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“The public square is probably still the most important
element in city design; it is the chief method by which
a town or city is both decorated and given distinction.
It is above all else, a place where people meet and
socialize.”

Cliff Moughtin (1992)

ABSTRACT
Deze studie heeft als doel het ondersteunen van het erfgoedbeleid in Stellenbosch. De ZuidAfrikaanse erfgoedwetgeving van 1999 kampt met implementatieproblemen waardoor het erfgoed
onder druk komt te staan. Het is de ambitie van deze masterscriptie om te onderzoeken waar de
problemen zich situeren en aan de hand een vergelijking met de Vlaamse en Surinaamse wetgeving
adviezen aan te reiken. Als katalysator voor de studie wordt een herwaardering van twee openbare
ruimtes in Stellenbosch, het Rijnse Complex en Die Braak, naar voor gebracht.
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INLEIDING [CYRIL CARTON & VIRGINI RYCKEBOER]

De masterproef Het erfgoedbeleid van Stellenbosch. Het opstellen van ondersteunende
richtlijnen om tot een duurzame planning van de stad en haar erfgoed te komen. Die Braak en het
Rijnse Complex als katalysator. kadert binnen een samenwerking tussen de Artesis Hogeschool
Antwerpen, de Stellenbosch Heritage Foundation en de Stellenbosch Municipality. Het is een
pilootproject met als doel het verwezenlijken van een projectmatig samenwerkingsverband tussen
de verschillende instanties. De samenwerking zal overeenstemmen met deze tussen de Artesis
Hogeschool Antwerpen en de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo, Suriname. Kennis en
ervaring worden onderling uitgewisseld. Samen met lokale partners, zoals de Stellenbosch Heritage
Foundation, Department of Spatial Planning, Environment and Heritage van de Stellenbosch
Municipality, lokale architecten en andere specialisten, worden resultaten nagestreefd.
Onderzoeksobject. Het onderwerp van deze masterproef is een kwalitatieve studie over de
integratie van erfgoed in de stadsontwikkeling. Het doel is het opstellen van ondersteunende
richtlijnen met het oog op een versterkte concept- en visievorming rond de ontsluiting van erfgoed.
Deze richtlijnen zijn gericht op een duurzame implementatie van de wetgeving in het erfgoedbeleid,
getoetst aan de hand van de casestudies Die Braak [Afb.1; 2; 3; 4] en het Rijnse Complex1 [Afb.5; 6;
7; 8].2 Het centrale groene stadsplein heeft samen met de omliggende gebouwen de status van
beschermd monument, maar wordt momenteel niet naar waarde benut.3 Het beperkte gebruik van
het grasplein en de druk door grote bouwpromotoren zorgen voor verder verval. Het interdisciplinair
onderzoek moet resulteren in een herbestemming van Die Braak en het Rijnse Complex om de
omgeving haar oude glorie terug te geven.

Afb.1: Die Braak, gezien vanaf de noordwestelijke hoek.

Afb.2: Kerk St.Mary’s in het noorden op Die Braak.

1

Het Rijnse Complex omvat: de Rijnse Kerk, P.J.Oliver Art Centre (de voormalige Rijnse Herberg en School), Museum voor
Speelgoed en Miniaturen (voormalige Rijnse Pastorie), de Rijnse Tuin en het Leipoldt House. Als het ware omgeven door dit
complex is het huidige toerismekantoor.
2

Bijlage 1 omvat een algemene kaart van het centrum van Stellenbosch waarop de volgende informatie terug
te vinden is: straatnamen, locatie Die Braak, locatie Rijnse Complex, noordpijl, belangrijke gebouwen.
3

De gebouwen van het Rijnse Complex en de gebouwen rond Die Braak zijn beschermd. Het plein Die Braak is eveneens
beschermd als monument. In Zuid-Afrika wordt geen onderscheid gemaakt tussen een archeologische site, een stads- of
dorpsgezicht of een monument.
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Afb.3: De Rijnse kerk, aan de zuidelijke zijde.

Afb.4: Die Braak gezien van uit Mark Road in het westen.

Afb.5 & Afb.6: P.J.Oliver Art Centre, de voormalige Rijnse Herberg en School. .

Afb.7: De voormalige Rijnse Pastorie, het huidige Museum
van Minituurfiguren en Speelgoed.

Afb.8: De Rijnse tuin.

Probleemstelling. Het ontbreekt het huidige beleid aan een duidelijk kader om het stedelijke
erfgoed te waarderen en in te passen in zowel de cultuurhistorische als ruimtelijke ordening. De
ontwikkelingen zijn onsamenhangend en beslissingen niet duidelijk gefundeerd en niet consequent
uitgevoerd waardoor het behoud en de duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed in het
gedrang komt.
Een belangrijke reden voor dit hiaat is het gebrek aan een specifieke opleiding voor
monumentenzorg en restauratie. De universiteit van Stellenbosch noch van Kaapstad heeft een
12

dergelijke opleiding. De nodige knowhow ontbreekt. Mensen of instanties die eigenaar van een
monument zijn, kunnen dit niet op correcte wijze onderhouden en in stand houden. Alles hangt af
van hun eigen kennis opgedaan door ervaring of correspondentie van buitenaf. Bovendien is er een
groot gebrek aan financiële middelen en tegemoetkomingen. Er wordt amper geld ter beschikking
gesteld voor de erfgoedsector. De lokale overheid pompt het hoofdzakelijk in grote bouwprojecten,
handel en wijntoerisme. Nochtans heeft Stellenbosch veel meer potentieel dat op vandaag nog
steeds is onderbenut. Er is dringend nood aan een duidelijk framework waarbij het erfgoedbeleid
wordt geïmplementeerd in de ruimtelijke ordening. Het framework moet het maken van doordachte
keuzes rond erfgoed vergemakkelijken en deze beslissingen minder arbitrair maken.
Daarnaast is het gebied in de historische stadskern van Stellenbosch met centraal Die Braak
en het Rijnse Complex onderbenut. Er is een negatief gevoel bij deze plaatsen in de stad. Er is een
gevoel van onveiligheid, een gevoel van desolaatheid en er is geen enkele aantrekkingskracht
verbonden aan de plaats terwijl ze wel van historisch belang zijn voor de stad. Aan de hand van een
SWOT-analyse zullen de ruimtes worden opengetrokken en wordt er geanalyseerd wat de problemen
en wat de mogelijkheden zijn.
Onderzoeksvragen. Deze masterproef wil een antwoord vinden op verschillende
onderzoeksvragen. De hoofdonderzoeksvraag stelt het erfgoedbeleid van Stellenbosch in vraag en
zoekt hoe dit verbeterd kan worden. Op welke wijze kan op macroniveau de cultuurgeschiedenis
procesmatig en zinvol worden ingezet in de ruimtelijke planvorming van Stellenbosch? Hoe kan de
opwaardering, de herbestemming van Die Braak en het Rijnse Complex als katalysator dienen voor
toekomstige ontwikkelingen? Dit weerspiegelt zich in de onderzoeksvragen op microniveau. Welke
mogelijke herwaarderingen kunnen leiden tot een meer duurzaam gebruik van Die Braak en het
Rijnse Complex? Wat is het belang van het historisch hart van Stellenbosch en welke rol spelen Die
Braak en het Rijnse Complex hierin? Welke rol kunnen het erfgoed en de casestudies spelen binnen
het behoud van het unieke karakter de ‘genius loci’ van Stellenbosch?
Doelstellingen. De tweeledige onderzoeksmethodologie heeft een dubbel doel voor ogen.
Op macroniveau wordt het erfgoedbeleid van Stellenbosch versterkt en op microniveau wordt naar
een duurzame herbestemming voor de casestudy Die Braak en het Rijnse Complex gezocht. Deze
gaan hand in hand doordat zij elkaar beide beïnvloeden. Het doel is de cultuurhistorische identiteit
van Die Braak en het Rijnse Complex en op die manier ook het algemene erfgoedbeleid van
Stellenbosch te versterken.
In eerste instantie heeft het onderzoek als doel richtlijnen voor het beleid op te stellen om het
erfgoed naar een duurzamere toekomst te leiden. Dit houdt onder meer in zowel de aanwezige
cultuurwaarden veilig te stellen en te vergroten als het lokale bestuur te ondersteunen.4 Naast een
visie zal ook worden gezocht naar inzetbare adviezen en een strategie om deze visie te vertalen, te
verankeren en te implementeren.
In tweede instantie wil het samenwerkingsverband de sensibilisatie rond erfgoedzorg
activeren door een aan verval onderhevig stadsplein en nabijgelegen openbare ruimtes te
4

NECISSA Y., Cultural heritage as a resource: its role in the sustainability of urban developments. The Case of of Tlemcen,
Algeria, in: Procedia Engineering, 21, 2011.
GU H. en RYAN C., Place attachment, identity and community impacts of tourism – the case of a Beijing hutong, in: Tourism
Management, 29, 2008.
SUTTON K. en FAHMI W., The rehabilitation of Old Cairo, in: Habitat International, 26, 2002.
DE RAEDT K., Bouwen voor de Rainbow Nation. Een kritisch onderzoek naar de rol van identiteit, geheugen en
gemeenschap in het architectuurlandschap van postapartheid Zuid-Afrika, p. 25.
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bestuderen en te herwaarderen. Die Braak en het Rijnse Complex moeten dienst doen als
katalysator. Door de herwaardering van de omgeving zal dit niet alleen ten goede komen van het
erfgoed maar ook van de lokale bevolking.5 Daarnaast zal het een voorbeeld zijn voor andere
casestudies.
Methodologie. Aan het onderzoek in Stellenbosch is in België een voorbereidingsfase
voorafgegaan. Deze bestond er voornamelijk uit een algemeen beeld te krijgen over Zuid-Afrika en
Stellenbosch. Deze inleidende informatie vonden we terug in toegepaste literatuur en via enkele
websites.6 Ook de reeds uitgewerkte onderzoeken van de projectmatige samenwerking van Artesis in
Suriname werden doorgenomen om zo een duidelijk beeld te krijgen van hoe het project verloopt en
waar naartoe gewerkt wordt.7
Het onderzoek zelf beoogt een dubbele geleding: enerzijds is er het theoretische
macroniveau waarbij het erfgoedbeleid van Stellenbosch wordt aangepakt, anderzijds is er de
praktijkgerichte zijde met een casestudy op microniveau. Deze casestudy zal aangewend worden om
in te spelen op de theoretische aspecten inzake het erfgoedbeleid van Stellenbosch en het te
versterken.
Interdisciplinair werken is in deze thesis van groot belang. Door de vooropleiding van de
studenten wordt de thesis zowel vanuit een geschiedkundig als een architecturaal oogpunt
benaderd. Vanuit de opleiding Monumenten- en Landschapszorg wordt dit aspect gegarandeerd en
versterkt. Daarnaast verloopt tijdens het onderzoek de kennisuitwisseling ter plaatse via personen uit
verschillende vakgebieden en achtergronden. Daarenboven spelen zaken als ruimtelijke planning en
ecologisch en duurzaam denken een belangrijke rol in het project. Op die manier wordt er gestreefd
naar een benadering van het erfgoed vanuit verschillende disciplines en invloedsferen.
Het is niet alleen de bedoeling informatie en kennis te verzamelen aan de hand van een
literatuurstudie en een beeldanalyse maar ook door contacten te leggen met specialisten in het veld
en het raadplegen van de lokale gemeenschap. De specialisten worden voornamelijk via
vergaderingen gecontacteerd. De lokale gemeenschap wordt bereikt door het organiseren van een
workshop. Op die manier is het mogelijk de reeds verworven output over te dragen, maar tevens om
nieuwe input in de vorm van meningen en ideeën op te doen. Bovendien is het van belang de
participatie van de lokale gemeenschap, hetzij bewoners hetzij experts, te optimaliseren. Het is enkel
op die manier dat het duurzame karakter van het erfgoedbeleid ook werkelijkheid wordt.
Vanuit een praktische case, Die Braak en het Rijnse Complex, wordt er geanalyseerd op welke
manier er ingespeeld wordt op de heersende problemen en aanwezige potenties. In Stellenbosch
werd gestart met een literatuurstudie en terreinonderzoek om op die manier de genius loci van
Stellenbosch te kunnen definiëren. Hierna werd dieper op de materie ingegaan door in de Kaapse
5

