijk op de 

kaart zetten van sloppenwijken. Tot slot wordt er ook nog bediscussieerd op welke manier het in 

kaart brengen van een sloppenwijk het beste gebeurt. 

1 Onderzoekscontext 

Bangladesh is een land gelegen in het zuiden van Azië, dat voor 1947 deel uitmaakte van India. 

In de periode tussen 1947 en 1971 behoorde Bangladesh, toen Oost-Pakistan, tot Pakistan. In 

1971 tenslotte, scheurde Oost-Pakistan zich in een complexe bevrijdingsoorlog los van Pakistan 

en werd het op 16 december 1971 de onafhankelijke staat Bangladesh (van Schendel, 2009). Op 

dit moment kent het land één van de hoogste urbanisatiegraden in de wereld. De hoofdstad 

Dhaka staat met zijn geschatte populatie van 14,7 miljoen inwoners zo op de negende plaats in 

het rijtje van de grootste stedelijke agglomeraties in de wereld (UNFPA, 2011). Deze hoge 

urbanisatiegraad is in Bangladesh vooral het gevolg van migratie van arme plattelandsbevolking 

naar grote stedelijke metropolen. Deze arme migranten verzeilen bij hun aankomst bijna 

systematisch in sloppenwijken. De grootste concentraties sloppenwijken zijn terug te vinden in 

de hoofdstad Dhaka, gevolgd door Chittagong, Khulna en Rajshahi (Islam et al., 2006). Meer 

dan een derde van de gehele populatie van Dhaka woont in een sloppenwijk of in een bosti, 

zoals een sloppenwijk in Bangladesh genoemd wordt (Hossain, 2012). Er zijn ongeveer 5000 

sloppenwijken in Dhaka waarvan de gemiddelde bevolkingsdichtheid 220 246 personen per km² 

is, wat minstens zeven keer zo hoog is dan dat van de hele stad, 29 857 personen per km² (Islam 

et al., 2006).  

In dit onderzoek werd er voornamelijk gefocust op een sloppenwijk die gelegen is in het 

centrum van Dhaka: Korail. In de jaren ’60 veranderde de eigenaar van de grond waarop Korail 

nu gelegen is. De overheid kocht het stuk land van een privéeigenaar. In die tijd stonden er 

slechts enkele kleine huisjes op de grond. Dit bleef zo drie decennia, tot daar in de jaren ’90 

verandering in kwam. In de jaren ’90 kwam er steeds meer bewoning en groeide de wijk uit tot 

een sloppenwijk (Hossain, 2012). In 2006 was Korail volgens de cijfers van het CUS (Islam et 

al., 2006) de grootste sloppenwijk van Dhaka, met een geschatte populatie van 110 000 

inwoners.  
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De andere sloppenwijk waarop er gefocust werd was de Rayer Bazar Slum. Deze sloppenwijk is 

vele kleiner dan Korail en is gelegen op privaat land. In de Rayer Bazar Slum woont een 

geschatte bevolking van 4000 personen.  

Zowel Korail als de Rayer Bazar Slum zijn typische voorbeelden van sloppenwijken die niet 

publiekelijk op kaarten weergegeven worden. Op figuur 5 en figuur 6 wordt dit geïllustreerd. 

 

Fig. 5. Korail als blinde vlek op de kaart (http://southdhaka.wordpress.com)  

 

Fig. 8. De Rayer Bazar Slum als blinde vlek op de kaart (http://southdhaka.wordpress.com) 

Er heeft in Dhaka in 2005 echter wel een ‘mapping and census’ plaatsgevonden door het Centre 

for Urban Studies (CUS). De studie was opgezet om sloppenwijken te identificeren in zes 

steden van Bangladesh, waaronder Dhaka. De studie had een schat aan informatie over de 

locaties en de basiskenmerken van de sloppenwijken tot gevolg. Gedetailleerde kaarten van de 

zes steden die informatie gaven over de positie en grootte van de sloppenwijk en de bestaande 

wijken binnen de sloppenwijk vormde het eindresultaat van het onderzoek. Aan deze kaarten 

Korail 

Rayer Bazar Slum 
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werd vervolgens een database gekoppeld die de bijbehorende kenmerken, zoals het aantal 

huishoudens en demografische factoren, van de wijk weergeeft. Op die manier was het mogelijk 

om een volledig beeld te schetsen van het leven in sloppenwijken op dat moment (Islam et al., 

2006). Deze kaarten zijn vrij beschikbaar op het internet
6
. In bijlage 4 kan u de kaart met 

bijbehorende basisgegevens van het stadsdeel waarin Korail gelegen is terug vinden.  

Deze studie lokaliseerde de sloppenwijken, maar bracht ze niet gedetailleerd in kaart. Hiermee 

wordt bedoeld dat er geen POI’s of straten op de kaart gezet werden. Andere onderzoekers 

hebben Korail echter wel meer in detail in kaart gebracht. Hackenbroch (2009) bracht zo 

bijvoorbeeld in 2007 de belangrijkste publieke ruimtes van Korail in kaart: de straten en 

steegjes, open ruimtes en de markt. Figuur 7 toont de kaart die zij produceerde.  

 

Fig. 7. Publieke ruimte in Korail (Hackenbroch, 2009) 

Ook DSK
7
, een Bengaalse ngo, deed aan mapping. In eerste instantie brachten ze via een social 

mapping project sociale kenmerken van de wijk in kaart. Naarmate de tijd vorderde begon de 

organisatie zich echter ook vragen te stellen over de exacte locatie van wegen, scholen, 

gezondheidscentra, enzovoort. Deze POI’s werden vervolgens eveneens in kaart gebracht met 

als basis de kaart van Hackenbroch (2009) (zie figuur 8). De geproduceerde kaart werd gebruikt 

in de activiteiten van DSK om de levenskwaliteit van de inwoners van Korail te verbeteren. 

                                                      
6
 De website waarop de kaarten van het CUS staan is: http://www.cpc.unc.edu/measure/our-

work/gis/bangladesh-slum-maps 
7
 De afkorting DSK staat voor Dushtha Shasthya Kendra wat ‘gezondheidscentrum voor de minst 

bevoorrechtte mensen van de samenleving’ betekent. 
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Fig. 8. Korail in kaart gebracht door DSK (DSK, 2010) 

2 Redenen voor blinde vlekken op de kaart 

De besproken studies brachten elk op hun manier de sloppenwijk Korail in kaart. Hoewel de 

uitkomsten van de studies openbaar gemaakt zijn, zijn de resultaten toch niet gekend bij het 

grote publiek en is Korail, net zoals de vele andere sloppenwijken in Dhaka, nog steeds een 

blinde vlek op publieke en commerciële kaarten. In dit onderzoek werd er gepolst naar de 

mogelijke redenen waarom sloppenwijken blinde vlekken vormen op publieke kaarten. Een 

eerste reactie die de onderzoeker soms kreeg was: “Nee, dat is niet juist, wij wonen hier! Het is 

geen lege plek in de werkelijkheid!”  

2.1 Illegale bezetting van overheidsland 

Vele respondenten in Korail zeggen onmiddellijk “we wonen op land dat eigendom is van de 

overheid” als er gevraagd wordt naar de oorzaak van de blinde vlek op de kaart. Hiermee wijzen 

de sloppenwijkbewoners op het feit dat ze officieel geen recht hebben om op het land te wonen 

waar ze nu verblijven. Een sloppenwijkbewoner vertelt het zo: “Om te kunnen blijven wonen in 

Korail heb je documenten nodig. Maar wij hebben geen documenten.” Het land waarop Korail 

gelegen is, is sinds de jaren’60 inderdaad in bezit van de overheid. De Bangladesh 

Telecommunication Company Limited (BTCL) was sinds de jaren ‘60 de eigenaar van de hele 

lap grond, maar door technologische ontwikkelingen had deze niet meer al de grond nodig voor 

zijn activiteiten. Sinds 1990 werd de overbodige grond dan ook formeel overgedragen naar het 
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ministerie van openbare werken. Deze overdracht was echter in strijd met een eerder 

vastgestelde overeenkomst met de voormalige private eigenaar. Juridische stappen volgden en 

de BTCL vorderde het land terug. Als gevolg van het conflict namen verschillende BTCL 

gelieerde ondernemingen, lokale mastaans (sterke mannen) en invloedrijke elites van 

verschillende politieke partijen delen in van het onbewoonde land. Zij begonnen het land en 

huisvesting erop aan lage prijzen informeel te verhuren aan arme stadsbewoners. Dankzij de 

toenemende verstedelijking en ontruimingen in andere delen van Dhaka nam de vraag naar 

goedkope bewoning immers toe. Het gevolg was dat het bevolkingsaantal in Korail steeg en de 

sloppenwijk groeide uit tot wat hij vandaag is (DSK, 2012). Niet enkel de sloppenwijkbewoners 

geven aan dat hun huizen illegaal gebouwd zijn, ook uit het gesprek met de OSM-gemeenschap 

van Bangladesh blijkt dat dit een belangrijke factor is. Zij geven eveneens aan dat Korail 

gelegen is op grond van de overheid en dat mensen er illegaal en dus maar tijdelijk wonen. Ook 

al wonen sommige mensen er al 20 jaar of meer, de grond is bezit van de overheid en de 

sloppenwijk is maar een tijdelijke constructie op dit land aangezien “de grond niet legaal 

toegekend is aan de mensen die er nu wonen.” Het antwoord “we wonen op land dat eigendom 

is van de overheid” is uiteraard een antwoord dat eigen is aan de inwoners van de sloppenwijk 

Korail. De sloppenwijk is immers gelegen op grond van de overheid. Bij sloppenwijken op 

private grond zou de reactie echter dezelfde kunnen zijn.  

