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Op  27 februari 2010 werd Chili getroffen door een 
tsunami. Dat was sinds de aardbeving van 1960 bij 
de stad Valdivia (kracht 9,5) niet meer voorgekomen. 
Nu weten we dat onze steden wat betreft hun 
stedelijke ontwikkeling niet zijn opgewassen tegen 
dit natuurgeweld, dat op elk willekeurig punt aan 
de kust (6435 km kustlijn) kan optreden. Het 
ministerie van Volkshuisvesting en Stedenbouw 
(MINVU) bezint zich daarop om op de randvoor-
waarden voor stedenbouwkundige plannen. Het 
ministerie gaf opdracht voor het uitwerken van 
132 wederopbouwmasterplannen voor de meest 
getroffen gebieden. Nu met speciale aandacht voor 
deze ‘nieuwe’ natuurlijke factor: de tsunami.
 En dus begonnen adviesbureaus, regionale 
overheden, regionale afdelingen van het ministerie 
van Volkshuisvesting en Stedenbouw, gemeenten 
en andere lokale actoren gezamenlijk aan de eerste 
20 plannen. Het doel is stedelijke projecten te 
realiseren, die het gebruik van de openbare ruimte 
verbeteren én de harmonische groei van de steden 
stimuleren. Tegelijkertijd verwacht het ministerie 
voor 2014 62 andere strategische stedenbouw-
kundige plannen te hebben uitgewerkt. Daarin 
wordt gezocht naar mogelijkheden om de openbare 

ruimte in steden te revitaliseren en te vernieuwen 
om zo de levenskwaliteit voor haar inwoners te 
verbeteren. 
 Voor een goede start heeft de regering een aantal 
strategische plannen opgesteld, die een impuls 
moet geven aan (de rest van) de ontwikkeling van 
deze stedelijke projecten. Daarom is het belangrijk 
voor de regering om enerzijds ‘gereedschap’ te 
hebben voor het stellen van vragen om de toekomst 
van de stad in kaart te brengen. Het is ook van 
belang een aantal concrete projecten te hebben, dat 
verbonden is met en geëvalueerd wordt door lokale 
groepen en gemeenschappen die een visie hebben 
op de stad. Op deze manier kunnen publieke en 
private partijen de projecten uitvoeren die deel 
uitmaken van een gecoördineerd transformatiepro-
ces van de Chileense steden. 

Carlos Andrés Castillo Cortés is architect in 
Valparaíso en directeur van Archiprix Chile, dat op 
zijn initiatief wordt opgericht. In 2012 bericht hij 
over architectuur en opdrachtgeverschap in Chili.
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Nieuw Masterplan voor het eiland Juan Martinez dat verwoest werd 
door de tsunami