MURZYN-KUPISZ M., The socio-economic impact of built heritage conducted by private investors, in: Journal of Cultural
Heritage, 2011.
6
BALKEMA A.A., The Preservation & Restoration of Historic Buildings in South Africa, Kaapstad, 1968.
SMUTS F., Stellenbosch, Three Centuries, Stellenbosch, 1979.
LOSSKARN E., et. al., Zuid-Afrika, Den Haag, 2008.
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-afrika
7
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Argiewe archiefonderzoek te doen en de Zuid-Afrikaanse en lokale wetgeving uit te pluizen.8
Gedurende dit proces werd voortdurend een netwerk van lokale experts geraadpleegd. Om het
onderzoek verder open te trekken, werden Die Braak en het Rijnse Complex vergeleken met
gelijkaardige, beschermde stadsgezichten in Europa. Kennis werd uitgewisseld door het organiseren
van workshops en het interviewen van bewoners in functie van sensibilisering. Zonder hulp en een
geïntegreerde samenwerking met de lokale gemeenschap verkleint de slaagkans van het project.9
Eenmaal terug in België werd de studie van de wetgevingen omtrent erfgoed uit België,
Nederland en Suriname verdergezet om zo een duidelijke vergelijking te kunnen maken. Aan de hand
van een SWOT-analyse werd een waardebepaling en herbestemmingsvoorstel voor Die Braak en het
Rijnse Complex opgesteld. De resultaten van het onderzoek werden tenslotte gebundeld in een
definitief rapport om teneinde aanbevelingen voor verder onderzoek te formuleren.
Structuur van de masterthesis. In een kort historisch overzicht worden zowel Zuid-Afrika, de
Kaapprovincie, de stad Stellenbosch en het eigenlijk studieobject gesitueerd. Deze contextualisering
is noodzakelijk om een beeld te krijgen waar het onderzoek plaatsvond. Vervolgens worden het
onderzoeksobject stedenbouwkundig en een bouwhistorisch geanalyseerd. Hierin wordt het
bouwkundig erfgoed op Die Braak en het Rijnse Complex nader bekeken.
Vanaf het derde deel gaat het onderzoek dieper in op het juridische en beleidsmatige van het
onderzoeksobject. Het is noodzakelijk om het reeds bestaande erfgoedbeleid uit te spitten en te
vergelijken met andere wetgevingen. Op die manier wordt een breder beeld geschapen wat betreft
de wetgevingen en kan er naar een geoptimaliseerd erfgoedbeleid voor Stellenbosch worden
gezocht. De Zuid-Afrikaanse wetgeving wordt vergeleken met de eigen Belgische wetgeving, met
deze van Nederland als oude kolonisator en met deze van Suriname als eveneens door de
Nederlanders gekoloniseerd land en waar reeds enkele jaren gelijkaardige projecten met Artesis
lopen.
Vervolgens worden de casestudies, Die Braak en het Rijnse Complex, onderzocht. De
verschillende aspecten van elk te bestuderen deel worden in detail geanalyseerd en beschreven. Een
inventaris van de beschermde gebouwen wordt opgesteld en het interieur en het exterieur worden
besproken. Uit het onderzoek wordt voor beide casussen een SWOT-analyse opgesteld waarbij de
zwaktes, sterktes, opportuniteiten en mogelijke gevaren van het hele gebied in kaart worden
gebracht. Hieraan wordt een waardestelling gekoppeld.
In functie van de resultaten van de casestudies, de SWOT-analyses en de waardenstellingen
worden er voor het gebied richtlijnen en een (her)bestemming voorgesteld. Enerzijds worden er
richtlijnen opgesteld voor het erfgoedbeleid en de verwachtte impact ervan wordt uitgeschreven.
Anderzijds zal voor Die Braak en het Rijnse Complex een herwaardering of herbestemming worden
ontworpen waarbij rekening wordt gehouden met zowel een harde als een zachte aanpak. De
haalbaarheid van de ontwerpen wordt uitgelijnd door de voor- en nadelen en de mogelijkheden te
schetsen van de herbestemming(en).
Enkele leesrichtlijnen. Er werd zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van afkortingen. Indien
dit wél het geval is, wordt dit duidelijk vermeld. Om het voetnotenapparaat overzichtelijk te houden,
werden de titels van de werken ingekort. Eerst wordt de naam van de auteur(s) gegeven en
8

De Kaapse Argiewe bevinden zich in Kaapstad. In Stellenbosch zijn geen archieven voor handen. De Kaapse Argiewe zijn
door het povere openbaar vervoer in Zuid-Afrika niet makkelijk te bereiken.
9
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vervolgens het eerste deel van de titel. De volledige verwijzingen zijn terug te vinden in de
bibliografie. Verwarring is nagenoeg uitgesloten en het is op deze manier eenvoudiger om de
voetnoten te raadplegen.
De masterthesis is opgesteld in het Nederlands maar het is niet altijd evident om alle
woorden in het Nederlands te behouden. De anderstalige woorden worden in het cursief geplaatst.
Woorden tussen aanhalingstekens hebben een speciale betekenis in de zin.
De afbeeldingen werden verwerkt in de tekst. Daarin wordt telkens verwezen naar de
desbetreffende figuur of plan. In de bibliografie staan alle afbeeldingen opgelijst met de
bronvermelding. Alle figuren, foto’s of plannen zijn door de auteurs gemaakt tenzij anders vermeld.
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1

SITUERING

1.1

Kort historisch overzicht [Cyril Carton]

Volgend historisch overzicht wil kort de context scheppen van het land waarin het onderzoeksobject
zich bevindt. Zuid-Afrika verschilt enorm van België. Op zijn beurt speelt ook Stellenbosch een
specifieke rol in de geschiedenis van het land. Bovendien zet het het erfgoed dat bestudeerd wordt in
een klaarder daglicht en worden anders onduidelijke aspecten helder.

1.1.1

Geschiedenis van Zuid-Afrika

Afb. 9: Zuid-Afrika met in de verschillende kleuren de verschillende provincies. Stellenbosch wordt aangeduid met een ster.

Ontstaan. Zuid-Afrika heeft een rijke en zeer ingewikkelde geschiedenis. Voordat de
Europese kolonisten Zuid-Afrika ontdekten, leefden de San of Bosjesmannen in de regio van de West
Kaap. Daarna kwam het herdersvolk de Khoikoi of ook wel Hottentotten genaamd.10 De zeevarende
naties van Europa zochten jaren naar een kortere route naar India en het Verre Oosten over zee. In
1497 waren de Portugezen de eersten die hier in slaagden langs de Cabo Tormentosa, de latere Cabo
de Boa Esperaça, bij ons beter bekend als Kaap de Goede Hoop. Al snel kwam er Europese

10
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concurrentie en niet in het minst van de Hollandse scheepvaarders.11 Toen het Nederlandse schip
Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Batavia op 25 maart 1647 aan de Kaap strandde, kwamen de
plaatselijke Khoikhoi voor de eerste keer in aanraking met Nederlanders. De schipbreukelingen
bouwden een fort dat ze "Zand Fort van die Kaap die Goeie Hoop" noemden.12 Enkele jaren later, in
1652 bouwde Jan van Riebeeck de eerste Nederlandse nederzetting op wat nu uitgegroeid is tot
Kaapstad. Dit was een tussenstop voor de schepen van de V.O.C. ofte Verenigde Oost-Indische
Compagnie die tussen Europa en India voeren. Enkele decennia nadien werd meer landinwaarts
Stellenbosch gebouwd.
In 1806 namen de Britten voorgoed bezit van de Kaap. Na de Tweede Boerenoorlog werden
de Boeren, de Nederlandse kolonisten, voorgoed verslagen. In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika
gevormd, als onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest. De politiek werd geformaliseerd tot
de apartheid, bekend als een regime van ongelijke behandeling van burgers op grond van hun
huidskleur. In 1994 eindigde de apartheid met de antiapartheidsactivist Nelson Mandela.

Afb. 10: Zuid-Afrikaanse vlag.

Door de komst van de verschillende Europese kolonisten en hun Indische slaven ontstond de
huidige meltpot aan bevolkingsgroepen. De Khoikhoi stierven deels uit, terwijl het overblijvende deel
in dienst trad van de Europeanen. Jarenlange vermenging van de verschillende groepen leidde tot de
huidige Kaapse coloured people en sinds 1994 ontstond het idee van de Rainbow Nation. De drie
grootste gemeenschappen in Zuid-Afrika zijn de blanke, de zwarte en de coloured people.13 De prille
democratie stond onmiddellijk voor de moeilijke taak om uit de brokstukken van het koloniale
verleden en de apartheid een nieuwe natiestaat op te bouwen met een eigen identiteit. Het
architectuurlandschap en het erfgoed zouden hier een prominente rol in spelen.14

1.1.2

Geschiedenis van Stellenbosch

Vandaag is Stellenbosch een stad met 117.713 inwoners in het district Cape Winelands in de
provincie West-Kaap in Zuid-Afrika. De West-Kaap, zo’n driemaal de oppervlakte van België, ligt in
het zuidwesten van Zuid-Afrika. De gemeente Stellenbosch omvat naast de stad Stellenbosch ook
11

ORFFER C. J., The Famous Wines of Europe, p. 81.
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nog de dorpen Pniel en Franschhoek. Het is één van de oudste Europese nederzettingen in ZuidAfrika. Stellenbosch, ook wel Eikestad in het Afrikaans genoemd, wordt gekenmerkt door zijn
pittoreske straten, eikenbomen, studentenbuurt, Kaap-Hollandse, Georgische en Victoriaanse
bouwstijl.
De stad werd gesticht door Simon van der Stel. Simon van der Stel werd geboren op 14
oktober 1639 in Mauritius.15 Hij was de zoon van een Hollandse gezagvoerder en een inlandse vrouw.
Voor zijn komst in Zuid-Afrika keerde van der Stel terug naar Holland om in Amsterdam te studeren
en in Haarlem te trouwen.16 Simon van der Stel kwam op 12 oktober 1679 aan bij de Kaap. Van der
Stel’s opdracht bestond uit het bestuur van de Kaapkolonie en een verdere landbouwkolonisatie weg
van de Kaap.17 Drie weken na zijn aankomst vertrok hij met enkele ambtenaren naar HottentotHolland, nu de streek rond Somerset Wes [Afb.11].

Afb. 11: de ligging van Somerset Wes [oranje] ten opzicht van Kaapstad en Stellenbosch [groen].