2.2 In het begin was er niets 

Bij het aanschouwen van de blinde vlek op de kaart
8
 waren er onmiddellijk een aantal 

sloppenwijkbewoners die op zoek gingen naar de datum van de kaart. Dit gaf hun echter geen 

bevredigend antwoord, want de kaart die gebruikt werd in het onderzoek was uitgegeven in 

2011. Deze respondenten gingen op zoek naar de datum van de kaart, omdat ze dachten dat hij 

verouderd was. Het land was vroeger immers gewoon ‘leeg’. “Het land was initieel vacant, 

maar omwille van een conflict over de grond was het mogelijk om hier te komen wonen. Maar 

ik denk dat de overheid hier niet over geïnformeerd is. Ze denken dat het land nog steeds vacant 

is.” Deze sloppenwijkbewoner denkt dat de blinde vlek op de kaart een onbewuste daad is van 

de producent. Andere respondenten denken echter dat hun woonomgeving bewust niet 

ingetekend werd op de kaart. “Het is de keuze van de overheid dat Korail niet op de kaart staat.” 

In Korail was het inderdaad zo dat de grond vroeger ‘leeg’ was. Pas vanaf de jaren ’90 kwamen 

mensen er zich vestigen en ontstond de sloppenwijk Korail (DSK, 2012; Hossain, 2012).  

De ondervraagde sloppenwijkbewoners van de Rayer Bazar Slum halen ook deze reden aan als 

oorzaak voor de blinde vlek. In deze sloppenwijk was het land echter niet zomaar vacant 

                                                      
8
 De onderzoeker begon in de focusgroepen steeds met de vraag te stellen of de sloppenwijkbewoners hun 

sloppenwijk konden terug vinden op de kaart. De kaart die hiervoor gebruikt werd is de Dhaka City 

Guide Map, editie augustus 2011, die uitgegeven werd door The Mappa Ltd. In bijlage 5 is een foto terug 

te vinden van de kaart.  
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voorheen, de rivier de Buriganga stroomde er. “Ik denk dat er niets staat omdat er vroeger geen 

huizen stonden. Het was de rivier. Maar nu zijn er houten huizen en is er een sloppenwijk.” 

2.3 Toekomstige blinde vlek? 

Vele sloppenwijkbewoners komen ook tot de conclusie dat een sloppenwijk niet intekenen op 

de kaart de overheid volledig vrij laat. Vooral met betrekking tot gedwongen huisuitzettingen. 

Een lege vlek op de kaart geeft de overheid immers vrijgeleide om te doen wat ze willen met het 

land, ook al wonen er soms honderdduizenden mensen. De sloppenwijkbewoners verwoorden 

het zo: “de overheid heeft misschien toekomstplannen met de grond”, “door sloppenwijken niet 

in te tekenen is het gemakkelijker voor de overheid om mensen te verdrijven” of “op deze 

manier kunnen ze het land verkopen”. Deze reden geldt uiteraard niet enkel voor sloppenwijken 

op overheidsgrond, maar ook voor sloppenwijkbewoners die wonen op private grond is dit een 

mogelijke reden. Met betrekking tot dit argument zou je eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat de 

sloppenwijk niet op de kaart gezet wordt vanuit de idee dat er in de toekomst misschien wel een 

échte blinde vlek is… 

2.4 Schone schijn 

Steden proberen volgens enkele sloppenwijkbewoners door de sloppenwijken niet op de kaart te 

zetten de schone schijn hoog te houden voor buitenstaanders en rijken. De stad heeft zogezegd 

geen sloppenwijken (meer) en wil als het ware de arme delen van de stad verstoppen voor de 

mensen in Bangladesh en de rest van de wereld. “Misschien is het omdat de overheid de 

armoede wil verstoppen”, zeggen verschillende sloppenwijkbewoners. Ook Mr. Sohrab Ali 

(persoonlijke mededeling, 2012, 23 april) wijst erop dat de overheid de armoede wil verbergen. 

“Ze krijgen zoveel hulpmiddelen van verschillende organisaties, maar gebruiken deze niet om 

mensen te helpen in sloppenwijken. Daarom willen ze de sloppenwijken dus verborgen houden, 

want als ze de sloppenwijken tonen zullen de donoren weten dat het geld niet voor het juiste 

doel gebruikt wordt.” Ook in twee gesprekken met sloppenwijkbewoners wordt aangehaald dat 

de stad Dhaka vele fondsen ontvangt van buitenlandse donoren, zoals de Wereldbank, voor 

upgrading in sloppenwijken en stedelijke ontwikkeling. Net zoals Mr. Ali zeggen ze dat de 

fondsen niet gebruikt worden voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. De overheid blijft ze 

echter wel innen omdat ze de echte armoede niet toont.  

2.5 Uit praktische overwegingen 

Dr. Kabir (persoonlijke mededeling, 2012, 29 april), docent aan het departement architectuur 

van BRAC-University, oppert dat het praktisch misschien te moeilijk is om een sloppenwijk in 

kaart te brengen. Observaties van de onderzoeker in de sloppenwijk Korail bevestigen inderdaad 

dat sloppenwijken gedetailleerd in kaart brengen niet eenvoudig moet zijn. Sloppenwijken zijn 

immers een ingewikkeld kluwen van kleine straatjes en steegjes. Ook de huisvesting is niet 
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ordelijk en bovendien is het ook een omgeving die zeer snel wijzigt. In de focusgroep met de 

OSM-gemeenschap komt dit onderwerp eveneens te sprake en ook dokter Arman van de 

Gonoshasthaya Kendra (GK) Mobiele Kliniek (persoonlijke mededeling, 2012, 22 april) geeft 

aan dat het moeilijk is om een goede kaart te maken van sloppenwijken. Sloppenwijken 

veranderen immers van tijd tot tijd. Dr. Kabir (persoonlijke mededeling, 2012, 29 april) 

weerlegt zijn argument echter onmiddellijk, met te zeggen “maar de naam is zelfs niet 

neergeschreven op de kaart”.  

Een ander praktisch argument dat dr. Kabir (persoonlijke mededeling, 2012, 29 april) aanhaalt is 

dat de makers van de kaart de discussie niet willen aangaan. “Als ze tekenen denken ze niet: is 

het juist of is het verkeerd. Ze gaan het ook niet aan hun oversten vragen, want het ze weten dat 

er veel discussie zal zijn.” Met zijn studenten zou dr. Kabir deze discussie wel voeren, maar dat 

het in het professionele circuit net iets moeilijker is om deze discussie aan te gaan kan hij zeker 

begrijpen.  

3 To be mapped or not to be mapped? 

Aan de hand van verschillende argumenten wegen de sloppenwijkbewoners af of ze graag hun 

woonomgeving op publieke kaarten ingetekend zouden zien of juist niet. Ook in de interviews 

met de sleutelinformanten werd gevraagd om deze afweging te maken. Velen pleitten omwille 

van verschillende redenen voor het in kaart brengen van sloppenwijken, al zijn er zeker ook 

kritische stemmen te horen die aangeven dat het in kaart brengen van een sloppenwijk niet 

sowieso ten goede komt van de bewoners. Sommige respondenten staan ook gewoon 

onverschillig tegenover dit op-de-kaart-staan-idee.  

