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SAMENVATTING Autopia in de polder 

Inleiding 
De vigerende !Nota Mobiliteit van de Nederlandse rijksoverheid hanteert 
het motto: 'Mobiliteit mag, maar de nadelige gevolgen dienen zo goed 
mogelijk te worden beperkt'. Het aanpakken van het groeiend aantal 
verkeerskilometers wordt gezien als onwenselijk. Mobiliteit is een 
maatschappelijke behoefte en de economie is gebaat bij groeiende 
mobiliteit, volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze 
houding klinkt door op gemeentelijke of regionale schaalniveaus en 
discussies rondom duurzame mobiliteit. Zuinigere voertuigen, elektrische 
auto's, roetfilters, stille banden, geluidsschermen en andere mitigerende 
maatregelen domineren bij de gangbare oplossingen, maar de aandacht 
en de omvang van het fileprobleem, het klimaatprobleem, 
milieuvervuiling, ecologische fragmentatie en dergelijke zijn 
symptomatisch voor een groter probleem: de maatschappelijke 
afhankelijkheid van gemotoriseerd verkeer, ook wel autoafhankelijkheid. 
Naast de genoemde 'symptomen' van autoafhankelijkheid is 
autoafhankelijkheid zelf ook als problematisch te omschrijven. In een 
samenleving die afhankelijk is van de auto wordt toegang tot de auto de 
standaard. ledereen die hier, om welke reden dan ook, niet in kan 
voorzien dreigt buiten de boot te vallen van het reguliere 
maatschappelijke leven. Autoafhankelijkheid werkt sociale segregatie in 
de hand. Daarnaast is de autoafhankelijkheid mogelijk niet houdbaar naar 
de toekomst toe, bezien vanuit de bouwstenen. De voorraden 
grondstoffen zijn eindig. 

Het onderzoek 
Met het oog op het hiervoor geschetste maatschappelijke belang heeft 
het afstudeerwerk in het teken gestaan van autoafhankelijkheid. Daarbij 
is sprake geweest van een vraag- en een probleemstelling. De 
vraagstelling richtte zich op de wijze waarop autoafhankelijkheid tot 
stand komt en in stand gehouden blijft. De vraagstelling poogt het 
fenomeen 'autoafhankelijk' sterker te belichten. De probleemstelling 
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tracht de mogelijke rol van de ruimtelijke ordening, of meer specifiek de 
stedebouw, te duiden. Wat is de invloed van de stedebouw en welke rol 
zou de stedebouw kunnen spelen bij het temperen van de 
autoafhankelijkheid? 
De voornaamste input voor het afstudeerwerk is gevonden in de 
literatuur. Deskresearch richtte zich op een breed spectrum aan 
relevante literatuur op het gebied van maatschappij, mobiliteit, 
technologie en ruimtelijke ordening. Invalshoeken waren filosofie, 
sociologie, STS studies, transitiedynamica, de wereld van de 
verkeersdeskundigen en de stedebouw. De literatuurstudie is aangevuld 
met participerend onderzoek in de vorm het bijwonen van bijeenkomsten 
en een stage. De stage is gevolgd bij Drift. Een instituut dat aan de 
Erasmus universiteit onderzoek doet naar het versnellen van 
maatschappelijke innovaties op tal van vlakken waaronder mobiliteit. 

De auto: van statusobject naar bestaansmiddel 
Binnen de academische verhandelingen van autoafhankelijkheid zijn twee 
scholen aan te wijzen . De eerste is sterk georiënteerd op de fysieke 
stedelijke ruimte en wijst naar het ontbreken van alternatieve 
infrastructuur, de inrichting in monofunctionele ruimte en de groeiende 
afstanden als oorzaken voor de autoafhankelijkheid. Deze school 
onderbouwt haar werk veelal met empirisch onderzoek en 
verkeersmodellen, het is daarmee sterk georiënteerd op kwantitatief 
materiaal. De tweede school is sterker maatschappelijk georiënteerd en 
beschouwt mobiliteit uit een bredere context. Men ziet mobiliteit als een 
kernelement binnen de organisatie van de moderne Westerse 
samenleving. De huidige maatschappij is sterk georganiseerd rondom 
(hyper)mobiliteit en de economie is er afhankelijk van geworden. In de 
individualistische, snelheidsbelievende, op consumptiegeoriënteerde 
samenleving is de auto het voorkeursalternatief. Binnen het 
afstudeerwerk is getracht beide scholen op elkaar te betrekken en nader 
tot elkaar te brengen. 
Voor het ontstaan van autoafhankelijkheid zijn drie ontwikkelingen aan 
te wijzen. Ten eerste wordt het autosysteem (relatief) aantrekkelijker 
gemaakt. Dit is opnieuw onder te verdelen in drie punten, waarbij de 
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aantrekkelijkheid niet enkel bestaat uit rationele meetbare argumenten, 
maar wordt opgebouwd uit de sfeer of beleving rondom autogebruik. [1] 
Het lidmaatschap van het autosysteem wordt verkregen aan de hand van 
rijbewijs. Met het bemachtigen van het rijbewijs worden ook 'rechten' 
verkregen, rechten om te reizen met hogere snelheden dan voorheen. 
Het rijbewijs wordt tevens gezien als een teken van volwassenheid, 
zelfstandigheid en vaardigheden. [2] Meer auto's betekent meer 
voorzieningen voor de auto. Door de alsmaar groeiende vloot krijgt de 
autotechniek de kans zich in hoog tempo te blijven ontwikkelen. 
Toepassingen en accessoires voor de auto kunnen succesvol gelanceerd 
worden op de markt, evenals tal van voorzieningen en servicediensten. 
Tussen de onstuimig groeiende commerciële diensten treden ook 
concurrentie en schaalvoordelen op ten gunste van de automobilist. [3] 
Een toenemend autogebruik genereert druk om te voorzien in een 
bijpassend netwerk. Parkeerplaatsen, rijbanen en wegen worden 
aangelegd, de doorstroming wordt geoptimaliseerd en rijsnelheden 
worden opgevoerd. 
De devaluatie van andere systemen kan worden gezien als tweede 
grondslag voor het tot stand komen van autoafhankelijkheid. De 
populariteit van het autosysteem gaat vaak ten koste van de overige 
vervoerssystemen. Het opwaarderen van het autosysteem en de 
devaluatie van andere systemen zijn vaak twee zijde van dezelfde 
medaille. Voornaamste oorzaak van devaluatie is het teruglopend 
gebruik. Achterblijvende inkomsten bij bus·, tram- of 
treinmaatschappijen vormen een aanleiding voor kostenbesparingen. De 
auto nodigt uit voor het afleggen van grotere afstanden, hiermee kunnen 
vele andere mobiliteitsvormen niet concurreren. Autowegen 
fragmenteren ook het landschap van het langzame verkeer. Verbindingen 
worden doorgesneden. De auto vormt ook een bedreiging voor de 
veiligheid van fietsers of voetgangers en nauwelijks andersom. Deze 
devaluatie van vervoerssystemen geniet weinig aandacht en is binnen de 
academische wereld slechts beperkt gedocumenteerd. 
Tegelijkertijd is er sprake van een blijvend toenemende 
verplaatsingsbehoefte. Mobiliteit wordt steeds sterker het centrale 
principe van de organisatie van onze maatschappij. Jaar na jaar maakt 



men in Nederland meer kilometers dan voorheen. De groeiende 
mobiliteitsvraag is een derde ontwikkeling dat ten grondslag ligt aan 
autoafhankelijkheid. 

De opkomst van nieuwe vervoerssystemen en de devaluatie van de oude 
systemen gebeurt niet in de vorm van een lineair verlopend 
substitutieproces, noch in een maatschappelijk vacuüm. Tal van 
processen, besluiten en stromen liggen hieraan ten grondslag. Hier kan 
ook de speelruimte gevonden worden voor fundamentele veranderingen. 
Het recente voorstel van het kabinet om het voeren van verlichting voor 
autovoertuigen verplicht te stellen gaat ten kosten van de zichtbaarheid 
van fietsers die vaak dezelfde ruimte delen. Het idee om de maximale 
snelheid op alleN-wegen op te schroeven naar 100 km/h bevoordeelt het 
autosysteem tegenover andere systemen. Er worden eisen gesteld aan het 
minimale aantal parkeerplaatsen, in de vorm van de parkeernorm, terwijl 
dergelijke eisen voor bijvoorbeeld fietsenstallingen, tram-, bus- of 
metrohaltes ontbreken. Er wordt bewust en onbewust vormgegeven aan 
het proces van opwaardering en devaluatie. Aan de andere kant laat men 
juist de teugels vieren in lijn met het huidige neoliberale klimaat in 
Nederland. De padafhankelijke trend van de ontwikkeling van het 
autosysteem wordt zodoende in de kaart gespeeld. 

Het autosysteem 
Een auto is geen auto enkel dankzij zijn verschijningsvorm, maar dankzij 
de systemen van provisie en de categorieën van dingen die zijn 
gematerialiseerd in een stabiele vorm. Strikt genomen zou de auto twee 
eeuwen geleden geen vervoersmiddel zijn geweest. Het is de omgeving, 
in de breedste zin van het woord, die betekenis verleent aan de auto. 
Jaknikkers, olietankers, raffinaderijen en tankstations zijn elementen in 
het systeem voor de energietoevoer. Een oneindige voorraad aan 
parkeermogelijkheden maakt de flexibiliteit van de auto mogelijk . 
Zonder deze parkeergelegenheden kan men niet gaan en staan waar men 
maar wenst, ook al draagt de auto deze belofte. Rijopleidingen, 
opticiens, markeringen, verkeersregels en -borden werken voor de auto 
aan een veilige reis, ook al probeert de autofabrikant hiervoor de eer op 

te strijken. De standaardisatie van wegprofielen, informatie- en 
verkeersborden, tankstations, eetgelegenheden, motels en meer zijn er 
voor de ontwortelde reiziger om hem in een vreemde omgeving de weg te 
wijzen en hem thuis te laten voelen. Snelheid wordt niet eenzijdig 
bepaald door het aantal pk's, maar ook door mogelijke juridische en 
fysieke beperkingen of mogelijkheden. Kortom, er dient een orde te 
bestaan van materiële en immateriële elementen die het autoverkeer 
mogelijk maken . Deze orde bepaalt hoezeer de kwaliteiten die worden 
toegedicht aan de auto ook opgaan in de praktijk. 
Niet alleen de auto, maar alle verplaatsingswijzen vragen een bepaalde 
orde om functioneel te zijn. Deze eisen zijn soms complementair en soms 
competitief. De competitieve eisen verklaren deels waarom de groei in 
populariteit van het ene systeem ten koste gaat van het andere systeem. 
De ruimte die de auto nodig heeft, in beweging of geparkeerd, komt 
geenszins ten goede aan de wensen van fietsers of voetgangers. In 
tegendeel, door het omvangrijke ruimtebeslag van de auto groeien de 
afstanden voor andere weggebruikers. De auto functioneert prima in een 
stedelijk veld met lage dichtheden en een complexe structuur van (sub
)centra of voorname bestemmingen. Het treinverkeer heeft daarentegen 
baat bij hoge dichtheden rondom de stations en een sterke overlap tussen 
deze knooppunten en de belangrijkste bestemmingen. De auto heeft in 
veel gevallen de 'orde' voor andere systemen behoorlijk verstoord. 

De rol van de stedebouw 
De stedebouw handelt voornamelijk op het fysieke vlak. Het gaat 
daarmee over de tastbare dimensie uit het spectrum van de dimensies die 
zorg dragen voor de benodigde orde voor toegankelijkheid. Andere 
dimensies zijn organisatorisch, financieel en temporeel. Hiermee heeft 
de stedebouw een raakvlak. Gemengd ruimtegebruik met hoge 
dichtheden kan een bijdrage leveren aan de sociale controle in de 
nachtelijke uren en daarmee aan een temporeel aspect van 
toegankelijkheid. De oppervlakte die gewijd wordt aan het autoverkeer 
heeft ook gevolgen voor de betaaibaarheid van de opstallen of gronden 
en is daarmee (ook) een financieel aspect . De organisatorische dimensie 
gaat bijvoorbeeld over de leesbaarheid van wijk, informatievoorzieningen 
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of mogelijkheden voor fietsverhuur of autodelen. De grenzen tussen de 
diverse genoemde dimensies is niet hard, eerder lopen de verschillende 
dimensies in elkaar over. De stedebouw heeft invloed op allen, maar kent 
het zwaartepunt binnen de fysieke dimensie. 
De voornaamste taak van de stedebouw op het gebied van 
autoafhankelijkheid kan gevonden worden in het kennen van de 
uiteenlopende behoeftes van de verschillende modaliteiten. Enkel dan 
kan er zorgvuldig worden voorzien in toegankelijkheid voor iedereen. 
Daarbij behoeft de stedebouw, of de bredere ruimtelijke ordening, niet 
naar de voorgrond te treden als probleemeigenaar. Autoafhankelijkheid is 
in essentie geen stedebouwkundig probleem. Het is een probleem voor de 
hele maatschappij, hierbinnen neemt de stedebouw een plek in. Deze 
opvatting staat haaks op de rol die de Nederlandse ruimtelijke ordening 
in het verleden op zich heeft genomen. Hierbij stelde de RO-wereld zich 
op als probleemeigenaar van het ongewenste mobiliteitsbeeld. Een 
dergelijke houding staat een werkelijke integrale benadering van het 
probleem mogelijk in de weg. De stedebouw staat zodoende niet 
buitenspel, maar kan wel degelijk een gepaste rol spelen bij het 
overwinnen van de autoafhankelijkheid. 
Een waardevolle werkwijze in dit verband kan gevonden worden in de 
omgekeerde ontwerpvolgorde. Hierbij voorziet men eerst in de behoeftes 
van de zwakkere verkeersdeelnemers, met gevoelige bestemmingen op 
strategische locaties. Deze basis wordt uitgebouwd met openbaar 
vervoersvoorzieningen met concentraties rondom de knooppunten. Het 
inpassen van het autoverkeer gebeurd op het einde van het 
ontwerpproces, met zuinige wegprofielen en een beperkt aantal 
parkeerplaatsen. 
Het communicatieve aspect van de stedebouw speelt hier ook zeer zeker 
een rol. Voorbeelden van goed functionerende stedelijke projecten die 
bewust autoloos of autoluw zijn ingericht kunnen mogelijk een bijdrage 
leveren bij het overtuigen van de regimespelers, die bereikbaarheid 
vertalen naar autobereikbaarheid. Dergelijke voorbeelden zijn te vinden 
in het Utrechtse Houten, maar ook internationaal bij steden als Curitiba, 
Hongkong en Singapore. 
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Aanbevelingen 
Het afstudeerwerk is te beschouwen als een sterk theoretisch ingekleurd 
(voor)onderzoek naar het fenomeen autoafhankelijkheid en de rol van de 
ruimtelijke ordening. Uitwerkingen van dit vooronderzoek kunnen twee 
richtingen in gaan. Er kan meer aandacht besteed worden aan de sociale 
aspecten van het fenomeen, gericht op de grondslagen en de 
maatschappelijke gevolgen. Hier ligt een schone taak voor sociologen, de 
kritische geografie of de filosofie. Of er kan uitgebreider gezocht worden 
naar de stedebouwkundige implicaties van de mogelijke opgave. Welke 
succesverhalen zijn er al op het gebied van autoluwe projecten? leder 
vervoersmiddel stelt eisen aan zijn omgeving om functioneel te zijn. Hoe 
zien deze eisen er uit voor voetgangers, fietsers of het openbaar vervoer? 
Wat kan de huidige stedebouwkundige praktijk hiervan leren? Hoe kan de 
stedebouw binnen een complex krachtenveld van opdrachtgevers, 
wetgevers en afnemers een bijdrage leveren aan het tegengaan van de 
autoafhankelijkheid? Het domein van de autoafhankelijkheid is mogelijk 
een ideale gelegenheid voor de stedebouw om de meerwaarde van het 
stedebouwkundige werk te demonstreren. 



INLEIDING 

'Geen enkel ding [ ... ] zou moeten worden omschreven in termen van het 
zelf is, maar vanuit zijn betrekking met andere dingen' 

· Fritjof Capra (1991: 81) 

'Technology is no mere means. Technology is a way of revealing. Jf we 
give heed to this, then another whole realm tor the essence of 
technology wil/ open itself up to us.' 

·Martin Heidegger (1977: 12) 

Mobiliteit 

De auto kan omschreven worden aan de hand van technische aspecten als 
de motorinhoud, het aantal cilinders, de gegenereerde pk's, het aantal 
deuren, de draaicirkel, maximale snelheden en brandstofverbruik. Veel 
historische beschrijvingen van de auto getuigen van een dergelijke 
benadering. De geschiedenis van de auto wordt vaak omschreven aan de 
hand van verbeteringen in het productieproces of product. De auto zelf is 
een middel, een instrument om van de ene plek naar de andere te 
komen. De filosoof Martin Heidegger (1977) waarschuwt voor dergelijke 
afstandelijke en zakelijke definities. Het zijn 'akelig juiste verklaringen'. 
Technologie is meer dan een middel. De technische definitie van de auto 
vertelt niets over de ecologische schade, de verkeerslachtoffers, de files 
of de centrale positie van de auto in onze maatschappij. De gangbare 
definitie verhult dan ook mogelijk meer dan zij onthult (Hart, 1997). John 
Urry (2000) stelt dan ook voor om de auto niet langer te zien als ding, 
maar eerder als een systeem van elkaar versterkende en in elkaar 
verstrengelde sociale en technische praktijken welke de samenleving 
heeft herschikt . Dankzij de auto is het dagelijkse leven van miljoenen 
mensen nu fundamenteel anders georganiseerd (zie ook: Gartman, 2004). 
De auto is een werkelijkheid veranderende kracht. Urry stelt daarmee 
eigenlijk voor om in plaats van in te zoomen, afstand te nemen. Niet 
kijken naar het object, maar de nieuwe realiteit die ontstaan is dankzij 
het object. De auto is een venster van mogelijkheden en verplichtingen, 
ook voor stedebouwkundigen. Jain en Guiver (2001) gaan hierin mee. De 
auto moet 'binnenstebuiten' worden gedraaid wil men een idee krijgen 
van datgene dat de auto eigenlijk is. 
Kritiek, zoals die gegeven kan worden op de instrumentele benadering 
van de auto, kan ook geleverd worden op de gebruikelijke definitie van 
mobiliteit. Mobiliteit wordt veelal omschreven als de verplaatsing van de 
ene plek naar de andere. Een omschrijving die niet volstaat, ook niet in 
de ogen van Tim Cresswell (2006). Een verplaatsing is al per definitie van 
de ene plek naar de andere. Op deze wijze worden 'verplaatsingen' en 
'mobiliteit' elkaars gelijken; synoniemen. Zodoende zoekt Cresswell de 
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vergelijking op met verblijven. Wanneer de verplaatsing gezien kan 
worden als het dynamische equivalent van locatie, dan is mobiliteit de 
dynamische equivalent van plaats. De plaats is de locatie verrijkt met 
waarden, identiteit en/of geschiedenis (Aferi, 1999). De plaats is een 
segment van de ruimte beladen met betekenis (Cresswell, 2006). 
Mobiliteit wordt daarmee de beweging in nauwe samenhang met sociaal 
geproduceerde betekenis. 
Cresswell (2006) en Böhm et al (2006) onderscheiden drie verschillende, 
maar onderling gerelateerde benaderingen van mobiliteit. Er bestaat 
zoiets als mobiliteit als feit, als empirische realiteit. De mobiliteit die 
gemeten en geanalyseerd kan worden door modelleurs, verkeerstellers en 
logistieke planners. Het is mobiliteit in zijn meest abstracte vorm, dicht 
tegen de 'verplaatsing' aan en veelal ontdaan van verdere betekenis. Er 
is geen goede of slechte beweging, geen gewenst of ongewenst verkeer, 
er is gewoon mobiliteit. Dit is de vorm van mobiliteit die domineert in de 
modellen, berekeningen en voorspellingen in verkeers- en verveerswereld 
(Koningsbruggen, 2003). Deze benadering zal de benadering van de 
'rekenaars' worden genoemd in deze scriptie. Tegenover de 'rekenaars' 
staan de 'kunstenaars' (Aibar & Bijker, 1997; Savelberg, 't Hoen & 
Koopmans, 2008), zij vertegenwoordigen de tweede benadering van 
mobiliteit. Mobiliteit zoals deze wordt voorgesteld in diverse circuits 
binnen de maatschappij. Mobiliteit krijgt hier 'zingeving' en een 
ideologische laag. Er worden metaforen gehanteerd. Het gaat dan over 
voorstellingen van mobiliteit in bijvoorbeeld de rechtspraak (Cresswell, 
2006), de film (Mottram, 2002), het politieke debat (Oosterling, 2003; 
Henderson, 2009), in kunst (Wollen, 2002), filosofie, literatuur, 
fotografie, mobiliteitsbeleid of de stedebouw. Mobiliteit betekent dit, 
mobiliteit betekent dat. De verplaatsing wordt meer dan enkel van A naar 
B komen, maar wordt synoniem met vrijheid, het creëren van 
mogelijkheden, onafhankelijkheid, status, sensatie, pret, avontuur, 
mannelijkheid of de moderne wereld. Ook negatieve associaties zijn 
mogelijk. Deze beeldvorming zorgt ervoor dat mobiliteit de instrumentele 
waarde ontstijgt en een affectieve of sociaalpsychologische lading 
meekrijgt (Steg & Kalfs, 2000). Het gaat hier om de cultuur van de 
verplaatsing. De derde vorm van mobiliteit is de beweging als 
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fenomenologisch verschijnsel. Het vernieuwende perspectief dat de 
verplaatsing kan bieden (cf. van den Boomen, 2002), daar mobiliteit ook 
een lichamelijke ervaring is of kan zijn. Mobiliteit als manier van zijn in 
de wereld. Ook hier kunnen de affectieve aspecten een rol spelen door 
de adrenaline die ermee gepaard gaat. Deze benadering van mobiliteit 
kreeg vorm in de kunst door de Kubisten en Futuristen, die de dynamiek 
trachtte te vangen in hun werken. In de wereld van de ruimtelijke 
ontwerpers geniet de snelweg geleidelijk meer aandacht, van 
snelwegontwerp tot snelwegpanorama's. 
Böhm et al (2006) voegen nog een vierde betekenis toe aan 
automobiliteit, waarmee het idee van de verplaatsing van A naar B verder 
op de tocht komt te staan. Automobiliteit is één van de principiële socio
technische instituties waarmee moderniteit is georganiseerd. 
Automobiliteit is één van de hoekstenen van onze moderne samenleving 
(van der Stoep & Kee, 1997; Beckmann, 2001 ). Daarmee raken de auteurs 
een open zenuw in de wereld van de ruimtelijke ordening. Hoewel men 
tijden lang heeft geprobeerd het autobezit en -gebruik aan banden te 
leggen, blijken deze pogingen te vergeefs te zijn geweest. De strijd is 
gestaakt, de auto heeft gewonnen (Peters, 1998; 2003; Reijnders, 2000; 
Bach, 2006; Mom & Filarski, 2008) en is hard op weg naar wereldwijde 
dominantie (Urry, 2004). 



Meer en meer afhankelijk van de auto 

De autoafhankelijke maatschappij 

'While people, with an easy-going kind of logic, believe that {ast 
transport and instantaneous communications open up new dimensions of 
treedom (which they do in some trivia/ respects), they overlook the {act 
that these achievements also tend to destray freedom, by making 
everything extremely vulnerable and extremely insecu re, ... ' 

- Ernst Friedrich Schumacher (1999: 52) 

'Ondertussen schrijdt de techniek voort en produceert een net van 
afhankelijkheden in ruil voor een omgeving die gemak en bescherming 
tegen de elementen biedt. De mensen leveren zich eraan over, hoewel 
dat met zich meebrengt dat een zeker risico genomen moet worden. Een 
andere keuze is er eigenlijk niet.' 