Op terugweg van de ontdekkingstocht bracht het gezelschap een nacht door op een eilandje
gevormd door twee armen van de Eerste Rivier. Deze plaats kon Simon van der Stel enorm bekoren
daar het een geschikte plaats voor een nieuwe nederzetting leek.18 Hij gaf dan ook zijn naam aan de
plaats. Onderstaand fragment, uit de kantlijn van het Dagregister van Simon van der Stel, beschrijft
het ontstaan van Stellenbosch in 1679.19 Op 6 november van dat jaar ontstond de kiem van het
dorp.20
“Behalwe die gemelde landstreek Hottentots-Holland het sy Edele nog ’n sekere
landstreek wat ongeveer 3 tot 4 uur daarvandaan geleë is, gaan besigtig. Dit bestaan uit
’n gelyke vallei wat etlike duisend morg pragtige weiland bevat, wat ook baie geskik is vir
akkerbou. Deur die vallei loop ’n baie indrukwekkende vars water rivier die walle
waarvan met pragtige hoe bome versier is en die bome is uiters geskik vir timmer- en
brandhout. In die rivier is ook ’n klein eilandjie ontdek waar die water rondom stroom en
wat ook met pragtige hoe bome begroei is. Daar het die Edele kommandeur vir die nagsy
15
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rus geneem en aangesien geen vorige ‘opperhoofd’ nog ooit van te vore hier was nie, het
hy dit Stellenbosch genoem.”21
Stellenbosch werd gesticht in een vallei dat perfect gedijde om een nederzetting op te
richten. Van der Stel gaf deze grond aan de vrije burgers op zoek naar land om te boeren. Het jaar
erna kwamen 8 families naar de streek en tegen 1684 waren er 40 gezinnen in Stellenbosch.23
22

Vanaf 1682 ontstond er een eerste heemrade. Deze raad bestond uit enkele burgers die zich
ontfermden over het reilen en zeilen van de stad. Ze stonden in voor de instandhouding van de
paden en de kleine geschillen.24 Als dorp is Stellenbosch pas ontstaan in 1685 wanneer de drosdy
werd gebouwd om de nieuw aangestelde landdrost te huizen.25 Baron Van Rheede tot Drakensteyn,
hoge ambtenaar van de V.O.C., had een volmacht van de Heren XVII in Amsterdam om Johannes
Mulder als eerste landdrost van Stellenbosch te benoemen. Als landdrost werd hij de permanente
voorzitter van de reeds gebruikelijke heemraad.26 Op het eiland, toen strekkende van de huidige Laan
tot aan La Gratitude en de Eerste rivier werd de drosdy gebouwd. Deze bestuurswijze was van 1685
tot in 1827 van toepassing in Stellenbosch.27
Stellenbosch was ondertussen als nederzetting danig beginnen uitbreiden28. Benoorden van
deze drosdy, tussen de Pleinstraat, de latere Kerkstraat, de Andringastraat en de Van Ryneveldstraat,
kwamen in 1683 de eerste residenties, een kerk, een school en een molen. Na het ontstaan van de
landbouwnederzetting Stellenbosch veranderde er veel voor Nederland. Vanaf dan werd uitgegaan
van een permanente nederzetting in zuidelijk Afrika en afgestapt van het oorspronkelijke idee dat de
Kaapse kolonie maar een factorij of tussenpauze aan de kust zou worden.29 In de stichtingsakte van
Stellenbosch stelde Van Reede dat de nederzetting evenwel een landbouwkolonie van het grotere
Kaapstad bleef.30
In 1710 brandde nagenoeg de hele stad voor de eerste maal af. Ondanks dat er snel na de
brand een onderzoekscommissie vanuit Kaapstad naar Stellenbosch werd gestuurd, is de exacte
oorzaak toen niet kunnen achterhaald worden. Enkel de slaven werden toen onder verdenking
gesteld, maar bewijs is er nooit geleverd. Achteraf bleek het de landdrost zelf te zijn geweest die
schuld had aan het ontstaan van de brand.31 Vooral de sterke zuidoostenwind zorgde voor een
razendsnelle verspreiding van het vuur.32 De drosdy werd opnieuw gebouwd en de huidige
Moederkerk werd gebouwd.33 Deze werd in 1863 door architect Carl Otto Hager in neo-gotische stijl
verbouwd.34
De tweede grote brand die Stellenbosch in de as legde, vond nog geen honderd jaar later
plaats. In 1803 ontstond in de vroege ochtend een brand die al snel kon geblust worden. Maar in de
21
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namiddag ontstond er opnieuw een brand, nu vanuit de boerderij van Coenraad Akkerman. In
combinatie met de sterke zuidooster ging een derde van Stellenbosch op in de vlammen. De brand
bleek achteraf aangestoken op de boerderij.35 Vanaf 1827 werd de functie van de drosdy als zetel
van de magistraat ingevuld als ‘Kweekschool’.36 Stellenbosch kende vanaf dan zijn ontstaan als
kenniscentrum in Zuid-Afrika.37
De derde en laatste grote stadsbrand in Stellenbosch deed zich in het begin van 1875 voor.
Op een hete zomerdag vatte een rieten dak van een huis in de Andringastraat vuur. Door een sterke
zuidwesten wind gingen 40 huizen in de vlammen op. In zijn dagboek omschrijft de Schot Macdonald
de afloop van de brand als volgt: “Stellenbosch, like Rome, rose from its ashes, but the roof of thatch,
so suitable to the climate, so pleasant to the eye, had vanished to appear no more. It was then that
the reign of corrugated iron really ban in our Dorp”.38 In de bouwhistorische analyse wordt verder
ingegaan op de invloed van de stadsbranden op de architectuur (cfr. infra).
Oproer was er echter zelden in Stellenbosch. Het was eerder een vredig, en relatief
voorspoedig dorp dan een rumoerige stad.39 Stellenbosch werd al snel een dorp anders dan de
doorsnee dorpen in Zuid-Afrika. Voornamelijk de ontwikkeling als centrum voor intellectuelen en
hoger onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgde hiervoor. Daarnaast werd
Stellenbosch gekend voor zijn wijnbouw en werd het nooit een geïsoleerd dorp door de nabijheid van
Kaapstad, een grootstad waar het nog steeds een nauwe band mee heeft.40 Sinds de negentiende
eeuw voelen de inwoners van Stellenbosch zich dan ook trots en ontstond er drang naar conservatie
van het historische hart van de stad. Het is vooral na WOII dat de Eikenstad uit haar voegen barstte.41
De Apartheid zorgde ervoor dat er een litteken ontstond door de nog fysiek aanwezige segregatie.
Toch is er een gevoel van samenhorigheid. De zachtheid van de stad, het milde klimaat en de
contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen zorgen ervoor dat Stellenbosch toch anders is
dan andere Zuid-Afrikaanse steden tijdens de post-Apartheidperiode.
Hydrografie. Stellenbosch’ hydrografie wordt gekenmerkt door twee belangrijke
waterstromen: enerzijds is er de Eerste rivier, anderzijds spelen de kleine Meulstromen een
prominente rol in de geschiedenis van de stad. De Eerste rivier splitste zich ter hoogte van
Stellenbosch tot in de achttiende eeuw in een hoofdstroom en een zijarm. Dit was het eiland waar
later de drostdy werd gebouwd. In 1768, nadat het eiland verschillende keren af te rekenen had met
overstromingen, werd de rivierarm opgevuld en de Eerste rivier uitgediept door de buitenste oever
uit te lijnen. De verschillende ‘Meulestromen’ zijn afgeleide kanaaltjes van de Eerste rivier. Zij
voorzagen de dorpsbewoners jarenlang voor irrigatie en de nodige energie voor de molens. Vanuit
het centrum van de stad stroomt langsheen Die Braak en het Rijnse Complex een deel van de
Meulstroom.
Eikenstad. Een beeldbepalende vegetatie in Stellenbosch is ongetwijfeld de met eiken
beplante straten in Stellenbosch. Die Braak wordt als het ware begrensd door een dubbele rij
eikenbomen. Ze werden in de beginjaren van de stad geplant om het gebrek aan grote bomen op te
35

KRUGER, W. van, G., Stellenbosch, p. 9.
De drostdy was de woning waar de landdrost woonde. De landdrost was de bestuurder van de stad en zat de heemraad
voor. De drostdy is dus niet hetzelfde als een proosdij.
37
SCHWAGER C., KÖPPE W., Stellenbosch, p. 4.
38
KRUGER, W. van, G., Stellenbosch, p. 10.
39
SCHWAGER C., KÖPPE W., Stellenbosch, p. 15.
40
Kaapstad ligt op een 40-tal kilometer van Stellenbosch. In Zuid-Afrikaanse termen is dat vlakbij.
41
SCHWAGER C., KÖPPE W., Stellenbosch, p. 17.
36

21

vangen en om de productie van eikenvaten aan te zwengelen. Door het milde klimaat groeiden de
eiken echter te snel waardoor ze waardeloos zijn om wijnvaten van te maken.42 Oorspronkelijk
groeiden hier andere bomen als daar zijn oliënhout-, geelhout-, wilde amandelbomen en elzen. Het
dal waar Stellenbosch zich in bevindt, werd voorheen door de Hollandse kolonisten Wildbosch
genoemd. Simon van der Stel schreef namelijk in zijn dagregister over zijn eerste overnachting te
slapen op “een kleijn Eilantje rontsom met versch water omstroomt en uijt [de natuur] met schoone
hooge boomen beplant”. De eerste eiken werden pas tijdens het bestuur van de landdrost in juli
1701 aangeplant.43
Door de brand in 1710 was er in 1712 nood aan nieuwe reeks beplantingen. Meer dan 300
jaar later staan nog steeds enkele van deze eiken in de stad. Een eeuw later, in 1812, werd een derde
grote aanplanting van eikenbomen voltooid. Hier zijn nog enkele exemplaren van terug te vinden in
de Van Ryneveld Street.
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1.2

Stedenbouwkundige analyse [Cyril Carton & Virgini Ryckeboer]

De stedenbouwkundige analyse omvat drie delen. Een eerste bespreekt het ontstaan en
daaropvolgend de eerste stadsontwikkeling onder invloed van Hendrik Adriaan van Reede op het
einde van de zeventiende eeuw. Vervolgens wordt er overgegaan naar een analyse van de
uitbreidingen en ontwikkelingen van de stad tussen haar ontstaan en nu.44 Verschillende historische
tekeningen, plannen en kaarten dienden als onderleggers voor de uniforme, grafische weergave van
de verschillende ontwikkelingsfases. Tot slot wordt in een derde deel de stedenbouwkundige situatie
geanalyseerd aan de hand van kaarten met onder meer: bouwhoogtes, functies, erfgoed,
grondgebruik en ontsluiting.

1.2.1

Ontstaan en de eerste stadsuitleg

Bij het ontstaan van Stellenbosch in 1679 had Simon van der Stel geen duidelijke visie over
hoe de stad zich moest ontwikkelen. Structuren werden willekeurig neergepoot in de vallei van de
Eerste Rivier. Het was baron van Rheede tot Drakensteyn, commissaris-generaal en hoge ambtenaar
van de V.O.C., die met een volmacht van de Heren XVII in Amsterdam zich als eerste bekommerde
over de geordende uitbouw van de stad.45 Stellenbosch groeide aanvankelijk namelijk als
landbouwkolonie zonder een echte dorpskern.46 Naarmate Stellenbosch groeide hadden deze
landbouwers meer en meer nood aan ordehandhaving en bestuur om de gemeenschap in goede
banen te leiden.47De vestiging kreeg algauw een gerechtshuis of drostdy en een kerk.48 De eerste
stenen werden gelegd in 1686-1687.49 Hiermee ontstond een eerste kruispunt en een verdeling van
de grond in erven. Met deze veranderingen kreeg men voor het eerst het gevoel van een echt dorp.
Kort erna volgde ook de bouw van een school en een molen. De oudste overblijfselen van deze kern
zijn het Schreuderhuis en de wijnkelder van het Morkelhuis.50 De kern is opgebouwd volgens een
rasterpatroon [zie felgroene aanduiding. Afb.12]. Nieuwe koloniale dorpen ontwikkelden zich volgens
geometrische patronen naar de toenmalige opvattingen omtrent stedenbouw.51 In de zestiende en
zeventiende eeuw ging men er vanuit dat steden aangelegd volgens de regels van de geometrie
beter te verdedigen waren en een degelijkere levenskwaliteit met zich meebrachten.52 Een goed
voorbeeld van deze Europese denkers is de Bruggeling Stevin die met zijn boek ‘Castrametatio dat is
legermeting’ de stad in een dambordpatroon uittekende.53 Stellenbosch heeft rond dit geometrisch
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aangelegde middendorp lang haar landelijke karakter kunnen bewaren.54 Latere ontwikkelingen
vertoonden evenwel een meer organische groei met af en toe opstoten van geometrische aanleg.55

1.2.2

De latere stadsontwikkeling van Stellenbosch. Drie eeuwen groei.

De historische kaarten tonen zowel de evolutie als de organische uitleg van de stad doorheen
de eeuwen. Deze zijn, als belangrijke bron van informatie in chronologische volgorde gezet om een
zo correct mogelijke analyse te leveren. Het betreft kaarten voor 1710, 1770, 1817, 1859, 1905, 1938
en 2012. De evolutie kan er als het ware worden op afgelezen. In het bruin zijn de wegen ingekleurd.
De Eerste Rivier werd blauw gekleurd. Dit is voor alle volgende kaarten hetzelfde.
1710. [Afb.12] De eerste kaart is gebaseerd op het werk van E.V. Stade uit 1710 [Bijlage 2].
Dit panorama is gedateerd op 15 februari 1710 en geeft het zicht op het dorp weer vanaf de voet van
Papegaaiberg. Stellenbosch was op dat moment een ruraal en ongeordend dorp. Op de bewerkte
kaart zijn Die Braak [Zie groene kleur. Afb.12], de kerk van 1686 [Zie rode aanduiding. Afb.12] en de
drostdy [Zie donkerblauwe aanduiding. Afb.12] op het eiland gevormd door twee armen van de
Eerste Rivier te zien. Het eerste geometrische stratenpatroon laat zich duidelijk aflezen. Het is
duidelijk dat Van Rheede Stellenbosch heeft gecreëerd naar Europees model met scheiding der
machten als belangrijkste punt.56 Deze stadsuitleg zou het framework vormen voor de latere
stadsontwikkeling.
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Afb. 12: bewerkte kaart 1710.