3.1 Ja! 

De grote meerderheid van de ondervraagde sloppenwijkbewoners zeggen ‘ja’, en zouden graag 

hun woonomgeving ingetekend zien op publieke kaarten. Hiervoor geven ze verschillende 

redenen. Sleutelinformanten halen eveneens verschillende pro-argumenten aan.  

Als hulpmiddel tegen gedwongen uitzettingen 

Zonder uitzondering kwam het onderwerp van gedwongen huisuitzettingen aan bod in alle 

focusgroepen en interviews. Dit had vast en zeker iets te maken met de recente gedwongen 

huisuitzettingen in Korail in Dhaka. In de periode dat het onderzoek uitgevoerd werd, gebeurde 

er in Korail en aangrenzende sloppenwijken grootscheepse gedwongen uitzettingen. Op 4 april 

2012 verloren 2000 huishoudens hun hele hebben en houden door een quasi onaangekondigde 

gedwongen huisuitzetting. Minstens 4000 andere huishoudens werden het slachtoffer van 

diefstal en door de acties van de vier bulldozers die de huizen kwamen vernietigen, stierf tijdens 

de uitzettingen ook een slapend kind. Globaal gezien werden minstens 20 000 mensen 
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verdreven uit hun woningen en blijven ongeveer 100 000 huishoudens in een onzeker situatie 

(zie bijlage 6). DSK (2012) beschrijft de situatie die er op dat moment heerste in de 

sloppenwijk: 

There was an atmosphere of complete chaos – people running and screaming, hurrying 

to salvage things, looking for family members and trying to move away from the 

oncoming bulldozers. Some residents, newly migrated from rural villages had never 

seen a bulldozer – many panicked whilst others reportedly fainted. (p. 9) 

Niet enkel in Bangladesh worden sloppenwijkbewoners geconfronteerd met gedwongen 

huisuitzettingen, overal in de wereld ondernemen privé-eigenaren en lokale autoriteiten acties 

om gebieden ‘schoon te maken’. De uitzettingen kunnen plaats vinden zonder waarschuwing, 

zonder overleg en zijn vaak zonder compensatie of rehabilitatie. Ze zorgen voor grote onrust en 

kunnen reeds lang bestaande economische en sociale patronen beschadigen. Ook voor diegenen 

die niet daadwerkelijk verdreven werden uit hun woning zorgt de dreiging voor stress en 

onzekerheidsgevoelens (UNICEF, 2012).  

Uit het onderzoek bleek dat de overgrote meerderheid van de sloppenwijkbewoners kaarten zien 

als een mogelijk hulpmiddel in het gevecht tegen gedwongen uitzettingen. Gedwongen 

uitzettingen vinden voornamelijk plaats omdat vele sloppenwijken zonder toestemming 

gebouwd zijn en zich bevinden op land van de overheid of op privaat land (Wekesa, Styen & 

Otieno, 2011). Dit was ook zo in het geval van de ondervraagde sloppenwijkbewoners. Ze 

wonen illegaal. Ze beschikken niet over de juist (eigendoms)rechten om te wonen waar ze nu 

wonen. De eigenaar, of het nu een privépersoon is of de overheid, kan ze dus gewoon verdrijven 

uit hun woonplaats. Een sloppenwijkbewoner vertelt: “Als het jou grond is kan je alles doen, 

maar we wonen op grond van de overheid.” Deze illegaliteit zorgt er voor dat de 

sloppenwijkbewoners in constante onzekerheid leven en op zoek zijn naar manieren om meer 

zekerheid te krijgen over hun woonsituatie. Een kaart kan hier volgens hen een handig 

hulpmiddel in zijn. “Als we een kaart zouden hebben, zouden ze ons misschien niet uit onze 

woning verdrijven” is hun reactie. “We kunnen de overheid misschien dwingen om geen 

huisuitzettingen meer te doen.” De sloppenwijkbewoners zien in een kaart van hun 

woonomgeving een soort bewijs dat aantoont dat ze (al lang) wonen op deze plaats.  

In verschillende focusgroepen werd er ook besproken op welke manier een kaart hen precies 

zou kunnen helpen om de gedwongen huisuitzettingen tegen te gaan. Een kaart zou gebruikt 

kunnen worden als onderhandelingsmiddel in het hoger gerechtshof om legale landrechten te 

verkrijgen. Sommige sloppenwijkbewoners zouden graag officiële eigendomsrechten krijgen 

over het land waarop ze wonen. Het legaliseren van hun bewoning zou volgens een man zelfs de 

eigenaar ten goede kunnen komen. De eigenaar zou in plaats van de plaatselijke elites de huur 
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kunnen innen. Anderen geven aan dat de eigenaar het land ook zou kunnen leasen voor een 

bepaalde tijd aan hen. Echter het belangrijkste voor de meerderheid is dat: “we eindelijk een 

idee kunnen hebben over hoe lang we hier kunnen blijven. Op dit moment kijken we voor onze 

toekomst in de duisternis.” Er zijn echter ook bewoners die schrik hebben voor een officiële 

overeenkomst. Ze denken dat ze meer huur zullen moeten betalen. Aan een duurdere formele 

markt kunnen zij immers niet deelnemen en zo blijft er voor hen geen andere optie meer over 

dan weggaan uit de buurt (Davis, 2006; Handzic, 2010). 

Andere sloppenwijkbewoners geven niet aan dat een kaart de uitzettingen tegen zal houden of 

eigendomsrechten zal genereren, maar zeggen dat de strategie van de overheid ten opzichte van 

sloppenwijken zal veranderen. De overheid zal de bewoners nu immers moeten rehabiliteren 

nadat er uitzettingen plaats gevonden hebben. Een kaart met sloppenwijken op toont en bewijst 

aan de rest van het land en de wereld dat er mensen wonen op die nu-nog-blinde vlek. “Het lijkt 

wel alsof we hier niet wonen. We moeten tonen dat we hier wonen nu.” “Als we op de kaart 

stonden zou iedereen van het land weten dat we hier wonen.” “We kunnen de kaart tonen aan 

andere mensen en zeggen: wij wonen hier!” Als de zichtbaarheid van de sloppenwijk vergroot 

zou er reactie kunnen komen van de buitenwereld en zou de overheid geforceerd worden om 

oplossingen te voorzien. Volgens wettelijke besluiten van 2008, 2000 en 1999 mogen 

uitzettingen in Bangladesh trouwens niet gebeuren zonder rehabilitatie (DSK, 2012). “Dit zijn 

echter alleen declaraties. Het is niet de waarheid.”  

Tot slot waren er in vier focusgroepen ook mensen die aangaven dat een kaart van de 

sloppenwijk geen factor kan zijn in het verhaal van de gedwongen huisuitzettingen. Volgens 

hen kan de eigenaar doen wat hij wil want de grond blijft zijn eigendom. “Of er nu een kaart is 

of niet, ze zullen komen om ons te verdrijven.” Het in kaart brengen van sloppenwijken zal daar 

volgens hen geen verandering in brengen, want “een kaart zal ons niet de eigenaar van de grond 

maken.” Wat nodig is volgens deze personen, is een verklaring van het hogere gerechtshof dat 

ze legaal mogen verblijven op de plaats waar ze wonen. “Het enige wat we nodig hebben is een 

veilige plaats om te wonen, niet een kaart.”  

Voor een betere publieke en sociale voorzieningen 

Paar & Rekittke (2011) stellen dat kaarten een hulpmiddel in het planningsproces van 

sloppenwijken kunnen zijn. De toelevering van diensten en de inplanting van projecten kan 

verbeterd worden aan de hand van een kaart van de omgeving. Uit de gesprekken met de 

sloppenwijkbewoners blijkt dat zij ook denken dat dit mogelijk is. In elk gesprek illustreren ze 

met voorbeelden hoe een kaart zou kunnen helpen in het planningsproces van hun 

woonomgeving. Ook de sleutelinformanten, bijvoorbeeld prof. dr. Ghafur (persoonlijke 

mededeling, 2012, 15 april), mr. Ali (persoonlijke mededeling, 2012, 22 april) en mr. Titu en 
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mr. Hossein van het CUS (persoonlijke mededeling, 2012, 28 april), bevestigen het belang van 

cartografie voor het efficiënt implementeren van publieke en sociale voorzieningen.  

Vele sloppenwijkbewoners gaan ervan uit dat als er een kaart is van hun sloppenwijk de 

overheid het initiatief zal nemen om verbeteringen aan te brengen in hun woonomgeving. Indien 

de overheid weet waar de sloppenwijken gelegen zijn, kunnen er inderdaad gerichte actie 

opgezet worden verkondigen mr. Titu en mr. Hossein (persoonlijke mededeling, 2012, 28 april). 