- Hartman (2007: 44) 

'The growing dependenee on the car constitute one of the main 
challenges to sustainable development' 

- David Banister (2005: 1 5) 

In een studie naar de ontwikkeling van de automobiliteit over de periode 
van 1975 tot 2000 is Lucas Harms (2003) sceptisch over de toekomst, over 
wat Nederland te wachten staat. Harms voorziet een verdere groei van 
de automobiliteit, ondanks de vele nadelen die hieraan kleven. 
Nederland zal zich naar analogie van de Verenigde Staten ontwikkelen tot 
een land dat afhankelijk is van de auto. Daarbij doelt Harms op de 
externe autoafhankelijkheid, zoals Vilhelmson (2007) dit definieert 1• 

Externe autoafhankelijkheid is het gebrek aan acceptabele alternatieven 
voor de auto bi,j het voorzien in de verplaatsingsbehoefte2

• 

Mom en Filarski (2008) relativeren de relevantie van het Amerikaanse 
'schrikbeeld'. De Nedertandse overheid heeft zich lange tijd sterk 
gemaakt voor fiets, tram, trein en binnenvaart, dit met succes. De 
Nederlandse situatie is niet te vergelijken met de Amerikaanse. Terwijl 
het fietsgebruik zich in de jaren zestig in een vrije val bevond is dit 
geleidelijk gestabiliseerd in de jaren zeventig. De overheidsbemoeienis 
voorkwam een eenzijdig op de auto georiënteerd land. In ons land 
functioneren meerdere systemen langs elkaar heen en soms met elkaar. 
Ook Mom en Filarski moeten echter erkennen dat de auto 'gewonnen' 
heeft als slechts de periode van 1990 tot 2005 wordt beschouwd. 
Autoafhankelijk is niet te duiden in termen van wel of niet afhankelijk. 
Eerder zijn er gradaties aan te brengen in de mate waarin een individu 
afhankelijk is van de auto (Litman & Laube, 2002). Newman en 
Kenworthy (1992) proberen de autoafhankelijkheid meetbaar te maken 
aan de hand van factoren als autogebruik, ritlengte, autobezit en 
autodichtheid. Veel autoverkeer en bezit zijn hierbij tekenen voor 
autoafhankelijkheid. Mogelijk scharen zij hierbij ten onrechte de 
maatschappelijke inbedding gelijk met afhankelijkheid. Wanneer alle 
ritten gemaakt worden met de auto betekent dit nog niet dat men 
afhankelijk is van de auto (Zhang, 2006). En andersom, wanneer er geen 
enkele rit met de auto gemaakt wordt betekent dit ook niet dat men niet 
afhankelijk is van de auto. Het kan zijn dat men gewoonweg geen 
beschikking heeft over een auto. Daarnaast geven de indicatoren van 
Newman en Kenworthy niets weg van de concurrentiepositie van de auto 
ten opzichte van andere vervoerswijzen. 
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De 'overwinning' van de auto kan beter begrepen worden wanneer de 
houding binnen de maatschappij ten opzichte van de auto wordt 
blootgelegd. De auto wordt tegenwoordig veelal gezien als een intrinsiek 
egalitair en democratisch vervoermiddel (Graham & Marvin, 2001 ). In het 
verleden waren de kosten voor het bezit en gebruik van een auto relatief 
hoog. Het voertuig was dan ook enkel weggelegd voor de elite. Het was 
een statusobject. Innovaties in de productie en distributie van auto's, 
wegen en brandstoffen hebben de prijzen aanzienlijk gedrukt. Mom en 
Filarski (2008) verwijzen naar een Zwitsers onderzoek waaruit blijkt dat 
een gereisde kilometer nu tot honderd maal goedkoper is geworden ten 
opzichte van een eeuw geleden. Zelf hanteren ze de marge van tachtig 
tot vijfhonderd maal goedkoper. Aan de andere kant is de welvaart sterk 
toegenomen. Deze verbeterde betaalbaarheid heeft de auto 
'gedemocratiseerd' (Urry, 2000). De auto is echter niet van iedereen. 

Autoafhankelijkheid als probleem 
Velen zullen autoafhankelijkheid doorgaans niet als problematisch 
ervaren. Hoogstwaarschijnlijk betreft dit de groep die probleemloos kan 
voorzien in de behoefte aan de auto, net als een junk met voldoende 
drugs voorhanden (Dupuy, 1999). Deze groep heeft waarschijnlijk een 
rijbewijs, de beschikking over een auto en voldoende geld om de tank te 
vullen. Hun afhankelijkheid wordt pas goed zichtbaar wanneer het 
rijbewijs ingevorderd wordt, de auto het begeeft of de benzineprijs 
onaangenaam hoog wordt. 
In een autoafhankelijke samenleving zijn het vooral de groepen die 
structureel niet mee kunnen die leiden onder de afhankelijkheid (lllitch, 
1974; Dupuy, 1999). Taylor en Ong (1995) wijzen op de segregerende 
werking van autoafhankelijkheid tussen de blanke en de zwarte bevolking 
in de Verenigde Staten. Hoewel de zwarte minderheden in de meer 
centraal gelegen delen wonen van het metropolitaanse gebied zijn de 
toegangsmogelijkheden tot werk aanzienlijk slechter. De reisduur voor de 
minderheden met het openbaar vervoer duurt gemiddel.d 75% langer, dan 
de reis met de auto. De toegang tot werkgelegenheid is daarmee beperkt, 
daar de toegang tot de auto beperkt is. Een recent Nederlands onderzoek 
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concludeert dan ook dat het mobiliseren van de werklozen in Nederland 
een van de voornaamste opgaven is voor het bevorderen van de 
arbeidsparticipatie van deze groep3

• De klassieke sociale classificatie van 
arm of rijk of laag- of hoogopgeleid wordt in de eenentwintigste eeuw 
mogelijk vervangen door schikking op basis van de mate van toegang tot 
moderne communicatie en vervoerstechnologieën. Misschien geeft een 
dergelijke benadering nu al meer houvast. Robert Reich deed onderzoek 
naar de wijze waarop ICT zorgt voor segregatie in de maatschappij. 
Daarbij trekt hij de conclusie dat mensen die minder bedreven zijn met 
de computer buiten het arbeidsproces worden gehouden (in: Barber, 
2002). In de autoafhankelijke maatschappij kan het criterium tussen wel 
of geen mogelijkheid tot autogebruik van doorslaggevend belang worden 
voor het maatschappelijk functioneren, het sociale netwerk, het vangnet 
en de kansen die men heeft. 
Volgens de cijfers van het CBS waren er in Nederland in 2008 10 miljoen 
mensen met een rijbewijs. Op een bevolking van 16,5 miljoen mensen 
rest dan een groep van 6, 5 miljoen mensen zonder rijbewijs. Dat is 37,2% 
van de bevolking. Op de totale bevolking beschikt 45,2 procent over een 
auto, 53,6 procent van de mannen en 37,0 procent van de vrouwen. Meer 
dan 9 miljoen mensen hebben dus geen auto in hun bezit. Dat zegt echter 
nog niets over de beschikbaarheid. Cijfers over de mogelijkheden voor 
het gebruik ontbreken. Deze bewegen natuurlijk ook mee met 
(bijvoorbeeld) de olieprijs. Om een notie te krijgen van de 
gebruiksmogelijkheden zou er gekeken kunnen worden naar het 
besteedbare inkomen. Armoede is een bekende en voor de handliggende 
oorzaak voor beperkte toegang tot automobiliteit [Grafiek 1]. In 
Nederland waren er in 2006 nog 630.000 huishoudens onder de 
armoedegrens van een inkomen van €9.249 of lager, 200.000 huishoudens 
daarvan verkeerde al 4 jaar of langer in deze situatie (CBS). De 
beschikbare gegevens maken duidelijk dat de groep met potentiële 
slachtoffers aanzienlijk is4

• 
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Grafiek 1: De verhouding tussen het jaarlijkse netto inkomen en de 
auto, op basis van drie factoren: rijbewijsbezit, autobezit en gereisde 
kilometers. Cijfers uit 2005. Bron: Harms, 2008 

In een autoafhankelijke samenleving is autogebruik niet langer een 
keuze, eerder wordt men gedwongen de auto te gebruiken. Di t betekent 
ook dat de problemen die doorgaans al gepaard gaan met autogebruik 
structureel worden. Bekend zijn de gevolgen voor het klimaat, de 
problematiek rondom fijnstof en de honderden doden en duizenden 
gewonden in Nederland ieder jaar. De vraag naar olie en grondstoffen 
zorgt voor oorlogen, geopolitieke spanningen en de instandhouding van 
totalitaire regimes (Bridsall & Subramanian, 2004; Barber, 2002). Het 
drukke verkeer en de vele infrastructuur gaat gepaard met ecologische 
fragmentatie en de aantasting van de biotoop (Kirsten et al, 2003) . In de 
laatste jaren is er een duidelijk verband aangetoond tussen autogebruik 
en overgewicht met ook tal van andere gezondheidsrisico's (Frank et al, 
2003; Vanderbilt, 2008). Veel autogebruik gaat ook gepaard met het 
verlies van sociaal kapitaal (Putnam, 2000; Leyden, 2003), in plaats van 
de veronderstelde winsten die de auto brengt. Er zijn relaties te 
ontdekken tussen groeiend autogebruik en toenemende criminaliteit 
(Jacobs, 1993; Adams, 2005). Daarnaast kan mobiliteit een serieuze 
bedreiging vormen voor de economie. Terwijl een groeiende mobiliteit 
doorgaans wordt gekoppeld aan een florerende economie, kan het 
beneden de streep negatief uitpakken (Litman & Laube, 2002). 
Aanleidingen hiervoor kunnen gevonden worden in de negatieve gevolgen 
die hiervoor genoemd zijn, maar er kan ook gedacht worden aan de 
miljoenen euro's die Nederland exporteert naar olie- , auto- en 
onderdelenleverende landen (zie ook: Barber, 2002). Kunstier (2008) legt 
het verband tussen autoafhankelijkheid en de kredietcrisis. De hoge 
olieprijs zorgde, volgens hem, voor de teruglopende woningwaarde in de 
suburbane wijken (Kunstler, 2008). Tien van de elf voorgaande 
economische crisissen in de periode na de Tweede Wereldoorlog werden 
ook vooraf gegaan door hoge olieprijzen (Hamilton, 2005). Ook de hoge 
kosten voor de instandhouding van het autoverkeerssysteem heeft 
mogelijk een negatieve impact op de economie [Grafiek 2]. 
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Grafiek 2: De relatie tussen het aantal auto's per gemeente en het saldo 
in € binnen de gemeentelijke begroting op de post verkeer en vervoer, 
gecorrigeerd naar het aantal volwassen inwoner~. ledere gemeente komt 
te kort op dit punt, maar meer auto's betekent een sterker negatiever 
saldo. Het saldo is het gemiddelde over de jaren '05 -'OB per gemeente. 
De geselecteerde gemeenten zijn grote kernen buiten de Randstad6

• 

Cijfers: CBS 
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In het verlengde van de twee voorgaande probleemcategorieën, de 
negatieve gevolgen van de autoafhankelijkheid en de negatieve gevolgen 
van het autoverkeer, is er een derde categorie aan te wijzen. Het kan 
zijn dat het autosysteem niet in stand kan worden gehouden. Dat 
mitigerende maatregelen onvoldoende blijken te zijn. Het systeem is in 
meerdere opzichten kwetsbaar. Een bekend scenario voor het einde van 
het autosysteem is de 'peak oil'. De wereldwijde absolute vraag naar olie 
overstijgt dan het totale aanbod. lh de laatste 25 jaar is er al per jaar 
structureel meer olie verbruikt dan dat er aan nieuwe bronnen ontdekt is 
(Metz, 2008). De prijsstijgingen van olievaten in de afgelopen jaren, tot 
augustus 2008, waren ongekend. De olieprijs bereikte een nieuw 
hoogtepunt, maar - veel belangrijker nog - de hoge olieprijzen waren 
voor het eerst niet het gevolg van geopolitieke spanningen, zoals in de 
oliecrisissen van de jaren zeventig. Een gebrek aan energie hoeft nog niet 
het einde te zijn van het autosysteem. Er is voldoende energie 
beschikbaar op aarde in de vorm van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij is 
te denken aan geothermische warmte, windkracht, waterkracht, zonne
energie en andere milieuvriendelijke bronnen. Het is hierbij een kwestie 
van doen en leren. Wat wel eindig is op de aarde, is een groot deel van 
de voorraad grondstoffen. Platina, aluminium, olie, lithium, en andere 
grondstoffen kunnen op raken. Sloopregelingen om de vloot te 
'vergroenen' zorgen er vooral voor dat de bodem sneller in zicht komt. 
Het is op dit vlak echter vooral koffiedik kijken. Om te voorkomen dat 
buitenlandse investeerders wegblijven, worden cijfers over de geschatte 
voorraden grondstoffen gemanipuleerd en ze zijn daardoor niet 
betrouwbaar. 



Noten bij hoofdstuk: Inleiding 

Naast externe autoafhankelijkheid onderscheidt Vilhelmson (2007) ook 
persoonsgebonden en psychologische afhankelijkheid , door handicap of verslaving. 

Om de autoafhankelijkheid meetbaar te maken hanteren Newman en Kenworthy 
(1992) factoren als autodichtheid, autobezit, autokilometers en ander aspecten. Daarbij 
lijkt men gebruik te beschouwen als afhankelijkheid . Hierop is het nodige aan te merken. 
Het zegt niets over het gebrek aan keuzemogelijkheden. Er zullen in deze scriptie geen 
pogingen gedaan worden om de autoafhankelijkheid meetbaar te maken. 

Zie hierover: Hafkamp 2008. Een opiniestuk op basis van het onderzoek. 

Dit raakt aan een kern van het verhaal van Castells (1996) over de 
netwerksamenleving. De toegang tot communicatiemiddelen en mobiliteit is niet evenredig 
over de bevolking gedistribueerd . Het is vooral de elite die kosmopolitisch is en de vruchten 
plukken van de globalisatie, terwijl mensen lokaal zijn. Zie ook: Cresswell 2006 

De correctie op basis van het aantal inwoners is nodig gezien de wisselende 
omvang van de gemeenten en daarmee ook de uiteenlopende kosten voor verkeer & vervoer 
en de uiteenlopende absolute cijfers rondom autobezit. Gekozen is voor volwassen inwoners 
om de verschillen in groene druk op te vangen en daarmee ook de verschillen in mensen die 
auto mogen rijden. Veel kinderen in een gemeente zouden de kosten per hoofd op papier 
kunnen drukken, terwijl het feitelijke aantal bestuurders achterblijft. 

De gemeenten zijn : Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Sittard-Geleen, 
Tilburg en Zwolle. 
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ONDERZOEKSOPZET Benaderingswijze: concepten uit de STS studies 
In de inleiding is het centrale thema van deze afstudeerscriptie 
geïntroduceerd: autoafhankelijkheid. Nederland ontwikkelt zich 
geleidelijk aan tot een land dat meer en meer afhankelijk is van de auto. 
Belangrijke aanname binnen deze scriptie is dat deze autoafhankelijkheid 
niet het lot is, noch een bewuste keuze. De autoafhankelijkheid is 
geleidelijk gegroeid vanuit een complexe onoverzichtelijke samenloop 
van omstandigheden, die slechts ten delen kan worden gekend. De 
aandacht binnen deze scriptie richt zich op de rol van de ruimtelijke 
ordening bij het ontstaan, de groei en de instandhouding van 
autoafhankelijkheid. Hier komt het eerste deel van de inleiding opnieuw 
van pas. Daar werd uiteengezet dat automobiliteit meer is dan de 
verplaatsing van A naar B en de auto is meer dan een middel om van A 
naar B te komen. Urry (2000: 57 - 64) stelt voor de auto te zien als een 
systeem. Een systeem bestaande uit nauw met elkaar verbonden sociale 
en technische praktijken, welke de samenleving fundamenteel heeft 
veranderd. Daarmee verwijst Urry impliciet naar een concept uit de 
Science Technology and Society (STS) studies, namelijk die van de Large 
Technical Systems (LTS). Dit concept houdt in dat de maatschappelijke 
diffusie van een groot technisch netwerk zoals internet, 
elektriciteitsnetwerken, riool, telefonie en autoverkeer - geen eenzijdige 
technische aangelegenheid is. Er moet veel werk verzet worden 
(Hommels, 2005; Geels, 2007). Er dienen investeerders gevonden te 
worden of financieringsstromen worden opgericht. Er moeten mensen 
opgeleid worden als installateur, monteur, planner, opzichter of 
beheerder; de systeembouwers. Er dient ruimte verworven te worden 
onder, op of boven het maaiveld. Er zijn potentiële gebruikers nodig, die 
weten hoe de nieuwe techniek te hanteren. En mogelijk nog veel meer. 
Kortom, het tot stand komen van een groot technisch netwerk is alles 
behalve eenvoudig. Eenmaal gerealiseerd vertoont het netwerk 
weerstand. Gebruikers genieten van de mogelijkheden. Vaklieden willen 
hun werk behouden, opleidingen hun studenten. En het netwerk is 
ruimtelijk ingebed en lastig te ontmantelen (Graham &. Marvin, 2001 ; 
Hommels, 2005; Valderrama &. Jorgenson, 2008). 
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De hypothese die gevolgd wordt binnen deze scriptie is dat de 
netwerktechnologie van automobiliteit ook sterk is ingebed. Deze 
inbedding wordt maatschappij breed gedragen, maar zal vooral belicht 
worden vanuit een specifieke groep systeembouwers: de wereld van de 
ruimtelijke planning en het ontwerp. De inbedding komt tot uiting door 
de regels van het spel, de tastbare techniek en de spelers. Categorieën 
afgeleid van Geels (2004; 2007). 
De lijst met betrokkenen rondom automobiliteit is eindeloos. Er kan 
gedacht worden aan gebruikers, garagehouders, de ANWB, verkopers, 
fabrikanten, rijschoolhouders, enzovoort. Hier wordt, zoals eerder 
aangekondigd, ingezoomd op de rol van het ruimtelijke beleid, de 
planning, het ontwerp en de ruimtelijke wetenschappen. Belangrijke 
centrale spelers die aanbod komen binnen deze scriptie zijn het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, het CROW en verkeersmodelleurs, 
-planners, en -ingenieurs. 
De regels van het spel zijn te verfijnen naar formele, normatieve en 
cognitieve regels. De formele regels rusten op wet- en regelgeving, 
standaarden, vuistregels en dergelijke. Voorbeelden hiervan die zullen 
volgen in deze scriptie zijn parkeer-, geluids- en fijnstofnormen, 
wegprofielen, standaard kruisingen en tal van andere zaken. De 
normatieve regels zijn verwachtingen, gedragsnormen en bedrijfscultuur. 
En de cognitieve regels zijn bijvoorbeeld onderzoeksheuristiek, probleem 
en oplossing constructie, leidende principes en probleempercepties. Deze 
cognitieve regels omvatten opgaven en de uitdagingen voor de 
verkeersdeskundige. Al deze regels kunnen niet worden verklaard vanuit 
enkel technische argumenten. De rol die men de auto toedicht binnen de 
samenleving is van essentieel belang voor de uitleg of het begrip van 
deze regels. Hier komt een ander concept binnen de STS studie in beeld, 
namelijk de Social Construction Of Technology (cf. McKenzie ft Wajcman, 
1999; Hommels, 2005). Dergelijke regels zijn dus ook niet neutraal, net 
zo min als de tegenhangers hiervan neutraal zouden kunnen zijn. 'De 
vraag waarom de ene verkeersdeelnemer zou moeten wachten om de 
andere sneller te laten doorrijden kan niet in termen van efficiëntie en 
doorstroming beantwoord worden, maar impliceert ook de mogelijkheid 
claims te rechtvaardigen en belangen af te wegen.' (Peters, 2003: 180). 
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De tastbare techniek, als laatste van de drie aspecten, bestaat uit de 
producten die de spelers voortbrengen op basis van de regels. Het gaat 
dan over de inrichting van de straten, de afstemming van de 
verkeerlichten tot het aantal parkeerplaatsen en de ruimtelijke opbouw 
van de woonwijk. De regels van het spel, de tastbare techniek en de 
spelers worden binnen deze scriptie gezamenlijk aangeduid als 'het 
regime'. 
De term 'regime' is afkomstig uit de TransitieDynamica (TD), een tak van 
wetenschap binnen de STS studies welke tracht verschillende bestaande 
concepten 1 met elkaar te verbinden ten einde grote historische sociaal
technische veranderingen te kunnen beschrijven ·en begrijpen. De TD 
stelt ook dat een regime enkel een dominante rol kan blijven spelen 
wanneer druk vanuit meta-niveau op het regime uit blijft (Geels, 2005; 
Rotmans, 2006; Loorbach, 2007). Daarmee vormt het meta-niveau de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor het regime. Simpel voorbeeld hierbij kan 
gevonden worden in de analogie met een brand. Terwijl vaak zaken als 
kortsluiting, een ontsteking of een lucifer worden aangewezen als 
oorzaak voor de brand is de aanwezigheid van zuurstof evenzeer een 
noodzakelijke, maar op zich zelf onvoldoende, voorwaarde voor de 
brand. Het gaat hier dus om het maatschappelijke klimaat waarbinnen 
het regime zich bevindt. Fundamentele veranderingen in de ruimtelijke 
planning komen niet enkel van binnen uit, maar worden evenzeer 
ingegeven door bredere economische, sociale of politieke verschuivingen 
en condities (Ward, 2002: 396) . Deze bredere condities worden verwoord 
onder de noemer 'het decor'. 
Tegenover het regime en het decor worden niches geplaatst in het Multi
Level perspective (MLP). Deze niches vormen een alternatief op het 
regime in de breedste zin van het woord. Het kan een andere tastbare 
techniek zijn, nieuwe regels of principes voor de denk- en werkwijze, of 
de niche kan spelers bevatten met nieuwe inzichten of andere belangen, 
als een soort coalitiepartij. 



DECOR 

REGIME 

Afbeelding 2: Het Multi-Level Perspective, bestaande uit het centrale 
regime, het bovenliggende decor (of landschap) en onder de niches. 
Overgenomen van Geels (2005). 

Vraag- en probleemstelling 
Aan het uiteengezette probleem van autoafhankelijkheid wordt zowel 
een vraag- als een probleemstelling gekoppeld. Een vraagstelling richt 
zich gebruikelijk op een kennisvraag. De kennis die in deze gezocht wordt 
is kennis rondom het fenomeen van autoafhankelijkheid. De 
probleemstelling is een handelingsvraagstuk. Deze richt zich op het 
tegenwerken van de autoafhankelijkheid en de mogelijke rol van de 
ruimtelijke ordening, of meer specifiek de stedebouw, daarbij. 

De vraagstelling bij het voorliggende onderzoek klink als volgt: 

Hoe kan autoafhankelijkheid beter begrepen worden en welke 
aspecten dragen bij aan de groei en de instandhouding van de 

autoafhankelijkheid in de Nederlandse situatie? 

De probleemstelling: 

Hoe moet de rol van de Nederlandse ruimtelijke ordening rondom het 
fenomeen autoafhankelijkheid worden begrepen en op welke wijze 

kan de ruimtelijke ordening een bijdrage leveren in het temperen van 
de autoafhankelijkheid? 

De vraag- en probleemstelling worden zo goed mogelijk in eenheid met 
elkaar behandeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat de genoemde aspecten 
in de vraagstelling het zwaartepunt kennen op in de fysieke dimensie, om 
de overlap met het werkterrein van de ruimtelijke ordening te vergroten. 
Voor een gestructureerde behandeling van het geheel zijn deelvragen 
opgesteld. Vragen die e binnen de mogelijkheden van het onderzoek zo 
goed mogelijk worden beantwoord. Per deelvraag is een hoofdstuk 
toegekend. 
De deelvragen zijn als volgt: 

1. Hoe kan het fenomeen autoafhankelijkheid beter begrepen 
worden en welke factoren spelen concreet een rol in de groei of 
instandhouding van autoafhankelijkheid? 

2. Hoe dient de rol van het politiek-economische bestel, beschreven 
als het decor, te worden bezien in het licht van 
autoafhankelijkheid en de betekenis van de ruimtelijke ordening 
in de maatschappij? 
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3. Op welke wijze is de rol van 'het regime' te omschrijven bij het 
bevestigen van de huidige koers van een groeiende 
afhankelijkheid van de auto en op welke concrete wijze levert 
'het regime' hiertoe een bijdrage? 

4. Wat zijn alternatieve ontwikkelings- of denkrichtingen tegenover 
de autoafhankelijke samenleving, in welke mate zijn dit 
fundamenteel andere benaderingen en hoe groot is de kans van 
slagen voor deze alternatieven? 