1770. [Afb.13] Deze kaart is gebaseerd op twee anonieme werken die in het Van der Bijlhuis
hangen en van Schumacher [Bijlage 3], respectievelijk uit het jaar 1757 en 1776.57 De kaart getuigt
van een beperkte groei van Stellenbosch maar dit had alles te maken met een landbouwcrisis en de
brand in 1710.58 Een groot deel van het dorp ging toen in vlammen op. De grootste verandering die
dit met zich meebracht was de locatie van de kerk. De kerk van 1686 [Zie rode aanduiding. Afb.13]
verdween en de nieuwe kerk, de huidige Moederkerk, werd op het einde van de huidige Kerkstraat
opgetrokken [Zie rode aanduiding. Afb.13]. De kans dat de kerk in de vlammen zou opgaan werd zo
verkleind. Dit doordat de sterke wind, die veelal de vlammen deed overslaan, vanuit het zuidoosten
kwam. De plaatsing van de Moederkerk in het oosten van het dorp, moest de kans op overslaande
brand zo verminderen.59 In 1768, nadat het eilandje verschillende keren af te rekenen had met
overstromingen werd de noordelijke rivierarm opgevuld. De Eerste Rivier zelf werd uitgediept door
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de buitenste oever uit te lijnen.60 Het is in deze periode dat tevens de nog steeds bestaande
Meulstroom werd aangelegd om de nieuwe molen ten zuiden van Die Braak van water te voorzien.61
Ondanks de trage groei had de periode tussen 1710 en 1770 een grote morfologische impact.
De stadsplattegrond kreeg haar definitieve vorm en de twee belangrijkste gebouwen, religieus de
Moederkerk en seculier de drostdy, kregen een prominente plaats in het straatbeeld, telkens op het
einde van ‘hun’ straat. Fransen en Burke vergeleken dit met de barokke axiale principes die toen in
Europa golden.62 Zo moet deze stadsuitleg niet gezien worden als toevallig maar als een uiting van de
culturele achtergrond van de inwoners. Stellenbosch groeide steeds verder vanuit een lineair
geometrisch patroon rond de Dorpstraat. Samen met de Plein, de Curch, de Drostdy, de Ryneveld, de
Andringas en de Mill Street vormde dit een orthogonaal patroon tot in het begin van de negentiende
eeuw. Die Braak werd in deze periode duidelijk afgelijnd door Bird Street, de plaats van de Rijnse
pastorie en de L-vormige nieuwe molen [Afb. 13, in blauw de nieuwe molen, in oranje de Rijnse
pastorie]. De Markt Road kreeg vanaf nu haar huidige vorm lopende van Die Braak westwaarts naar
Dorp Street.63
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Afb. 13: bewerkte kaart 1770

1817. [Afb.14] Het werk van W.F. Hertzog [Bijlage.4] vormde de basis voor deze kaart.
Ondanks de tweede brand die Stellenbosch in 1803 trof, toont deze kaart toch een grote groei. Door
de Britse bezetting werd een einde gemaakt aan de monopolie van de V.O.C. die plaats maakte voor
een vrije markteconomie.64 De stadsbrand bracht echter een belangrijke ommekeer in de
bouwtechniek teweeg. Inwoners die hun huis voorzagen van een plat dak zonder riet kregen hiervoor
een subsidie uitgekeerd. Huizen met twee verdiepingen en een plat dak begonnen vanaf dan
stelselmatig Stellenbosch te tekenen al bleef de karakteristieke Kaap-Hollandse architecturale vorm
prominent aanwezig.
In het oudste gedeelte van het dorp is het dampatroon nog sterk aanwezig. De ontwikkeling errond
vertoont een eerder organische evolutie waarbij de Eerste Rivier en Dorp Street als ruggengraat
fungeren.65 De belangrijkste punten zijn op dat moment de drostdy, de Moederkerk en de aansluiting
van de Ryneveld Street op de Dorp Street. Ondertussen blijft de stad groeien. Het oude centrum blijft
in het oosten liggen maar de stad dijt uit richting het westen. De grond waar de eerste kerk stond
werd opgedeeld in percelen waardoor nu ook de Plein Street werd volgebouwd. Rond Die Braak
64
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werden ook verschillende huizen gebouwd met zicht op het plein. Die Braak werd hierdoor het
centrale plein van de stad. Ondertussen werden Adringa- en Ryneveld Street de uitlopers naar het
noorden. Uitbreidingen naar het zuiden waren uitgesloten door de ligging van de Eerste Rivier.
Tussen Die Braak en Markt Road werd Herte Street aangelegd.66
Het is duidelijk dat het veranderende stadsplan een belangrijke impact heeft gehad op de stedelijke
morfologie van de stad. Voor het eerst sinds haar ontstaan in 1685 is er sprake van een opening van
de kern richting het westen wat Stellenbosch meer veerkracht gaf. In 1817 vormt het stedelijk
landschap een rechthoekige tweelobbige vorm met Dorp Street als centrale as. In het noorden is er
tussen Markt Road en Drostdy Street een lob en in het zuiden tot aan de Eerste Rivier een tweede
lob. Deze laatste lob is opvallend minder dicht verzadigd dan de noordelijke. De combinatie van de
nieuwe stadsuitleg, de architecturale continuïteit en verandering, de berekende plaatsing van
markante gebouwen en de verenigende elementen zoals waterloopjes en eiken, zorgen voor een
geïntegreerde stadsplattegrond.67

Afb. 14: kaart 1817.
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1859. [Afb.15] De Hagerkaart diende als basis voor de stadsplattegrond van 1859 en toont
een gestadige verdere groei van de stad. In deze periode werd Stellenbosch een levendig en bedrijvig
plattelandsdorp. De vorm blijft nagenoeg dezelfde maar de bebouwing wordt denser.68 Op
Hagerkaart is voor het eerst een pad op te merken die vanaf Plein Street dwars over Die Braak
richting Markt Road loopt.
Ondanks de verzadigende trend die de stad volgt, is de geplande uitbreiding richting het
noorden met de verlenging van de Andringa- en Ryneveldstreet en de rechthoekige kruising met
Victoria-, Crozier- en Merriman Street opvallend. Dit is het einde van de organische aanwas richting
het westen en tegelijk de start van de -volgens Fransen ‘zielloze’- uitbreiding richting het noorden.69
Dit moet echter in zijn tijdscontext worden gezien. In 1834 werd de slavernij afgeschaft. Vanaf dan
was er een grote nood aan woningen voor de zwarte en gekleurde bevolking. Deze bewoonden
voorheen kleine rijhuisjes zoals te zien is in de Dorpsteeg, Bird Street ten noorden van Die Braak en in
Herte Street. Om deze ‘nieuwe’ bevolking te kunnen huisvesten, was plaats nodig. In het zuiden
vormde de Eerste Rivier een natuurlijke grens en in het oosten bevond zich toen nog de
staatsboerderij Koloniesland met zeer vruchtbaar land. In het westen was het door de organische
groei en de dure grondprijzen ook niet mogelijk deze arme bevolking te huisvesten. In het noorden
was de droge, minder vruchtbare grond wel goedkoper waardoor de stadsuitleg planmatig die
richting werd aangevat. De oost-west-as gevormd door de Eerste Rivier en Dorp Street werd vanaf
dan verlaten.70 Het is in deze periode dat Stellenbosch vier kerken zal kennen binnen het centrum: de
Moederkerk in Church Street, de Rijnse kerk in het zuiden, de St-Mary’s kerk in het noorden van Die
Braak en de Lutheraans kerk in Dorp Street [Afb. 15].
Architecturaal is er weinig veranderd sinds de vorige stadsuitleg. Meerdere huizen hebben echter wel
een tweede verdieping met een plat dak toegevoegd. De Victoriaanse stijl deed haar intrede. Door de
toenemende bouwdichtheid werden de huizenrijen meer en meer uniforme muren die de straten
mooi begrensden. De bindende elementen zijn nog steeds aanwezig en er zijn prachtige nieuwe
bijgebouwd (cfr. de kerken). Volgens Fransen is Stellenbosch daarom op dit moment op haar
mooist.71
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Afb. 15: kaart 1859 (in rood de vier kerken)

1905. [Afb.16] Eenmaal na 1860 verandert Stellenbosch op een veel hoger tempo. De eerste
geplaveide weg doet zijn intrede, net als de trein. De verbeterde communicatie leidt tot een
versterking van de lokale handel. Stellenbosch bleef groeien, niet op z’n minst als kennis- en
administratiecentrum.72 Tot en met het einde van de negentiende eeuw breidde Stellenbosch zich
voornamelijk horizontaal uit, parallel met de Eerste rivier. Vanaf de twintigste eeuw gaat
Stellenbosch langsheen Andringa-, Bird- en Ryneveldstraat zich ook verticaal uitbreiden [Zie rode
pijlen. Afb.16]. Dit gebeurde volgens een licht geometrisch patroon.73
Vanaf 1905 komt er meer en meer incoherentie in de architecturale vormgeving. De brand van 1875
speelt hierin een grote rol (o.a. de komst van het corrugated iron daken). De open plaats ten
noordoosten van de nieuwe ontwikkelingen werd vanaf 1905 meer en meer ingenomen door de
academische gebouwen en de universiteit.74 [Zie groene kleur. Afb.16] Er kwam een instroom aan
Engels sprekende studenten door de groei van het Stellenbosch Gymnasium en het later Victoria
College. Zij behoorden tot de ‘village elite’ en zorgden voor de nadruk op de Victoriaanse bouwstijl.75
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Tegen 1905 resulteerde dit in een -vorm van de stad, met Dorpstraat, Van Riebeekstraat en de
Eerste Rivier als horizontaal been en Birdstreet als verticaal been [zie blauwe vorm op afb. 16]. Het is
duidelijk dat vanaf 1905 de basis vastligt van de morfologie van Stellenbosch. De verdere verzadiging
binnen de stad verandert amper nog iets aan het stratenpatroon.76
De weg over Die Braak is vanaf 1905 verhard. Er zijn uit deze periode bovendien foto’s waarop
duidelijk te zien is dat er auto’s over Die Braak reden, tussen Mark Road en Pleinstraat [Afb.17].

Afb. 16: bewerkte kaart 1905.
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Afb. 17: Die Braak met verharde weg voor wagenverkeer.

1938. [Afb.18] In de jaren ’30 van de vorige eeuw deden de gebeurtenissen rond de twee
wereldoorlogen de groei vertragen maar konden ze geen halt toeroepen aan de verdere ontwikkeling
van de landbouw en de kennissectoren. Dit zorgde voor een intensiever gebruik van de kern van de
stad.
Plein- en Bird Street werden meer en meer de zakensector van Stellenbosch. Dit leidde tot de bouw
van grote gebouwen en de vernieling van verschillende oude gebouwen (cfr. de bouw van Eikestad
Mall en de Stadzaal). Toenemend verkeer zorgde voor een einde aan de rustige landschappelijke
sfeer in de stad. Verschillende straten werden verder verbreed. Hoewel Die Braak in 1936 al
beschermd erfgoed is geworden, blijft er nog steeds een geplaveide weg over Die Braak lopen.77
Riolering, elektriciteit, aanleg van trottoirs, enzovoort maakten van Stellenbosch een steeds drukkere
en complexere stad.
Na 1945 steeg de bevolkingsgroei enorm. Aan de rand van de stad schoten woningen als
paddenstoelen uit de grond en het centrum werd steeds intensiever gebruikt. Meer en meer nieuwe
commerciële gebouwen, zoals supermarkten, namen de plaats in van historische gebouwen. Het
historische centrum veranderde snel qua aanzicht. Voornamelijk tussen Plein, Bird, Ryneveld en
Merriman Street transformeerde het oude Stellenbosch. Hierdoor begon Die Braak steeds minder als
centrale plaats in de stad gezien.78
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Afb. 18: bewerkte kaart van 1938

2012. [Afb.19] Stellenbosch blijft groeien. Er is sprake van een verdere opvulling en
verzadiging van het stadsgebied. Voornamelijk de open ruimte tussen de Eerste Rivier en Dorp Street
en in het noordwesten worden volgebouwd [Zie roze aanduiding. Afb.19]. Die Braak blijft in deze
verdichting steeds prominent in het centrum aanwezig. In het volgende hoofdstuk wordt dieper op
de hedendaagse situatie ingegaan.79
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Afb. 19: Kaart 2011.