Verschillende sloppenwijkbewoners geven echter aan dat er enkel aandacht aan hen wordt 

geschonken als het verkiezingen zijn, want dan hebben de politieke partijen hun stemmen nodig. 

Met aan kaart hebben ze echter een instrument in handen om de overheid te laten zien dat er 

zeer weinig tot geen publieke en sociale voorzieningen in hun wijk bestaan. Ze vertrekken 

vanuit het idee dat “als er een kaart is, komen er meer voorzieningen zoals gas, elektriciteit en 

scholen.” Een kaart kan een hefboom vormen tot de implementatie van meer voorzieningen 

omdat het de aanwezigheid en verspreiding van bestaande faciliteiten toont. De voorzieningen 

die door de sloppenwijkbewoners het meeste genoemd worden als verbeterbaar met een kaart 

zijn elektriciteit, water, gas, wegenbouw, scholen en gezondheidsvoorzieningen. De situatie in 

de sloppenwijk kan geanalyseerd worden aan de hand van een kaart. Groeipatronen kunnen 

bestudeerd worden en aan de hand daarvan kunnen er prioriteiten gesteld worden om te 

beslissen waarin er eerst geïnvesteerd moet worden (Kabir, persoonlijke mededeling, 2012, 29 

april). Het doel van de analyse is uiteindelijk gericht op acties die ondernomen kunnen worden, 

zodat de levenskwaliteit van de sloppenwijkbewoners verbetert. 

Met behulp van een kaart zou het volgens verschillende sloppenwijkbewoners mogelijk moeten 

zijn om elektriciteit, water en gas legaal aan te leggen. Op dit moment worden deze immers 

illegaal afgetapt van naburige wijken. In Korail is dit zeer duidelijk te merken doordat er 

elektriciteitsdraden en waterslangen over en door het Banani Lake gaan om elektriciteit en water 

te transporteren. Een leuke anekdote hierbij is dat sommige sloppenwijkbewoners heel de dag 

over toegang tot elektriciteit en water beschikken aangezien er vanuit verschillende omringende 

wijken afgetapt wordt. Als er in de ene wijk van Dhaka bijvoorbeeld geen elektriciteit meer is, 

draait de sloppenwijkbewoner gewoon een schakelaar om en tapt hij van een andere wijk 

elektriciteit af. Deze illegale wijze van het leveren van energie zorgt er echter wel voor dat de 

prijzen ervoor in sloppenwijken hoger liggen dan in de rest van de stad. “Nu betalen we meer 

dan het dubbele voor elektriciteit, water en gas.” Een legalisatie van het systeem zou de kosten 

van energie dus drastisch kunnen verlagen voor de sloppenwijkbewoners.  

Andere dingen waarvoor een kaart nuttig kan zijn is om de geschiktheid van bepaalde 

voorzieningen te bepalen. Zo kan in de watervoorziening een kaart gebruikt worden om te zien 

welke soort pomp waar geïnstalleerd moet worden. Dit hangt immers af van de omgeving. Met 
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een kaart van de omgeving is het dus gemakkelijker om de juiste plaats te vinden voor de juiste 

pomp. Ook is het “mogelijk om de kortste routes voor pijpleidingen vast te leggen” waardoor de 

aanleg van pijpleidingen minder zal kosten. In de aanleg van wegen kan een kaart, net zoals bij 

andere faciliteiten, de prioriteiten bepalen om werken uit te voeren en in het geval van brand
9
 

kan een kaart eveneens een hulp zijn. “Het is nu niet mogelijk voor de brandweerwagens om 

Korail binnen te komen,” maar als we op de kaart zouden staan, zou de buurt zo gepland kunnen 

worden dat deze wel toegang hebben (Jahan, 2012). Ook om de plaatsen te bepalen voor de 

mobiele kliniek zou een actuele kaart zeer interessant zijn (Arman & Dulal, persoonlijke 

mededeling, 2012, 22 april). 

Vele mensen halen ook inspiratie bij DSK die kaarten gebruiken in hun werk in de sloppenwijk. 

In Korail weten vele sloppenwijkbewoners dat er een kaart bestaat van de lokale ngo DSK. 

Deze wordt volgens hen gebruikt om de planning van de sloppenwijk te faciliteren. Al weten ze 

niet allemaal zeker waarvoor deze kaart gebruikt wordt. DSK houdt de kaart immers voor 

zichzelf. “Ze hebben een kaart, maar tonen deze niet aan de mensen.” Uit de focusgoepen en het 

gesprek met mvr. Selima (persoonlijke mededeling, 2012, 30 april) een lokale medewerkster 

van DSK, blijkt dat DSK de kaart voornamelijk gebruikt om het planningsproces in Korail te 

faciliteren. DSK gebruikt de kaart om straten aan te leggen, om watervoorzieningen in te 

plannen en om toiletten en andere sanitaire voorzieningen te voorzien in elke cluster
10

. Mvr. 

Selima vertelde verder dat de kaart gemaakt werd in samenwerking met een aantal 

sloppenwijkbewoners. Zij gaf ook aan dat deze aanwezigheid van lokale mensen belangrijk is 

om een correcte kaart te kunnen produceren.  

De zichtbaarheid van de sloppenwijk vergroot 

Waar op dit moment sloppenwijken blinde vlekken op de kaart zijn, kunnen de inwoners door 

op de kaart te staan echt deel uitmaken van de stad. Doordat ze op de kaart staan lopen de 

inwoners immers minder het risico om uit het oog verloren te worden en hulpverlening te 

missen (Carr-Hill, 2012).  

Het aspect van zichtbaarheid werd reeds aangehaald in de twee vorige paragrafen. In hun 

gevecht tegen gedwongen huisuitzettingen zien sloppenwijkbewoners een kaart van hun 

woonomgeving als middel om te vechten tegen de uitzettingen. Ook kan een kaart duidelijk 

maken aan de overheid dat er weinig tot geen publieke of sociale diensten aanwezig zijn in 

sloppenwijken. Aan de hand van de kaart kan er dan gestreden worden voor een verbetering van 

                                                      
9
 Sloppenwijken in Dhaka worden regelmatig getroffen door brand. Of  dit accidenten zijn of dat ze 

aangestoken worden (door de eigenaar van de grond van de sloppenwijk) is vaak een grote discussie (Fire 

in slums: accident or arson?, 2006, 3oktober). 
10

 Een cluster is een groep van huisjes of kamers waarin elk een familie leeft, dat gebouwd is rond een 

omsloten kleine gedeelde binnenplaats (Hackenborch, 2009). 
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de situatie. Een kaart kan niet enkel onderhandelingen openen met de overheid, maar ook met 

andere buitenstaanders. Dankzij de kaart kunnen zij te weten komen in welke omstandigheden 

de sloppenwijkbewoners precies leven en zo druk uitoefenen op de overheid, of zelf stappen 

ondernemen. Op die manier hopen vele sloppenwijkbewoners dat er meer organisaties projecten 

in hun wijk komen opzetten die hun levenskwaliteit zullen verhogen. Ook voor internationale 

donoren is een sloppenwijk nu zichtbaar op de kaart. Sloppenwijkbewoners denken dat dit 

grotere bedragen, die geïnvesteerd kunnen worden in de problematieken waar zij mee 

geconfronteerd worden, als gevolg kan hebben. 

Verder blijkt het krijgen van een adres via een kaart voor vele sloppenwijkbewoners belangrijk 

te zijn. Net zoals de meerderheid van de stedelijke sloppenwijken hebben mensen in de 

onderzochte sloppenwijken Korail en de Rayer Bazar Slum geen formele adressen (Paar & 

Rekittke, 2011). Een plaats wordt er aangeduid met een officieuze straatnaam gekoppeld aan 

een herkenningspunt. Dit herkenningspunt kan een boom zijn, een school, een waterpunt of iets 

anders. Deze herkenningspunten zouden dan uiteraard ook op de kaart gezet moeten worden. 

Aan de grootste straten hebben ze in Korail zelf namen gegeven. Zo hebben ze bijvoorbeeld een 

Moskeestraat. Voor kleinere straatjes en steegjes is het systeem anders. Zij hebben geen naam, 

maar als er iemand naar daar gewezen moet worden, noemen ze het straatje of steegje naar een 

belangrijke persoon die er leeft. Door het toekennen van adressen zal iedereen gemakkelijk zijn 

weg kunnen vinden in de sloppenwijk en zullen buitenstaanders onze wijk ook echt erkennen 

als deel van de stad. Ook voor officiële instanties is het vaak belangrijk om een adres te hebben. 