Werkwijze 
Ter beantwoording van de vraag- en probleemstelling en de deelvragen 
zijn meerdere onderzoekswegen bewandeld. Deze dragen ieder op hun 
eigen wijze bij aan het grotere geheel. 
Het grootste gedeelte van het werk van het voorliggend project is gedaan 
in de vorm van een breed literatuuronderzoek. Daarbij is uitgebreid de 
tijd genomen om te komen tot een interessant pallet aan werken uit 
verschillende takken van de wetenschap. Dit pallet is noodzakelijk 
gebleken voor het blootleggen van het regime, het opbouwen van een 
'decor' waarin het regime kan aarden en de behandeling van de niches, 
de antwoorden op het regime. 
Binnen de analyse van het regime, bestaande uit rekenaars, is een 
centrale rol weggelegd voor verkeershandboeken als de ASW van het 
CROW en 'Traffic Enginering Design' van Slinn, Guest en Matthews (2005). 
De ASW is het handboek voor aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen 
binnen de bebouwde kom. Het handboek bestaat reeds 25 jaar en wordt 
met enige regelmaat aangevuld en geactualiseerd. ledere student 
verkeerskunde kent het boek en de meeste Nederlandse gemeentes en 
adviesbureaus op dit terrein zullen het boek dan ook in de kast hebben 
staan. Het wordt ook wel de 'ontwerpbijbel' genoemd (Peters, 2003). De 
brede verspreiding en de lange looptijd daarvan maken de ASW tot een 
van de meest invloedrijke boeken op het Nederlandse (verkeers
)landschap. De gebruikte versie bij deze scriptie komt uit 2004. Een 
nuttige aanvulling op de ASW is het genoemde Britse verkeershandboek. 
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Dit handboek behandelt een breder domein. Het gaat niet enkel over de 
bebouwde kom, maar ontstijgt ook de kale verkeerstechniek met 
aandacht voor verkeersmanagement, -analyse en de betekenis van het 
vak van verkeerskundige. Ter versterking van deze literatuur zijn ook 
historische verhandelingen over de planning opgenomen in de literatuur. 
Tegenover de handboeken die exemplarisch geacht worden voor het 
regime kunnen critici worden geplaatst, insiders en outsiders die 
commentaar hebben op de denk en handelwijze van het regime. Hierbij 
zijn, in eerste instantie, niet zozeer de geformuleerde antwoorden 
~nteressant, maar eerder de beschrijving van de gebruikelijke praktijken 
m de wereld van de verkeersdeskundigen. De critici beschuldigen het 
regime bijvoorbeeld van een 'voorruitperspectief' (Peeters, 2000) of 
·~~to'-centrisch denken (Crawford, 2000). Bijbehorende beschrijvingen 
ZIJn koren op de molen van voorliggend afstudeerproject . 
De rol van de hiervoor genoemde en andere literatuur wordt verder 
uiteengezet in de gecategoriseerde literatuurlijst. Per groep worden daar 
enkele achtergronden en kenmerken uiteengezet. Dit overzicht is te 
vinden op pagina 127, de totale gealfabetiseerde lijst begint op pagina 
118. De gegeven classificaties zijn veelal geforceerd of in ieder geval een 
versimpeling van de complexere werkelijkheid. De categorieën zijn 
mogelijk minder hard dan de indeling onder kopjes doet vermoeden. 

Ter aanvulling van het onderzoeksmateriaal in het deel van het regime is 
een enquête uitgezet onder RO-professionals. Deze enquête is gemaakt 
als digitaal formulier en als link in een e-mail aangeboden bij diverse 
gemeentes, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen, allen actief op het 
gebied van de ruimtelijke planning en ontwerp. De enquête bestond 
vrijwel volledig uit stellingen. Deze stellingen hadden betrekking op 
v~~keerstechnische en stedebouwkundige kwesties, probleempercepties, 
V1Sles op duurzame mobiliteit en de rol van de ruimtelijke ordening. Dit 
ten einde de rol van de ruimtelijke ordening ten opzichte van 
autoafhankelijkheid te kunnen duiden. In totaal hebben 186 
respondenten deelgenomen aan de enquête. Voor meer over deze 
enquête zie Bijlage 1 op pagina 135. Hier zijn de vragen en stellingen 



terug te lezen, de reacties hierop, analyses, conclusies en een kri tische 
reflectie op de enquête. 
Bovenop de literatuurstudie en de enquête zijn er vormen van 
participatief onderzoek gepleegd. De voornaamste vorm is de stage van 
vier maanden bij het Dutch Research lnstitute For Transitions (DRIFT). 
Vanuit daar zijn projecten meegedraaid, bijeenkomsten bijgewoond en 
discussies gevoerd. Ter afronding van de stage is een los stageverslag 
geschreven, welke is goedgekeurd door hoofdbegeleider Rutgers. Deze is 
- in verband met de omvang - niet opgenomen binnen deze scriptie. Meer 
over de stage is te vinden in de bijlage [Bijlage 2]. Tijdens de stage en 
buiten de stage om zijn er verschillende bijeenkomsten rondom het 
thema van deze scriptie bijgewoond [Bijlage 3], de actualiteiten werden 
gevolgd door middel van vakbladen, krant en televisie en er zijn mensen 
benaderd die een actieve rol vervullen als RO-professional in het 
autosysteem. 
Wat ontbreekt, is een goed praktijkvoorbeeld dat terugkeert bij de 
behandeling van alle onderdelen. In plaats hiervan zijn pragmatisch 
enkele ondersteunende voorbeelden gebruikt ter illustratie van het 
onderzoek. Hierbinnen zijn voorbeelden te vinden uit Tilburg, Zeeuws
Vlaanderen, Texel, Houten en andere locaties. 

Structuur I Leeswijzer 
De opbouw van de rest van deze scriptie kan gekoppeld worden aan de 
deelvragen, zoals deze werden geformuleerd bij de vraag- en 
probleemstelling. 
In het eerst volgende hoofdstuk, genaamd 'autoafhankelijkheid' wordt 
een poging gedaan tot het blootleggen van de grondslagen voor het 
ontstaan van autoafhankelijkheid, met bijzondere aandacht voor de 
ruimtelijke aspecten. 
Het hoofdstuk decor legt enkele grotere maatschappelijke 
golfbewegingen bloot. Daarbij gaat de aandacht uit naar het 
neoliberalisme, met kenmerken als regionale competitie, decentralisatie, 
privatisering, flexibilisering en de afbraak van de keynesiaanse 
verzorgingsstaat. Daarnaast is er aandacht voor de cultuur van snelheid 

en het groeiende individualisme. Veel van de rest van het verslag kan 
gelezen en begrepen worden zonder dit hoofdstuk, maar de argumenten 
van het regime vallen duidelijker beter op hun plek met het decor in het 
achterhoofd. 
Na het decor volgt een kenschets van het regime. Hierbij wordt ingegaan 
op de centrale taakstelling van de verkeersdeskundigen, de 
mobiliteitsopgave, zoals deze wordt geïnterpreteerd door het regime en 
ontwerppraktijken. Bij de ontwerppraktijken wordt een volledig deel 
gewijd aan de wijze waarop de ruimtelijke ordening, met de 
verkeerskundigen in het bijzonder, de verplaatsingssnelheid trachten te 
waarborgen en te verbeteren. Een voorname opgave voor het regime, 
zoals zal blijken. Daarnaast wordt er een beschrijving aangeboden hoe de 
verkeersdeskundigen de reiziger zo goed mogelijk trachten te ontlasten. 
De bevindingen in dit hoofdstuk worden gekoppel.d aan het proces van 
'McDonaldization', daarmee wordt gelijk een voorzet gegeven voor het 
hoofdstuk 'niches •. 
Vanuit het regime en het decor wordt er gekeken naar alternatieven voor 
de autoafhankelijke maatschappij. Hierbij is gekozen voor de niches 
fietsen, voorkomen en vertragen. De keuze voor de fiets is te herleiden 
uit het aanvankelijke object van studie in de beginfase van dit 
afstudeerwerk. Daarnaast is de fiets lange tijd naar voren geschoven als 
het alternatief op de auto in de stedelijke omgeving (Peters, 2003; Mom 
& Filarski, 2008). 'Voorkomen' behandelt de mogelijkheden die 
ruimtelijke planning en ontwerp bieden voor het reduceren van het 
aantal ritten of de afstand van deze ritten. Er bestaat een stevige 
langlopende wetenschappelijke traditie waarbinnen men zich richt op de 
land-use en mobiliteit nexus (Avelino et al, 2007). Bepaalde ruimtelijke 
configuraties zouden een einde kunnen maken aan de door de auto 
gedomineerde stad. De bevindingen krijgen veel bijval in de duurzame 
mobil iteitsdi scou rs. 
Tot slot, wordt er ingezoomd op de mogelijkheden van vertragen. Deze 
benadering wordt enerzijds gevoed door de bevindingen binnen het 
hoofdstuk Regime, het werk van Peeters (2002; 2003) en anderzijds door 
de opkomst van een interessante (nieuwe) subcultuur, genaamd 'Slow 
Living'. 
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Er wordt afgerond met een discussie over de inhoud en het proces van 
het afstuderen. De probleemstelling wordt getoetst. En er is aandacht 
voor mogelijke verdere studies. 
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Noten bij hoofdstuk 'Onderzoeksopzet' 

Binnen de Transitiedynamica wordt o.a. gewerkt met de Large Technical Systems 
theorie van Hughes, de Actor Netwerk Theorie van o.a. Latour, de Social Construction of 
Technologyen het Multi-level perspectief . 



AUTOAFHANKELIJKHEID Toegankelijkheid 

Wanneer de auto 'binnenstebuiten' wordt gekeerd, wordt duidelijk dat 
de auto op zich niet voldoende is voor de verplaatsing. Een auto 
veronderstelt een bestuurder, iemand die weet hoe om te gaan met het 
voertuig. Hiervoor zijn rijopleidingen, theorie-examens, instructeurs en 
verkeerssimulatoren in het leven geroepen. Men moet weten hoe men 
een bestemming kan bereiken, hiervoor zijn routebeschrijvingen, 
kaarten, routeborden en GPS-systemen nodig, met al het werk dat 
daarbij komt kijken. De auto heeft energie nodig voor de verplaatsing. De 
olie die men hier doorgaans voor gebruikt moet gewonnen, gekraakt, 
gedistribueerd en getankt kunnen worden. Er is afstemming nodig, 
verkeersregels, verkeersborden en signalen. Kortom, er komt heel wat bij 
kijken om het autoverkeer in beweging te krijgen en te houden1

• De term 
'automobiel' is misschien dan ook wel een beetje ongelukkig gekozen. Als 
aardig gedachte-experiment in deze context kan men zich indenken hoe 
ver men twee eeuwen geleden zou geraken met de auto van nu. De auto 
zou dan strikt genomen geen vervoermiddel zijn (de Vries, 2002). 
Peters (2003) handelt in dit verband over 'passages'. Een passage is een 
heterogene orde van materiële en immateriële elementen die de 
verplaatsing mogelijk maken. Al de bovengenoemde vormen van 
organisatie en meer, zorgen voor de passages van de automobilisten . 
Sommige elementen zijn cruciaal, andere zijn welkom of optioneel. 
Peters ageert met zijn passage-begrip tegen de gebruikelijke manier 
waarop men denkt over bereikbaarheid. Veelal wordt er eenzijdig naar de 
aanwezigheid van fysieke infrastructuur gekeken; is er genoeg asfalt? (zie 
ook Trip, 2005 en Hayden, 2006). Bereikbaarheid garandeert echter geen 
toegankelijkheid. In deze paragraaf wordt een poging gedaan het 
bereikbaarheidsbegrip op te rekken en op een hanteerbare manier te 
verrijken. 
Toegankelijkheid wordt volgens het kenniscentrum voor 
ordeningsvraagstukken (KCOV, 2005) bepaald door de factoren 
bereikbaarheid, betaaibaarheid en beschikbaarheid . Dit laatste onderdeel 
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wordt door Cass, Shove en Urry (2005) opgesplitst naar temporele en 
organisatorische aspecten. De aspecten worden kort toegelicht. 

Financieel 

Temporeel Organisatorisch 

Fysiek 

Afbeelding 3: De vier dimensies van toegankelijkheid 

Bereikbaarheid is geruime tijd geïnterpreteerd als de mate waarin de 
fysieke infrastructuur voorzag in voldoende capaciteit. Daarbinnen is de 
file het toonbeeld van falende bereikbaarheid. Dit beeld is in bepaalde 
kringen onverminderd actueel. Tegenwoordig wordt bereikbaarheid, 
vooral in wetenschappelijke kringen, eerder gezien als de mate waarin 
mensen in staat zijn diverse activiteiten te bereiken. De geografische 
nabijheid van arbeidsplaatsen, voorzieningen, diensten, recreatieve 
activiteiten en dergelijke staat centraal. Waar de Randstad in de 'oude' 
definitie mogelijk het minst bereikbare deel van Nederland was, is het 
binnen de herziene definitie het best bereikbare deel van het land (van 
Wee ft Maat, 2005; zie ook: bereikbaarheidskaart.nl). Essentieel voor de 
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fysieke bereikbaarheid is de aanwezigheid van knooppunten. Het 
knooppunt dient niet gezien worden als ontmoeting tussen twee 
verkeersverbindingen, maar als plek waar de overgang van het ene naar 
het andere vervoermiddel tot stand komt. Knooppunten voor het 
autoverkeer zijn parkeerplaatsen of -mogelijkheden. Knooppunten voor 
treinreizigers zijn stations en voor luchtvaartpassagiers de luchthavens. 
Betaaibaarheid kan worden vertaald als de mogelijkheid om in financieel 
opzicht in staat te zijn de reis te maken. Dit wordt enerzijds bepaald 
door het besteedbare budget van de reiziger, anderzijds door de kosten 
van de reis. De huidige reiskosten zijn voor veel vervoermiddelen nu nog 
maar een fractie van de kosten in het verleden, wanneer gekeken wordt 
naar de kosten per gereisde kilometer (Mom ft Filarski, 2008). 
Temporele aspecten als onderdeel van de beschikbaarheid gaan over de 
mogelijkheden om ongeacht het tijdstip, de dag van de week of het 
seizoen de verplaatsing te kunnen maken. Veel openbare 
vervoersverbindingen worden na werkuren minder frequent. In de 
nachtelijke uren is het openbaar vervoer helemaal matig beschikbaar. 
Fietsen en wandelen in de nacht wordt door velen als onaangenaam of 
onveilig ervaren. Fietsen en wandelen in de winter of gedurende een 
regenachtige herfst is ook aanzienlijk minder populair. De auto is 
duidelijk minder gevoelig voor het temporele aspect. Men kan nachtblind 
zijn of moeite hebben met het vinden van een tankstation in de 
nachtelijke uren. 
Het gemak waarin men kan voorzien in de overige voorwaarden voor de 
reis kan worden gezien als organisatorische aspecten. Voor de auto gaat 
het dan vooral over de beschikbaarheid van de auto. Deze 
beschikbaarheid wordt veelal ingevuld door autobezit (eventueel 
geholpen door de werkgever), maar voor de autolozen kan gedacht 
worden aan een rijk sociaal netwerk, autoverhuur, carpoolen of 
autodelen (Autodate, Greenwheels, etc.). 

In de loop van deze scriptie zal duidelijk worden dat de ruimtelijke 
ordening, of meer specifiek; de stedebouw, invloed heeft op de vier 
aspecten van toegankelijkheid, ook al lijkt stedebouw mogelijk enkel 
over de fysieke ruimte te gaan. 



Pullfactoren 

Het succes van de auto 
In de inleiding werd het 'nieuwe' mobiliteitsbegrip behandel.d. Mobiliteit 
is meer dan enkel de verplaatsing, het gaat gepaard met betekenisgeving 
en beleving. Het succes van de auto kan in het verlengde daarvan ook 
niet enkel verklaard worden vanuit instrumentele aspecten, maar dient 
evenzeer belicht te worden vanuit symbolische en affectieve aspecten. 
Het gaat hierbij om de belevingen van de (potentiële) gebruiker2

• 

Instrumentele motieven voor autogebruik rusten op het praktische nut 
van de auto en het gemak van het autogebruik. Het zijn de meest 
rationele argumenten. Veel gehoorde argumenten binnen deze categorie 
zijn de flexibiliteit, betrouwbaarheid, snelheid, onafhankelijkheid, 
bagageruimte, beschikbaarheid, veiligheid en het comfort die de auto 
biedt (Steg & Kalfs, 2000). Daarnaast is het opvallend dat de kosten voor 
het autogebruik door autogebruikers relatief onbelangrijk gevonden 
worden (Idem). 
Symbolische motieven verwijzen naar de betekenis die door de gebruiker 
of zijn sociale omgeving aan de auto worden toegekend. Veel 
instrumentele 'eigenschappen' van de auto zijn ook symbolisch. De auto 
staat als symbool voor vrijheid, onafhankelijkheid, volwassenheid en zelfs 
macht. De auto is een identiteitverschaffer het laat zien wie of wat de 
bestuurder is of wil zijn. Het kan status verschaffen en prestige. 
Persoonlijkheidskenmerken worden gekoppeld aan het merk of het type 
auto dat men rijdt. De auto speelt een cruciale (symbolische) rol in de 
sociale stratificatie van de samenleving (Gartman, 2004). Het merk van 
de auto is in veel gevallen belangrijker van de functionele eigenschappen 
(Steg, 2005 ). Op basis van de waarde die men hecht aan bepaalde merken 
kan ook het prijsverschil tussen de Skoda en Audi worden verklaard. 
Sommige modellen zijn qua onderdelen tot meer dan 90 procent 
hetzelfde, terwijl de Audi al snel twee keer zo duur is (Sennett, 2007). 
Binnen deze groep spelen dan ook sociaalpsychologische factoren een rol. 
Wanneer autobezit binnen de maatschappij hoog aangeslagen wordt, is 

de sociale druk ook een auto aan te schaffen ook hoog. Men kan het 
gevoel hebben dat het autobezit verondersteld wordt (Steg & Kalfs, 
2000). 
Affectieve motieven ten gunste van de auto richten zich op de emoties 
die de auto oproept. Deze blijken aanzienlijk sterker aanwezig bij 
mannen, dan bij vrouwen (Steg & Kalfs, 2000). Hierbij gaat het om 
droomauto's, de wens om in een sportwagen te scheuren, de liefde voor 
de auto, de adrenaline van de rit en de groei van de eigenwaarde door 
autogebruik (Steg, 2005). Veel mensen ervaren autorijden als kick 
(Twuijver et al, 2006). Daarbij komt soms ook een gevoel van 
onoverwinnelijkheid, kracht en macht (Vanderbilt, 2008). 

Club, vloot & netwerkeffecten 
De wijze waarop autoafhankelijkheid tot stand komt staat centraal in 
deze scriptie. Het wordt echter niet in zijn volledige omvang behandeld. 
Het accent ligt op de rol van de ruimtelijke ordening in het ontstaan van 
autoafhankelijkheid. 
In een verklaring voor het ontstaan van autoafhankelijkheid, op basis van 
positieve externaliteiten, onderscheidt Dupuy (1999) drie fases in het 
toegang verkrijgen tot het autosysteem: het krijgen van een rijbewijs, 
het bezit van een auto en het verplaatsen met de auto. Per fase treedt er 
een ander soort effect op dat meerwaarde genereert. Deze meerwaarde 
maakt het relatief aantrekkelijker in te haken bij autobezitters en 
gebruikers. 
Het verkrijgen van een rijbewijs is symbolisch voor meerdere zaken. Het 
is een teken van volwassenheid, kunde of onafhankelijkheid, vele 
jongeren kunnen niet wachten tot ze achttien zijn (Mackett & Robertson, 
2000). Het rijbewijs is natuurlijk in eerste instantie het papiertje dat 
bewijst dat men het 'recht' heeft verkregen auto te rijden. 
Gemotoriseerde voertuigen mogen in Nederland maximaal 120 kilometer 
per uur rijden op de snelwegen en 100 of 80 op de autowegen. Binnen de 
bebouwde kom is de maximale snelheid 50 kilometer per uur. Daarmee is 
de maximale snelheid voor rijbewijshouders nog altijd hoger dan voor 
diegene zonder rijbewijs. Invalidenvoertuigen en brommers kennen een 
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maximale rijsnelheid op de rijbaan van 45 km/h. Dat geldt voor binnen en 
buiten de bebouwde kom. Wanneer deze verkeerdeelnemers naar het 
fietspad verwezen worden ligt het maximum lager. Voor fietsers en 
wandelaars ligt de snelheid al snel lager gezien de beperkingen van 
spierkracht. Houders van een rijbewijs zijn zodoende op papier al sneller. 
Binnen een uur reistijd kunnen zij een grotere afstand overbruggen. Het 
verkrijgen van een rijbewijs wordt door Dupuy als clubeffect gezien, het 
bewijs van lidmaatschap. 
Het tweede effect, dat gekoppeld kan worden aan de aanschaf van een 
auto, wordt het vlooteffect genoemd. Net als het aantal kinderen de 
omvang van de basisschool bepalen, zo bepaalt ook de omvang van het 
autopark de omvang van de diensten en services. Auto's hebben periodiek 
en incidenteel onderhoud nodig. Het voertuig zelf moet worden 
aangeschaft, nieuw of tweedehands. Er kunnen accessoires aangeschaft 
worden voor de auto, zoals autoradio's, GPS, airco's, Tv-schermen en 
luchtverfrissers. Het voertuig wordt gepoetst, gestofzuigd en in de was 
gezet. Kortom, er bevindt zich een heel netwerk van potentiële diensten 
rondom de auto. Dupuy (1999) becijfert dat één procent groei van het 
autopark leidt tot 1, 9 procent groei van de diensten er omheen. Deze 
diensten maken opnieuw het bezit van de auto aangenamer, er is veel 
keuze en concurrentie. 
Het vlooteffect maakt treffend duidelijk waarom de niet-instrumentele 
motieven voor autobezit wel degelijk een rol spelen in het ontstaan van 
externe autoafhankelijkheid. Terwijl bijvoorbeeld de sociaal
psychologische druk om een auto te bezitten in eerste instantie mogelijk 
los lijkt te staan van externe autoafhankelijkheid, heeft het wel degelijk 
gevolgen. De 'zachte', moeilijk te duiden, sociale druk vertaalt zich naar 
een 'harde' verandering, namelijk het groeiende autobezit. De groei van 
de vloot resulteert vervolgens in een groei van de voorzieningenstructuur. 
Het werkelijke gebruik van de auto genereert netwerkeffecten. Het 
voordeel van het delen van hetzelfde netwerk is afhankelijk van het 
aantal mensen dat reeds gebruik maakt van dit netwerk. In eerste 
instantie zal er snel gedacht worden aan een negatief gevolg van het 
groeiende aantal gebruikers, namelijk de files. Dit negatieve gevolg is 
echter minimaal ten opzichte van de positieve gevolgen. Des te meer 
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gebruikers het netwerk heeft des te meer inkomsten men heeft uit 
wegenbelasting, accijnzen en andere belastingen. De gebruikers van het 
netwerk verwachten dat deze gelden ten goede komen aan de uitbreiding 
en verbetering van het netwerk. Lange tijd is de groei van het 
autoverkeer direct gekoppeld geweest aan de groei van het wegennet. 
Tegenwoordig ligt het accent op slimmer omgaan met het netwerk. 
Efficiëntie is het toverwoord, maar dat betekent allerminst dat het 
netwerk niet langer groeit. 

De verklaringen van Dupuy (1999) zijn een stap in de goede richting, maar 
nog behoorlijk eenzijdig. Het is sterk gericht op de pullfactoren van het 
autosysteem, zoals Dupuy zelf ook aangeeft. De rechten die verkregen 
worden met het rijbewijs, de voorzieningen die sterker groeien dan de 
vloot en de netwerkeffecten zijn alle redenen om deel uit te gaan maken 
van het autosysteem. Het zegt echter nog we1mg over de 
concurrentiepositie van de andere vervoerswijzen. Autoafhankelijkheid 
gaat over de positie van de auto ten opzichte van de alternatieven. De 
mogelijkheden en voordelen van de auto zorgen ervoor dat de 
alternatieven schraal afsteken. Ze worden relatief onaantrekkelijker 
(Shelter & Urry, 2000). Dit wordt behandeld in de pushfactoren. 