Conclusie. Stellenbosch groeide in drie eeuwen tijd van een wijdverspreid landbouwdorpje
uit tot een middelgrote stad in Zuid-Afrika. Wat begon als een cluster van los verspreide boerderijen
aan de Wagenweg naar de Caab, de huidige Dorp Street, werd op het einde van de zeventiende
eeuw door baron van Rheede tot Drakensteyn aan het toen geldende Europese gedachtegoed rond
stadsplanning onderworpen. De oudste straten van Stellenbosch, namelijk Dorp, Church, Plein,
Drostdy, Reyneveld en Andringa Street vormen nog steeds het oude rasterpatroon uit de
zeventiende eeuw. Het gebied tussen de Dorp Street en de Eerste Rivier werd al snel opgedeeld in
smalle percelen. De latere ontwikkelingen volgden ofwel het geometrische patroon van het
middendorp ofwel groeiden ze organisch mee met de stad. Zo werden enerzijds Andringa- en Rynveld
Street verlengd en werden ertussen loodrechte kavels getrokken. Anderzijds werd de Mark Road er
op een organische manier toegevoegd. Tegen 1960 is Stellenbosch stelselmatig dichtbebouwd in de
vorm van een omgekeerde T. De evolutie die de stad gedurende de eeuwen ondergaan heeft, zijn
nog duidelijk te merken in het huidige straatbeeld. Ook Stellenbosch ontsnapt niet aan inertie van
het landschap. Het meest opmerkelijke dat in deze evolutie verdwenen is, is de arm van de Eerste
Rivier. Reeds in 1768 werd ze gedempt om overstromingen op het eilandje te voorkomen.
Die Braak vormt als centraal groen plein een baken doorheen de geschiedenis van het dorp.
Bij de stichting was het nog een groot stuk braakliggend land maar doorheen de tijd verdwenen
steeds meer delen langs de randen. Qua oppervlakte is Die Braak bijna gehalveerd maar het is
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tegenwoordig nog steeds prominent in de stad aanwezig. Het Rijnse Complex evolueerde gestaag
mee met de stad. Wat begon met een kleine school en pastorie groeide uit tot een klein complex met
enkele architecturale pareltjes. Tegenwoordig vormt het echter aan de rand van Die Braak een
eerder weggestoken stukje stadsgeschiedenis in Stellenbosch.

1.2.3

Stedenbouwkundige analyse van de hedendaagse situatie

Om tot een herbestemming te komen voor Die Braak en het Rijnse Complex is het van belang
eerst inzicht te krijgen in de heersende noden en behoeften van deze gebieden. Een SWOT-analyse
van de huidige stedenbouwkundige situaties is hierbij een goed hulpmiddel. Hiermee worden de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Die Braak en het Rijnse Complex overzichtelijk
gestructureerd. Uit deze analyses zullen betere, correcte aanbevelingen volgen, waarop
weloverwogen beslissingen in de toekomst gebaseerd kunnen worden. 80 Binnen dit onderzoek zullen
de analyses leiden tot een herbestemming van de cases.
In de SWOT-analyse wordt er een onderscheid gemaakt tussen een algemene analyse en een
specifieke analyse waarin de cases worden onderzocht. In de algemene analyse komt het centrum
van Stellenbosch aan bod. 81 Dit heeft tot doel een ruimer kader te scheppen voor de cases. Nadien
volgt een tweede SWOT-analyse waarin Die Braak en de Rijnse Complex worden geanalyseerd.
De vier delen van de SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) worden
verder onderverdeeld in drie items, namelijk infrastructuur, het sociale aspect en de mobiliteit in het
gebied.
1.2.3.1

Strenghts

1.2.3.1.1 Infrastructuur
Een eerste sterkte van het stadscentrum is de historische dorpskern van Stellenbosch. De
vele bouwwerken uit verschillende stijlperiodes, maar ook de groen- en waterelementen en de
infrastructuur getuigen van de historische evolutie die de stad doorheen verschillende eeuwen heeft
doorstaan. Deze historische gelaagheid is nog te zien in het gaaf bewaarde stratenpatroon. In de
centrale historische kern van de stad is een geometrisch dambordpatroon te zien, aan de rand van de
stad kan een organisch gegroeid patroon ontwaard worden.
Daarnaast vormen enkele visuele herkenningspunten een tweede sterkte voor de historische
stadskern. Het gaat over representaties: een aantal unieke elementen die het beeld van de stad
definiëren. Lynch heeft het over a network of paths, edges, districts, nodes and landmarks wanneer
hij een eigenlijke stad wil omschrijven.82 In Stellenbosch herkennen we onder meer de volgende
elementen. Als landmark wordt de Moederkerk in het oosten van de stad aangehaald. Deze fungeert
als belangrijk referentiepunt voor zowel de inwoners als de bezoekers en is tevens een toeristische
trekpleister [Afb.20 + Zie blauwe aanduiding Afb.23]. Die Braak83, Kerk-, Bird- en Dorpstraat [Zie
bijlage 1] zijn nodes oftewel knooppunten. Het zijn strategische plekken die mede de populariteit van
het centrum bepalen. Zij vormen een belangrijke ontmoetingsplaats of zijn een uitermate belangrijke
80

Uit: http://www.rackhams.nl/gebiedindex.html (laatst geraadpleegd: 27 juli 2012).
Alle vaststellingen gebeurden aan de hand van ervaringen van de auteurs in situ. Bij de behandeling van de cases,
hoofdstuk 4, wordt een gedetailleerde SWOT-analyse opgesteld van Die Braak en het Rijnse Complex.
82
Uit: http://www.csiss.org/classics/content/62/ (laatst geraadpleegd: 27 juli 2012).
83
In hoofdstuk 4 wordt hierover een gedetailleerde SWOT-analyse gepresenteerd.
81
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invalsweg voor de stad. De Dorpstraat [Afb.21] is wellicht de meest beeldbepalende node: aan
weerszijden van de straat bevinden zich bouwwerken die getuigen van verschillende stijlperiodes,
typische eikenbomen en kleine grachtjes [Afb.22]. Tot slot zijn er ook enkele edges die mee aan de
basis liggen van de representatie van Stellenbosch zoals de Eerste Rivier, Papegaaiberg, Simonsberg
en Stellenboschberg. Van hieruit zijn mooie zichten waar te nemen, die waardevol zijn en moeten
bewaard worden.

Afb.20: De Moederkerk op het einde van de Kerkstraat.

Afb.21: Dorpstraat, met typische eikenbomen.

Afb.22: De grachtjes die zorgen voor een goede waterafloop.

Ten derde is er het aanwezige erfgoed. Stellenbosch is één van de oudste Europese
nederzettingen, waardoor er vandaag nog veel onroerend erfgoed in de stad aanwezig is. Omdat veel
zeventiende-eeuwse gebouwen als gevolg van de dorpsbranden verdwenen zijn, konden enkel de
achttiende-, negentiende- en twintigste-eeuwse objecten worden beschermd. Op de bijgevoegde
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kaart [Afb.23] geven de verschillende kleuren de beschermingen per eeuw aan. Het erfgoed uit
verschillende periodes ligt verspreid over de stad maar concentreert zich hoofdzakelijk rond de
Dorpstraat, Die Braak en het Rijnse Complex. De oudste restanten van bebouwing in Stellenbosch zijn
de funderingen van het Morkelhuis [Zie paarse aanduiding. Afb.23] die dateren van net voor 1700.
Daarnaast is ook het Schreuderhuis [Zie groene aanduiding. Afb.23], dat dateert van 1709, waardevol
erfgoed van de stad.

Afb. 23: het beschermde erfgoed in Stellenbosch.

Als vierde en laatste sterkte moet de infrastructuur worden vermeld. Opvallend zijn de
straten met concentraties van winkels, zoals het Eikestad Mall [Zie gele aanduiding. Afb.23]dat
bestaat uit tientallen winkels in één complex. Hierdoor kunnen zowel inwoners als bezoekers al het
nodige halen op wandelafstand van hun verblijfplaats. Dit is ook te zien op de kaart met de
functieanalyse, waar het grondgebruik van de verschillende percelen geïllustreerd wordt [Afb.24].
De vier economische pijlers waar Stellenbosch op steunt zijn in dalende volgorde de wijn- en
fruitsector, de academische sector, de zakensector en het toerisme.84 De wijn- en fruitsector is niet
op de kaart zichtbaar, gezien deze activiteit hoofdzakelijk plaats heeft buiten de historische
dorpskern. De andere drie pijlers zijn wel duidelijk zichtbaar op de kaart. Die Braak staat centraal op
de kaart in het groen en valt meteen op. Het is dé groene plek, als in een natuurlijke omgeving, in de
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MORKEL C., MACLEOD A., An urban study of Stellenbosch, p. 11.
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stadskern. Rond de grote assen, namelijk Dorpstraat en Andringa- en Birdstreet bevinden zich
voornamelijk commerciële percelen [Zie blauwe kleur. Afb.24]. Rond de Dorpstraat zijn daarnaast
voornamelijk residenties aanwezig [Zie oranje kleur. Afb.24]. Een groot deel van het centrum van
Stellenbosch wordt ingenomen door onderwijs, namelijk de universiteitsgebouwen [Zie bruine kleur.
Afb.24] en het Paul Roos Gymnasium [Zie appelblauwzeegroene kleur. Afb.24] en door open gebied
[Zie rode kleur. Afb.24]. Verspreid op het grondplan zijn religieuze en overheidsgebouwen te zien.

Afb. 24: het grondgebruik per perceel.

Opmerkelijk is ook het ontbreken van gebouwen met meer dan vijf bouwlagen in de
historische kern van Stellenbosch De onderstaande kaart toont de verschillende bouwhoogtes
verspreid over de stad. De lichtblauwe kleuren tonen de gebouwen met één bouwlaag. Naarmate de
kleur donkerder wordt, nemen ook de bouwlagen toe. [Afb.25]. Rond Die Braak en het Rijnse
Complex staan vooral gebouwen met één of twee bouwlagen, met uitzondering van de gebouwen
tussen Andringa- en Birdstreet waar de gesloten bebouwing tot vier bouwlagen telt. Daarnaast zijn
het voornamelijk de universiteitsgebouwen die hoog boven de andere complexen uitsteken, met een
gemiddelde van vier bouwlagen [Afb.26-27].
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Afb. 25: de bouwhoogtes in Stellenbosch.

Afb. 26: Universiteitsgebouw met vier bouwlagen.

Afb. 27: Ander universiteitsgebouw.

1.2.3.1.2 Sociaal aspect
Een eerste belangrijk sociaal aspect wordt bepaald door het toerisme. Dankzij de uitstekende
reputatie van Stellenbosch als wijnstreek, kan ook het stadscentrum rekenen op veel bezoekers.
Deze bezoekersstroom begeeft zich hoofdzakelijk naar de Dorpstraat en de Kerkstraat. Via Die Braak
kunnen zij het toerismekantoor bereiken [Zie rode aanduiding. Afb.28].
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Een ander waardevol sociaal aspect is het kwalitatieve onderwijs die de stad te bieden heeft.
Kinderen kunnen er reeds op jonge leeftijd terecht voor onderwijs en beschikken over de
mogelijkheid om in hun eigen stad aan een universiteit te studeren. De Universiteit van Stellenbosch
staat bovendien bekend in Zuid-Afrika voor haar ruim onderwijsaanbod en haar hoogstaand niveau.
Reeds in de negentiende eeuw profileerde de stad zich als een uitmuntend kenniscentrum.

Afb. 28: bewegingspatronen van toeristen.