Als een kind of jongere bijvoorbeeld naar een school buiten de sloppenwijk wil gaan, zullen ze 

hem vragen naar zijn adres. Hij zal geen adres kunnen geven wat de inschrijving kan 

bemoeilijken.  

Ook voor sloppenwijkbewoners zelf verhoogt de zichtbaarheid in hun eigen woonwijk door de 

productie van een kaart. Een kaart kan immers ook handig zijn voor de sloppenwijkbewoners 

zelf om bepaalde faciliteiten te vinden. “We denken dat het nodig is om een kaart te hebben, 

want zo kan je zien waar je naartoe moet voor een behandeling.” Sloppenwijkbewoners worden 

immers vaak geconfronteerd met gezondheidsproblemen zoals diarree en koorts. “Als deze 

gezondheidsvoorzieningen op de kaart zouden staan konden we recht naar de juiste plaats 

gaan.” Voor andere faciliteiten geldt dit uiteraard ook. Ook al gebruiken ze op dit moment geen 

kaarten, het zou voor de respondenten die dit bediscussieerden toch gemakkelijker zijn om deze 

voorzieningen in kaart te brengen.  

Een stijgende graad van participatie en empowerment 

Een kaart geeft sloppenwijkbewoners een stem in verschillende discussies. Ze kan fungeren als 

onderhandelingsdocument in het gerechtshof bij gedwongen uitzettingen, ze kan gebruikt 
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worden in onderhandelingen om legale landrechten te verkrijgen en om rehabilitatie te 

faciliteren en ze kan gebruikt worden om te vechten voor sociale en publieke voorzieningen. 

Met een kaart van hun buurt hebben sloppenwijkbewoners een document in handen dat hen een 

stem geeft. Een kaart kan dus beschouwd worden als een vorm van empowerment. Via het 

maken van kaarten van de eigen leefomgeving versterken sloppenwijkbewoners immers de 

greep op hun leven en verwerven ze controle over hun eigen situatie (Harley, 1988; Van 

Regenmortel, 2002). Door het gebruik van kaarten staan de sloppenwijkbewoners minder 

machteloos en kunnen er een aantal problemen opgelost geraken (Kabir, persoonlijke 

mededeling, 2012, 30 april).  

3.2 Nee!  

Zeer opvallend is dat slechts drie sloppenwijkbewoners ‘nee’ zeggen tegen het in kaart brengen 

van hun woonomgeving. De sloppenwijkbewoners die nee zeggen tegen een kaart brengen 

trouwens niet echt negatieve argumenten aan. Zo is het voor een bepaalde inwoner niet nodig 

om een kaart te maken, omdat er al een kaart bestaat. “We moeten niet onze eigen kaart maken, 

er is al een kaart.” Hiermee doelt hij op de kaart van de Bengaalse ngo DSK. De twee overige 

mannen, waarvan één slechts werkt en niet woont in de sloppenwijk, geven aan dat 

sloppenwijken niet op de kaart moeten staan omdat het een vorm van illegaal wonen betreft. Zij 

steunen beiden het idee dat alles wat op een kaart staat, legaal ingepland moet zijn. “Alleen als 

je eigenaar bent van het land, kan je een kaart maken.” Een van de mannen geeft aan dat op 

kaarten grenzen aangegeven worden en dat je deze enkel maar kan intekenen als die er ook echt 

zijn.  

Gedwongen huisuitzettingen vormen een hoger risico 

Een belangrijk argument tegen het in kaart brengen van sloppenwijken wordt gegeven door 

prof. dr. Ghafur (persoonlijke mededeling, 2012, 15 apil). Hij geeft aan dat het beter is voor 

sloppenwijkbewoners om onzichtbaar te zijn. Deze onzichtbaarheid beschermt hen immers 

tegen de gedwongen huisuitzettingen. Hij zegt: “Als je hen, of hun woonomgeving, op de kaart 

zet, doe je eigenlijk hetzelfde als een bordje zetten met: verdrijf ons!” Ze kiezen er volgens prof. 

dr. Ghafur dus maar beter niet voor om op de kaart te staan. Het resultaat van een mapping-

project in de jaren ’70 zou zo bijvoorbeeld gevolgd zijn door grote gedwongen uitzettingen. 

Prof. dr. Nazrul Islam (persoonlijke mededeling, 2012, 28 april) bevestigt dat het in de twee 

richtingen kan gaan. “Als de overheid een pro-armen beleid heeft, is een kaart een echt goed 

instrument, maar als niet, dan kan een kaart op de verkeerde manier gebruikt worden.” Dit komt 

ook terug in een focusgroep met sloppenwijkbewoners; alles kan gebruikt worden op een 

positieve manier, maar ook op een negatieve manier. Als de overheid met andere woorden de 

intentie heeft om gedwongen uitzettingen te doen, kan een kaart hen eventueel ten goede 

komen.  
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Kaarten creëren grenzen 

Een van de redenen om nee te zeggen tegen projecten om sloppenwijken in kaart te brengen is 

dat kaarten grenzen creëren. Mr. Roy (persoonlijke mededeling, 2012, 30 april), 

stedenbouwkundige en onderzoeksmedewerker in de sloppenwijk Korail, geeft aan dat het in 

kaart brengen van gebieden meestal samen hangt met de creatie van grenzen. Een grens kan 

volgens hem invloed hebben op de bestaande relaties. Grenzen op papier, kunnen grenzen in 

realiteit creëren. Dit is een mooie illustratie van Crampton en Krygier (2006) hun idee dat 

kaarten evenveel de werkelijkheid maken, als representeren. Ook dr. Kabir (persoonlijke 

mededeling, 2012, 29 april) geeft aan dat kaarten mensen een idee geeft van wie beschikt over 

wat. Grenzen tonen hoe groot de eigendommen van de mensen zijn. Het probleem van de 

grenzen werd ook zeer duidelijk in de mental mapping oefening die uitgevoerd werd in Korail 

(2012, 30 april). Toen de man gevraagd werd om de grens van Korail af te bakenen stopte hij op 

een bepaald moment met tekenen. De reden hiervoor was dat de grens niet duidelijk is op die 

plaats. “Het veld is in discussie. Het ligt tussen Korail en het gebied van T&T
11

. Het is moeilijk 

om daar een grens te tekenen.” 

Meester over hun eigen leefomgeving 

Een ander argument dat zowel prof. dr. Ghafur (persoonlijke mededeling, 2012, 15 april) en dr. 

Kabir (persoonlijke mededeling, 2012, 29 april) aanhaalden was dat de sloppenwijkbewoners 

zonder kaart meester zijn over hun eigen woonomgeving. Ze kennen ‘het labyrint’ van voor tot 

achter en kunnen dit zonder problemen handhaven. Ze hebben doordat ze reeds zo lang wonen 

op dezelfde plaats een uniek begrip van de omgeving gecreëerd. “Het mysterie is aan hen.” Als 

er kaarten gemaakt zouden worden, zouden ze deze positie verliezen omdat elke buitenstaander 

aan de hand van een kaart hun leefomgeving, weliswaar in een vereenvoudigde vorm, kan 

begrijpen. Op die manier kan op de kaart staan een bedreiging vormen, want architecten en 

planners zullen waarschijnlijk in hun omgeving ingrijpen. Een kaart van een sloppenwijk is in 

het licht van de redenering van Scott (1998) dus een vereenvoudiging van de echte situatie die 

buitenstaanders de mogelijkheid geeft om controle te verwerven. 

3.3 Onverschillig 

Tot slot zijn er nog een aantal sloppenwijkbewoners die onverschillig staan tegenover het idee 

van het in kaart brengen van hun woonomgeving. Ze denken dat het niets uitmaakt of er nu wel 

een kaart is of niet. Zo zegt een sloppenwijkbewoner: “Er zullen geen problemen zijn als er een 

kaart is, maar ook niet als er geen kaart is.” Ze denken dat de situatie gewoon dezelfde zal 

blijven, wordt er nu een kaart geproduceerd of niet.  

                                                      
11

 T&T staat voor Telegraaf en Telefoon, het was de oude naam van de BTCL. Vele mensen in Dhaka 

blijven de BTCL echter gewoon T&T noemen. 
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4 De ideale manier om een sloppenwijk in kaart te brengen 

Uit de focusgroepen blijkt dat de meeste sloppenwijkbewoners ja zeggen tegen het op de kaart 

staan. De manier waarop dit in kaart brengen gebeurt is echter wel zeer belangrijk voor hen. 

