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De grootste problemen
van Lagos: verkeerschaos
(links) en woonruimte

ropool Lagos is sinds
NIGERIA / De voortwoekerende met twaalf miljoen inkort de grootste stad van Afrika. De tieve oplossingen.
woners doorstaan de chaos met crea
Gerbert van der Aa in Lago
s

HOE REGEL JE ELEKTRICITEIT?

HOE KUN JE DE FILECHAOS OMZEILEN? WAT DOE JE MET JE HOGERE SALARIS?
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aale Yusuf (42) was eigenaar van een illegaal huis in Lagos. In
de wijk Makoko, grotendeels gebouwd op palen in het water,
zit hij in een houten kano. Een vriend duwt de boot met een
stok door de ondiepe lagune, waarboven een geur van rotte
eieren hangt. Vrouwen roken versgevangen vis.
Na tien minuten arriveert de boot aan de rand van Makoko, waar
tientallen stompjes van houten palen net boven het water uitsteken.
‘Mannen van de gemeente hebben een jaar geleden met kettingzagen
mijn huis kapotgezaagd,’ zegt Yusuf. ‘Nu logeer ik bij familie.’
De huizenprijzen in Lagos zijn de afgelopen jaren in hoog tempo gestegen. In het centrum, gevestigd op drie eilanden voor de kust, is de
kale huur voor een appartement al snel een paar duizend euro per
maand. Op het vasteland zijn de prijzen wat lager, maar nog steeds
relatief hoog.
Op zoek naar gratis woonruimte bouwen veel arme Nigerianen illegale huizen, op braakliggend terrein of op palen in het water. Geregeld
laat het stadsbestuur de illegale huizen met de grond gelijkmaken,
maar daarna verschijnen elders in Lagos al snel weer nieuwe krottenDe gouverneur van Lagos, Babatunde Fashola, wil het liefst van alle
illegale woonwijken af. Op de plek waar nu Makoko ligt, moet een
modern kantoorcentrum komen. Ook op andere plaatsen in Lagos liet
Fashola de afgelopen jaren krottenwijken vernielen, waardoor duizenden mensen dakloos werden.
Vrijwel nooit krijgen de verdreven inwoners vervangende woonruimte aangeboden. Sommigen Nigerianen die hun huizen verloren,
bivakkeren al een paar jaar in tenten op het strand.

igeria is berucht om zijn openbare voorzieningen. Vrijwel nergens in Afrika is het daarmee slechter gesteld. Het nationale
elektriciteitsbedrijf kampt structureel met storingen, waardoor
er hooguit een paar uur per dag stroom is. Wie verzekerd wil
zijn van stroom, is daarom verplicht zijn eigen energie op te wekken –
met een zonnepaneel of een aggregaat. Daardoor stijgen de kosten
enorm. Een gemiddeld huishouden is er per maand al snel 500 euro
aan kwijt.
‘Het nationale elektriciteitsbedrijf is een corrupte kolos,’ zegt activist Emmanuel Nwaghodoh (47) van de Nigeriaanse organisatie Social
and Economic Rights Action Center (SERAC). ‘Door wanbeleid is er veel
te weinig capaciteit.’ Hij bereidt een rechtszaak voor. ‘Alle afnemers
hebben een contract waarin stroom wordt toegezegd. Door de voortdurende storingen, komt het elektriciteitsbedrijf zijn belofte niet na,
dat is strafbaar.’ Nwaghodoh denkt niet dat het elektriciteitsbedrijf een
schadevergoeding zal betalen, maar hij verwacht wel verandering. ‘De
gouverneur is ambitieus. En de regels zijn er al. Ze hoeven alleen nog
te worden nageleefd.’
Veel inwoners van Lagos hebben zelf al een oplossing gevonden. Met
de hulp van corrupte functionarissen van het elektriciteitsbedrijf tappen ze illegaal stroom af. Door op verschillende punten af te tappen,
kunnen ze storingen omzeilen. Vrijwel nooit valt overal in Lagos tegelijk de stroom uit. Door een schakelaar om te zetten, halen ze na een
storing via een alternatieve aanvoerlijn elektriciteit in huis. Vooral in
de sloppenwijken, die door hun illegale status officieel niet kunnen
worden aangesloten op het netwerk, werkt dit systeem uitstekend. Vrijwel nergens in Lagos is de elektriciteitsvoorziening zo betrouwbaar.
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HOE VIND JE EEN HUIS?