1.2.3.1.3 Mobiliteit
Stellenbosch is een heel toegankelijke stad. In eerste instantie zijn er de grote invalswegen
voor het autoverkeer. De R44 loopt langsheen de historische ken van de stad en biedt onder meer
een vlotte verbinding naar Paarl en Wellington in het noorden en Somerset West in het zuiden.
Alsook leidt deze R44 naar de N1, van Kaapstad naar Worcester tot zelfs Bloemfontein, en de N2, van
Kaapstad naar Mossel Bay en Durban.
De stad beschikt ook over een treinstation dat zich op wandelafstand, iets minder dan één
kilometer, van de historische dorpskern bevindt. Met de trein kan men makkelijk richting Kaapstad
en landinwaarts richting onder meer Paarl.
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Afb.29: Het treinstation van Stellenbosch ligt langs de R44, een belangrijke invalsweg.

1.2.3.2

Weaknesses

1.2.3.2.1 Infrastructuur
Vanuit de strenghts is duidelijk gebleken dat Stellenbosch over voldoende fysieke
infrastructuur beschikt. Toch ontbreekt er een samenhang tussen de verschillende gebouwen en
functies. De delen staan los van elkaar terwijl zij samen het beeld van Stellenbosch vormen. Een
voorbeeld van dit gebrek aan samenhang zijn de toeristen die enkel de Dorp-, Kerk- en Pleinstraat
bezoeken en het Rijnse Complex en Die Braak links laten liggen, waardoor deze gebieden functieloos
lijken.85
Een andere zwakte op het vlak van infrastructuur vormt het afvalbeheer. Verschillende delen
van de stadskern krijgen te maken met sluikstorten, desondanks de nodige infrastructuur die
voorzien is op verschillende plaatsen in de stad. Mogelijk zijn de vuilnisbakken onvoldoende
zichtbaar in het straatbeeld. Daarbij komt dat ze vaak overvol zitten, waardoor het onmogelijk is om
afval in de vuilnisbak te werpen.
Een derde zwakte schuilt in het gebrek aan een overkoepelende erfgoedinstelling in ZuidAfrika. Er zijn wel verscheidene instellingen86 die zich engageren voor het erfgoed en de
cultuurhistorische waarden van de stad, maar een bundeling van alle krachten ontbreekt alsnog.

1.2.3.2.2 Sociaal aspect
Een zwak aspect van de stadskern van Stellenbosch, die neigt naar een bedreiging, is het heersende
gevoel van onveiligheid. Door de hoge werkloosheid hangen heel veel mensen hier gewoon rond,
waardoor toeristen en zelfs inwoners zich vaak bedreigd voelen. In Zuid-Afrika heeft men daardoor
85
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Zie hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde SWOT-analyse.
Onder meer SAHRA, de Stellenbosch Erfenis Stigting en de Rembrandt Group.
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ook de neiging om alles te gaan afsluiten: overal worden omheiningen geplaatst en er worden zelfs
tralies voor vensters voorzien.
Daarnaast is het centrum enorm kindonvriendelijk. Nergens zijn leuke voorzieningen voor de
kinderen om te spelen.

1.2.3.2.3 Mobiliteit
Het openbaar vervoer binnen Stellenbosch is zo goed als niet ontwikkeld. Openbaar vervoer
in de vorm van lijnbussen of trams in de stadskern is niet voor handen. Een fietsinfrastructuur
ontbreekt al helemaal, waardoor er niet gefietst wordt.

1.2.3.3

Opportunities

1.2.3.3.1 Infrastructuur
Stellenbosch heeft een rijke hoeveelheid open groene ruimtes in de stadskern, die soms wel
ietwat verdoken liggen achter een werfmuur en daardoor minder snel betreden worden. Zo is er
bijvoorbeeld de Rijnse tuin op de hoek van Hertestraat en Mark Road. De bijgevoegde kaart toont
enerzijds het onderscheid aan van de verschillende soorten open ruimtes. Anderzijds worden
hiermee de mogelijke linken tussen de verschillende gebieden in de stad aangeduid. Het betreffen
onder meer parkings [Zie blauwe kleur. Afb.30] en openbare pleinen [Zie licht groene kleur. Afb.30],
publieke groenzones [Zie groene kleur. Afb.30] en verscholen groene parels [Zie donker groene kleur.
Afb.30]. De pijlen tonen aan hoe deze ruimtes momenteel met elkaar in verbinding staan. Een
aaneenschakeling van alle ruimtes, dit kan letterlijk door een fysisch pad of conceptueel in een
erfgoedroute, kan onderbenutte plaatsen terug doen opleven, ze bieden een enorme kans voor
ontwikkeling naar de toekomst toe.87

87

Zie hoofdstuk 5: Herwaardering en herbestemming.
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Afb. 30: open ruimtes.

Alsook het aanwezige erfgoed, met grote cultuurhistorische waarde, biedt enorme kansen
voor ontwikkeling. Een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende instellingen met als doel
het zorgvuldig beheren en onderhouden van monumenten draagt bij aan de bevordering van de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van historische kernen.88 Dit is echter geen makkelijke opgave. De
verschillende partijen, zoals bestuursorganen en belangengroepen, moeten van meet af aan goed
samenwerken.89
1.2.3.3.2 Sociaal aspect
Stellenbosch heeft menselijk, financieel en cultuurhistorisch kapitaal. Dit moet meer
samenwerken en op die manier worden benut. Een eerste stap in die richting is reeds gezet met het
project Stellenbosch 360 onder leiding van Ferns.90 Hierbij wil men een samenwerking van alle
sectoren, zowel economisch, financieel, ambtelijk als toeristisch, universitair, enzovoort
88

Uit: http://www.rgd.nl/onderwerpen/themas/monumenten/ &
http://www.rgd.nl/onderwerpen/themas/monumenten/samenwerkingsovereenkomst-monumenten/ (laatst
geraadpleegd: juli 2012).
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Rijksgebouwendienst, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de
Rijksbouwmeester betreffende het rijksbeschermde onroerende erfgoed in beheer bij de Rijksgebouwendienst. Uit:
http://www.rgd.nl/fileadmin/redactie/Onderwerpen/Themas/Monumenten/Samenwerkingsovereenkomst_monumenten.
PDF (laatst geraadpleegd: juli 2012).
90
Uit: http://www.stellenboschtourism.co.za/stellenbosch-360/about-stellenbosch-360 (laatst geraadpleegd: juni 2012).
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bewerkstelligen om het brand Stellenbosch meer te exploiteren. Desondanks staat het project nog in
zijn kinderschoenen.
Naast het promoten van het brand Stellenbosch, bestaat ook de mogelijkheid om het
wijntoerisme naar de stadskern te halen. Vele mensen komen naar de streek om wijnen te proeven
en houden vaak maar kort halt in het centrum van Stellenbosch. Mocht men hierop kunnen inspelen,
dat mensen ook in het centrum van de lokale wijnen kunnen proeven, zouden toeristen mogelijk
langer in de historische kern vertoeven.

1.2.3.3.3 Mobiliteit
Voorlopig zijn in Stellenbosch geen autovrije straten.91 Wel geldt in bepaalde straten, zoals
Kerkstraat, Andringastraat, Ryneveldstraat en deels Birdstreet en Millstreet, de eenrichtingsregel.
Een grondige bestudering van de stadskern zou kunnen uitwijzen welke straten volledig autoluw
gemaakt kunnen worden. Ook dit aspect kan het aantal toeristen vergroten.

1.2.3.4

Threats

1.2.3.4.1 Infrastructuur
Rond de Dorpstraat, in het toeristische centrum en tussen Andringa- en Birdstreet is er een
hoge concentratie aan bebouwing in de stad. Hoe verder van de kern, hoe weidser de bebouwing.
Van de tussenruimtes wordt soms reeds gebruik gemaakt. In het noordoosten maakt de universiteit
bijvoorbeeld gebruik van de groene ruimtes tussen de universiteitsgebouwen en in het noordwesten
zijn er Die Braak, het Rijnse Complex en de sportvelden. Op de kaart stelt de donkerste kleur de
bebouwing voor, met daartussen een lichtere kleur voor de open, nog onbebouwde vlakten. Het
lichtste grijs toont onder andere de schoolgronden aan van de Universiteit en het Paul Roos
Gymnasium. De open ruimtes zijn op zich een positief element in Stellenbosch, maar zij hebben te
maken met een voortdurende dreiging van bouwpromotoren.

91

De municipaliteit van Stellenbosch plant op termijn de Kerkstraat autoluw te maken.

44

Afb. 31: open versus gesloten bebouwing in Stellenbosch.

1.2.3.4.2 Sociaal aspect
De snelle economische groei heeft een enorme impact op Stellenbosch. Enerzijds zorgt ze
voor werkgelegenheid, anderzijds brengt dit de problematiek van de bouwpromotoren en
verkeersdruk met zich mee.
Desondanks zijn er nog heel wat werklozen. Zij spenderen uren al dwalend door de stadskern
en vertoeven ook vaak op Die Braak. Dat zorgt bij inwoners en bezoekers voor een ongemakkelijk tot
zelfs onveilig gevoel.

1.2.3.4.3 Mobiliteit
In Zuid-Afrika zwaait koning auto nog steeds de scepter. Dit leidt tot enorme verkeersdrukte
op de wegen en in de stadskern. Ook zijn er lacunes in het parkeerbeleid. Bijna alle nog open ruimten
worden ingericht als parkeerplaatsen. Dit draagt bij aan een algemene ontsiering van het historische
dorp. Ook zou men moeten stil staan bij de milieueffecten die overvloedig autogebruik met zich
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meebrengt.92 In eerste instantie wordt een zekere hoeveelheid kooldioxide, CO2, gevormd die in de
atmosfeer terecht komt en die een enorme invloed heeft op het boriekaseffect. Daarnaast is er ook
emissie van andere gassen, onder meer stikstofoxides, koolstofmonoxide en koolwaterstoffen, die
extra luchtvervuiling veroorzaken. Op warme dagen ontstaan hoge ozonconcentraties, die de
ademhaling kunnen bemoeilijken en zelfs de longen kunnen beschadigen. De stikstofoxides zijn,
samen met deeltjes roet, resten brandstof en olie, ook de hoofdoorzaak van zure regen. Deze
verzuurt de bodem, waardoor bomen en planten niet goed meer kunnen groeien.93 Daarnaast
worden ook het grondwater en de gebouwen aangetast.94 De zure regen tast vooral historische
gebouwen aan, die gemaakt zijn uit materialen die niet zuurbestendig zijn, zoals marmer en
kalkzandsteen. Deze regen kan bovendien de patin van kopenren daken aantasten. Ook zal vuil,
hoofdzakelijk stof, zich aan de muren hechten en zwart uitslaan.95
1.2.3.5

Conclusie

Na de stedenbouwkundige analyse is de historische stadskern volledig ontleed. De
mogelijkheden en beperkingen zijn achterhaald, de troeven van de stad zijn blootgelegd. Er kan
geconcludeerd worden dat tegenover bepaalde sterktes vaak ook een zwakte staat, zoals
bijvoorbeeld de goede bereikbaarheid van de stadkern met de wagen maar het ontbreken van een
goed uitgewerkt openbaar vervoer vormt een enorme zwakte. Zo is ook het erfgoed in Stellenbosch
een enorme sterkte, maar het ontbreekt de stad aan goed overkoepelende instellingen voor het
beheer ervan. Vaak kan men in de sterktes ook potentieel zien: de (groene) herkenningspunten in de
stad bieden vele kansen voor de toekomst. De opgesomde bedreigingen, bouwpromotoren, lacunes
in het parkeerbeleid en de werklozen, zijn elementen die dringend meer aandacht vragen.
Deze bedenkingen maken het mogelijk om het centrum van Stellenbosch in een uitgeklaarde
context te kunnen plaatsen. Ook zullen ze helpen bij het bepalen van de richtlijnen en de voorstellen
voor de herbestemming van de twee gebieden. De resultaten zullen zo niet tot zichzelf gekeerd zijn
maar in relatie tot de omgeving staan.
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Uit: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_rijden.pdf (laatst geraadpleegd: juli 2012).
Uit: http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j9vvhurbs7rzkq9/vhurdyxq5fuv (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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Uit: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/brochure_rijden.pdf (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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Uit: http://www.chemischefeitelijkheden.nl/Uploads/Magazines/h010.pdf (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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1.3

Bouwhistorische analyse [Virgini Ryckeboer]

We gaan verder met de situering door de aanwezige bouwstijlen in Stellenbosch te
bespreken. In de eerste plaats is er de Kaaps-Hollandse stijl, die naar de kolonisatieperiode terug te
leiden is. Het is een unieke en uitzonderlijke bouwstijl, eigen aan de Kaap. Naast de Kaaps-Hollandse
stijl is het noodzakelijk te onderzoeken welke andere architectuurstromingen de revue zijn
gepasseerd. Zodoende kan uitgemaakt worden of de Kaaps-Hollandse stijl onder verschillende
invloeden geëvolueerd is of op zichzelf staat. Een grondige architecturale analyse dringt zich hierbij
op. Het betreft niet enkel onderzoek naar karakteriserende aspecten van deze architectuur, maar
eveneens de nasporing van diverse stijlperiodes.
Van uit grondig literatuuronderzoek en observatie in situ, werd op zoek gegaan naar
bepaalde typologiën. Dit is een constante in de architecturale ontwikkelingen in Stellenbosch. Deze
grondige doorlichting vormde de basis van de architecturale waardebepaling, die opgenomen is in de
conclusie.

