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Wesfort is een voormalige leprozenkolonie die vanaf 1897 gebouwd is in de toenmalige Zuid Afrikaanse Republiek 
in nabij de stad Pretoria. Het complex is ontworpen door de Nederlandse architect-ingenieur Sietze Wierda die 
op dat moment aan het hoofd stond van het Departement Publieke Werken. Hij was onderdeel van een groep 
Nederlanders die het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aanvulde. Hierdoor is Wesfort een vorm van gedeeld 
cultureel erfgoed van Nederland en Zuid Afrika waar door de Nederlandse Rijksdienst Cultureel Erfgoed extra 
aandacht aan geschonken word. De huidige inwoners van Wesfort zijn in de gebouwen getrokken nadat de 
leprozenkolonie gesloten werd. De huidige bewoners gebruiken de gebouwen niet alleen voor bewoning maar 
ook voor een veelvoud aan commerciële functies van kleine winkels tot industriële bedrijfjes. Helaas verkeren 
de gebouwen vaak in slechte staat en is de infrastructuur slecht. Door dat er ruimte nodig is voor de snel 
uitbreidende middenklasse wijken van Pretoria word wesfort bedreigd met afbraak. Een herbestemming van 
de bestaande gebouwen moet dit voorkomen. Door is de gebouwen en in nieuwbouw een mix te plaatsen van 
woningen en diensten kan Wesfort een centrum gebied worden voor de omliggende wijken. In wesfort moet dan 
ruimte komen voor woningen en commercie voor verschillende inkomens. Hiernaast moet er ruimte zijn voor 
informele commercie om zo de typisch Afrikaanse sfeer van Wesfort te behouden, en tegelijkertijd de leefkwaliteit 
van de bewoners van Wesfort en omliggende wijken te vergroten. 
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Boven
Twee van de vier 
voormalige “paviljoens” van 
Wesfort 

Boven
De Hervormde Kerk van 
Wesfort en een blok van 
voormalige leprozen 
woningen

Pavilion A
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Onder
Het voormalige 
hoofdgebouw van 
Wesfort bevat nu 
een geïmproviseerde 
supermarkt 

Onder
Muurschildering op een 
voormalig bijgebouw van 
Wesfort “Meat to Meet”



Hoge dichtheid
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Boven
Wesfort met het 
projectgebied tussen 
Wesfort en een bestaande 
wijk

Onder
Bestaande woningbouw

Rechts 
Maquette van het 
nieuwbouwgebied tussen 
het oude Wesfort en de 
bestaande wijk Lotus 
Gardens

Rechts en boven
Ontwerpschetsen



Rondom
Impressie schetsen van 
het toekomstig formeel 
en informeel gebruik van 
Wesfort en de uitbreiding



Rondom 
Impressies van Wesfort 

met de nieuwe uitbreiding
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Boven 
Detail van een abri aan de 
nieuwe hoofdstraat door 
wesfort

Links 
Detail doorsnede van 
een nieuwe woning in de 
uitbreiding van Wesfort