Pushfactoren 

'The production of some kinds of mobility aften effectively immobilizes 
others' 

- Tim Cresswell (2006: 260) 

Devaluatie van andere systemen 
Ten gevolgen van het 'succes' van de auto worden andere 
vervoersystemen geleidelijk ontmanteld, slecht onderhouden of buiten 
spel gezet. Dit proces heeft zich eerder voltrokken bij de opkomst van 
het trein- en tramverkeer. Het succes van het vervoer over het spoor 
toen heeft destijds een duidelijke negatieve impact gehad op het stelsel 
van trekvaarten in Nederland. Eind negentiende eeuw gingen er zelfs 
stemmen op in de Tweede Kamer om het rijkswegennet af te stoten naar 
lagere overheden, omdat het toch geen functie meer zou vervullen in de 
toekomst, het spoor stevende af naar een hegemonie (van der Woud, 
2006). Een andere parallel is te vinden bij de opkomst van de luchtvaart. 
De groei van het vliegverkeer heeft gezorgd voor een aanzienlijke 
terugloop van de scheepvaart. Voornamelijk op het gebied van 
personenvervoer is de scheepvaart buitenspel gezet. Het vliegtuig heeft 
gewonnen van de boot, op dit terrein. Door de terugloop van het aantal 
diensten, boten, rederijen en de kwaliteit van de scheepvaart voor 
personen, zijn veel (vooral kleinere) eilanden geïsoleerd geraa1kt . Voor 
sommige eilanden betekende het zelfs een fundamentele herschikking 
van de lokale economie. Het aanleggen van een luchthaven bleek voor 
vele eilanden de ene optie om contact met de rest van de wereld te 
houden, waardoor de scheepvaart nog verder devalueerde (Urry, 2000). 

Het openbaar vervoer kent evenals het autoverkeer netwerkeffecten. 
Binnen de economische literatuur worden deze Mohring-effecten 

genoemd: extra gebruik van het openbaar vervoer verminderd de reistijd 
van alle gebruikers van het openbaar vervoer, daar hogere frequenties en 
extra capaciteit mogelijk zijn (KCOV, 2005). Hierbij gaat het omgekeerde 
ook op. Teruglopend gebruik leidt tot teruglopende frequenties en 
capaciteiten. 
De opkomst van de auto heeft in Nederland niet één op één tot het einde 
van het spoorverkeer, buslijnen of de binnenvaart geleid. De reden 
hiervoor is niet het gebrekkige succes van de auto, maar juist het succes 
van de auto. Mom en Filarski (2008) herkennen drie fases in de 
ontwikkeling van vervoersnetwerken in Nederland, achtereenvolgend was 
het beleid op dit gebied volgend, sturend en weer volgend. De eerste 
fase begon omstreeks de jaren twintig of dertig, de periode waarin de 
vakwereld van verkeer en vervoer vorm krijgt. Deze fase liep tot grofweg 
eind jaren zestig of begin jaren zeventig. Deze fase wordt gekenmerkt 
door het 'predict & provide' paradigma. De resultaten van uitvoerige 
analyses naar de behoefte aan infrastructuur en de ontwikkeling daarvan 
werd vertaald in plannen om hier concreet in te voorzien. De tweede fase 
wordt ingeluid in het begin van de jaren zeventig. Het begin van de jaren 
zeventig kan worden gezien als een kantelmoment. De euforie rondom de 
auto werd geleidelijk vervangen door twijfels. De oliecrisis, alarmerende 
milieurapporten, schrikbarend hoge cijfers over verkeerslachtoffers en 
nieuwe prognoses van de ontwikkeling van het autopark met het 
bijbehorende oppervlakte asfalt leidden het kantelmoment in (Peters, 
1998; 2003). Als reactie hierop volgt een fase van 'ideologische 
maakbaarheid', zoals Mom en Filarski dit duiden. Met tal van maatregelen 
tracht men de ontwikkeling van het verkeersbeeld te sturen. Er wordt 
gesproken over een 'modal shift'. Men moet de auto laten staan in ruil 
voor fiets of openbaar vervoer. Gedurende de jaren negentig begint men 
geleidelijk aan te berusten in het idee dat het verkeersbeeld niet 
maakbaar is. 'Tegen het einde van de twintigste eeuw komt de 
Nederlandse vakwereld tot de overtuiging dat de doorsnee-automobilist 
voor ieder wissewasje in zijn auto stapt en dat tegen deze gewoonte 
geen kruid gewassen is. Veel politici en stedenbouwers gaan zich dan 
bewust dienstbaarder opstellen tegenover de toenemende 
automobiliteit.' (Bach, 2006: 65). Deze nieuwe dienstbaarheid is de 
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huidige en laatste fase, de fase die door Mom en Filarski (2008) als 
'volgend' wordt getypeerd. De teneur van deze fase wordt treffend 
verwoord door de lijfspreuk van de Nota Mobiliteit: 'mobiliteit mag, maar 
de negatieve gevolgen moeten zo goed mogelijk worden beperkt'. Baeten 
et al (1997) en Backhaus (2009) hebben het ook wel over 
symptoombestrijding. 

0 ~~~~~==~~--~--~~ 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

[- Tram - Spoor --Snelwegen [ 

Grafiek 3: Deze grafiek laat de ontwikkeling van de netwerken in 
Nederland zien aan de hand van de lengte van tramrails, treinrails en 
snelwegen over de periode 1920 - 2000. Let op: de lengte zegt niets over 
het aantal sporen of rijbanen, vooral in de laatste decennia geschiedt de 
capaciteitsvergroting door spoor en wegverbreding. Bron: Mom & Filarski 
(2008) 
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De devaluatie komt niet enkel tot uitdrukking in de lengte van het 
netwerk of de voorzieningen. Er kan naar tal van andere zaken gekeken 
worden, bijvoorbeeld veiligheid. Fietsers en voetgangers hebben een 
groter risico gedood of gewond te raken door autoverkeer, dan de 
gebruikers van de auto zelf. Op dergelijke wijze is autorijden op een 
vreemde of zelfs wrede manier 'veiliger'. De angst voor ongevallen heeft 
richting gegeven aan onze vervoermiddelkeuze, weg van de 
kwetsbaarheid als fietser of voetganger naar de veilige cocon van de auto 
(Jain 8: Guiver, 2001; Bach, 2006 ). Het is ook opvallend te zien dat auto's 
tegenwoordig veelal standaard uitgerust worden met interne airbags en 
dat airbags op de motorkap uitblijven. Dit terwijl uit onderzoek van 
onder andere het TNO blijkt dat dankzij airbags op de motorkap tot 60 
dodelijke verkeerslachtoffers per jaar vermeden kunnen worden (Slütter, 
2008). Een andere opvallende keuze op het gebied van 'veiligheid' is het 
verplichtstellen van verlichting overdag. Binnenkort worden Nederlandse 
automobilisten verplicht altijd verlichting te voeren. De zinbaarheid 
tussen autorijders wordt daarmee verbeterd. De relatieve zichtbaarheid 
van voetgangers en fietsers daarmee verslechtert, volgens de 
fietsersbond 3

• 

De fragmenterende werking van infrastructuur 

'A central paradox of processes of splintering urbanism is that the 
extension of standardized highway and roads across and beyond the 
metropoliton region [ ... ] has tended in practice to support the 
partitioning and fragmentation of urban space.' 

- Stephen Graham 8: Simon Marvin (2001: 118) 

'Use of space by traffic facilitates the movement of the motorist, but 
reduces the accessibility of others as transport routes become barriers, 



as parked vehicles farm abstoeles far pedestrians, 
cyclists and thase with disabilities.' 

- David Banister (2005: 16) 

Terwijl lange tijd - en waarschijnlijk nog steeds - de 
verbindende kwaliteiten van de auto voorop hebben 
gestaan, neemt de aandacht voor de fragmenterende en 
isolerende werking van automobiliteit geleidelijk toe (cf. 
Crawford, 2000; Graham & Marvin, 2001; Boon, 2004; 
Cass, Shove & Urry, 2005; e.a.). Één van de redenen voor 
de omslag in het denken is, voor Graham en Marvin 
(2001 ), het verlaten van de modernistische planning, 
waarbij de 'universele mens' centraal stond. Grote 
groepen minderheden werden in het sterk analytische 
werk vergeten of gegeneraliseerd. Men werd een 
gemiddelde. In de praktijk bleek de universele mens toch 
vooral een gezonde blanke man te zijn met een leeftijd 
tussen de 35 en 55 jaar en een minimaal modaal inkomen 
(Peters, 2003). Het zijn dan ook juist kinderen, senioren, 
armen, gehandicapten en andere groepen die te lijden 
hebben onder het 'succes' van de auto. De ASW heeft 
het over 6 miljoen Nederlanders die te maken hebben 
met een tijdelijke of permanente functiebeperking. Deze 
erkenning is voor het CROW aanleiding om na te denken 
over een nieuw 'normmens' (CROW, 2004: 58-9). 
Voorbeel.den daarbij zijn heroverwegingen op het gebied 
van oversteekbaarheid. De periode van groen licht bij 
oversteekplaatsen met verkeerslichten zal bijvoorbeeld 
geijkt moeten worden op de tijd die senioren of kinderen 
nodig hebben om over te steken. 

Een met enige regelmaat aangehaald voorbeeld rondom 
autoverkeer versus sociale activiteiten is het onderzoek 

van Donald Appleyard e.a. (1981) naar drie soorten 
straten in Los Angeles. Zij onderzochten de relatie tussen 
het aantal sociale contacten in een straat en de 
verkeersdrukte. De conclusie is helder: meer verkeer 
leidt tot minder contacten. Een levendige straat is gebaat 
bij beperkte verkeersdrukte4

• Ook andere studies wijzen 
op een (negatieve) relatie tussen sociaal kapitaal en 
automobiliteit (cf. Putnam, 2000; Leyden, 2003). 
Paradoxaal zijn het juist de minst mobiele groepen die de 
zwaarste lasten dragen. Het zijn vooral de sociaal 
zwakkere groepen die woonachtig zijn aan de drukke en 
minst veilige straten zonder groen of speelvoorzieningen. 
Terwijl de 'echte' automobilist mede dankzij zijn 
inkomen met zijn gezin in een rustige suburbane 
omgeving woont met bijhorende kwaliteit van de 
leefomgeving (Baeten et al, 1997). 
De auto speelt op meerdere manieren een rol bij 
versplintering. Het is soms moeilijk om straten over te 
steken. Wegen met meerdere rijbanen of 
onoverzichtelijke verkeerssituaties maken de oversteek 
een gevaarli jke onderneming. Intensief gebruikte straten 
zijn vaak gewoonweg niet oversteekbaar zonder hulp van 
verkeersregelingen of aardige automobilisten. Deze 
drukke straten dragen eraan bij dat het veel kinderen 
verboden wordt de straat over te steken, zoals eerder 
genoemd (zie: Verkeersveiligheid, p.65). Dit is ook de 
fragmenterende werking die Appelyard e.a. 
onderzochten. Daarnaast kan de straat ook nog eens een 
onaangename plek worden om te verblijven. Het 
ontbreken van beschutting en brede profielen 
beïnvloeden het microklimaat. Wind, direct zonlicht of 
regen hebben vrij spel. Ook de motorvoertuigen kunnen 
overlast veroorzaken, zoals geluidshinder waardoor een 
fatsoenlijk gesprek niet mogelijk is (Gehl, 2006). 
Het kan ook simpelweg verboden worden gemaakt door 
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de verkeersplanners om de weg over te steken als 
niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Veel, 
vooral op hogere snelheden ingerichte wegen, 
worden beveiligd met verbodsborden voor 
voetgangers en fietsers. Wegen kunnen ook als 
infrastructureel werk ook zelf een fysieke barrière 
vormen. Het wordt onmogelijk gemaakt de weg 
over te steken, omdat het een tunnelbak is, op een 
verhoging aangelegd is of omdat het vergezeld gaat 
met hekwerk, sloten, hagen of bijvoorbeeld 
vangrails. In het verlengde daarvan kunnen de 
'snelle' wegen niet alleen een barrière vormen voor 
het niet-gemotoriseerde verkeer, maar ook zelfs 
voor het gemotoriseerde verkeer. In de Verenigde 
Staten zijn meerdere voorbeelden bekend, waarbij 
infrastructuur segregerend werkt of bewust zo werd 
ingezet. Wijken met veelal arme zwarte inwoners 
hebben geen aansluiting gekregen op de autoweg 
die door de wijk loopt (Taylor & Ong, 1995). Civiele 
constructies zorgden voor toegangsmogelijkheden 
van (blanke) automobilisten en het uitsluiten van 
(zwarte) buspassagiers (Winner, 1980). Ook in 
Nederland doen zich dergelijke situaties voor. De 
Vereniging Deltametropool presenteerde in 2006 
haar visie op de bereikbare Randstad. In het 
rapport, genaamd Deltaplan Bereikbaarheid, was 
het voorstel te lezen om het aantal op- en afritten 
van de snelwegen in de Randstad sterk terug te 
schroeven. De huidige 200 op- en afritten zouden 
teruggebracht moeten worden tot 27. Daarmee 
wordt de scheiding tussen het verkeer voor lange en 
korte afstanden scherper, zo stelt het rapport. Het 
hoofdwegennet zal weer fungeren als hoofdnet 
(Stuurgroep Deltanet, 2006). Nu zijn het vooral de 
welgestelde automobilisten die grote afstanden 

36 

afleggen. Daarnaast zouden de 
toegangsmogelijkheden tot de snelweg zich moeten 
concentreren tot de economische knooppunten, 
zoals zakendistricten, Schiphol en stedelijke 
centra. De Stichting Deltametropool zegt uit 
algemeen belang te handelen en voorstellen te doen 
ten behoeve van de economie, maar het kan ook 
geïnterpreteerd worden als het bevoordelen van de 
welgestelde automobilisten en het vergroten van de 
sociale ongelijkheid. Minister Peijs weigerde 
overigens medewerking aan het plan. Het aantal op
en afritten wordt (voorlopig) niet teruggebracht. 
De auto zorgt niet alleen voor een groter bereik. De 
auto met de bijkomende infrastructurele 
voorzieningen betekenen in veel gevallen een 
inbreuk op bestaande relaties, het versnipperd de 
leefomgeving. De mogelijkheden voor fietsers en 
voetgangers wordt door de tussenkomst van de auto 
beperkt, de kwaliteit van fiets en wandelroutes 
wordt aangetast (Banister, 2005). Jane Jacobs en 
Richard Sennett noemen de autowegen dan ook de 
nieuwe stadsmuren (Jacobs, 1993; van der Wouden, 
1999). 

Afbeelding 4: De snelweg A58 doorsnijdt een 
historische route richting Tilburg. 
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Afbeelding 5: Situatieschets uit Tilburg 
(Noordoost) ter verduidelijking van de 
fragmenterende werking van infrastructuur. De 
rondweg en aftakking zijn enkel toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer. Zo ook de brug 
over het kanaal. Oude routes zijn doorsneden 
en de oversteekmogelijkheden zijn beperkt en 
eenrichtingsverkeer. 

37 



Groeiende afstanden 

'The automobile hos a voracious appetite for the consumption of urban 
land.' 

- John Huttman (1973: 25) 

Het wijdverspreide autogebruik en -bezit hebben dan ook grote gevolgen 
op de ruimte. De auto is een bekende ruimteconsument. De gemiddelde 
auto is 170 cm breed en 470 cm lang. De gemiddelde auto is echter geen 
handig uitgangspunt. Grotere auto's leggen ook een claim op wegen en 
parkeervoorzieningen. Parkeerplaatsen zijn ongeveer 5 bij 2,5 meter 
groot. Met mogelijkheden voor indraaien komt de gemiddelde 
parkeerplaats als snel op 20 vierkante meter uit, voor parkeergarages 
komt de gemiddelde ruimte per auto neer op 32 vierkante meter (CROW, 
2004a). In Nederland zijn naar schatting 9 miljoen gereguleerde openbare 
parkeerplaatsen en nog eens 6 miljoen private stallingsmogelijkheden 
(CROW, 2006a). Alleen al voor parkeermogelijkheden is in Nederland dus 
ongeveer 30.000 hectare gereserveerd. Als provocerend gedachte
experiment rekent Shoup (2005) voor dat wanneer de Amerikaanse 
situatie qua parkeren en autobezit van toepassing zou zijn op de hele 
wereldbevolking dat men alleen al voor de parkeerruimte een gebied 
nodig had ter grootte van Frankrijk. 
Het ruimtebeslag van de auto wordt niet minder wanneer deze in 
beweging wordt gezet, in tegendeel, het groeit. In Nederland ligt voor 
138.000 kilometer aan wegen (CBS), dat is drie en een halve keer om de 
evenaar. De breedte van deze wegen wordt door het CBS niet gegeven, 
wel de totale oppervlakte welke gebruikt wordt voor alle infrastructuur. 
Deze oppervlakte bedroeg in 2003 bijna 115.000 hectare (CBS), dat 
betreft enkel de gereguleerde openbare verkeersruimte. De ruimte die 
gereserveerd is voor parkeren op eigen terrein, garageboxen, stallingen, 
paden en wegen op eigen erf en opritten is nietin het cijfer opgenomen. 
Het Duitse planbureau voor de leefomgeving wijst in een onderzoek naar 
het verschil tussen het bestraat oppervlak en het werkelijk geoccupeerde 
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terrein door de auto. Door regelgeving en mitigerende maatregelen is het 
werkelijke terrein mogelijk groter, dan de cijfers van onder andere het 
CBS doen vermoeden. Bach (2006) heeft het hierbij over de 'verdunnende 
werking van rekenmodellen op de stadplattegrond'. Er zijn wettelijke 
regelingen welke bij een bepaalde verkeersstroom eigenlijk al voorzien in 
een minimale profielbreedte. Vanwege hinder en fijnstof moeten er 
minimale afstanden bewaard worden. De Duitse onderzoekers stellen dat 
de ruimte die vergeven wordt aan het autoverkeer een factor 6 groter is 
dan enkel het wegoppervlak (cf. Peeters, 2000). 
De ruimte die de auto vraagt moet overbrugd worden door iedereen. Het 
omvangrijke ruimtebeslag van de auto creëert afstanden die lopen en 
fietsen snel onaantrekkelijker maken. Het ruimtebeslag verdunt ook de 
dichtheid van mensen of activiteiten en beperkt daarmee de dekking van 
het openbaar vervoer. 
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Grafiek 4: Ruimtebeslag in rrf per vervoermiddel berekend aan de hand 
van de gemiddelde bezettingsgraad en gemiddelde verplaatsingssnelheid. 
Bron: Bach, 2006 



Een toenemende mobiliteitsvraag 

GeYdentificeerde factoren 
Naast een toenemende aantrekkingskracht van de auto en een 
verminderde aantrekkingskracht van de alternatieven kan er voor een 
groeiende autoafhankelijkheid ook gekeken worden naar de toenemende 
mobiliteitsvraag. Jaar naar jaar blijft men in Nederland meer kilometers 
maken. Deze extra kilometers worden vaak eenzi1jdig bijgeschreven op 
conto van de auto. 
Harms gaat in twee werken (2003; 2008) op zoek naar verklaringen voor 
deze altijd maar stijgende mobiliteitsvraag. De verklaring zoekt hij niet 
in een aspect, maar eerder in de samenloop van omstandigheden. Als 
factoren noemt Harms: demografische, sociaaleconomische, ruimtelijke, 
sociale en culturele ontwikkelilngen. De demografische ontwikkelingen 
bestaan niet enkel uit de bevolkingsgroei, maar evenzeer uit de 
verdunning in de gezinssamenstelling. De kleinere huishoudens zijn het 
gevolg van meer scheidingen, minder kinderen en hogere leeftijden. De 
voornaamste sociaaleconomische verklaring voor de groei van de 
mobiliteit is de toename van het besteedbaar inkomen, hierbij blijven de 
kosten voor het gebruik van de auto achter. Het wordt voor meer mensen 
makkelijker de auto (veel) te gebruiken. De ruimtelijke ontwikkelingen 
bestaan volgens Harms uit de groei van het wegennet en de spreiding en 
scheiding van wonen en werken. De groei van het wegennet is goed te 
koppelen aan wat door Dupuy (1999) omschreven werd als 
netwerkeffecten. De groei bestaan niet enkel uit lengtegroei, maar 
evenzeer in de toename van het aantal rijbanen. De groei van het 
wegennet is ook te zien als toename van de afstanden, zoals in de vorige 
paragraaf werd toegelicht. De overige ruimtelijke ontwikkelingen zullen 
worden behandeld in de hierna volgende vier paragrafen. Deze verdienen 
een uitgebreidere behandeling, daar de aandacht in deze scriptie uitgaat 
naar de rol van de ruimtelijke ordening. Als sociale en culturele 
ontwikkelingen ziet Harms bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw, 
veranderde voorkeuren voor de invulling van de vrije tijd, opleidings- en 

beroepsperspectieven, veranderde taakverdeling in het huishouden. Als 
vier grote trends hierbinnen behandelt Harms de individualisering, 
intensivering (zie ook: Geldof, 2001; Galle et al, 2004), informatisering 
en internationalisering. 

De opkomst van het stedelijke veld 
Er bestaat een relatie tussen de dominante vervoerswijze en de 
stedelijke vorm. Verschillende vervoerswijzen veronderstellen 
uiteenlopende stedelijke omgevingen om functioneel te zijn (Henderson, 
2009). De stedelijke vorm komt niet tot stand als gevolg van de 
vervoerswijze, noch bepaald de stad eenzijdig welk vervoermiddel 
domineert. Het betreft geen simpel causaal verband, maar een complexe 
wisselwerking tussen verkeersbeeld en de stedelijke vorm, ook wel co
evolutie genaamd (Gullberg & Kaiser, 2004). De historische concentrische 
stad was fijnmazig en in omvang beperkt, dit kwam mede doordat de 
meeste verplaatsingen te voet werden gedaan. Met de opkomst van tram 
en spoor manifesteert zich ook een nieuw type stad, de vingerstad. De 
vingers worden mogelijk door de nieuwe transportlijnen, het centrum is 
en blijft de oude stad. Parallel aan de brede maatschappelijke diffusie 
van de auto ontstaat geleidelijk het stedelijke veld5 (Ibidem). De stad kan 
niet langer als morfologische eenheid worden beschouwd, maar dient 
eerder gezien te worden als geheel van verschillende locaties en 
aansluitende stromen van mensen, informatie, geld en goederen. Het 
stedelijke veld manifesteert zich in de invloedssfeer van de oude 
moederstad, met bestemmingen op één tot twee uur rijden (Brand, 
2002). In het stedelijke veld verliest het traditionele centrum haar 
dominantie en krijgt ze concurrentie van nieuwe, vaak gespecialiseerde, 
centra in de periferie. De bebouwingsdichtheid wordt lager en meer 
genivelleerd door het ruimtebeslag van de auto, functiescheiding en de 
lagere woondichtheid die de auto mede mogelijk maakt. Het stedelijke 
veld laat zich kenmerken door een sterk toegenomen bewegelijkheid en 
schaalvergrotingsprocessen in het relatienetwerk. Een aantal ruimtelijke 
processen die ten grondslag liggen aan de opkomst van het stedelijke veld 
worden besproken bij de kopjes spreiding, scheiding en schaalvergroting. 
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Afbeelding 6: Drie verschillende soorten stad. Boven de concentrische 
stad, midden de vingerstad en onder het stedelijke veld. Geïnspireerd op 
de ontwikkeling van Amsterdam. 

Scheiding 

'Nederland wordt meer en meer tot een archipel van enclaves - zoals de 
ruimtelijke concentraties van 'hoogwaardige' kantoren in steden, 
brainparks langs de snelweg, satelliet-universiteitcentra zoals de 
Utrechtse Uithof, attractieparken of gethematiseerde woonwijken. Deze 
enclaves hebben nieuwe fysieke mobiliteit tot gevolg: burgers bewegen 
zich van het ene monofunctionele eiland naar het andere. Omdat de 
locatiekeuze voor deze eitanden zich tot nu toe vooral richtte op de auto 
heeft dit archipelmodel een negatieve ecologische balans.' 

-Maarten Hajer (1996: 7). 