1.3.1

De evolutie van de verschillende architecturale periodes

1.3.1.1

1679 – 1710 : Vroege koloniale periode

Hoewel de nederzetting ‘Stellenbosch’ onder leiding van Simon van der Stel reeds in 1679
ontstond, was er pas in 1685 sprake van een ‘echte’ dorpsontwikkeling.96 Een zekere Van Rheede97
liet er een kerk met bijhorend kerkhof optrekken, een gerechtshof of drosdy en diverse eenvoudige
woningen.98 Deze gebouwen vormen vandaag nog steeds de oude kern, het historische
middendorp.99 Voor de bouw werden verschillende lokale ambachtslieden ingeschakeld, maar ook
slaven werden ingezet. De ontwerpers van de dorpskern blijven tot op heden anoniem.100
Na 1704 ontstonden langwerpige percelen en repels tussen de Wagenweg naar de Caab, op
heden de Dorpstraat, en de Eerste Rivier.101 De dorpsmorfologie bestond uit een grid dat regelmatig
en formeel was, en wat tot in het midden van de negentiende eeuw onveranderd bleef. Daarna
groeide Stellenbosch stelselmatig op een organische wijze. Verspreide clusters waren een uiting van
de economische groei, in de hand gewerkt door het opkomende toerisme, en vormden de basis voor
het ontstaan van de universiteit en diverse scholen.102
In de vroege koloniale periode, tussen 1679 en 1710, zijn twee residentiële woontypes te
onderscheiden, deze met een I-vormig grondplan103 en deze met een L-vormig grondplan of de
Colonieshuise [Afb.32].104 Beide bestonden ze uit één bouwlaag. De grootte en diversiteit aan
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materialen en technieken kon echter in grote mate verschillen. Men koos bewust voor bepaalde
materialen of technieken, daar dit de status van de eigenaar moest weerspiegelen.105

Afb. 32: L-vormig grondplan.

Woningen hadden een gelijkaardige opbouw. Een fundering droeg de dikke, vrij massieve
muren. Op hun beurt ondersteunden zij het licht hellend dak met een gemiddelde spanwijdte van zes
meter.106 In deze beginperiode werden ook geregeld wolfsdaken [Afb.33-34] toegepast.107

Afb. 33: Schematische weergave wolfsdak.

Afb. 34: Wolfsdak Schreuderhuis.

Het interieur bestond uit enkele eenvoudige ruimtes, voornamelijk dienst doende als
slaapruimtes en leefruimte en waarbij de afwezigheid van een keuken of schoorsteen in deze periode
geen uitzondering bleek te zijn. Men gebruikte evenwel vloerhaarden als kookfornuis en
verwarming.108 Omwille van de overstromingsproblematiek, had geen enkele woning een kelder.109
In de beginperiode waren de gebouwen, ondanks hun massieve vormgeving, niet van een duurzame
aard als gevolg van het gebruik van lokale materialen.110 Deze waren goedkoop en eenvoudig te
105

VOS H., 1993, p.174.
VOS H., 1993, p.174.
107
STUDIEGROEP STELLENBOSCHSE ARGITEKTE, 1979, p.3.
108
VOS H., 1993, p.173.
109
DE BOSDARI C., 1964, p.21.
110
Vooreen gedetailleerde bespreking inzake de materialen, zie de navolgende alinea.
106

48

verkrijgen, maar waren tevens van minder goede kwaliteit. Bijgevolg waren de huizen zeer fragiel en
kon zelfs hevige regenval zware problemen veroorzaken. Om deze reden werden vele gebouwen
enkele jaren na constructie terug afgebroken.111
In de keuze van materialen en technieken gaf men de voorkeur aan lokale, typerende
grondstoffen en werkmethodes. De funderingen bestonden uit graniet of klipsteene [Afb.35].112
Aanvankelijk kwam er nog hout- en leembouw voor in de muren, maar omwille van een houttekort
schakelde men al snel over op kleine, oranje bakstenen voor de muren, gevoegd met grijze
leemmortel.113 De bakstenen werden vervaardigd van dikke, gele kleiconcentraties, gewonnen rond
Stellenbosch.114 Op de bakstenen muren brachten de ambachtslieden en slaven een dunne
pleisterlaag aan van zand en leem. Deze bleek echter niet effectief tegen regen en vocht.115 Het
bepleisteren met kalk aan de buitenzijde [Afb.36] zorgde wel voor voldoende waterdichtheid.116 Het
dak had een houten draagstructuur, waarvoor eik uit de omgeving werd aangewend, en een rieten
dakbedekking [Afb.36]. De nok werd afgewerkt met een kalklaag [Zie rode pijlaanduiding. Afb.36].

Afb. 35: Klipsteene in de Eerste Rivier.

Afb. 36: Materiaalgebruik exterieur.

In de muren zaten deuren zonder bovenlicht. De toegangsdeur kreeg een centrale positie in
de gevel en was van het staldeurtype. Dit is een deur die horizontaal is opgedeeld in twee delen: de
onderste helft was ongeveer 90 centimeter hoog en daarmee vaak iets minder hoog dan het
bovendeel [Afb.37]. Dankzij deze tweeledigheid kon de bovenste deurhelft open staan, terwijl de
onderste gesloten bleef. Dit was interessant omwille van de verlichting en de verluchting. Kleine
vensteropeningen werden symmetrisch ten opzichte van de centrale voordeur ingebracht [Afb.38].117
Deze raamopeningen waren overwegend rechthoekig, vrij klein van vorm en voorzien van geoliede
huiden. Raamluiken zorgden voor afsluiting ’s nachts [Zie paarse aanduiding. Afb.38].118 De vloer
bestond uit aangestampte klei.119
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Afb. 37: Staldeurtype.

Afb. 38: Symmetrie in de voorgevel.

Het is niet geweten of er in de eerste huizen reeds een loft (dakruimte) en brandsolder
aanwezig was. Het is mogelijk dat bepaalde huizen wel al over een loft of dakruimte beschikten die
van de leefruimte werd gescheiden door een rieten plafond. De brandveilige uitwerking van dit
plafond met klei, de brandsolder, kwam vermoedelijk pas in een latere periode frequent voor.120
1.3.1.2

1710 – 1780 : Gestadige groei

Ten gevolge van een heuse dorpsbrand in 1710, kende Stellenbosch in het begin van de
achttiende eeuw een moeizame architecturale ontwikkeling.121 Desalniettemin verrezen een veertigtot vijftigtal huisjes langs de huidige Kerk- en Dorpstraat. Een nieuwe kruisvormige kerk, de huidige
Moederkerk, werd gebouwd als oostelijke afsluiting van de Kerkstraat. De locatie was een
strategische keuze, namelijk een plaats waar brandgevaar beperkt was. De drosdy [Afb.39] werd het
focuspunt van Drosdystraat.122 Het afsluiten van een belangrijke as met een al even belangrijk
gebouw is een principe dat voortkomt uit de barok, het symboliseerde orde en gezag.123
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Afb. 39: De drosdy.

Er werden in het dorp verschillende voorzorgsmaatregelen genomen, om een nieuwe brand
in de toekomst te voorkomen. Dit had ontegensprekelijk een grote invloed op de architecturale
vormgeving. Zo werden verschillende richtlijnen vastgelegd inzake de muurhoogte, het rieten dak
mocht nog amper overhangen en het riet moest ook aan de binnenzijde met klei of leem bepleisterd
worden.124 Bij de wederopbouw werden de huizen nog robuuster gemaakt: de structuur werd nog
massiever.125
Omstreeks 1730 brachten een economische en sociale opleving een belangrijke
grondplanwijziging met zich mee.126 In de buurt van Kaapstad, maar eerder uitzonderlijk in
Stellenbosch, evolueerden de L-vormige plattegronden tot U-vormige types [Afb.40], en dit als
rechtstreeks gevolg van de vraag naar meer leefruimte. Om diezelfde reden kregen de I-vormige
woontypes een centrale uitbouw langs de achterzijde en ontstond de woning van het T-type
[Afb.41].127 Hierdoor waren alle ruimtes vanuit het voorhuis bereikbaar.128 Deze toevoeging
betekende het einde van de vloerhaarden, daar in de extra ruimte voortaan de keuken gehuisvest
werd [Afb.42].129

Afb. 40. Evolutie L-vormig naar U-vormig grondplan (de blauwe zijde is telkens de voorgevel).

Afb. 41. Evolutie I-vormig naar T-vormig grondplan (de blauwe zijde is telkens de voorgevel).
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Afb. 42: De keuken van het Schreuderhuis.

De gebruikte materialen bleven nagenoeg dezelfde. De aandacht voor versieringen bleef
miniem tot 1755. Vanaf dan ontstonden de eerste topgevels, uitgewerkt als symbool van prestige en
macht [Afb.43-44-45].130 De centrale topgevel met bijbehorend dakvenster had een belangrijke
functie. Het zorgde voor verlichting van de loft maar bood er geen toegang toe. Dit gebeurde via een
toegangsdeur in één van de eindgevels, die bereikbaar was via een buitentrap [Afb.46]. De
geveluitwerking was steeds symmetrisch opgebouwd met een convex-concaaf lijnenspel [Afb.43].131
Hoe recenter de gevels, hoe meer krullen en frivoliteiten er werden toegevoegd. In zekere zin
weerspiegelde deze stijl de invloeden van de Europese barokstijl.132

Afb. 43. Bergzicht.

Afb. 44. Burgerhuis.

Afb. 45. Rijnse Pastorie.
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Afb. 46. Buitentrap die toegang biedt tot de loft.

Een tweede brand in 1763 deed afbreuk aan de beperkte groei die er intussen was
geweest.133 Toch bracht ze ook nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Stilaan verscheen het H-vormig
grondplan dat tegen 1770 reeds als standaard werd beschouwd [Afb.47-48].134 Of deze H-vorm uit de
T-vorm is voortgekomen, is vooralsnog niet bekend. Toch was dit grondplan het ultieme antwoord op
de vraag naar meer ruimte. Het middenbeen vormde de kern van het woonhuis en bood toegang tot
vier ruimtes. Eén daarvan, langs de achterzijde, was de keuken. Opvallend is dat zowel de voor- als
achtergevel en de eindgevels rijkelijk versierd werden met krullen, pilasters, vazen en andere
decoratieve gevelelementen.135 Een stoep over de volledige lengte van de gevels kwam ook steeds
vaker voor [Afb.49]. Bij woonhuizen van boerderijen werd het niet zelden over de gehele omtrek van
het gebouw aangebracht. Het doel van deze stoep was om de witgekalkte muur buiten te
beschermen tegen modder en opspattend regenwater.136

Afb. 47. H-vormig grondplan.

Afb. 48. Burgerhuis, met H-vormig grondplan.
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Afb. 49. Stoep aan de voorgevel.