Want er zal volgens hen wel degelijk een verschil zijn tussen een die kaart gemaakt wordt door 

mensen die in de sloppenwijk wonen of door buitenstaanders. “Buitenstaanders kennen het 

gebied niet zo goed. Ze hebben een gebrek aan kennis.” Zo zouden de herkenningspunten die de 

sloppenwijkbewoners nu als referentiepunten gebruiken en als zeer belangrijk ervaren in hun 

wijk, bijvoorbeeld niet op de kaart staan als de inwoners niet geconsulteerd worden. Prof. dr. 

Ghafur (persoonlijke mededeling, 2012, 15 april) bevestigt het belang van de producent van de 

kaart. De maker van de kaart heeft een enorm grote invloed omdat deze kiest welke dingen 

gerepresenteerd worden en op welke manier (Harley, 1988).  

De ongeletterdheid van vele sloppenwijkbewoners houdt hen vaak in eerste instantie tegen om 

aan te geven dat ze graag zelf de kaart zouden maken. Ze geven aan dat het niet mogelijk is dat 

zij de kaart maken omdat ze niet beschikken over de kennis omdat te doen. “We zouden onjuiste 

kaarten maken.” In de focusgroep met de OSM-gemeenschap van Bangladesh was dit ook een 

argument: “een probleem bij deze mensen is dat ze meestal ongeletterd zijn. Maar ze kunnen 

ons wel voorzien van informatie.” Even later kwamen er meestal toch oplossingen uit de bus 

waardoor ze zelf (mee) de sloppenwijk in kaart zouden kunnen brengen. Want “niemand kan 

beter kaarten maken dan ons. Ikzelf kan binnen enkele seconden het hele gebied beschrijven. 

Wij zelf zijn de beste makers van de kaart!” 

Ze bedenken dat het mogelijk moet zijn om zelfstandig kaarten te maken dankzij training en 

opleiding. “Als iemand van ons training zou kunnen krijgen, dan zou dat het beste zijn.” Echter 

niet alleen de kennis is belangrijk, ook het materiaal om gebieden in kaart te kunnen brengen is 

noodzakelijk. Dit wordt eveneens in de focusgroep met de OSM-gemeenschap vermeld: “ze 

hebben geen computer, ze hebben geen GPS.” Als ze eveneens beschikking hierover zouden 

hebben, zouden ze na een training echter in staat moeten zijn om hun eigen buurt in kaart te 

brengen. 

Verder wordt er ook in verschillende focusgroepen gezegd: “Het is het beste om het samen te 

doen. Wij hebben geen idee over hoe we kaarten moeten maken, maar wij kennen het gebied het 

beste.” Mr. Roy (persoonlijke mededeling, 2012, 30 april) geeft eveneens aan dat het beter is 

om een samenwerking op te zetten om een kaart te maken. Voor hem is echter het belangrijkste 

dat de ideeën van de sloppenwijkbewoners centraal staan. De beslissingen moeten voor hem 

bottom-up genomen worden, niet top-down. Hij benadrukt dat de participatie van de 

sloppenwijkbewoners essentieel is omdat deze hun eigen leefomgeving het beste kennen. Voor 

dr. Kabir (persoonlijke mededeling, 2012, 29 april) staat participatie ook centraal, maar hij gaat 
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nog een stapje verder. Hij zou de sloppenwijkbewoners geen enkele richting geven zodat zeer 

verschillende soorten van kaarten ontwikkeld zouden worden. Op die manier zouden de mensen 

echt kunnen zeggen: het is mijn kaart! De kaarten die op deze manier ontwikkeld zullen worden 

zijn zeer persoonlijk, maar kunnen zeer veel vertellen. Een groter huis kan iets anders betekenen 

dan een kleiner huis, de afstand tussen twee waterpunten zal iets betekenen, enzovoort. Dit type 

van cartografie ligt dichter bij mental mapping en behoeft uitleg van de ontwerper. De 

ontwerper van de kaart is nodig om te kunnen verstaan wat het allemaal betekent.  

Er zijn verschillende opties met wie sloppenwijkbewoners allemaal samen kaarten zouden 

kunnen maken. Met technische experts, met organisaties en met de overheid. De overheid wordt 

het meeste genoemd, al zijn er ook sloppenwijkbewoners die nadrukkelijk niet wensen dat de 

kaart in samenwerking met de overheid gemaakt wordt. Dit wantrouwen tegenover de overheid 

is helaas terecht. De gedwongen huisuitzettingen van 4 april 2012 zijn nog niet uit het hoofd van 

de sloppenwijkbewoners gewist.  

Verschillende sloppenwijkbewoners zijn echt enthousiast over het idee en laten hun interesse in 

een training duidelijk blijken. Een man geeft zelfs al een eigen voorstel over de manier waarop 

het proces van start zou kunnen gaan: “Misschien is het mogelijk dat families een kaart maken 

van hun eigen cluster en dat daarna alles samen geplaatst wordt.”  

5 Twee kanttekeningen bij het onderzoek 

De onderzoeker geeft graag nog twee belangrijke kanttekeningen mee bij de uitgevoerde studie.  

Een eerste opmerking gaat over het concept van een kaart. Een belangrijke vraag die steeds 

gesteld moest worden door de onderzoeker bij het uitvoeren van de focusgroepen met de 

sloppenwijkbewoners was: “In hoeverre begrijpen ze het concept van een kaart?” Slechts 

enkelen kenden bij aanvang van de focusgroep het concept van een kaart en nog minder 

sloppenwijkbewoners konden aanduiden waar hun woonplaats was. Dit werd uiteraard 

bemoeilijkt door het probleem dat hun sloppenwijk niet op de kaart stond, maar toch konden 

slechts zeven sloppenwijkbewoners, soms na eventjes zoeken, de plaats waar hun sloppenwijk 

op de kaart ligt aanduidden. Ze leerden zelf kaarten lezen of op school. Ook waren er twee 

mannen die professioneel met kaarten in aanraking gekomen waren: in een telefoniebedrijf en in 

het leger. Anderen konden niet aanduiden waar hun woonplaats was, maar begrepen het concept 

van een kaart wel. Kaarten worden door de sloppenwijkbewoners verder amper gebruikt. Ze 

doen veel vaker aan mental mapping. Prof. dr. Ghafur (persoonlijke mededeling, 2012, 15 april) 

legt uit: “Ze hebben hun eigen perceptie van de sloppenwijk en ze oriënteren zich op die 

manier.” Ze hebben geen kaart nodig omdat ze in de buurt gewoon alles weten zijn. Aan mensen 

die nog nooit van het concept van een kaart gehoord hadden, werd duidelijk uitgelegd wat een 
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kaart was. Het resultaat was dat de meeste sloppenwijkbewoners het idee begrepen en naar 

gelang het gesprek vorderde zelfs eigen ideeën begonnen te ontwikkelden rond het concept van 

een kaart. Anderen begrepen het concept van een kaart, zelfs na een duidelijke uitleg erover, 

helemaal niet. Zo bleef een vrouw gewoon doodstil zwijgend zitten. 

Een tweede korte kanttekening heeft te maken met de gedwongen uitzettingen van 4 april 2012 

in Korail. Aangezien het onderzoek van start ging net na deze ontruimingen was dit het centrale 

gespreksonderwerp in de sloppenwijk. Het is belangrijk voor de lezer om dit steeds in het 

achterhoofd te houden, want het is waarschijnlijk dat het onderwerp van gedwongen 

uitzettingen meer aan bod kwam in het onderzoek. 
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Bespreking en conclusie 

Met behulp van de vier deelvragen wordt er een antwoord ontwikkeld op de centrale 

onderzoeksvraag: Welke betekenis heeft het letterlijk in kaart brengen van een sloppenwijk voor 

zijn inwoners?  