Maarten Hajer ziet in de ruimtelijke scheiding een duidelijke bedreiging, 
de oriëntatie op het autoverkeer roept autoverkeer op. Deze benadering 
lijkt haaks te staan op de benadering die Sheller en Urry (2000) er op na 
houden. Zij zien het groeiende autoverkeer niet als gevolg van de 
ruimtelijke differentiatie, maar juist als oorzaak of initiator van de 
differentiatie. De komst van de auto heeft gezorgd voor het uiteenvallen 
van de tijdruimtelijke eenheid van de traditionele stad. Dankzij de auto 
ontstond een nieuwe werkelijkheid, met daarin de mogelijkheid de 
stedelijke functies ordelijk uiteen te leggen. Er is sprake van een zichzelf 
versterkende wisselwerking. 'Omdat maatschappelijke functies uit elkaar 
gelegd werden, groeide de afhankelijkheid van de auto. Meer auto's 
betekent een groter ruimtebeslag, verder uiteenleggen van functies en 
weer meer behoefte aan auto's. Dat is de spiraat waarin we op dit 
moment vastzitten.' (Achterhuis, 1998) 



Functiescheiding of zonering als planninginstrument is in opkomst vanaf 
het begin van de twintigste eeuw en wordt zodoende vaak getypeerd als 
het product van het modernisme. De nieuwe benadering maakte het 
mogelijk om de benauwende stad te ontvluchten. Voor altijd kon worden 
afgerekend met de overlast van de 'buren' in de oude stad. Overlast van 
havens, fabrieken, verkeerswegen en andere zaken kon in de moderne 
stad worden voorkomen. De modernistische stedebouw stelde een strikte 
scheiding voor in gebieden voor wonen, werken, voorzieningen en 
verkeer. Niet alleen werden deze functies los van elkaar gesitueerd in 
duidelijk herkenbare zones, de scheiding werd veelal ook nog eens 
bezegeld met een aanzienlijke groene buffer. (lbelings, 1999; Ward, 
2002). Het bekendste voorbeeld hierbij in de Nederlandse situatie is het 
AUP, het uitbreidingsplan voor Amsterdam door Cornelis van Eesteren en 
anderen. Niet alleen droeg de zonering zorg voor ordelijkheid, het paste 
binnen het geheel van de functioneel analytische benadering van de stad 
en het sociale project (Boomkens, 1999). Volgens Harvey kan er echter 
niet enkel gekeken worden naar de rol van de planner in deze. De 
stedelijke omgeving wordt niet enkel gemaakt door de ruimtelijke 
ordening. Voorstellen tot functiescheiding worden ondersteund door een 
aanzienlijke dosis economisch opportunisme, met groeimogelijkheden 
voor ogen (in: Boomkens, 1999). 
Zoals het citaat van Hajer duidelijk maakt is de functiescheiding 
inmiddels verder uitgekristalliseerd, maar tot op heden actueel. De 
(uitgewerkte) scheiding van de 4 categorieën van de modernistische 
stedebouw is tot op heden in zekere mate terug te vinden in grote delen 
van de ruimtelijke omgeving. Dit kan deels verklaard worden uit de 
ruimtelijke traagheid, ofwel de beperkte dynamiek. Maar ook nieuwe 
uitbreidingen van dorp en stad kennen veelal een eenzijdige bestemming. 
Scheiding is in meerdere opzichten onwenselijk voor een duurzame 
mobiliteitsontwikkeling. Ten eerste neemt ten gevolgen van de 
functiescheiding de gemiddelde reisafstand toe [Afbeelding 7]. De 
reisafstand groeit ook omdat scheiding ruimte vraagt. Daarnaast zorgt 
functiescheiding voor levenloze gebieden. Kantoorparken, industrie- en 
bedrijventerreinen zijn vaak uitgestorven als de werkdag er op zit. Veel 
recreatiegebieden zijn in de wintermaanden levenloos. Ook de 

verbindingen in het groen kunnen 's nachts onaangenaam zijn. 
Gebrekkige sociale controle en de afwezigheid van woningen in de nabije 
omgeving zijn bekende argumenten voor fietsers en voetgangers om 
dergelijke gebieden te mijden (van der Voordt & van der Wegen, 1990). 
Voornamelijk het vrouwelijke deel van de bevolking ervaart angsten en 
gevoelens van onveiligheid (Worpole, 1993). Het gaat hier dus ook om het 
temporele aspect van de toegankelijkheid. 

Afbeelding 7: Abstracte weergave van de gevolgen van functiescheiding 
voor de reisafstand. De gemiddelde reisafstand groeit aanzienlijk 
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Schaalvergroting 
?chaalvergroting kan optreden op tal van manier langs tal van wegen, het 
1s daarmee geen eenduidig begrip. De schaalvergroting die binnen deze 
context bedoeld wordt richt zich op de groei van activiteiten op één 
bepaalde geografische locatie. Wanneer het slechts bundeling betreft kan 
er gesproken worden over ruimtelijke scheiding of differentiatie. 
Schaalvergroting kan zich op tal van terreinen manifesten, te denken is 
aan het samengaan van twee universiteiten tot één nieuwe, het oprichten 
van megastallen, gemeentelijke herindelingen, het instellen van een 
regionaal ziekenhuis, XL-markten en Mall's. 
Er lijkt sprake te zijn van een altijd aanwezige latente vraag naar 
schaalvergroting (Schumacher, 1999). Onder het adagium van 'massa is 
kassa' worden er op tal van fronten bewust vormgegeven aan het 
schaalvergrotingsproces. Industriëlen zagen de kansen van 
schaalvergroting in de productie gedurende de Industriële Revolutie. De 
overheid initieerde schaalvergroting in de landbouw in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog, uit angst voor voedseltekorten. En vanaf begin 
jaren negentig worden bij tal van openbare instellingen als scholen 
ziekenhuizen en gemeenten bewust gewerkt aan samenvoegingen met het 
oog op de vooronderstelde schaalvoordelen. 
Schaalvergroting in de primaire en secundaire sector leidt in veel 
gevallen op twee manieren tot het buitenspel zetten van voetganger of 
fietser. 'Concentratie van omvangrijke productie op één locatie betekent 
enerzijds dat de geproduceerde goederen over grote afstanden 
gedistribueerd moeten worden en anderzijds dat arbeidskrachten, grond
en hulpstoffen over grotere afstanden moeten worden aangevoerd.' (de 
Wit & van Gent, 2001: 13). De opkomst van de massaproductie gedurende 
de Industriële Revolutie gaat dan ook hand in hand met de opkomst van 
de moderne transporttechnieken. Voor Harvey (1992) kan de logistieke 
opgave bestaande uit de distributie van de goederen of de mobiliteit van 
de arbeiders niet los gezien worden van het productieproces. Mobiliteit is 
inherent aan het productieproces. Het opschalen van de activiteiten 
veronderstelt en schept groeiende mobiliteit. Of andersom, kunnen 
snellere, meer betrouwbare, stabiele en comfortabele 
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vervoersmogelijkheden schaalvergroting in de hand werken. Binnen de 
detailhandel, als onderdeel van de tertiaire sector, is er sprake van 
grotere .afstanden voor consumenten en werknemers, maar een 
aantrekkelijkere situatie voor de aangeboden producten en dus voor de 
producenten. De producenten wordt het aanleveren van de goederen 
versimpeld daar er bundeling optreedt. De consument heeft eigenlijk de 
taak overgenomen van de fijnmazige distributie. Onder andere hierdoor 
kunnen producten goedkoper aangeboden worden6

• De detailhandel zal 
als voorbeeld van schaalvergroting verder worden toegelicht. 

Afbeelding 8: Perifere detailhandel: Rosada Facotry Outlet 
aan de rand van Roosendaal 

Op basis van Centrale Plaatstheorie van Christalter hanteerde men in 
Nederland geruime tijd een hiërarchisch planningsmodel. De theorie trekt 
een gelijkenis tussen de omvang van het woongebied en de omvang van 
het winkelbestand. Grote winkelbestanden met een regionale functie 



waren weggelegd voor grote steden, voor kleine buurten werd slechts 
voorzien in een beperkt aantal vierkante meters met een lokaal 
voorzieningsgebied. De theorie van Christalter weerspiegelde geruime tijd 
de bestaande situatie. Door de mobiliteitsantwikkeling kwam deze echter 
op de helling te staan. Dit werd door de rijksoverheid als onwenselijk 
ervaren. Men voerde in 1973 het PDV-beleid in, het beleid op perifere 
detailhandelsvestigingen. Het voorzag in een algemeen verbod op 
perifere detailhandel met uitzonderingen op autoshowrooms, tuincentra, 
meubelverkoop en andere grootschalige detailhandelsactiviteiten. De 
laatste twintig jaar stelt de rijksoverheid zich liberaler op ten opzicht 
van winkellocaties. In 1993 wordt het GDV-beleid ingevoerd. Op speciaal 
geselecteerde perifere locaties bestaat de mogelijkheid 
detailhandelsvestigingen te openen, ongeacht de branche. (Evers & van 
Hoorn, 2006). 
Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de detailhandel in 
Nederland over de afgelopen twintig jaar valt op dat het aantal 
vestigingen is teruggelopen. Er is een afname zichtbaar van ongeveer tien 
procent, van 92 duizend bedrijven naar ~3 duizend. Echter, over .deze 
zelfde periode is een groei waarneembaar m het aantal werknemers m de 
detailhandelsector met meer dan 36 procent. Het aantal werknemers 
groeide van 360 tot 490 duizend. Per bedrijf is dat een groei van 
gemiddeld 3,9 werknemers, naar een gemiddelde van 5,9 werknemers. Er 
is sprake van een aanzienlijke schaalvergroting. (de Wit, 2008). 
Het loslaten van de hiërarchische structuur wordt het hardst gevoeld aan 
de onderkant van de hiërarchie, de buurtwinkel. De buurtwinkel heeft 
niet alleen te lijden onder de gegroeide mobiliteit, maar ook de 
verdunning van de woonomgeving en de veranderende wensen van de 
consument zetten deze winkelcategorie onder druk. Veel buurtwinkels 
beschikken niet over de mogelijkheid mee te gaan in de schaalvergroting. 
Bij onveranderd beleid dreigen de kleine winkellocaties aan een stille 
dood te sterven. (Soeterboek, 2004). 
De verdienste van het lang gevoerde strikte overheidsbeleid in 
Nederland, is de fijnmazige winkelstructuur. De afstand tussen woning en 
winkel is relatief klein, zeker in vergelijking met landen als Frankrijk en 
de Verenigde Staten (Evers & van Hoorn, 2006 ). Deze fijnmazige structuur 

komt echter onder druk te staan. Kleine vestigingen overleven het niet en 
de nieuwe grotere 'winnaars' zijn vaak gevestigd aan de randen van het 
stedelijke gebied. Beide ontwikkelingen werken automobiliteit in de 
hand. Zij die geen beschikking hebben over een auto zijn vaak 
genoodzaakt de boodschappen te doen bij de veelal duurdere 
buurtwinkels. Ook dit is te zien als aanleiding voor de aanschaf van een 
auto of als bron van sociale segregatie (Coutard, Dupuy & Fol, 2004). 

Spreiding 
Het startschot voor de ruimtelijke spreiding werd mogelijk gegeven met 
het opheffen van de Vestingswet in 1874. Vanaf dat moment werden in 
meerdere Nederlandse steden de stadsmuren ontmanteld. Daarvoor was 
het verplicht binnen de stadsmuren te bouwen. De wet was voor veel 
steden een blok aan het been en de afschaffing werd dat ook met groot 
enthousiasme bezegeld door de sloop van de muren (zie ook: Aibar & 
Bijker, 1997). In enkele Nederlandse steden werden de stenen van de 
stadsmuur gebruikt om nieuwe wegen aan te leggen als toegangswegen 
naar de stad (van der Woud, 2006). Deze handeling kan nu als symbolisch 
gezien worden, met het oog op de ruimtelijke spreiding die in de eeuw 
erna zou volgen7

• 

De industriële stad uit de negentiende eeuw was een benauwende 
onhygiënische grauwe aangelegenheid. Velen zouden de stad graag willen 
ontvluchten, maar waren in sociaaleconomisch opzicht aan de plek 
gebonden. Gebrekkige toegang tot een vervoermiddel zorgde ervoor dat 
de economische binding ook de ruimtelijke binding betekende. De 
vorderingen op het gebied van het mobiliteitssysteem aan de ene zijde en 
de stijgende welvaart aan de andere zijde zorgde ervoor dat ruimtelijke 
en economische binding niet langer één en hetzelfde betekende. De 
suburbanisatie was geboren. De rijkere groepen in de samenleving kenden 
al langer het fenomeen buitenplaats. In de Verenigde Staten ontstaan al 
ten tijde van de elektrische tram, aan het eind van de negentiende eeuw, 
de eerste suburbs. Handige makelaars weten met nieuwe snellere 
verbindingen voorheen waardeloos land te verkopen (Trip, 2005; Geels, 
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2005). En dichter bij huis, in België, ontstaan lintsteden langs de 
uitgebreide tram- en spoornetwerken (de Meulder et al, 1999). 
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Grafiek 5: De relatie tussen dichtheid (in personen per hectare) en het 
gemiddelde jaarlijkse benzineverbruik in 32 wereldsteden. De 
toegevoegde exponentiële trendlijn past voor bijna 75%, daarmee lijkt 
dichtheid een goede verklarende factor te zijn voor benzineverbruik. 
Data overgenomen uit: Newman & Kenworthy, 1992 
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In Nederland wordt de grootste groep toch vooral pas na de Tweede 
Wereldoorlog gemobiliseerd. 'ledereen een auto!' verklaarde Joop den 
Uyl nog in de jaren zestig. In deze periode zien we in Nederland dan ook 
de grootste suburbanisatiegolf, die van de grote middenstand. 
Er zijn echter nog andere suburbanisatie golven te ontdekken . Van der 
Knaap (2002) richt zich op de suburbanisatie van de werkgelegenheid. 
Eerst trok de vervuilende industrie de stad uit. Een tweede golf bestond 
uit het wegtrekken van de distributie en de groothandel uit de 
centrumgebieden. De laatste golf volgde in de jaren tachtig en negentig 
van de laatste eeuw. Toen was er een duidelijke trek zichtbaar van de 
kantoren naar nieuwe bedrijfsterreinen aan de rand van de stad. Zowel 
bewoners als klassieke bedrijven trokken zich terug uit de 
centrumgebieden van steden. In de afgelopen jaren is er echter weer 
sprake van een re-urbanisatie of desuburbanisatie. De stad lijkt opnieuw 
in trek. 
De spreiding bestaat niet enkel uit een herschikking van activiteiten over 
de ruimte, zoals bij functiescheiding, maar wordt versterkt door 
teruglopende dichtheden. Waar de gemiddelde inwoner van Nederland 
veertig jaar geleden over 100 vierkante meter stedelijke leefruimte 
beschikte, 'consumeert ' hij nu ongeveer 400 vierkante meter (Hulten, 
2006). Deze verviervoudiging alleen al is voor Hulten (2006) voldoende 
verklaring voor de mobiliteitsgroei in de laatste veertig jaar. De 
verdunning wordt ook inzichtelijk gemaakt door Engel in 'Randstad 
Holland in kaart' (2005). Hierin belicht Engel de ontwikkelingen van 
negen steden8 in de afgelopen eeuw. Terwijl de steden in 1910 een 
gemiddelde inwonerdichtheid kende van 225 inwoners per hectare in het 
stedelijke gebied was hiervan in 2000 nog slechts een fractie van over 
met 46 inwoners per hectare. Anders gezegd, Amsterdam is over deze 
periode met 400% gegroeid qua oppervlakte van het stedelijk gebied met 
nu evenveel inwoners als toen (van Dansik, 2006( 
Hilbers, Wilmink ft Droppert-Zilver (1999) vergeleken de verkeer- en 
vervoerspatronen van inwoners van een VINEX-wijk met die van de 
inwoners van stedelijke inbreidingslocaties. Uit het onderzoek blijken er 
behoorlijke verschillen te bestaan.. Uit de vergelijking blijkt dat de 
inwoners van de VINEX-uitleglocaties in de Randstad gemiddeld 44 



kilometer per persoon afleggen, terwijl de bewoners van de stedelijke 
verdichtingsgebieden 33 kilometer per dag afleggen. Dat is een verschil 
van 33%. Enkel gekeken naar het aantal autokilometers zijn de verschillen 
nog groter. De bewoners van de inbreidingslocatie leggen gemiddeld een 
derde minder autokilometers af dan de bewoners van de VINEX-locatie in 
de Randstad. 
Toch moeten de gevolgen van de ruimtelijke spreiding niet overtrokken 
worden. De verneveling is in Nederland dankzij strikt ruimtelijk beleid 
relatief beperkt gebleven. In de jaren vijftig trachtte men door de 
verstedelijking van het platteland tegen te houden om zoveel mogelijk 
landbouwgronden te behouden voor de snel groeiende bevolking. De 
eerste Wet op de Ruimtelijke Ordening, ingegaan in 1965, voorzag in de 
verplichting een bestemmingsplan op te stellen voor het landelijke 
gebied (Artikel 1 0). Van verplichte bestemmingsplannen voor het 
stedelijke gebied was geen sprake. Later werd het groeikernenbeleid 
ingevoerd met concepten als de gebundelde deconcentratie. In de laatste 
jaren wordt vooral gestreefd naar een meer compacte bebouwing, met 
verdichting binnen de stedeli jke contouren. Het aansturen op 
geconcentreerde verstedelijking is, volgens Hajer en Zonneveld (2000), 
dan ook één van de basisprincipes binnen de Nederlandse ruimtelijke 
ordening. De lange beleidstradi tie van geconcentreerde verstedelijking 
heeft er voor gezorgd dat de toename van mobiliteit nog enigszins 
beperkt is gebleven. De Nederlandse situatie is niet te vergelijken met de 
Amerikaanse, waar de categorie werknemers die minimaal twee uur op 
weg is naar zijn of haar werk de snelst groeiende categorie was in het 
afgelopen decennium (Vanderbilt, 2008). 

Afbeelding 9: De verstedelijking van de provincie Noord-Brabant met 
achtereenvolgens het jaar 1900, 1975, 2004 
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De Westersehelde Tunnel 

Als voorbeeld voor een toename van de autoafhankelijk door toedoen van 
ruimtelijke ingrepen wordt kort ingegaan op de situatie in Zeews
Vlaanderen en de komst van de Westersehelde tunnel. 
In het zuidwesten van Nederland ligt Zeeuws-Vlaanderen, een onderdeel 
van de provincie Zeeland, dat behoorlijk geïsoleerd ligt van de rest van 
het Nederland. Deze geïsoleerde ligging was vanaf midden jaren zeventig 
voor het provinciebestuur aanleiding om in Den Haag te lobbyen voor een 
tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid -Beveland. Deze tunnel zou een 
verbetering moeten zijn ten opzichte van de veerdiensten Vlissingen -
Breskens en Kruiningen - Perkpolder. De veerdiensten zijn kwetsbaar voor 
slecht weer, hebben een beperkte capaciteit en vragen meer tijd dan een 
tunnel (Brandsma, 1995). De komst van de Westersehelde tunnel ging op 
papier vergezeld met 'gouden bergen'. De tunnel zou leiden tot 5500 
nieuwe arbeidsplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen (de Graaf, 2006), een 
aanzienlijke groei op een bevolking van iets meer dan 100.000 inwoners. 
Bedrijven zouden meer winst maken, omdat de marges groeien dankzij de 
tijdwinst. De hogere bedrijfswinsten zouden op den duur moeten leiden 
tot een stijgende welvaart van alle bewoners (Marlet Et Poort, 2003). 
Daarnaast zou dankzij de verbeterde bereikbaarheid het woonklimaat 
verbeterd worden en de woningwaarde vijfduizend euro stijgen. Niet 
alleen de gebruikers van de tunnel, maar ook de eigenaren van 
nieuwbouwlocaties en de eigenaren van bestaand vastgoed profiteren op 
deze wijze van de tunnel (Ibidem). Midden jaren negentig volgde dan ook 
groen licht voor de Westersehelde tunnel en kon men met de aanleg 
beginnen. De kosten: 730 miljoen euro. 
De tunnel werd in 2003 opgeleverd en feestelijk officieel geopend door 
de Koningin. Met opening van de tunnel werden de veerdiensten 
uitgekleed. De verbinding Kruining - Perkpolder, nabij de huidige tunnel, 
werd opgeheven. Op de lijn Breskens - Vlissingen werden de grote boten 
met ruimte voor auto's werden vervangen door kleinere 
voetgangersboten. De frequentie van de dienstregeling is ook 
teruggeschroefd. Het opheffen en uitkleden van de veerdiensten 
betekende een verlies van 220 arbeidsplaatsen. 
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Afbeelding 10: Kaartje van het zuidelijke deel van de provincie Zeeland. 

De tunnel zelf bestaat uit twee keer twee rijbanen en is alleen 
toegankelijk voor het gemotoriseerde verkeer, daarmee is de tunnel niet 
voor iedereen een alternatief. Er is geen ruimte voor spoor, wandelaars 
of fietsers. De kosten voor de toltunnel zijn €4, 70 voor een enkele reis 
(€3, 70 voor inwoners). Daarmee is de tunnel voor automobilisten 
goedkoper dan de veerdiensten in 2003, hier kostte een enkele reis €6,60 
in het winterseizoen en €9, 10 in het zomerseizoen. Hier waren echter ook 
kortingsmogelijkheden voor lokale bewoners. De tijdwinst dankzij de 
tunnel valt tegen voor alle gebruikers. Door twee veerbootdiensten te 
vervangen door één tunnel moeten veel automobilisten uit het Westelijke 
deel van Zeeuws-Vlaanderen omrijden, waar ze voorheen een kortere 
verbinding hadden met de auto. Fietsers kunnen door de tunnel in een 



speciale tunnelbus. Ze :tijn dan wel afhankelijk van de vertrektijden en 
moeten dan ook vaak wachten. De veerdiensten zijn door d'e lagere 
frequentie ook minder aantrekkelijk geworden. Daarnaast worden de 
kleinere boten bij slecht weer eerder uit de vaart genomen. De kwaliteit 
van de veerdiensten laat ook te wensen over. De boten uit de periode 
voor de tunnel waren uit 1968 en 1970, beide in slechte staat. 
Investeringen werden niet gedaan, omdat de tunnel in de koker zat. De 
'nieuwe' veerdienst tussen Breskens en Vlissingen was begin 2008 zelfs 
drie weken uit dienst, omdat een van de boten voor langdurig onderhoud 
uit de vaart was en de andere boot was vastgelopen in het dok. Voor 2003 
waren er op deze verbinding vijf boten actief. Kortom, de situatie voor 
de automobilisten is mogelijk verbeterd, maar de situatie voor veel 
andere reizigers zeker niet. 
De 220 arbeidsplaatsen die verdwenen bij de veerdiensten zijn een 
voorbeeld van een direct negatief gevolg van de tunnel. Er zijn echter 
ook andere ontwikkelingen aan te wijzen. Ontwikkelingen welke 
moeilijker direct in relatie kunnen worden gebracht, maar toch goed in 
verband zouden kunnen staan met de tunnel. Drie jaar na de opening van 
de tunnel waren er al verschillende bedrijven en diensten naar de 
overkant vertrokken. Overheidsinstellingen als de douane, de 
verkeerspolitie, de belastingdienst en Rijkswaterstaat zijn verhuisd (de 
Graaf, 2006). Daarnaast heeft de gemeentelijke herindeling het aantal 
gemeenten van zeven naar drie teruggebracht. Er zijn vergaande plannen 
voor een fusie tussen de ziekenhuizen van Vlissingen en Goes, waardoor 
de zorg voor sommige bewoners van het Westelijke deel van Zeeuws
Vlaanderen op grotere afstand komt te liggen. De verbeterde 
bereikbaarheid werkt tal van schaalvergrotingsprocessen in de hand . 
Sommige diensten zouden nooit worden opgeheven, samengevoegd of 
verhuizen wanneer de tunnel er niet zou zijn geweest. Op het gebied van 
het aantrekkelijke woonklimaat vallen de resultaten dan ook tegen. Met 
wegtrekkende arbeidsplaatsen en voorzieningen is de situatie niet beter 
geworden. In 2008 stond Zeeuws-Vlaanderen zelfs op de Nederlandse 
Emigratiebeurs in de hoop nieuwe inwoners te vinden. 
Er blijkt niets terecht gekomen te zijn van de economische voorspoed die 
de tunnel beloofde. Daarbij worden de niet-automobilisten dubbel 

geraakt. Niet alleen zijn de mogelijkheden om te voorzien in de 
verplaatsingsbehoefte in veel gevallen verslechterd, ook zijn veel 
voorzieningen, diensten en arbeidsplaatsen weggetrokken. Terwijl de 
mogelijkheden krimpen, groeien de afstanden. De ontwikkelingen rondom 
de Westersehelde tunnel demonstreren een duidelijk geval van groeiende 
autoafhankelijkheid. 
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Bevindingen 

'Motorized vehicles create remoteness which they alone con shrink. They 
create distonces tor all and shrink them tor only a tew.' 

