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In vergelijking met de instabiele Europese econo-
mie, is de Chileense economie een toonbeeld van 
stabiliteit. Voor de buurlanden is Chili dan ook een 
goed voorbeeld. De staatsschuld is laag, bijna nihil 
zelfs, en de bestedingen zijn bescheiden ten opzich-
te van het bruto binnenlands product. 
 De hoofdstad, Santiago de Chile, heeft zich 
ontwikkeld van een stad aan het einde van de 
wereld tot een wereldstad met haar eigen Sanhat-
tan (zoals het financiële district wordt genoemd), 
waar de hoogste toren van Zuid-Amerika wordt 
gebouwd. De 300 meter hoge Torre Gran Costanero 
naar ontwerp van Cesar Pelli, met zijn 700.000 m2 
aan winkels en kantoren, is een icoon voor een 
levendige economie die verwachtingsvol naar de 
Aziatische markten aan de Stille Oceaan kijkt.
 Maar ondanks de economische groei zijn de 
mensen ontevreden. Zo staken Chileense studenten 
al maandenlang voor openbare toegankelijkheid en 
betere kwaliteit van het onderwijs. De middenklasse 
groeit, is goed opgeleid en heeft ambities, maar 
heeft nog een lange weg te gaan in het streven een 
einde te maken aan de ongelijke behandeling in 
een ogenschijnlijk degelijk systeem. En een van de 
grootste problemen van Santiago is het openbaar 

vervoer. In de afgelopen jaren zijn diverse plannen 
gemaakt om het metronet uit te breiden, maar veel 
heeft dat nog niet opgeleverd. Het gebrek aan 
efficiency en slecht beleid draagt bij aan vergroting 
van de reeds bestaande sociale segregatie in de stad.
 Daarom stelde Santiago onlangs een plan vast 
dat voorziet in een uitbreiding van 10.262 hectare 
aan de rand van de stad. Verwacht wordt dat deze 
ontwikkeling in de komende twintig jaar een 
investering van 14.000 miljoen dollar genereert, en 
een oplossing biedt voor het huisvestingsprobleem 
voor 1.600.000 nieuwe bewoners. Maar wat zal de 
invloed hiervan zijn op de stad die nu al 6 miljoen 
inwoners telt? Santiago is vol uitdagingen die 
moeten worden opgelost – maar dan wel op een 
manier die past bij een wereldstad, en niet volgens 
de Chileense manier van mañana mañana. 

Carlos Andrés Castillo Cortés is architect in Valpa-
raíso en directeur van Archiprix Chile, dat op zijn 
initiatief wordt opgericht. In 2012 bericht hij over 
architectuur en opdrachtgeverschap in Chili. Meer 
over de ontwikkelingen in Chili op pagina 12. 

De 

Chileense 

manier 

Torre Gran Costanera, de hoogste toren van Zuid-Amerika in 
aanbouw in Santiago (op de achtergrond), ontwerp Pelli Clarke Pelli.

Boven: Studenten staken sinds het voorjaar van 2011 voor beter en 
publiek toegankelijk onderwijs.
Onder: Carlos Andrés Castillo Cortés.