Allereerst kan er gesteld worden dat er globaal gezien vijf verschillende redenen zijn waarom 

sloppenwijken niet op de ‘gewone’ kaart staan. Een eerste belangrijke reden is dat 

sloppenwijkbewoners meestal illegaal wonen. Ze hebben geen gebruiksrecht van het land en al 

zeker geen eigendomsrecht. Een blinde vlek op de kaart is op die manier gewoon een logisch 

gevolg, want een kaart representeert enkel de formele omgeving. Een tweede reden die 

aangegeven wordt is dat de blinde vlek vroeger effectief een blinde vlek was. De grond was 

vroeger gewoon vacant, of er stroomde bijvoorbeeld een rivier. Vervolgens kan het ook zijn dat 

er een blinde vlek op de kaart staat zodat de eigenaar de vrijheid heeft om in de toekomst te 

doen wat ze wil met het stuk grond. Het geeft de eigenaar op die manier ook een vrijgeleide tot 

gedwongen huisuitzettingen. Ook is het mogelijk dat de sloppenwijk niet ingetekend wordt op 

de kaart om de armoede en problemen te verbergen die vaak terug te vinden zijn in 

sloppenwijken. De schone schijn moet hoog gehouden worden om buitenlandse fondsen aan te 

trekken. Tot slot is het mogelijk dat sloppenwijken niet op de kaart staan uit praktische 

overwegingen. Sloppenwijken zijn immers vaak een complex geheel, een labyrint als het ware, 

en zijn technisch gezien zeer moeilijk in kaart te brengen. Het kan ook zijn dat de producenten 

van de kaart gewoon de discussie niet wilden aangaan met lokale overheden.  

Aan de hand van verschillende argumenten, pro’s en contra’s, wordt afgewogen of het in kaart 

brengen van sloppenwijken een goed idee is. Globaal gezien kunnen er vier redenen 

onderscheiden worden om te pleiten voor kaarten van sloppenwijken. Een eerste reden die in het 

onderzoek als zeer belangrijk naar voor kwam, is dat een kaart een hulpmiddel kan zijn tegen 

gedwongen huisuitzettingen. Een kaart kan als een soort bewijs functioneren dat er wel degelijk 

vele mensen wonen op de nu-nog-blinde vlek op de kaart en dus dienen als onderhandelings-

middel om legale landrechten te verkrijgen. Het zou ook kunnen dat een kaart de uitzettingen 

niet tegen zal houden en geen eigendomsrechten zal genereren, maar wel dat de strategie van de 

overheid ten opzichte van sloppenwijken zal veranderen van een politiek van uitzettingen naar 

rehabilitatie. Een tweede reden om een sloppenwijk in kaart te brengen is dat kaarten een 

hulpmiddel in het planningsproces van sloppenwijken kunnen vormen. De toelevering van 

diensten en de inplanting van projecten kan immers verbeterd worden aan de hand van een kaart 

van de omgeving. Zo zou het aan de hand van een kaart waarschijnlijk mogelijk zijn legale 

elektriciteits-, water- en gasvoorzieningen aan te leggen in sloppenwijken. Vervolgens vergroot 

ook de zichtbaarheid van de sloppenwijk door op de kaart te staan. Inwoners krijgen zo het 
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gevoel echt deel uit te maken van de stad, zeker als ze een adres krijgen, en lopen minder het 

risico om uit het oog verloren te worden en hulpverlening te missen. Tot slot kan er een 

verhoogde graad van participatie en empowerment waargenomen worden, zowel tijdens het 

maken van de kaart, als in het gebruik van de kaart. De kaart kan een middel worden in de strijd 

tegen allerlei problemen waarmee sloppenwijkbewoners geconfronteerd worden. Het geeft hen 

een eigen stem.  

Het in kaart brengen van sloppenwijken heeft echter niet enkel positieve kanten, er zijn ook 

kritische stemmen te horen die aangeven dat het in kaart brengen van sloppenwijken niet 

sowieso ten goede komt van de bewoners. Zo blijkt het in kaart brengen van een sloppenwijk 

net een risico in te houden tot gedwongen uitzettingen. Zolang ze onzichtbaar zijn, weet 

niemand ze immers wonen. Vervolgens is het ook zo dat kaarten grenzen creëren die kunnen 

zorgen voor serieuze spanningen. Tot slot zijn sloppenwijkbewoners ook niet meer automatisch 

de meester in hun wijk als deze publiek in kaart gebracht wordt. Waar voorheen enkel zij over 

de kennis beschikten over hun ‘labyrint’, krijgen buitenstaanders nu ook een beeld van hun 

woonomgeving. 

Tot slot is gebleken uit dit onderzoek dat een participatorische benadering de beste is om een 

sloppenwijk in kaart te brengen. Aangezien buitenstaanders een gebrek aan terreinkennis 

hebben, zal er wel degelijk een verschil bestaan tussen een kaart die gecreëerd is door de 

sloppenwijkbewoners zelf of door buitenstaanders. De oplossing die hiervoor naar voren 

geschoven wordt is dat de kaart ontwikkeld wordt in een coöperatie tussen de 

sloppenwijkbewoners en een externe partner. Wie deze partner moet zijn staat echter ter 

discussie. De overheid zou een logische keuze zijn, maar het wantrouwen tegenover hen is zeer 

groot. Via training en opleiding en met het juiste materiaal moet het mogelijk zijn dat 

sloppenwijkbewoners zelf de basis van hun kaart vormen. In een voorstel van dr. Kabir is dit 

echter zelfs niet nodig. Hij vindt dat de kaart volledig bottum-up moet groeien zodat de 

sloppenwijkbewoners vanuit hun eigen ideeën een kaart van hun eigen wijk kunnen creëren.  

In het algemeen blijkt dat vele aspecten in overweging genomen dienen te worden als er 

gesproken wordt over het in kaart brengen van sloppenwijken. Hoewel de meeste 

sloppenwijkbewoners zelf aangeven dat een kaart van hun woonomgeving vele positieve 

gevolgen zou hebben, dient er toch zeker rekening gehouden te worden met de dynamieken die 

kunnen ontstaan als er kaarten gemaakt worden. De belangrijkste factor om rekening mee te 

houden is de factor macht. Door een participatorische benadering kan deze macht aan de kant 

van de sloppenwijkbewoners komen te liggen, maar het gevaar is echter dat autoriteiten dankzij 

kaarten controle krijgen en de macht verschuift naar hen. Zo is en zal het publiekelijk in kaart 

brengen van sloppenwijken altijd een tweesnijdend zwaard blijven. 
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Bijlage 1: Het Johari-kader 
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Bijlage 2: Overzicht sleutelinformanten 

Academici en onderzoekers 

Naam Functie - positie Datum en plaats 

interview 

Dr. Shahadat Hossain Onderzoeker, Fachgebiet Stadt- und 

Regionalplanung, TU Dortmund, 

Duitsland & Ex-docent, Department of 

Urban and Regional Planning, BUET 

26 maart 2012, publieke 

ruimte, Dhaka 

Prof. Dr. Shayer Ghafur Professor, Departement of Architecture, 

BUET 

15 april 2012, BUET, 

Dhaka 

Mr. Hasan Mohammad Titu  

Mr. Anwar Hossein 

Onderzoekers & GIS specialisten, CUS 28 april 2012, CUS, Dhaka 

Prof. Dr. Nazrul Islam Professor, Department of Geography 

and Environment, Dhaka University & 

Urban Planning Expert, UPPR 

28 april 2012, CUS, Dhaka 

Dr. Khondaker Hasibul 

Kabir 

Docent, Departement of Architecture, 

BRAC University 

29 april 2012, verblijf 

onderzoeker, Dhaka 

Mr. Shuvangkor Shushmoy 

Roy 

Gediplomeerd stedebouwkundige & 

Onderzoeksassistent Korail Slum & 

Tolk onderzoeker 

30 april 2012, restaurant, 

Dhaka 

 

Professioneel betrokkenen 

Naam Functie - positie Datum en plaats 

interview 

Dr. Mohammed Shawkat Ali 

(Arman) 

Project Directeur, GK Mobile Clinic, 

GK Hospital 

22 april 2012, verblijf 

onderzoeker, Dhaka 

Dr. Ghulam Mustafa Dulal Directeur, GK Hospital 22 april 2012, GK 

Hospital, Dhaka 

Mr. Sohrab Ali Ex-medewerker, Child Labor School 

gesteund door WSM, Royar bazar Slum 

23 april 2012, verblijf 

onderzoeker, Dhaka 

Mrs. Selima Lokale medewerkster CBO programma 

Korail Slum, DSK 

30 april 2012, verblijf 

respondent, Korail, Dhaka 

 

  



 

III 

 