- Ivan Hlich (1974: 42) 

Dit hoofdstuk heeft de aandacht gevestigd op twee belangrijke zaken. 
Ten eerste is het idee dat fysieke maatregelen afdoende zijn voor het 
garanderen van de toegankelijkheid weerlegd. De benadering waarin 
mobiliteit wordt beschouwd als verplaatsing in tijd en ruimte heeft geen 
oog voor heterogene orde die gecreëerd moet worden uit materiële en 
immateriële elementen. Toegankelijkheid bestaat uit de temporele, 
fysieke, financiële en organisatorische dimensies. 
Ten tweede is autoafhankelijkheid verder uitgediept. Dit komt tot stand 
door de relatieve positie van de auto ten opzichte van de alternatieve. 
Een verbeterde positie van de auto, door club, vloot en netwerkeffecten 
leidt tot een groeiende autoafhankelijkheid. De verslechterde positie van 
alternatieve vervoerswijzen, door fragmentatie, devaluatie en groeiende 
afstanden, draagt ook bij aan een toename van de autoafhankelijkheid. 
Daarbij komt nog eens kijken dat de absolute mobiliteitsvraag blijft 
toenemen. Deze groei komt nu vooral voor rekening van de auto. 
De combinatie van de twee genoemde punten maakt duidelijk dat de 
invloed van de ruimtelijke ordening niet bijzonder groot is of lijkt te zijn. 
De vier dimensies van toegankelijkheid en de factoren die bijdragen aan 
de mobiliteitsgroei vallen voor het overgrote deel buiten de invloedssfeer 
van ontwerpers en planners. Binnen het hoofdstuk Regime zal de 
aandacht uitgaan naar datgene waar wel invloed op uitgeoefend wordt, 
maar dat dekt dus geenszins het hele probleemvel.d. Het is echter wel 
meer dan enkel fysieke maatregelen, denk bijvoorbeeld aan de sociale 
controle in de nachtelijke uren of de kosten van parkeren [zie Bijlage 5, 
p. 146]. 
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Noten bij hoofdstuk 'Autoafhankelijkheid' 

Zie hier de link met het LTS concept van Hughes, zoals behandeld in het vorige 
hoofdstuk. Ook associaties met de ANT liggen hier voor de hand. 

De instrumentele, symbolische en affectieve motieven kunnen ook tegen de auto 
werken. Men is bijvoorbeeld van mening dat fietsen goedkoper is, of treinreizen sneller. 
Men kan de auto zien als vervuiler of moordwapen. En men kan last hebben van stress in de 
spits of rijangst 

Zie: Volgelvrije fietser, maart-april 2008, nieuws 

Ironisch genoeg kwam de pleitbezorger voor levendige straten, Donald Appleyard, 
zelf om het leven toen hij een weg probeerde over te steken op zijn vakantie in 
Griekenland. 

De term 'stedelijk veld' is een Nederlandse vertaling van het Engelse begrip 
'urban field'. Deze term werd in 1965 door de Friedmann en Miller geïntroduceerd. 

Veel prijsdalingen in de detailhandel komen tot stand doordat er meer van de 
consument gevraagd wordt. In supermarkten moet men zelf de producten verzamelen, waar 
eerst bij de kruidenierszaak dit voor de mensen gedaan werd. Er zijn vergaande initiatieven 
in supermarkten om de consumenten zelf de producten te laten scannen en de rekening op 
te laten maken. IKEA laat de consument zelfs de eigen meubels in elkaar zetten. (Zie Metz, 
2008) 

De rol van de Vestingswet maakt duidelijk dat de spreiding niet één op één een 
gevolg is van de technologische ontwikkelingen, er speelt veel meer. 

Deze steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden, Haarlem, 
Gouda, Dordrecht en Delft 

Het totale bestudeerde stedelijke gebied door Engel (2005) is 22 maal zo groot 
geworden in 1150 jaar, terwijll de bevolking slechts met een factor 4,6 gegroeid is. Daarmee 
blijft het ruimtegebruik in de steden nog achter bij de trends in heel Nederland, zoals 
Hulten (2006) dit uiteenzet (factor 4 in 40 jaar tijd). 



HET DECOR Neoliberalisme 

'ldeotogically, the novelty of the present situation stands out in 
historica{ view. ft con be put like this. For the first time since the 
Retormation there are no langer any significant oppositions - that is 
systemic rival outlooks - within the though world of the West; and 
scarcety any on a world scale either ... What limitations persist to its 
practice, neo-liberalism as a set of principles rules undivided across the 
globe; the most successtut ideology in world history.' 

- Perry Andersen (2000: 16) 

De hei I za me markt 
'Vanaf begin jaren tachtig van de twintigste eeuw vond overal in de 
westerse wereld een transformatie plaats van een op de 
overheidsplanning gebaseerde verzorgingsstaat naar een organisatievorm 
waarin meer ruimte is voor de vrije markt. Op grote schaal werd in de 
laatste decennia van de twintigste eeuw en de eerste jaren van de 
eenentwintigste eeuw gewerkt aan privatisering en 'deregulering' van 
overheidstaken.' (Meyer et al, 2008: 19). Het is een proces dat vaak - ten 
onrechte1 

- beschreven wordt als de 'terugtrekkende overheid'. Het 
vacuüm dat de overheid achterlaat moet worden opgevuld door de markt, 
gestuurd door de 'onzichtbare hand'. Marktwerking en zelfregulering zijn 
dan ook de toverwoorden van de afgelopen decennia, ze worden 
beschouwd als het alternatief op de te ambitieuze en overvraagde 
overheid (Plug, Twist & Geut: 2003). Het toelaten van meer 
marktwerking wordt ook wel liberalisatie genoemd (WRR, 2000), het 
actief vormgeven aan deze marktwerking met daarbij de afbraak van de 
verzorgingsstaat wordt aangeduid als (onderdeel van het) 
neoliberalisme1

. Han Meyer (2008) plaatst deze trend op het vlak van de 
ruimtelijke ordening tegenover het 'pleidooi voor meer aandacht voor de 
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stadsvorm', waarbij studies naar de typologieën en de morfologie van de 
stad leidend zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij noemt 
Meyer het werk van Saverio Muratori. Zijn morfologische studies 
genereerde een herwaardering van zijn stad Venetië en voorkwamen de 
sloop van grote delen historische binnenstad. Centraal bij 'de liefde voor 
de stad', zoals het pleidooi ook beschouwd kan worden, staat de 
aandacht voor de 'geest van de plek', de kenmerkende eigenschappen 
van de locatie. Het pleidooi voor meer aandacht voor de stadsvorm 
verliest terrein ten opzichte van het pleidooi voor meer autonomie van 
stedebouw en architectuur, volgens Meyer. 'Het draagvlak voor een meer 
libertaire benadering groeit.' (2008: 20). Niet alleen in de producten, 
maar ook in de organisatie van de vakwereld 3

• Daarmee zijn de 
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening in lijn met de bredere 
waarneembare trend (Brenner & Theodore, 2002). 
'Het streven naar marktwerking in publieke sectoren gaat ervan uit dat 
de markt in principe een efficiënter coördinatie- en allocatiemechanisme 
vormt dan het overheidsapparaat.' (Plug, Twist & Geut, 2003: 13). 
Hierbij worden tal van kwaliteiten toegedicht aan de markt, zoals 
efficiëntie, lagere prijzen, meer klantvriendelijkheid en meer innovatie. 
Het theoretische model van marktwerking gaat uit van voldoende 
producenten aan de aanbodzijde en voldoende afnemers aan de 
vraagzijde, zodat geen enkele afnemer of aanbieder een beslissende 
invloed kan uitoefenen op de prijs. Producenten moeten vrij, zonder veel 
belemmeringen of hoge kosten, toe of uit kunnen treden op de markt. 
Verder rust het theoretische model op vergaande transparantie: alle 
relevante informatie over prijs en kwaliteit van een product of dienst 
moeten voor iedereen relatief eenvoudig en zonder te hoge kosten 
toegankelijk zijn. (Idem; WRR, 2000). Hiervoor werd bewust gesproken 
van het theoretische model, de praktijk lijkt weerbarstig (cf. Brenner & 
Theodore, 2002). 

Versplintering & Eenzijdigheid 
Marktwerking werkt fragmenterend . Private investeerders vertonen 
weinig interesse in de langere termijn, zoeken niet naar het systeem 
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optimum, maar naar project optimum en zijn daarbij sterk risicomijdend. 
'lnvestment seems likely to focus on low-risk, lucrative projects with 
short-term demonstrabie profitability.' (Graham & Marvin, 2001: 97). De 
zoektocht naar winsten vertaalt zich in het aansluiten op gaande trends, 
risicomijdend gedrag en afstemming op de 'low-cost' doelgroep, 
ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de toegankelijkheid, 
aldus het KCOV (2005). Als voorbeeld hierbij geeft Rotmans (2006) de 
privatisering van de Nederlandse Spoorwegen. Dit bedrijf stootte vrijwel 
direct nadat het ontdaan was van het staatskeurslijf de perifere lijnen af. 
De lijnen in onder andere Noord-Nederland, Oost-Nederland en de 
Betuwe worden nu gebruikt door bedrijven als Arriva , Syntus, Veolia en 
Connexxion. De wijzigingen van het spoorboekje uit 2007 kwamen vooral 
ten goede van de hoofdlijnen in de Randstad. Kortom, de NS zetten in op 
de succeslijnen, op de massa, en vertonen risicomijdend gedrag4

• In 
breder perspectief lijkt er sprake te zijn van toenemende investeringen 
in de succesvolle stedelijke gebieden en het passeren van de minder 
succesvolle of opvallende onderdelen van de stad (Graham & Marvin, 
2001 ). Als gevolg hiervan treed het Mattheus-effect op: zij die hebben die 
krijgen en zij die niet hebben krijgen niet wat hen toekomt (Baeten et al, 
1997). 
De overheid treedt zelf ook steeds vaker op als quasi marktpartij, in 
plaats van als de behartiger van de publieke zaak (Ward & England, 
2007). Voorbeeld hierbij is het economische beleid, zoals vastgelegd in de 
Nota 'pieken in de delta', of het ruimtelijke investeringsbeleid [zie: 
Grafiek 6]. Hierin wordt duidelijk de lijn gekozen van de minste 
weerstand, niet qua politieke legitimiteit, maar financiële risico's. Men 
gaat op zoek naar de trefzekere multiplierwerking. Overheidsgelden zijn 
investeringen en deze moeten meer een aanzwengelend macro
economisch effect hebben. Dit resulteert in subsidies voor de succes
gebieden, in plaats een gelijkwaardige verdeling van de gasbaten en 
belastinginkomsten over het land, waarmee mogelijk ook een 
gelijkwaardige verdeling van voorzieningen, diensten en arbeidsplaatsen 
bevorderd wordt. Ook hier lijkt weer sprake te zijn van het Mattheus
effect. 
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Grafiek 6: De verdeling van totale investeringen van het ministerie van 
VROM over de periode 2000 tot 2010, de Brede Doeluitkering Verkeer en 
Vervoer ('05 - '07), de bevolking en de vervoersprestatie over Nederland. 
Er gaat relatief veel geld naar de Randstad, gekeken naar de 
vervoersprestatie of het aantal inwoners. Bronnen: www. vrom. nl, /00, 
2006 Et CBS statline 

Het neoliberale bestuur werkt padafhankelijkheid in de hand (Brenner & 
Theodore, 2002). Padafhankelijkheid treedt op wanneer er sprake wordt 
toenemende voordelen ('increasing returns'). Dergelijke toenemende 
voordelen manifesteren zich als de eerder genoemde positieve 
netwerkeffecten (Dupuy, 1999). 
Mahoney (2000) identificeert vier principes die aan de basis liggen voor 
padafhankelijkheid. Ten eerste is men door hoge investeringskosten 
gebaat bij een veelvuldig gebruik. Het moet een succes worden. Ten 
tweede zijn er voordelen te halen uit coördinatie effecten. Het 
afstemmen van de systemen wordt zinvol, wanneer de 
gebruiksmogelijkheden daarbij baat hebben. Bij de ontwikkeling van 
systemen treden leereffecten op. Investeringen en pogingen tot 
afstemming moeten zo efficiënt mogelijk zijn, zodoende wordt er 
gezocht naar mogelijkheden voor efficiëntie. De leermomenten zijn de 
derde categorie. De vierde en laatste voedingsbodem voor 
padafhankelijkheid zijn· adaptieve verwachtingen. Wanneer men 
verwacht dat een product of systeem de toekomst heeft, zullen verdere 
handelingen hierop afgestemd worden. Met dit laatste raakt het concept 
van padafhankelijkheid een essentieel onderdeel van deze scriptie, dat 
ook bekend staat als het Thomas-theorema. Dit theorema stelt dat 
ongeacht de juistheid van de voorstelling van zaken de gevolgen 
werkelijk zijn (Merton, 1995). In het verlengde hiervan is het ook niet de 
vraag hoe reëel het is om te geloven in de op de autogeoriënteerde 
toekomst, het is de vraag hoezeer men gelooft in (de toekomst van) de 
auto in onze maatschappij en hoezeer de handelingen hierop ingesteld 
zijn. Padafhankelijkheid speelt vooral in de geliberaliseerde wereld, 
omdat hier geen sprake is van overheidsbemoeienis die aanstuurt op 
parallelle systemen, zoals de Nederlandse overheid zich tijden lang hard 
heeft gemaakt voor fiets, binnenvaart, trein en tram (Mom & Filarski, 
2008)5

. 

De consumentenrepubliek die men na tracht te streven in de 
marktgeleide maatschappij is in de ogen van Barber (2007) dan ook een 
contradictio in termis. De keuze tussen een grijze of blauwe auto, of de 
keuze tussen verschillende automerken is nog heel wat anders dan de 
keuze tussen de auto en het openbaar vervoer of de keuze tussen 
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machines die veel of vrijwel geen energie verspillen. 'Vragen wat 'ik 
graag wil' en vragen wat 'wij als gemeenschap, waartoe ik behoor, nodig 
hebben', zijn twee verschillende vragen, hoewel geen van beide 
altruïstisch is en beide draaien om 'mijn' belangen: de eerste vraag 
wordt beantwoord door de markt, de tweede moet worden beantwoord 
door de democratische gemeenschap.' (Barber, 2007: 160). Bij het 
toelaten van de marktwerking dienen dan ook twee belangrijke vragen 
gesteld te worden: de wat-vraag en de hoe-vraag. De eerste gaat over 
datgene wat losgelaten wordt en niet losgelaten kan worden door de 
overheid. De hoe-vraag richt zich op het borgen van de publieke belangen 
(WRR, 2000). 'Markten zijn simpelweg niet voorbestemd om te doen wat 
tot de taken van een democratisch bestuur behoort.' (Barber, 2002: 
283). 

A 
B 
c 

B 
B 
B 
B 

Afbeelding 11: Eenvoudige voorstelling van padafhankelijkheid, naar 
Mahoney (2000). 

Tjeenk Willink (2009) waarschuwt in zijn jaarlijkse algemene 
beschouwingen voor het gemak waarmee publieke zaken aan de markt 
worden overgelaten. Terwijl hij verwijst naar de situatie binnen de 
ruimtelijke ordening stelt hij de vraag: 'Welke instrumenten heeft de 
overheid nog om het algemene belang te borgen?' (p. 19). Ook de 
marktwerking in het openbaar vervoer kan weinig succesvol worden 
genoemd. Het boeken van winsten kende te lang een hogere prioriteit 
dan het behartigen van de publieke belangen, aldus Tjeenk Willink. De 
concurrentie in het busvervoer leidt er vooral toe dat busbedrijven naar 
elkaar kijken. De strijd met de vermeende concurrent, de auto, blijft 
vooral uit (van der Knaap, 2006). De kostenontwikkeling van het openbaar 
vervoer ten opzichte van de auto pakt vooralsnog negatief uit voor het 
openbaar vervoer6 [Grafiek 7]. 
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Grafiek 7: De ontwikkeling van de kosten voor openbaar vervoer en de 
auto, geïndexeerd op 100, voor tweede kwartaal van 2000. Tot het 
tweede kwartaal van 2009 kende de auto een gemiddelde kostenstijging 
van 18% tov. de indexatie, terwijl het openbaar vervoer gemiddeld 37% 
duurder is geworden. Data: Peters (2009)/CBS 



Regionale competitie 
Het fenomeen dat beschreven wordt als de terugtrekkende centrale 
overheid vertaalt zich ook in het verstevigen van de macht voor de lokale 
overheden. Het proces waarbij de rijksoverheid taken afstoot naar lagere 
overheden wordt aangeduid met decentralisatie. In Nederland wordt 
hierbij ~.et motto 'decentraal wat kan en centraal wat moet' gehanteerd. 
Wa~ . Wl.JSt op het behouden van enkel de noodzakelijke geachte 
act1v1te1ten op het overkoepelende niveau. In ruil voor de centraal 
georkestreerde verdeling van middelen en voorzieningen worden de 
lokale overheden aangespoord samen te werken of met elkaar in 
concurrentie te treden. Vooral dit laatste lijkt het resultaat te zijn. 
Het proces van decentralisatie verloopt niet precies parallel met het 
uitr?llen van de Friedmaniaanse politiek, toch kan regionale competitie 
gez1en worden als een van de kernkarakteristieken van het neoliberalisme 
(Brenner & Theodore, 2002; Harvey, 2005). Het is het werk van de 
econoom Michael Porter uit 1990 en het werk van anderen uit deze 
periode die zorgen voor de wind in de zeilen van het 
decentralisatieproces. Porter is een voornaam pleitbezorger van de 
r:gionale competitie (Bri.stow, 2005). Vanaf begin jaren negentig groeit 
bmnen Europa - dus ook m Nederland - en Noord-Amerika 'de hegemonie 
van het regionale competitie discours' (Schoenberger, 1998, zie ook 
Harvey, 2005). In het begin van de jaren negentig wordt de Randstad van 
een ruimtelijk concept tot economische topregio (Hajer & Zonneveld 
2000). Het idee van decentralisatie sluit aan bij de wensen te breken met 
het topd?wn beleid d~t zijn climax kende vanaf de Tweede wereldoorlog 
tot de Jaren zevent1g (Hartman, 2007). Het is daarmee niet alleen 
ec?nomisch gemotiveerd. De economische motivatie leunt volgens 
Bnst?.w. (2005) te zwaar op de economische waarde van bedrijven, is 
~enzlJdlg ~p de productie gericht en is gefundeerd op een 'platte' 
mterpretat1e van datgene wat economie behelst. Dit doet overigens niet 
af aan de huidige populariteit van de regionale competitie politiek. 
Ook op het gebied van infrastructurele projecten wordt er gepleit voor 
meer autonomie van de lokale overheden. In een rapport met de 
veelzeggende titel 'van centraal naar beter' behandelen Marlet en Poort 
(2003) de voor- en nadelen van infrastructuurplanning en realisatie op 

lagere schaaln~v~aus. De auteurs erkennen dat er mogelijke nadelen zijn, 
;oals f~ee-ndmg van de gemeentes, afstemmingsproblemen, 
destruct1eve concurrentie', teruglopende regionale 
stimule~ingsmog:lijkheden van het rijk en beperkte kennis op lagere 
schaalmveaus. D1t weegt echter niet op tegen de voordelen: 'Ondanks de 
genoemde bezwaren is decentralisatie van de besluitvorming rond het 
leeuwendeel van de infrastructuurinvesteringen, in combinatie met 
verruiming van de lokale belastingautonomie, voor Nederland zowel 
economisch als bestuurlijk beschouwd een aantrekkelijk 
toekomstperspectief.' (Marlet & Poort, 2003: 10). 
De gevolgen van de regionale competitie worden in het Nederlandse 
beleid en landschap treffend duidelijk. Er worden tal van 
b~drijventerreinen uit de klei getrokken. Grote lege kavels wachten op 
d1e ondernemer die op zoek is naar een stuk grond voor zijn bedrijf. De 
kosten .. voor deze gronden worden laag gehouden, tot onder de feitelijke 
kostpnJs voor de gemeente die de gronden aanbiedt (VROM-Raad, 2006). 
Naast kavels wordt er ook hard gewerkt aan de ideale 'bereikbaarheid'. 
Extra snelweg aansluitingen, rondwegen en wegverbredingen worden 
noodzakelijk geacht voor de profilering als logistieke hotspot (Baeten et 
al, 1997). Men haalt alles uit de kast om zoveel mogelijk bedrijven aan te 
trekken in de regio. In de hoop dat met de bedrijvigheid ook 
werkgelegenheid mee komt. De werkgelegenheid wordt hierbij dan ook 
ve~l~l gebruikt als argument voor de legitimatie van de gevoerde 
pol1t1ek. Met succes, want 'werkgelegenheid' kent weinig politieke 
tegenstanders7 (Graham & Marvin, 2001 ). 
~e ogen ~an de lokale bestuurders en machthebbers zijn hierbij niet 
mtern gencht, maar extern. Men is vooral geïnteresseerd in de profilering 
van de regio voor het internationale publiek. Deze interesse gaat gepaard 
met kaarten waarop iedere willekeurige kern tot centrum van de wereld 
wordt gemaakt. Bezoekers uit Japan worden ontvangen door de 
b~rgermeester, terwijl de inwoners van de stad uren wachten op een 
meuw paspoort of een gemeentelijke woordvoerder. Dit uit zich ook in 
infrastructurele ontwikkelingen. De nabijheid van de luchthaven wordt 
interessanter dan de dagelijkse route van honderden kinderen op weg 
naar school (cf. Graham & Marvin, 2001 ). 
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Internationaal opererende bedrijven gaan zich in een dergelijk klimaat 
gedragen als sprinkhanen. Uit onderzoek naar regionale competitie blijkt 
de toegevoegde waarde van beleidsmaatregelen voor het aantrekken van 
bedrijvigheid nagenoeg zinloos. Stimuleringsmaatregelen in de vorm van 
belastingvoordelen of subsidies komen voornamelijk ten gunste van de 
ondernemer of investeerder in plaats van de eigen regio, als er al iemand 
is die er beter van wordt. Infrastructurele investeringen hebben een 
neutraal effect (Cheshire &: Gordon, 1998: 342). De onderzoekers pleiten 
dan ook voor regulatie op internationaal niveau, in plaats van 
deregulatie. De grote uitdaging op regionaal niveau schuilt in dit verband 
in het zoeken naar mogelijkheden voor het adresseren van de 
ongelijkheid die het kapitalistische stelsel met zich mee brengt, eerder 
dan het creëren van meer ongelijkheid tussen verschillende stedelijke 
regio's (Harvey, 1989; Brenner &: Theodore, 2002). 

Angelsaksisch ruimtelijk beleid 
In het vorige hoofdstuk 'AUTOAFHANKELIJKHEID' werd de opkomst van 
het stedelijke veld beschreven. Een onderdeel wat daarbij slechts ten 
delen behandeld is, is het soort regime waarbinnen het stedelijk veld tot 
ontwikkeling kan komen. Brand (2002) plaatst ter vergelijking twee 
regimes tegenover elkaar, het continentale Europese model en het 
Angelsaksische model. Hij behandelt daarbij de verschillen per fase in de 
ontwikkeling van de stad. In de laatste huidige fase zijn de verschillen 
tussen de twee type steden het grootst. 'In het Angelsaksische model 
treedt vergaande deconcentratie op van zowel bevolking als 
bedrijvigheid, hetgeen leidt tot uitgestrekte stedelijke gebieden, 
waarvan de grens niet meer kan worden vastgesteld. De 
centrumstructuur wordt gecompliceerd door het optreden van meerdere, 
zich specialiserende centra, zonder duidelijke hiërarchie. [ ... ]. Tenslotte 
wordt dit type stedelijk gebied gekenmerkt door omvangrijke 
verkeersstromen, met veel kriskras relaties. ' (p. 20). Tegenover het 
Angelsaksische model is de mate waarin het stedelijke veld zich 
manifesteert binnen het continentale model bescheiden. Spreiding en 
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schaalvergroting doen pas laat hun intreden en zijn veelal beperkt in 
omvang. 
Als voorbeeld bij het Angelsaksische model noemt Brand de situatie in 
Engeland, terwijl het continentale Europese model terug te vinden is in 
bijvoorbeeld Frankrijk. Niet toevallig plaatsen Courtard, Dupuy &: Fol 
(2004) de situatie op het gebied van autoafhankelijkheid in beide landen 
tegenover elkaar. In deze studie concluderen zij dat de situatie op het 
gebied van autoafhankelijkheid voor de Britten niet te vergelijken is met 
de Franse situatie. Over de Britse situatie schrijven Courtard et al: 'Given 
the accumulation of problems and the apparent risk of socio[ isolation, 
even the paorest non-motorized households find themsetves unavoidably 
push into acquiring a car.' (p. 142). Terwijl er voor de arme Britten in de 
stedelijke periferie geen acceptabele alternatieve voorhanden zijn voor 
de auto, is er voor arme bevolkingsgroepen in de periferie van Parijs nog 
steeds keuze tussen verschillende vervoermiddelen. De auteurs wijzen 
dan ook op de rol van de politieke cultuur in dezen, als verklaring voor de 
verschillen in autoafhankelijkheid. 
Een a'lternatieve benaming voor het Angelsaksische model is - zoals zich 
mogelijk al laat raden - het liberale decentrale regime. Terwijl het 
continentale Europese model door Brand als centralistisch-autoritair 
omschreven wordt (2002: 19). In het slot van zijn proefschrift komt Brand 
tot de conclusie dat Nederland in wezen voldoet aan het Angelsaksische 
model. De reden dat de Nederlandse situatie nog niet overeenkomt met 
de Amerikaanse is niet te danken aan het huidige beleid, maar is eerder 
een voortvloeisel uit de periode van de verzorgingsstaat. Denk hierbij 
maar aan de eerder genoemde overgang van het PDV naar het GDV·beleid 
(zie: 



Schaalvergroting, p. 41 ). Het toen gevoerde beleid heeft ertoe 
bijgedragen dat de scherpe randen van het Angelsaksische model 
verwijderd zijn. Daarnaast heeft de mobilisatie van Nederland redelijk 
lang op zich laten wachten (Vinne, 2007; Mom & Filarski, 2008), zeker in 
vergelijking met de Verenigde Staten. 