1.3.1.3

1780 – 1914 : Een rijke stijlenperiode

De periode vanaf 1780 werd ingezet door de afname van de Nederlandse macht en de komst
van de Franse bezetter (1781 – 1783). Dit bracht geld, Europese stijlen en frivoliteit met zich mee,
maar eveneens een wijziging in het denken over architectuur.137 De derde generatie inwoners van
Stellenbosch was immers niet langer gebonden aan de oorspronkelijke, traditionele visie inzake
ruimte-indeling. Men streefde naar een betere aanpak om de kamers in het woonconcept te
integreren.138 Het was een trend die berustte op de grotere wens naar privacy.139
Vanuit deze visie waren er drie soorten residentiële woningen te onderscheiden. In de eerste
plaats waren er de huizen met slechts enkele kleine toevoegingen. Deze groeiden als het ware
organisch voort uit de voornoemde types. Voorbeelden zijn onder meer het Schreuderhuis, Bergzicht
en enkele huizen in Ryneveldstraat.140 In de tweede plaats waren er ook gebouwen die drastische
wijzigingen ondergingen. Dit ten gevolge van natuurlijke rampen141 of door slecht vakmanschap,
verbouwingen en sloop. Diederik House en Swart House zijn hier voorbeelden van. Het derde, en
laatste, type waren volledig nieuwe residentiële woningen. Vanaf het einde van de achttiende eeuw
en het begin van de negentiende eeuw was er sprake van de Georgische architectuurstijl.142 Een
halve eeuw later ontstond ook de Victoriaanse stijl.143
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1.3.1.3.1 Georgisch144
De voor-, achter- en eindgevels145 ondergingen wijzigingen onder invloed van de Engelsen.146
Het contact met Europa bracht een klassieke heropleving met zich mee die zich uitte in
neoclassicistische geveluitwerkingen. Men liet zich inspireren door de Italiaanse Renaissance, het
oude Griekenland en Rome.147 Typerende kenmerken in de gevels zijn onder meer een symmetrische
opbouw, een driehoekig fronton, afgevlakte kolommen of pilasters, een vijftal grote ramen en een
minimale dakoversteek [Zie aanduidingen op de voorgevel van Grosvenor House. Afb.51].148 Wit
bleef de kleur voor de buitengevel maar ook een lichtromige verfkleur werd vaker gebruikt.149 Rond
1820 werden verschillende wijzigingen in de raam- en deurvormgeving doorgevoerd. Zo kon men
voortaan beide delen van het schuifraam bewegen.150
Hoewel platte daken brandveiliger waren, werden de richtlijnen hierover nauwelijks gevolgd
omdat het hout te duur was en het dak moeilijk waterdicht te krijgen was.151 Waar de rieten daken
stand hielden, ging men op zoek naar technieken om het riet tegen brand te beschermen. Zo werden
de muren hoger en voorzag men bepleisterde schoorstenen. In de evolutie naar meer brandveilige
woningen was een belangrijke rol weggelegd voor de brandsolders, die ontstonden in de vroege
negentiende eeuw. Het was een brandwerende loft-vloer opgebouwd uit riet, klei en ingebedde
tegels. Deze specifieke vloeropbouw was bestand tegen brandend riet dat van het dak naar beneden
viel.152 Een hoge ommuring rondom de woonst stond garant voor privacy en veiligheid.153
Het grondplan dat door verschillende toevoegingen geleidelijk naar een H-vorm evolueerde
bleef lang in gebruik,154 maar na enige tijd werden ook zuivere H-type woningen gebouwd. Dit zijn
woningen die van meet af aan met een H-vormig grondplan werden gebouwd. Niettemin bleven ook
woningen met een gemengd grondplan voorkomen. Het grondplan werd daarbij opgebouwd volgens
de gestandaardiseerde Kaapse alfabetconfiguratie, met onder meer een h-, E- of F-vorm [Afb.50].155

Afb. 50. h-vorm, E-vorm en F-vorm (de blauwe zijde is telkens de voorgevel).
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De intrede van de Georgische stijl gebeurde niet drastisch maar sijpelde eerder geleidelijk in
de interieurvormgeving van de gebouwen.156 Symmetrie, ordelijkheid en privacy waren belangrijke
waarden die voortaan in de nieuwe gevelhuizen met H-vormig grondplan, dubbele verdieping en plat
dak geïntegreerd werden.157 Grosvenor House [Afb.51] in de Drosdystraat was vermoedelijk de
eerste woning in Georgische stijl in Stellenbosch.158

Afb. 51: Grosvenor House in Drosdystraat in een Georgische architectuurstijl.

De statige Georgische woningen zijn tegenwoordig nog prominent aanwezig tussen de
hoofdzakelijk Kaaps-Hollandse huizen met rieten daken. Het grondplan en de stijlvormgeving
ondergingen duidelijke veranderingen en onderscheiden zich van de voorgaande stijlperiodes. Deze
architectuur van het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw vertoont een
zekere continuïteit en eenheidskarakter.159 De venieuwingen op het vlak van bouwtechnieken en
details, zoals de brandsolders en de twee beweegbare raamdelen, zijn eveneens belangrijke getuigen
van die evolutie.160

1.3.1.3.2 Victoriaans
De Victoriaanse stijlperiode vatte ongeveer aan vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw en brak helemaal door na de vierde dorpsbrand in 1875. De intrede van de ijzeren golfplaten
[Afb.52] vormde een belangrijk beeldbepalend element voor de ontwikkeling van deze
architectuurstijl.
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Afb. 52: Victoriaanse stijl in de Van Riebeeckstraat.

Afb. 53: Op de hoek van de Van Riebeeckstraat en de
Neethlingstraat.

Het liet een grotere ontwerpvrijheid toe, allemaal volgens persoonlijke smaak en trends.161 In
vergelijking met de rieten dakbedekking was dit materiaal bovendien duurzamer. De dakhelling werd
tevens minder steil, men kon nu daken van dertig graden construeren. Dit had gevolgen voor de
constructie van de huizen: doordat het dak platter werd, moest men zodus de muren verhogen om
de loft onder het dak te behouden. Om deze ruimte goed te verluchten voorzag men kleine vensters
net onder de dakrand [Afb.54].162

Afb. 54: Oom Samie se Winkel is gelegen in de Dorpstraat en heel bekend bij toeristen.
Hier zijn de verluchtingsvensters duidelijk te zien.

Met de komst van de Victoriaanse stijl verdween de strenge traditie van de Kaaps-Hollandse
en Georgische architectuur. Gevels werden verwijderd, muren verhoogd, daken verlaagd,
gevelproporties (zoals de symmetrie en de ordelijkheid van de Georgische stijlperiode) verstoord,
moderne ramen en deuren werden geplaatst, balkons en veranda’s met gietijzeren balustrades
werden aangebracht. Dit vormde het ontstaan van de losstaande, imposante Victoriaanse villa’s
161
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[Afb.52-53].163 De veranda, eerder een afgedekt terras, beperkte zich meestal tot twee zijden van de
woning, maar kon eveneens rond het gehele huis opgetrokken worden. Het moest bescherming
bieden tegen de warmte en het felle zonlicht. Sierlijke gietijzeren kolommen droegen het fijn
uitgewerkte dak.164
De Victoriaanse stijl stond in sterk contrast met de voorgaande stijlen. Uiterlijk wilde men
pronken: er werd zodoende gekozen voor een asymmetrische opbouw en diverse nieuwe
bouwmaterialen, waaronder de golfplaten en de gietijzeren balustrades en kolommen.165
1.3.1.4

1914 – 1945 : Verval en architecturale onsamenhangendheid

De architectuur in de eerste helft van de twintigste eeuw werd sterk beïnvloed door de twee
Wereldoorlogen. Ten gevolge van de oorlogsperikelen geraakten vele gebouwen in verval. Bovendien
ontstond er een architecturale disharmonie tussen de historische kern en de nieuwe wijken, alsook
tussen de gebouwen onderling. Grote verbouwingswerken, zoals het vergroten van de
vensteroppervlakten en de toevoeging van veranda’s, maar eveneens de sloop van vervallen of
vernielde constructies, zorgden voor de verdwijning van heel wat waardevolle historische gebouwen.
Daarnaast had ook de opkomst van de wagen als dagdagelijks transportmiddel een grote
invloed op de wooncultuur. Enerzijds werden garages in de woningen geïntegreerd, anderzijds
werden er stedenbouwkundige ingrepen op grote schaal doorgevoerd. Zo werden onder meer
rioleringen en voetpaden noodzakelijk. Het was voor de architecten en stedenbouwkundige
ontwerpers geen evidentie om dit te voorzien zonder inlevering van een deel van het waardevolle,
historische karakter van het dorp.166

1.3.1.5

1945 – 1979 : Ontwikkeling van een moderne stijl

De bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog drong aan op vernieuwing van de bestaande
architectuurvormen en -typologieën. Appartementsblokken verschenen in het straatbeeld.167 Het
aantal open percelen in de stad werd steeds schaarser. Onder meer de ontplooiing van de
universiteit impliceerde de bouw van een hele reeks nieuwe facilitaire gebouwen [Afb.55-56].168

Afb. 55: Overzicht over een deel van de universiteitscampus.

Afb. 56: De toegang tot de ondergrondse bibliotheek.
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De toenemende invloed van de naoorlogse technologie, kennis en materiaalverscheidenheid
zorgde voor de onverschilligheid tegenover het verleden. Heel wat historische gebouwen gingen
verloren en werden vervangen door karakterloze, commerciële constructies. Daartegenover stond
ook een groep architecten die zich afzette tegen de stijlverwarringen en de gebrekkige kwaliteit van
de nieuwe bouwwerken. Hun visie viel te vergelijken met de verfijndheid en ambachtelijkheid van de
Art Nouveau die in Europa aanwezig was. Samen met de acties en verenigingen inzake de bewaring
en restauratie van waardevol erfgoed werd deze trend in Stellenbosch doorgevoerd,169 bijvoorbeeld
door de Simon van der Stel Stichting170 en de Historical Homes of South-Africa Limited.171
1.3.1.6

1979 – heden : Evolutie sedert het 300-jarig bestaan van Stellenbosch

Het is niet evident om aan de laatste drie decennia een stijl toe te kennen. In de nieuwe
gebouwen zijn moeilijk patronen in de grondplannen en gevels te herkennen. Daarnaast verdwenen
in bijzondere historische gebouwen eveneens heel wat stijlkenmerken. Dit was een gevolg van
ondoordachte, en vaak irreversibele, verbouwingen en toevoegingen. Heel wat waardevolle relicten
zijn hierdoor verloren gegaan.
Desalniettemin groeit tegenwoordig het besef van de erfgoedwaarde. Heel wat individuen en
groepen172 zetten zich in voor het behoud van de historisch waardevolle gebouwen en objecten.
Daarbij komt ook het bewustzijn om te bouwen volgens de nieuwe, moderne architectuurstijl. Dit in
het belang voor de toekomst.

1.3.2

Conclusie

De belangrijkste architectuurstijlen dateren allen van vóór de twintigste eeuw. In bepaalde
opzichten lopen deze deels samen met de stijlperiodes in Europa, maar ze breken in Stellenbosch
altijd later door. De belangrijkste impulsen voor de stijlontwikkelingen en -evoluties waren de
verschillende branden en overstromingen waarmee het dorp te kampen kreeg. Deze brachten veel
vernieling met zich mee en leidden telkens opnieuw tot de heropbouw en de daarmee gepaard
gaande architecturale aanpassingen in de stijl van de tijd.
Van de historische gebouwen blijven slechts weinig gave exemplaren over. Vele werden
immers verschillende malen gerenoveerd, waardoor diverse recente toevoegingen nadrukkelijk in de
constructies aanwezig zijn. Ook de authenticiteit is vaak onzeker, te weten dat men niet zelden voor
reconstructie opteerde.173
Desondanks kunnen de toegepaste materialen en technieken evenwel als (relatieve)
dateermethodes worden gebruikt.174 Zo zijn de witgekalkte muren waarschijnlijk te dateren vóór het
einde van de achttiende eeuw. Andere afwerkingstechnieken kwamen namelijk pas later voor.
Daarnaast kunnen compacte kleivloeren dagtekenen van de zeventiende en vroege achttiende
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eeuw, want bakstenen of tegels komen pas vanaf het midden van de achttiende eeuw veelvuldig
voor. Een laatste voorbeeld zijn de brandsolders,die pas na 1803 menigmaal werden toegevoegd.175
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