Bijlage 3: Overzicht informele dataverzameling 

Wat Wie Datum en plaats 

Presentatie over de 

watervoorziening in een 

sloppenwijk 

Dr. Shahadat Hossain & Studenten van de 

master conflict and development, Ugent 

26 maart 2012, Korail, 

Dhaka 

Transect walk in een 

sloppenwijk 

Dr. Shahadat Hossain & Studenten van de 

master conflict and development, Ugent 

26 maart 2012, Korail, 

Dhaka 

Observaties en informele 

gesprekken in een 

sloppenwijk 

Onder begeleiding van Mr. Shuvangkor 

Shushmoy Roy & Mrs. Nusrat Jahan 

april 2012, Korail, Dhaka 

Informeel contact met 

professionelen 

Mr. Jef Van Hecken (WSM) en collega's 

& Dr. Kirsten Hackenbroch en collega’s 

april-mei 2012, Dhaka 

Presentatie over 

OpenStreetMap (OSM) 

Mr. Larry O'Neill & tien geïnteresseerden 

(o.a. ngo-medewerkers en studenten) 

10 april 2012, BRAC 

University, Dhaka  

Het in kaart brengen van 

een zoo 

Vier studenten die actief zijn op OSM 27 april 2012, Mirpur Zoo, 

Dhaka 

Mental mapping oefening 

in een sloppenwijk 

Mr. Selim, een inwoner van de 

sloppenwijk Korail 

30 april 2012, Korail, 

Dhaka 

Fototentoontstelling over 

uitzettingen in een 

sloppenwijk 

Georganiseerd door Dr. Kirsten 

Hackenbroch, Mr. Günter Nest & 

Dr.Shahadat Hossein 

6 mei 2012, 

tentoonstellingsruimte,       

75 Central Road, Dhaka 
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Bijlage 4: Kaart van Korail en omgeving met bijbehorende gegevens 
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Slum ID Address Area in 

acre

No. of 

household

Household 

population

Mess 

population

Total 

population

119001  House- 1 {Shild Seaqurity Service ltd. (Rangs Group- er Protisthan) }, Road- 63, Banani Model Tow n, 

Gulshan

0,25 1 0 100 100

119002  1, Road- 630 (Shishu Sequrirty Service Sanglogno), Banani Model Tow n, Gulshan 0,25 19 100 0 100

119003 Fakir Babar Garrage Sanlogno, Road- 18, Banani Model Tow n, Gulshan 0,03 9 40 40 80

119004 20 No. Bastee, 18 No. Baser Dui Pase, Banani Model Tow n, Gulshan 0,083 60 250 0 250

119005 22 No. Bastee, South Side of the Gulshan Lake, Banani Model Tow n, Gulshan 0,125 50 260 0 260

119006 Gulshan lake-er Uttar par Bastee, Shrilankan Ambasi (Behind), Gulshan Uttar-Paschim, Gulshan 0,05 12 65 0 65

119007  plot No.  24,- 26, (City corporatiopn Staf Querter), Road- 26 (Opposite of the Rab Super Market), 

Gulshan Uttar Purba, Gulshan

0,75 68 350 0 350

119008 Western Dhaka-er Parking Plot  (Behind the Wasa Water Tanki), Road- 35, Gulshan Central Paschim 

Uttar, Gulshan

0,1 1 0 100 100

119009 20 No . House- er pchoney- er Bastee, Road- 43, Gulshan Central Paschim Uttar, Gulshan 0,16 32 170 0 170

119010 GP- Kh- 78 (Rafiqul Daroga), Marium Tow er- 1-er Sathe, Gulshan Centre Purba-Uttar, Gulshan 0,033 10 45 15 60

119011 Kh- 27 (Moinuddin Shaheb), Marium Tow er Theke Samney Ageeya Dan Dike More Niya Lake 

Sanglogno, Gulshan Centre Purba-Uttar, Gulshan

0,125 27 150 0 150

119012 Banani bastee, Road- 11 (East Side), Opposite of the UAPDA Colony, Ex. Mayor Hanif- er Bario 

(Beside), Banani Model Tow n, Gulshan

0,5 95 490 0 490

119013 Shahjadpur Zill Par Bastee (Battolea), opposite side of the manarat University (Ricksha Garrage), 

Gulshan Centre Purba-Uttar, Gulshan

0,06 16 82 0 82

119014 K h- 1/4 (Opposite Side of the Azizur Rahaman Mollah bari)), Shahjadpur, Zill par, Gulshan Centre 

Purba-Uttar, Gulshan

0,25 30 190 0 190

119015 Plot- 72/8 (Nurul Haq Chow dury), Gulshan Laker purbo par,(Briz Sanglogno), Gulshan Centre Purba-

Uttar, Gulshan

0,25 17 90 0 90

119016 Banani Charman Bari (Behind), Rail Line Sanglogno Bastee (West), Chairman Bari, Gulshan 0,16 80 425 0 425

119017 15/C (CMB Staf Querter), Babani, Chairman Bari, Gulshan 0,5 80 320 30 350

119018 T & T Staf Querter (Humaiun Kabir), Kolyan- 516, Block- A/23, (Behind the Nurani Panjakhana 

Mosjeed), Banani Model Tow n, Gulshan

0,08 12 50 0 50

119019 11 No. Roader Purbo Matha-er Bastee, Woa Para ccolony (East), South Side of the Mayor Hanif 

Shaheb- er Basa, Banani Model Tow n, Gulshan

0,05 17 60 0 60

119020 Rail Line Sanglogno Bastee (East), Banani Chairman Bari Behind, Chairman Bari, Gulshan 0,06 20 110 0 110

119021 302 (CMV Staf Querter), Chairman Bari (Opposite of the Maika Garments), Chairman Bari, Gulshan 0,5 55 220 0 220

119022 521(T&T Colony), Block- 29 (Opposite of the Divitional Engineare), Banani Model Tow n, Gulshan 0,13 21 84 6 90

119023 1 (T & T Colony), Road- 5 (Opposite of the 3 rd Floor Officer ' s Querter), Banani Model Tow n, Gulshan 0,16 2 10 50 60

119024 Road 35/A- er Bastee, Road-35/A (Behind The Azad Mosjeed), Gulshan Central Paschim Uttar, 

Gulshan

0,16 45 230 0 230

119025 303 (Roads & Haigh Way Staf Querter), Road- 7 (West side of the Dhaka International Versity), 

Chairman Bari, Gulshan

0,33 25 125 0 125

119026 T & T Colony, Gulshan lake Road, Karail (Part-2), Gulshan 65 6000 28900 500 29400

119027 Korail Bastee, Gulshan lake Road, Karail (Part-1), Gulshan 90 14480 78800 1200 80000

119028 33, 32, (Raster Mather Bastee), 330 (Zilpar), Plot- 16, Gulshan Central Dakshin Paschim, Gulshan 2,02 170 1020 0 1020

119029 29 No. Road-er Mather Bastee, Road- 29, Gulshan Central Dakshin Paschim, Gulshan 0,083 11 50 0 50

119030 Auga Khan Bastee, Plot- 28, Road- 23 (End), Gulshan Central Dakshin Paschim, Gulshan 0,5 160 1000 0 1000

119031 Gulshan 5 No. Water pamp (Wasa Quarter Bastee), Road- 130, Gulshan Central Dakshin Purba, 

Gulshan

0,06 11 50 0 50

119032 Gulshan 1 No. Bastee, Road 130 (South West side of the Wasa Staf Querter), Gulshan Central Dakshin 

Purba, Gulshan

0,08 15 65 0 65

119033 8 No. Raster Mather Bastee, Road- 8 (Specktra Convention center- er Golir matha), Gulshan Dakshin-

Paschim, Gulshan

0,125 30 265 20 285

119034 Suiper colony- er Uttar Diker Bastee (Opposite of the Brigadear Sarafot Hossen-er bari), Road- 1/A, 

Gulshan Dakshin-Paschim, Gulshan

0,08 11 45 0 45

119035 Dhaka City Corporation Cliners Querter (Park Bastee/ Suiper Colony), Opposite of the Shooting 

Faderation (City Corporation Garrage Sanglogno), Gulshan Dakshin-Paschim, Gulshan

2 450 2300 0 2300

119036 Gulshan- 1 (Zill Par Bastee), Shooting Club- er pichoner Bastee, Gulshan Dakshin-Purba, Gulshan 0,1 15 80 0 80

119037 Tal Tola Bastee, Beside The Shooting complex, North Side of the Titas Gas, Gulshan Dakshin-Purba, 

Gulshan

2 600 3200 0 3200
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Bijlage 5: The mappa’s Dhaka City Guide Map 
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Bijlage 6: Krantenartikel gedwongen huisuitzettingen 

 

Govt urged not to evict slum dwellers (2012, 8 april). The Daily Star. 