Flexibilisering 
Een laatste te behandelen kernelement van het neoliberalisme is de 
flexibilisering van welhaast alles. Deze flexibilisering in de maatschappij 
is onmogelijk eenzijdig toe te schrijven aan het neoliberalisme. De 
opkomst van het internet, mobiele telefonie en andere technologieën 
spelen hierbinnen ook een belangrijke rol. Waar hier op wordt gedoeld, is 
het bewust vormgeven aan deze flexibilisering, processen waarbij 
flexibiliteit tot doel is geworden en niet langer een middel. Veranderen 
voor de verandering. Simpel voorbeeld hierbij is de aanhoudende lobby 
voor ruimere openingstijden in de detailhandel. Adam Smith, de 
grondlegger van het klassieke marktliberalisme, zou niet hebben geloofd 
dat markten minder vrij waren wanneer winkels gesloten waren in de 
avond of op zondag (Treanor, 2005 in Ward & England, 2007). Nu is er een 
voortdurende lobby hoorbaar voor ruimere openingstijden. Maar de 
flexibilisering is het sterkst voelbaar op de arbeidsmarkt, denk hierbij aan 
de opkomst van detacherings- en uitzendbureau's, de discussies rondom 
het ontslagrecht, het inschakelen van externe bureau's en ZZP-ers voor 
de taken die traditioneel tot het eigen takenpakket behoorden, job
hopping (aangejaagd door bedrijven als Monsterboard) en meer. 
Flexibiliteit is tot mantra geworden bij arbeidsrelaties. 
Ook in de bedrijfsstructuur is een voordurende reorganisatieslag gaande. 
'Niet zelden hebben de bedenkers van de verandering geen idee wat ze 
moeten doen als de fusie of verkoop eenmaal is beklonken.' (Sennett, 
2007: 47). Voor Richard Sennett (2007) is het wispelturige gedrag vooral 
het gevolg van de doorgeslagen macht van het geld en de invloedrijke 
aandeelhouders. Veranderen is het doel geworden en stabiliteit is een 
teken van zwakheid. Een teken dat er voor de markt op duidt dat een 
bedrijf niet kan innoveren. 

Veel detacheringsbureau's, herorganisaties, wisselende contracten en 
fusies lijken mobiliteit voor lief te nemen. De flexibilisering is zowel een 
teken van (hyper)mobiliteit, als aanleiding hiertoe. 

Vaste plek 

Gezette 'Instant tijd en 
tijden en+-~~-......;:~~~-~-=---~~--+ flexibele 
patronen tijdbesteding 

Wisselende plek 

Afbeeldjng 12: Een schematische weergave van de geschetste trend, 
waarbij zowel tijd als ruimte van sterk gefixeerd naar dynamisch 
bewegen. De bolletjes symboliseren activiteiten, de witte die van 
weleer, de zwarte bolletjes de activiteiten uit het heden. Op basis van: 
Vilhelmson, 2007 
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Snelheid 

Tijd is geld 
Een Amerikaans adviesbureau berekende dat het verplicht stellen van de 
autogordel mogelijk wel eens economisch negatief kon uitpakken. Het 
bureau erkend hierbij dat het aantal doden en gewonden van 
verkeersongevallen mogelijk zou teruglopen, maar dat weegt mogelijk 
minder zwaar dan de tijd die men kwijt is met het gebruik van de gordel. 
Het kost immers gemiddeld 2, 97 seconden om een gordel aan of uit te 
doen. De enorme omvang van het aantal ritten in de VS maakt dit tot een 
aanzienlijke verliespost voor de macro-economie, volgens het 
adviesbureau (Gleick, 1999). Dit voorbeeld wijst - naast andere zaken -
treffend op een van de voornaamste waardeoriëntaties van onze 
samenleving, namelijk tijd. De moderne Westerse samenleving kenmerkt 
zich door de preoccupatie op tijd. Volgens Achterhuis dankt de Westerse 
samenleving zijn economische welvaart aan deze waardeoriëntatie. 
Snelheid is macht, productiviteit en geld (In: Galle et al, 2004). 
Gedurende de industriële revolutie ontdekte men dat de cruciale factor 
in de strijd met de concurrentie tijd was. Het werd tot sleutelvariabele in 
de strijd naar economische efficiëntie. Productiviteit wordt vanaf de 
industriële revolutie weergegeven in eenheden per tijdseenheid (Gleick, 
1999; Geldof, 2001 ). Tijd is, mede daardoor, volgens vele sociologen tot 
het voornaamste thema geworden van de moderne samenleving (Castells, 
1996). Het is in het dagelijkse leven alom vertegenwoordigd, van 'uurtje 
factuurtje' tot 'de meter loopt'. 
Om tijd te kunnen meten zijn er niet alleen instrumenten nodig, maar 
eerder of vooral een interpretatiekader van tijd. De constellatie van 
seconden, minuten, uren, etmalen, dagen, weken, enzovoort Is voor ons 
tot vanzelfsprekend geworden, maar betreft slechts één enkele 
benadering, namelijk de moderne Westerse (Geldof, 2001 ). Tijd is voor 
ons abstract, lineair en verspilbaar. Het is abstract omdat het los is 
komen te staan van de natuurlijke ritmes van eb en vloed, dag en nacht, 
de zonnestand en astronomie. Het is lineair omdat de tijd voor ons 
vooruit gaat, hetgeen weer samenhangt met het loslaten van de cyclische 
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ritmes als dag en nacht of de seizoenen. Tijdsverloop wordt in de 
moderne Westerse wereld ook weergegeven als balk. Daarmee is tijd ook 
verspilbaar: het komt niet meer terug (Gleick, 1999; Geldof, 2001; 
Peters, 2003). 'De time-is-money boutade van Benjamin Franklin, [ ... ], 
vertrekt van deze moderne opvatting van tijd. De klok groeide uit de 
metronoom van de economie, want schaarse tijd is verhandelbaar.' 
(Geldof, 2001: 34). Hieruit ontspringt de wens voor snelheid. Snelheid 
biedt een concurrentievoordeel. 'De snelheidsmanie lijkt [echter] 
nergens zo groot als bij onze verplaatsingen. Wachttijden en 
vertragingen zijn het ergste wat ons kan overkomen. Snelheid, haast en 
gejaagdheid domineren vandaag het verkeer.' (Geldof, 2001: 97). De 
geograaf David Harvey handelt in dit verband over de 'the annihilation of 
space through time', de vernietiging van de ruimte door middel van tijd. 
Het kapitalistische stelsel is inherent expansionalistisch (zie ook: Lasn, 
2002), daarbij is de voortdurende strijd naar snelheid voor Harvey de 
verklaring van veel maatschappelijke veranderingen in de afgelopen 
eeuwen (Harvey, 1975; 1989; 1992). De tijd wordt 'uitgewist' door de 
opkomst van steeds maar snellere communicatie- en transportmiddelen, 
volgens Harvey (1989). Met het glasvezelnetwerk, en daarmee het 
bereiken van de lichtsnelheid lijkt deze snelheidshonger voorlopig tot een 
climax te zijn gekomen. 

'Economies of Scope' 
Voor Harvey is de snelheidsmanie vooral ingegeven door de eenvoudige 
economische logica: tijd is geld. Het ideaal van de vrije markt - en 
daarmee het ideaal dat de afgelopen dertig jaar sterk in de belangstelling 
staat - gaat uit van een ongehinderde handel tussen producenten en 
consumenten, daarbij blijft de ruimte een struikelblok. De geografische 
ruimte verstoort op brute wijze het ideaalbeeld van het theoretische 
model van de marktwerking. De ongewenste ruimte wordt 
geminimaliseerd door de snelheid te optimaliseren. Tijdbesparingen zijn 
een centraal thema in de vervoersecanomie (Metz, 2008). 
Het optimaliseren van de snelheid is onderdeel van een groter proces van 
de 'economies of scope', waarbij het bereik centraal staat. Het gaat over 



de actieradius van producenten en consumenten, over de groei van de 
potentiële markt. De groei van aanvoer en afzetmarkten is niet 
vanzelfsprekend, maar moet via vele manieren mogelijk gemaakt worden 
door de omgeving. Hierbij is te denken aan vervoer- en 
communicatietechnieken, infrastructurele voorzieningen, een 
internationale taal en wetgeving op het gebied van handel. Dit laatste 
wordt verder toegelicht. Hierbij is een langlopend 'project' herkenbaar 
voor het bevorderen van de schaalvergroting. In de Nederlandse situatie 
werden belangrijke stappen gezet ten tijden van de Bataafse Republiek 
(1795 - 1801 ). De stadsbewoner werd tot staatsburger, de stapelrechten 
van steden als bijvoorbeeld Groningen en Dordrecht werden opgeheven 
en de binnenlandse tollinies worden geslecht. Allen stappen tot het 
bevorderen van de binnenlandse handel. Vanaf 1880 laat Nederland ook 
de wetgeving op het gebied van de buitenlandse handel vieren. Niet 
langer verleent de staat het alleenrecht aan bepaalde rederijen voor de 
handel met bijvoorbeeld de Nederlandse koloniën (Ultee, Arts & Flap, 
2003). In de twintigste eeuw gaat het nog sneller. Belangrijke stappen 
dan zijn het verdrag van Rome, het Schengen-akkoord en verschillende 
WTO overeenkomsten . 'Nederland maakt inmiddels deel uit van een 
wereldeconomie en heeft in toenemende mate te maken met de gevolgen 
van de wedijver op die wereldwijde markt' (Idem: 273) . Het vergr~ten 
van het speelveld is zodoende niet enkele een gevolg van versnellmg. 
Technische, juridische, culturele en andere aspecten spelen evengoed 
een rol. 
In de laatste decennia is schaalvergroting een centraal thema geworden 
(Ritzer, 2000) . Er heerst of heerste een bepaalde ~vername- _en 
fusiegekte, waarin groei tot absolute must is geworden (Klem, 2004). N1et 
alleen voor bedrijven, maar ook universiteiten, middelbare scholen, 
ziekenhuizen, gemeenten en andere (traditioneel) niet commerciële 
instellingen maken zich ook schuldig aan fusieneigingen . Klein (2004) 
stelt dat de veronderstelde synergievoordelen hier de aanleiding vormen. 
Voor haar is vooral de toevoeging 'veronderstelde' van belang, daar het 
in de praktijk veelal anders uitpakt. 

Een cultuur van snelheid 
Sommige auteurs hekelen de verklaringen van Harvey en betitelen deze 
als monocausaal of deterministisch (Savage, Warde & Ward, 2003; Peters, 
2003; Hommels, 2005). Er speelt meer dan enkel een economisch streven 
gesteund door de moderne technieken. In de vorige subparagraaf werd 
reeds duidelijk dat de actieradius niet enkel vergroot wordt door snellere 
vervoerstechnieken. Naast de geografische ruimte dienen ook andere 
barrières - zoals taal, munteenheid, grenzen en cultuurverschillen -
overwonnen te worden. Hier wordt betoogd dat snelheid niet enkel 
ingegeven is door economische krachten. . 
Peters (2002) betoogt dat snelheid een kernwaarde vervult m onze 
moderne samenleving. Het streven naar snelheid is eigen aan onze 
cultuur. Hogere snelheden worden geassocieerd met maatschap~elij_~e 
vooruitgang. Termen als snel, snelheid en vlot worden gebru1kel1]k 
geassocieerd met positieve ontwikkelingen, terwijl woorden als langzaam 
en traag doorgaans een negatieve bijklank hebben (Galle et al, 2004). 
Ook op persoonlijk niveau gaat dit op. Sociaaleconomische 'stijging' gaat 
gepaard met een snellere verplaatsingswijze (Peters, 2002). En wanneer 
deze snelheid niet mogelijk is wordt de illusie van snelheid gewekt met 
aerodynamische sportwagens of voertuigen met vele pk's. Snelheid is hier 
niet langer instrumenteel ingegeven, het potentieel is voldoende. Het 
gaat om de belofte van snelheid (Sennett, 2007) . . 
De fascinatie met snelheid kan ook worden gedragen door affectleve 
aspecten. Snelheid is voor sommige een kick (Steg & Kalfs, 2000; 
Twuijver et al, 2006). Van der Stoep & Kee (1997) wijzen, ter verri~king 
van de opvattingen van Harvey, naar de tegenhanger van de econom1sche 
tijd , de romantische tijd. Snelheid staat niet alleen ten dienste van de 
economie, maar biedt ook de mogelijkheid te ontsnappen aan de 
dagelijkse sleur en de hectiek van de stedelijke omgeving. Kortom, 
snelheid is niet enkel economisch ingegeven. Snelheid is iconisch voor de 
moderne samenleving en wordt steevast geassocieerd met vooruitgang. 
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Individuele vrijheid 

Volgens Ad Verbrugge (2007) kan de vrijheid van het individu gezien 
worden als de hoogste waarde van onze hedendaagse cultuur. Het 
liberale vrijheidsbeginsel is een van de hoekstenen van onze grondwet. 
Dit beginsel stelt dat een individu vrij is in zijn of haar doen en laten 
zolang hij of zij hiermee niet de vrijheden en rechten van andere burgers 
aantast. In de praktijk lijkt vooral het eerste deel van het beginsel op te 
gaan wanneer er gekeken wordt naar automobiliteit. De vrijheden of 
rechten van andere worden met voeten getreden (Reijnders, 2000). Op 
de individualisme index van Hofstede (1995) scoort Nederland dan ook 
hoog, een gedeelde vierde plaats met Canada. 
Individualistische samenleving wordt door Geert Hofstede (1995: 71) 
gedefinieerd als een samenleving waarin de onderlinge verbanden tussen 
de individuen los zijn: iedereen wordt uitsluitend geacht te zorgen voor 
zichzelf en eventueel zijn directe familieleden. Een individu dient 
zelfstandig zijn eigen biografie te schrijven (Geldof, 2001 ). Een 
samenleving is daarentegen collectivistisch wanneer individuen vanaf hun 
geboorte opgenomen zijn in sterke hechte groepen, die hun levenslang 
bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit (Hofstede, 
1995). 
Zowel Verbrugge (2007) als Barber (2002) wijzen op de nauwe relatie 
tussen de ideologie van het neoliberalisme en de waarde die men hecht 
aan de individuele vrijheid. De 'laissez-faire' politiek gaat niet enkel over 
de vrije markt. Het gaat ook uit van een eindeloze strijd tussen het 
collectivisme en het individualisme, waarin elke uitbreiding van de 
regeringsbevoegdheden bestempeld kan worden als collectivistisch. 
Vanuit dezelfde logica is daarmee iedere uitbreiding van de 
regeringsbevoegdheden een aanslag op de individuele vrijheid. De 
regering is verdacht, terwijl markten heilzaam zijn, zo stelt Barber 
(2002). 'The ideal adult neoliberal person is self-governing, autonomous, 
entrepreneurial, and able to transeend the dependendes engendered by 
the Keynesian welfare state.' (Kingfisher, 2007: 197). Zelfredzaamheid 
ten top. 
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Grafiek 8: Twee trendlijnen over elkaar gelegd, benzineverbruik en de 
individualisme-index van Hofstede, beide geijkt op dichtheid in personen 
per hectare. Bronnen: Newman Et Kenworthy (1992) en Hofstede (1995) 

De geïndividualiseerde samenleving werkt via meerdere wegen door op 
het mobiliteitsbeeld. In eerste instantie wordt het individuele vervoer als 
belangrijk aangeslagen. De auto is het toppunt van individuele 



consumptie in de westerse maatschappij (Urry, 2000). De auto is het 
symbool voor het autonome individu (Böhm et al, 2006) en sluit daarmee 
aan bij het ideaalbeeld van de neoliberale volwassene. Het wordt 
zodoende hoger of minimaal gelijkwaardig geacht aan de vormen van 
collectief vervoer8

. Niet voorzien in de mogelijkheden voor individueel 
vervoer is hier eigenlijk geen optie. Dit werkt door in het beleid, maar 
evenzeer in de ontwerppraktijken. Individueel vervoer staat als fenomeen 
niet ter discussie het is in hoge mate sociaal-maatschappelijk 
geaccepteerd. De WD pleitte er zelfs voor om autorijden als recht op te 
nemen in de grondwet, dit wetsvoorstel heeft het echter niet gered 
(Oosterling, 2003( 
Een tweede, minder directe, wijze waarop het individualisme doorwerkt 
heeft betrekking op de grotere behoefte aan flexibiliteit. 'Naarmate de 
levenspatronen meer door individuele omstandigheden bepaald worden, 
hebben individuen steeds gevarieerdere bezigheden op verschillende 
locaties en neemt de noodzaak tot individuele mobiliteit toe.' 
(Tieleman, 1998: 92; zie ook: Urry, 2000; 2008). De druk wordt op deze 
wijze opgevoerd. De individuele vraag wordt in de geïndividualiseerde 
maatschappij een maatschappelijke vraag. 
De derde geïdentificeerde wijze waarop individualisme doorwerkt in de 
autoafhankelijkheid richt zich op de organisatorische mogelijkheden te 
voorzien in de verplaatsingsbehoefte. Niet het bezit van een 
vervoermiddel behoeft doorslaggevend te zijn voor de toegankelijkheid, 
eerder gaat het over de mogelijkheden die iemand heeft om te kunnen 
beschikken over het vervoermiddel (Cass, Shove ft Urry, 2005). Het 
netwerk van vrienden en familie van arme Fransen in de periferie van 
Parijs voorkomt dat men genoodzaakt is een auto aan te schaffen 
(Courtard et al, 2004). In de geïndividualiseerde samenleving is het 
sociale vangnet minder sterk en wordt vooral de rol die men zelf heeft in 
het voorzien in de behoefte benadrukt. 

Bevindingen 

De rol van het decor was het blootleggen van grotere maatschappelijke 
trends die ten grondslag liggen aan het regime. De uiteenzetting heeft 
zich beperkt tot het neoliberalisme, de cultuur van snelheid en de 
individualistische samenleving. Deze trends lijken aan te sturen op meer 
mobiliteit, richting de hypermobiele samenleving. Aan de andere kant 
lijkt de invloed van de ruimtelijke ordening te slinken. 
Er kunnen echter vraagtekens gezet worden van de waarde van deze 
trends tegenover andere bewegingen in de maatschappij die niet 
behandeld zijn. Zo lijkt er een groeiende bewustwording te ontstaan van 
de onhoudbaarheid van de huidige situatie. 
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Noten bij hoofdstuk Decor 

Het idee van de terugtrekkende overheid komt toch vooral alleen op papier tot 
stand. Het neoliberalisme is fundamenteel anders dan de laissez-faire van een eeuw 
geleden. De overheid geeft bewust vorm aan marktwerking, privatisering en uitbesteding. Er 
wordt werk verzet om de verzorgingsstaat af te breken. Het neoliberalisme kan in de 
praktijk het beste gezien worden als een herschikking, re-regulatie of herorganisatie van 
het politiek-economische bestel. Daarbij is de grens tussen overheid en markt veel minder 
scherp geworden. Marktpartijen verrichten overheidstaken en de overheid stelt zich op als 
marktpartij. Wanneer de overheid traditionele taken gaat uitbesteden betekent het nog 
niet dat de overheid kleiner wordt, hooguit de lijst met werknemers wordt korter. Kortom, 
de terugtrekkende overheid verdient een stevige relativering. (Chomsky, 1997; Ward Et 
England, 2007) 

Er bestaat weinig consensus rondom een definitie van het neo-liberalisme. Het 
lijkt ook een zinloze exercitie. Het neoliberalisme is niets, maar wordt voortdurend (Hajer, 
1996; Ward Et England, 2007). Hart (1997) waagt zich hier dan ook bewust niet aan en mijdt 
iedere vorm van een definitie. Wel bestaat er consensus over de kernelementen van het 
neoliberalisme: regionale competitie, het vermarkten (privatiseren) van alles (ook van 
datgene waar traditioneel geen marktpotentieel gezien werd), expansie van de markt in 
ruimte en tijd, vervagende grenzen tussen markt en overheid, focus op contracten, vrije 
handelsverdragen en organisaties en de de- of re-regulatie van de verzorgingsstaat. 
(Brenner Et Theodore, 2002; Harvey, 2005). Ward Et England identificeren vier gangbare 
benaderingen van het neoliberalsme: (1) als ideologische project met sterke hegemonie, (2) 
als politieke stroming en programma, (3) als vorm van staatinrichting en (4) als bestuurlijk 
of bestuurkundig principe. Er zijn boeken over vol te schrijven en daarom wordt er hier ook 
niet veel verder op ingegaan. 

In de neoliberale golfbeweging zijn ook veel ruimtelijke ontwerp- en 
planningsinstituten bij de overheid verdwenen. De afdeling ruimtelijke ordening bij veel 
gemeentes is ver uitgekleed. In plaats daarvan is er een rijk palet ontstaan aan grote en 
kleine commerciële ontwerp- en adviesbureaus. De gevolgen van deze verschuiving zijn tot 
op heden sterk onderbelicht gebleven. Een onderzoeksgroep rondom Maarten Hajer (UvA) 
tracht hier in de afgelopen jaren enige verandering in te brengen. Uit de uitgezette enquête 
blijkt dat werknemers bij commerciële bureaus meer gebruik maken van de auto, dan 
ambtenaren bij de overheid. Dat klinkt ook logisch, aangezien de commerciële adviseur 
naar verwachting meer en langere ritten maakt op een werkdag. Tevens kan op basis van de 
resultaten uit de enquête gesteld worden dat frequente automobilisten zich vriendelijke 
opstellen ten opzichte van op de auto georiënteerde ontwikkelingen. De combinatie van 
beide zorgt er mogelijk voor dat veel ruimtelijke ontwikkelingen 'zachter' zijn voor de auto 
of op z'n minst wordt de aanwezigheid van de auto minder ter discussie gesteld. Het is 
echter geenszins duidelijk hoe zwaar er aan deze relatie getild moet worden, daar er nog 
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veel factoren tussen de voorkeuren van de commerciële ontwerper en het uiteindelijk 
uitgevoerde plan aan te wijzen zijn. 

Het risicomijdende gedrag van de NS staat haaks op de innovatieve kracht die de 
markt vaak wordt toegedicht. De markt wordt vaak gezien als bron van innovatie. Dit staat 
volgens Chomsky (1997) haaks op de praktijk waarbij de grootste uitvindingen toch vooral 
voortkomen uit de beschermde omgeving onder vleugels van de overheid. 

De periode dat de Nederlandse overheid zich hard maakte voor het behoud van 
parallelle systemen, zoals de genoemde binnenvaart en treinen, wordt door Mom en Filarski 
aangeduid als de periode van 'ideologische maakbaarheid'. Dit impliceert dat de periode 
die hierop volgde, de periode van het neo-liberalisme, niet gepaard gaat met ideologische 
maakbaarheid. Dit streelt in tegen de haren van menig lkritisch auteur. Voor vele is het 
neoliberale project even idealistisch als de sociale egalitaire verzorgingsstaat. De ideologie 
stoelt nu echter op economische en libertaire grondslagen. (zie: Chomsky, 1997; Brenner Et 
Theodore, 2002; Hines, 2000; Klein, 2007; e.a.). 

6 Voorstanders van de vrije markt zijn tegenstanders van overheidssubsidies voor 
het openbaar vervoer. SEO stelt bijvoorbeeld dat de sociaal ongewenste gevolgen van het 
autogebruik hooguit een aanleiding kunnen vormen voor belastingsmaatregelen ter 
ontmoediging van het autogebruik, maar de ongewenste gevolgen kunnen geen 
investeringen in het openbaar vervoer legitimeren. (zie: KCOV, 2005) 

Het pleidooi voor meer banen bij Schiphol wordt ook steevast vergezeld met de 
belofte van meer banen bij Schiphol. 