ransport is een drama in Lagos. Op vrijwel elk tijdstip van de dag
zijn er kilometerslange files. De indrukwekkende viaducten en
fly-overs, die soms op hoge betonnen palen boven de huizen
zweven, kunnen het vele verkeer niet aan.
Jaren geleden al gaf de gemeente een Chinees bedrijf de opdracht
een metronetwerk aan te leggen, maar om onduidelijke redenen ligt
het werk al geruime tijd stil. Slechts 2 kilometer spoor is af. Bij één van
de drie bruggen die het vasteland van Lagos verbinden met de eilanden, eindigen de rails in een moeras.
Nederlandse bedrijven, verenigd in DASUDA (Dutch Alliance for Sustainable Urban Development in Africa), willen investeren in stadsontwikkeling in Lagos. Met medewerking van de Nederlandse ambassade
heeft de alliantie, die samenwerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam, sinds vorig jaar een vaste vertegenwoordiger in Lagos. ‘Een van
de plannen is om snelle watertaxi’s te introduceren,’ zegt John Groffen (56), de Nederlandse ambassadeur in Nigeria. ‘Door het vele water
rondom Lagos zijn er grote mogelijkheden.’ Te denken valt aan het type
schepen dat in Nederland tussen Amsterdam en IJmuiden vaart.
Het fileprobleem in Lagos is verergerd sinds de gemeente een paar
jaar geleden besloot om brommers en motoren te verbieden. Doel was
criminaliteitsbestrijding; na een gewapende overval of beroving verdwenen dieven snel in het drukke verkeer. Sinds het verbod van kracht
werd, is de criminaliteit flink gedaald.
Bijkomend voordeel van het verbod is dat het meevalt met de luchtvervuiling in Lagos. De tweetaktmotoren van brommers produceren
relatief veel schadelijke uitlaatgassen. Er hangt in Lagos geen dikke
smog, zoals in sommige andere miljoenensteden.

L

agos bruist op cultureel gebied. Femi Kuti, zoon van de legendarische saxofonist en zanger Fela Kuti, heeft in de wijk Ikeja zijn
eigen nachtclub. Overal zijn galeries waar kunstenaars exposeren en schrijvers optreden. De lokale zeilclub organiseert geregeld wedstrijden in de lagunes. In het Shoprite winkelcentrum zijn alle
grote kledingontwerpers vertegenwoordigd. Luxe automerken, zoals
Porsche, openden de afgelopen jaren vestigingen in Lagos.
In Bogobiri, een cultureel centrum in Lagos, is de band van Keziah
Jones bezig met de soundcheck. De muziek van Jones, een rijzende ster
die net een nieuw album heeft uitgebracht, is een mengeling van Amerikaanse funk en Afrikaanse grooves. De positieve energie van Lagos
is een terugkerend thema in zijn teksten.
In het zakencentrum van Lagos, rondom het Tinubu-plein, is de
vooruitgang zichtbaar. Het plein heeft een opknapbeurt gehad. De hekken zijn geschilderd, het gras is gemaaid. Vuilnismannen en -vrouwen
in oranje overalls houden de straten schoon, in chique restaurants zitten rijke Nigerianen te eten. Een paar jaar geleden dreigde het centrum
van Lagos dicht te slibben door de vele straatverkopers die er stalletjes
hadden neergezet, maar sinds de gemeente de handelaren heeft verbannen naar andere delen van de stad, is er weer lucht.
‘We hebben als stad een aantal moeilijke jaren gehad,’ zegt percussionist Wura Samba (43) na de soundcheck. ‘Maar nu zijn we niet meer
te stoppen.’ Uit de hele wereld stromen investeerders naar Lagos. Als
de Nigeriaanse miljoenenstad een land was, zou het de zevende economie van Afrika zijn. Een groot deel van de Nigerianen is nog steeds
arm, maar vrijwel nergens groeit de welvaart zo snel. Maar ook de stad
groeit sneller dan andere steden op het continent.
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