In sterk collectivistische landen, zoals Singapore, wordt er overtuigend prioriteit 
gegeven aan het openbaar vervoer. 

Zie ook Cresswell (2006) voor de wijze waarop de Amerikaanse rechtspraak 
individuele gemotoriseerde mobiliteit tot recht heeft gemaakt. 



HET REGIME 

'Unless the content and implications of these implicit, cultural codes are 
made explicit and dismantled, the nature of the beast wilt outlive the 
temporary effects of interventions, no matter how welt intended.' 

- Jamshid Gharajedaghi (2006: 1 0) 

De mobiliteitsopgave 

Uitdagingen voor de verkeerskundige 

'In de praktijken waarbinnen mobiliteit wordt bediscussieerd gelden 
verschillende perspectieven, kennisclaims en belangenafwegingen.' 

- Peter Peters (2003: 56-7) 

Er bestaat geen objectief beeld van het belang van het Nederlandse 
mobiliteitssysteem. Er is geen consensus over het nut en de noodzaak van 
automobiliteit of de alternatieven. Noch, is er een eenduidig beeld 
binnen de maatschappij over welke problemen er gepaard gaan met de 
verreikende automobiliteit of de toename hiervan. Er bestaat ook geen 
prioriteitenlijst voor handelingen die benodigd zijn voor de aanpak van de 
veronderstelde uitdagingen. De meningen van autoliefhebbers en 
autohaters, van politici, burger en bedrijven, tussen de ministeries en tal 
van andere actoren lopen uiteen. In deze paragraaf wordt de opgave 
rondom mobiliteit benaderd vanuit het perspectief van de verkeer- en 
vervoersplanners, verkeerseconomen, verkeerskundigen en beleidsmakers 
bij het ministerie van verkeer- en waterstaat of soortgelijke afdelingen 
bij lagere overheden. De conclusies komen voort uit de uitgebreide 
literatuurstudie, de praktijkervaringen en de enquête1

• 

Binnen de wereld van de verkeersplanning lijkt een aantal thema's te 
spelen die centraal staan in de dagelijkse praktijk van de professionals. 
Het hoofdthema is doorstroming. Volgens Slinn, Guest & Matthews (2005) 
is het de taak van de verkeersingenieur om de beperkte capaciteit tot het 
maximum te benutten. Dit wordt later in het werk door de auteurs 
aangevul.d met andere taken als het voorzien in reiscomfort, het 
beperken van kosten en reistijd en het bevorderen van de 
verkeersveiligheid. Pel (2008) gaat hierin mee. Hij stelt dat het 
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uitgangspunt voor de verkeersplanners en ontwerpers het bevorderen van 
de doorstroming is met daarbij het behoud van aanvaarbare 
veiligheidsrisico's. Een beeld dat bevestigd wordt door de recente 'Nota 
Mobiliteitsaanpak' van V & W (2008) met de treffende ondertitel 'vlot en 
veilig van deur tot deur'. De Nota Mobiliteit van 4 jaar eerder kende als 
ondertitel: 'naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid' 
(V&W, 2004). 'Hun belangrijkste doel is het verkeer op een vloeiende en 
veilige manier van A naar B brengen.' (Hamers & Nabiele, 2006: 35). 
Volgens Banister (2008) liggen er twee principes ten grondslag aan de 
werkwijze van de verkeersdeskundigen. Ten eerste worden 
verkeersbewegingen gezien als een afgeleide vraag. De reis is niet het 
doel, de bestemming is het doel. De reis is slechts een middel om het 
doel te bereiken. Ten tweede gaat men ervan uit dat reizigers de 
gegeneraliseerde kosten trachten te minimaliseren. Of zoals in de ASW is 
te lezen: 'Het doel van een rit is om van de ene naar de andere plaats te 
komen. De rit zelf is alleen maar een middel daartoe. De tijd die ermee 
is gemoeid, wordt meestal als verloren tijd beschouwd. Als de rittijd 
extra lang wordt door het optreden van congestie, kan dit bovendien als 
een economische verliespost worden aangemerkt ' (CROW, 2004: 481 ). 
Deze gegeneraliseerde kosten bestaan uit reistijd en reisgeld. Veel van 
het werk uit de wereld van de verkeersplanning is gefundeerd op deze 
uitgangspunten, zoals ook blijkt uit het resterende deel van dit 
hoofdstuk. 

Afwegingen rondom infrastructurele planning wordt veelal afgeschilderd 
als een keuze tussen de economie en het milieu2 (Van der Stoep & Kee, 
1997; Metz, 2008; Backhaus, 2009). 'The problem tor policy is how to 
promate economie growth while reducing environmental impacts.' 
(Köhler, 2006: 292). Hierbij trekt de economie aan het langste eind 
wanneer er meer mobiliteitsgroei optreedt en zal het milieu baat hebben 
bij een vermindering van de verkeersbewegingen. Een opvallende 
afwezige bij deze afweging is de mens. Sociale aspecten worden in het 
verkeer sterk onderbelicht (Crawford, 2000; Boon, 2004). Daarmee staat 
ook autoafhankelijkheid niet op de agenda. De afweging tussen milieu en 
economie kan teruggevonden worden in de maatschappelijke kostenbaten 
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analyse (MKBA), een rekenkundig onderzoek naar de wenselijkheid van 
extra infrastructuur. In de MKBA is de winst voornamelijk economisch van 
aard. Tijdwinst wordt naar voren geschoven als belangrijkste argument 
voor uitbreidingen van het wegennet (Metz, 2008). Als verliesposten 
worden de kosten voor aanleg en onderhoud en het verlies voor het 
milieu opgenomen. De analyse ,kan gezien worden als exemplarisch voor 
de benadering van de mobiliteitsopgave en werkwijze van de 'rekenaars'. 
De MKBA blijkt in de praktijk van doorslaggevend belang te zijn voor het 
gevoerde beleid, dat wil zeggen dat de conclusies die voortvloeien uit de 
berekeningen, positief of negatief, het fundament vormen onder de 
politieke afweging (Savelberg et al, 2008). 

Het economische belang 

'Verwant met de gedachte dat mobiliteit werk, werk en nog eens werk 
betekent, is de gedachte dat bereikbaarheid voor de auto een 
economische must is.' 

- Lucas Reijnders (2000: 222) 

'Algemeen wordt aangenomen dat betere transportinfrastructuren het 
proces van kapitaalaccumulatie versnellen en dus de welvaart van eens 
stad of regio ten goede komen. Het geloof in infrastructuur als 
katalysator voor economische groei is groot, en politici zijn tevreden 
met de grote zichtbaarheid van nieuwe infrastructuren als symbool van 
lokale vooruitgang. Ze hopen hiermee de aandacht te trekken van 
potentiële investeerders.' 

- Baeten, Spitshoven & Atbrechts (1997: 31) 



In de benadering van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse of 
bredere opvattingen over mobiliteit zijn de groei van automobiliteit en 
economie tot synoniemen3

• Jo van Nuenen, de voorzitter van Transumo, 
het kennisinstituut voor de transitie naar duurzame 
mobiliteit benadrukt het belang van mobiliteit voor de 
economie: 'het is een van de pijlers van onze nationale 
economie'. Bedreigingen voor de mobiliteit 'tasten de 
concurrentiekracht van onze economie aan' (Transumo, 
2006: 1 ). De recente Nota Mobiliteitsaanpak kopt in het 
eerste hoofdstuk 'Doelbewuste keuzes nodig voor 
economische groei' (V&W, 2008: 14). De infrastructurele 
netwerken zijn 'de basis voor het succes van andere 
economische sectoren' (p. 15) is even verder te lezen. 
De metaforen die gebruikt worden maken duidelijk dat 
het niet alleen om verplaatsingen gaat, maar eerder 
mobiliteit, de verplaatsing beladen met betekenis. 
Centrale snelwegverbindingen vormen de ruggengraat of 
de aorta van de BV Nederland. Voertuigen worden tot 
het bloed dat door de aderen stroomt. Mobiliteit wordt 
tot smeerolie van de economie gemaakt (Baeten et al, 
1997; Avelino et al, 2007). Kortom, de visie op 
mobiliteit als aanjager van economische groei4 wordt 
breed gedragen, zoals ook in de citaten in het begin van 
deze paragraaf wordt gesteld. 
Vanaf het begin van de jaren negentig - de periode 
waarin men zich in de strijd tegen automobiliteit 
geleidelijk gewonnen geeft · wordt het economische 
belang van infrastructuur geleidelijk (nog) sterker naar voren geschoven 
binnen de ruimtelijke planning. 'Nederland distributieland' wordt de 
slagzin. De Rotterdamse haven en Schiphol worden tot 'Mainport' 
gekroond (Geels, 2007). De Randstad is niet langer een ruimtelijk 
concept, maar een economische topregio met eindeloze 
agglomeratievoordelen (Hajer & Zonneveld, 2000). De regio moet in 
internationaal verband kunnen concurreren . De verkeersplanners en ook 
stedebouwkundigen lijken deze opvatting geleidelijk aan te 

onderschrijven of zelfs aanmoedigen en stellen zich constructief op. Het 
'lijkt erop dat uiteindelijk de planners het hoofd in de schoot hebben 
gelegd en begonnen mee te zingen in het koor van de economische groei 

met bijpassende mobiliteit' (Mom & Filarski, 2008: 
393). 

De associatie tussen mobiliteitsgroei en economische 
groei wordt gevoelsmatig bijna maatschappij breed 
ondersteund door de sterk gegroeide welvaart in de 
afgelopen vijftig jaar die parallel liep aan de opkomst 
van de auto. Het instrument uit de neoklassieke 
economie dat in onze huidige maatschappij wordt 
gebruikt om de ontwikkeling van de economie te 
duiden, het Bruto Nationaal Product, pakt uitermate 
vriendelijk uit voor het autoverkeer [Bijlage 4]. Meer 
automobiliteit betekent een groei van het BNP, zonder 
dat dit een weerspiegeling behoeft te zijn van de 
ontwikkeling van de echte economie. Maar, omdat 
conventionele instituten alleen conventionele 
meetmethodes toepassen, terwijl er wel degelijk 
alternatieven voorhanden zijn, is men geleidelijk aan 
de groei van het BNP gaan associëren met economische 
groei (Lasn, 2002; van den Bergh, 2005). Daarnaast zijn 
autofabrikanten iconisch geworden voor onze moderne 
welvarende maatschappij (Shelter & Urry, 2000). 
Productieprincipes van Ford (de lopende band) en 
Toyota (het just·in·time principe) hebben een revolutie 

ontketend in de werkwijze van bedrijven die zich richten op het 
vervaardingen van producten. De industrie en diensten rondom het 
autosysteem, met wegenbouwers, garagebedrijven, fabrikanten, 
hulpdiensten, oliemaatschappijen, verzekeringen en andere activiteiten 
is in veel Westerse landen geworden tot voornaamste economische sector 
van het land (Urry, 2000). Autofabrikanten zijn de belangrijkste 
werkgevers voor veel regio's mede dankzij tal van toeleveranciers. Dit 
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belang wordt erkend door de overheid, hetgeen zich uit in 
kapitaalinjecties op het moment dat het de fabrikanten slecht gaat. 
De veronderstelde relatie tussen economische groei en mobiliteitsgroei is 
terug te voeren naar drie · onderling gerelateerde - vooronderstellingen, 
namelijk: 'tijd is geld' , 'snellere verplaatsingsmogelijkheden verbeteren 
de keuzevrijheid en daarmee de marktwerking' (Metz, 2008) en 'de 
mobiliteitsantwikkeling komt ten goede aan de werkgelegenheid' (Litman 
& Laube, 2002). Een snellere verplaatsing kan tijd besparen of meer 
keuzemogelijkheden bieden. Uit het neoklassieke gedachtegoed zijn 
zowel marktwerking als het besparen van tijd de basis voor economische 
groeimogelijkheden. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid toe 
door extra investeringen in voertuigen, accessoires, wegen en de olie
industrie. Automobiliteit is de panacee voor de economie. Op basis 
daarvan worden parkeerkosten laag gehouden, wordt er geïnvesteerd in 
extra rijbanen, parkeerplaatsen en wegen en wordt belastinggeld 
gebruikt voor het bekostigen van deze activiteiten (Litman & laube, 
2002). De economie is een maatschappelijk belang, dus (auto)mobiliteit 
wordt dankzij de associatie ook een maatschappelijk belang. 
Het is hierin niet relevant hoezeer de dominante opvattingen terecht 
zijn. Het gaat eerder om de reikwijdte en persistentie van dit 'geloof'. 
Wanneer de voornaamste actoren in het speelveld ervan overtuigd zijn 
dat zij handelen ten gunste van de economie dan zullen zij deze lijn 
blijven volgen. Hier is het Thomas-theorema van toepassing. Ongeacht of 
de situatie 'echt' of 'werkelijk' is, zijn de gevolgen werkelijk (Merton, 
1995). 

Het mobiliteitsprobleem 

'FUes op autowegen [. .. ]zorgen voor veel tijd- en dus welvaartsverlies.' 

-Gerard Marlet (1999: 11) 
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Uit het citaat van Marlet blijken een aantal dominante opvattingen. Ten 
eerste dat men tijd kan verliezen. Ten tweede dat de files voor 
tijdverlies zorgen. Ten derde dat tijdverlies gelijk is aan welvaartsverlies. 
In één zin wordt de file tot maatschappelijke uitdaging gemaakt. Het 
beeld dat Marlet voorstelt staat niet alleen. TNO berekende voor V&W 
(2008) dat de huidige filedruk in de Randstad tot een verlies van 1,2 
miljard leidt op jaarbasis. bit 'verlies' kan gemakkelijk verdubbelen in de 
komende jaren, wanneer er niet 'kordaat wordt opgetreden. De 
berekeningen tonen voor het ministerie van V & Waan dat 'het loont om 
te investeren in de robuustheid van het systeem'. Het is van 
maatschappelijk belang volgens het rapport. 
In de Nota Mobiliteit (2004), een toonaangevende overheidsnota op het 
gebied van mobiliteit in Nederland, worden drie keerzijden van mobiliteit 
genoemd. Dit zijn de tanende bereikbaarheid als gevolg van de files, de 
milieuvervuiling en de verkeersongevallen. Sociale uitsluiting en 
ongelijkheid, olieafhankelijkheid, ecologische fragmentatie en tal van 
andere aspecten blijven buiten beeld. Vooral het eerst genoemde 
probleem: 'de tanende bereikbaarheid als gevolg van de files', getuigt 
mogelijk van een eenzijdige of weinig doortastende benadering. Hierin 
worden direct een aantal koppelingen gemaakt alsof deze 
vanzelfsprekend zijn. Het fenomeen 'file' wordt in de regel vrijwel enkel 
toegeschreven aan autoverkeer, andere verkeerssoorten worden buiten 
beschouwing gelaten. De verminderde bereiikbaarheid is hier een 
probleem voor de automobilist. De file krijgt veruit de meeste aandacht 
van de drie genoemde problemen. 'Met de Nota Mobiliteit zet de 
overheid vooral sterk in op het bestrijden van de congestie. [ ... ]. De 
andere nadelen van de automobiele samenleving spelen een minder 
nadrukkelijke rol in de op stapel staande plannen.' (Harms, 2008: 18). 
Zodoende stelt Bonno Pel (2008: 1 ): 'The mobility problem is aften 
[ramed as a congestion problem, by politicians, entrepreneurs and the 
pubtic alike.' Om te ontdekken of Pel gelijk heeft werd in de enquête bij 
dit afstudeerwerk de volgende stelling getoetst: 'De files vormen het 
mobiliteitsprobleem nummer één' . 9% van alle ondervraagden was het 
hier 'helemaal mee eens'. Nog eens 39% koos voor 'mee eens'. Een hoge 
score gezien de potentiële veelzijdigheid van de problematiek. Een 



andere stelling, namelijk 'Tijd is geld, een goede doorstroming is daarom 
belangrijk', kon op nog meer steun rekenen 5

• Het idee dat de 
mobiliteitsdiscussie momenteel wordt opgehangen aan de filedruk lijkt 
daarmee, mede vanuit de enquête, deels bevestigd. Ook een 
inventarisatie van de voornemens van de politiek in Nederland leert dat 
het fileprobleem in Den Haag de meeste aandacht geniet van de 
mogelijke mobiliteitsproblemen. In het verkiezingsprogramma's van CDA, 
PvdA en de WD, traditioneel Nederlands grootste partijen, komt vanaf de 
jaren tachtig structureel het fileprobleem terug. Daarbij worden termen 
gebruikt als een 'nationale ramp', 'een onhoudbare toestand' of de file 
behoort tot de 'top tien van prioriteiten'. (Harms, 2008). Metaforen die 
hier gebruikt worden hangen samen met het idee van het economische 
lichaam en het bloed door de aderen. Er wordt gesproken over een 
'verkeersinfarct'. De file wordt gezien als het mobiliteitsprobleem 
(Baeten et al, 1997; Pellenbarg & van Steen, 2001: 506; Peters, 2003; 
Harms, 2008; Pel, 2008). Dit hangt natuurlijk sterk samen met het 'doel' 
van de verkeersdeskundige, namelijk het reduceren van de 
gegeneraliseerde kosten en het bevorderen van de doorstroming. De file 
is een doorn in het oog. 

'Wie de vraag stelt waarom we de file eigenlijk als probleem moeten 
zien, ontmoet in de regel onbegrip', volgens Peters. In zijn ogen 
verklaart het beeld dat men heeft van de auto de populariteit van de file 
als het mobiliteitsprobleem. 'De file is een anathema omdat mensen de 
auto zien als machine die hen juist tijd moet besparen.' (Peters, 2003: 
229). Hiermee wijst Peters impliciet op de sociale constructie van de 
technologie (cf. MacKenzie & Wajcman, 1999). Tijdverlies is een 
probleem, omdat de auto juist tijd moet besparen. De massamobiliteit 
van het individu zorgt voor de immobi liteit van het geheel en vlot is plots 
niet meer zo vlot. 
De berekeningen van het TNO geven het verlies op basis van theoretische 
tijdsbesparingen. Er zou geen sprake zijn van 1 ,2 miljrard verlies, 
wanneer er geen files zouden zijn. Daarmee kan men sterk twijfelen aan 
de mate waarin het 'verlies' dat TNO constateert reëel is. Vanuit 
historisch perspectief is de het oplossen van het fileprobleem illusoir 

(Jacobs, 1993; Weinstein, 2006; Vanderbilt, 2008). Het oude Rome kende 
reeds verkeersopstoppingen. Er zijn diverse meldingen van files in New 
York en Boston voor de introductie van de auto, evenals in het 
zeventiende-eeuwse Engeland. In de Haagse roman Eline Vere wordt al 
gesproken over een file bij het ingaan van de stad (Couperus, 1889 I 
1991 ). Files zijn een steevast onderdeel van het stedelijke leven (Jacobs, 
1993). En geen aspecifieke uitdaging van de laatste tijd, zoals sommige 
het voorstellen (cf. Rotmans, 2005; 2006; V&W, 2008). Het accepteren 
van de file lijkt echter geen optie te zijn. Voor de automobilist betekent 
dit een ontkenning van zijn 'rechten' (Newman & Kenworthy, 1992). 
Naast de relativering van het fileprobleem als onoplosbaar probleem 
wordt er door enkelen getwijfeld aan de prioriteit voor het fileprobleem 
vanuit andere perspectieven. Baeten, Spitshoven en Atbrechts (1997) 
wijzen op de groepen die dagelijks in de file staan. Veelal wordt de file 
gevormd door goedbetaalde, hoogopgeleide werknemers. Een groep die 
verder weinig te klagen heeft, maar wel de beste mogelijkheden 
voorhanden heeft om het onderwerp op de politieke agenda te zetten. De 
auteurs wijzen er daarom ook op dat het meest besproken probleem, niet 
per definitie het voornaamste probleem is. Daarnaast bestaat de file uit 
autorijders, daar dat slechts de helft van de bevolking betreft wordt de 
maatschappelijke relevantie verder afgezwakt door Baeten e.a., 
aansluiten in de rij met auto's is vaak nog een keuze. Mensen staan liever 
in de file, dan dat men wacht op bus of trein (Graham & Marvin, 2001 ). 
Vanderbilt (2008) wijst op de file als indicator voor succes. Het zijn de 
succesvolle regio's die last hebben van files. Pel (2008) wijst erop dat de 
file voor sommige partijen, zoals milieuactivisten, ook wordt gezien als 
de oplossing voor het mobiliteitsprobleem. 

Verkeersvei figheid 
Ook al krijgt de file, vooral op nationaal niveau, de meeste aandacht. Er 
is ook zeker aandacht voor andere aspecten. Verkeersveiligheid is een 
onderwerp dat al lang op de agenda staat. De verkeersveiligheid wordt 
doorgaans meetbaar gemaakt aan de hand van cijfers over het aantal 
verkeersslachtoffers, zie hiervoor bijvoorbeeld de internetsite van de 
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Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(www.swov.nl). Aan de hand van deze meetmethode gaat het de goede 
kant op met Nederland. Het aantal dodelijke slachtoffers is al een 
decennium beneden de duizend op jaarbasis en laat een dalende trend 
zien. Ook het aantal ziekenhuisopnames en medische behandelingen 
bewegen de gewenste kant op. Deze liggen momenteel op 18.000 
ziekenhuisopnames en een totaal van 100.000 gewonden op jaarbasis 
(Harms, 2008). Daarmee scoort Nederland internationaal bezien bijzonder 
goed. 
Deze conventionele duiding van de verkeersveiligheidssituatie geeft 
slechts een indicatie. Het verhult mogelijk nog meer. Het aantal 
slachtoffers, dodelijk en niet-dodelijk, vertellen vooral iets over de 
gemiddelde score van de verkeersonveiligheid. Het aantal slachtoffers 
kan teruglopen voor verbeterde kreukelzones, airbags en andere 
veiligheidsmaatregelen voor de automobilist. En terwijl het aantal 
bestuurders die slachtoffer zijn van een ongeval daalt, kunnen cijfers van 
kwetsbare verkeersdeelnemers gelijk blijven of zelfs stijgen (zie: 
www.swov.nl; Hamilton-Baillie, 2008). Nog belangrijker is het ontbreken 
van een kwalitatieve duiding van de verkeerssituatie. De opsommingen 
vertellen niets over het aantal automobilisten dat stopt voor een 
zebrapad of om de invoegende bus voorrang verlenen. Het zegt niets over 
de beleving van de verkeersveiligheid en agressief rijgedrag. 
De kwalitatieve aspecten van verkeersveiligheid werden in 1990 door 
Hiliman e.a. treffend in beeld gebracht in de studie naar de 
verkeersveiligheid van kinderen (Peters, 2003; Boon, 2004). Ongeveer 23% 
van de Nederlandse bevolking is onder de 18 jaar (Ekamper, 2003) en 
daarmee bij wet uitgesloten als bestuurder van een autovoertuig. Dat 
betekent dat minimaal een kwart van de Nederlandse bevolking 
aangewezen is op de alternatieven. Deze alternatieven staan onder druk. 
Hiliman e.a. wijzen erop dat het niet zozeer de verdienste is van de 
techneuten die wegen en auto veiliger maken, maar eerder van de mens 
die zich terugtrekt uit het gevaarlijke verkeer. De machine wordt niet 
aangepast op de mens, maar de mens past zich aan op de machine, 
volgens de onderzoekers (Peters, 2003). 
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Verlies aan mobiliteit van kinderen (7 - 11 j) 

Kinderen toegelaten om: 
• zelfstandig de straat over te steken 
• zelfstandig het OV te gebruiken 

te fietsen zonder begeleiding 
7 en 8 jarige die alleen naar school reizen 

1971 1990 

75% 50% 
50% 14% 
67% 25% 
80% 9% 

Tabel 1: De mobiliteit van kinderen is drastisch verslechterd. Bron: 
Hiliman et al (1990) aangehaald in Boon, 2004 

In de Verenigde Staten zijn soortgelijke cijfers te vinden. Terwijl in 1969 
nog de helft van alle kinderen met de fiets of te voet naar school gingen 
was dit in 2007 nog slechts 16% (Vanderbilt, 2008). In 1974 gingen 
kinderen in Nederland zelfstandig naar school bij een gemiddelde leeftijd 
van 6 jaar. In 2003 was de gemiddelde leeftijd gestegen naar 9 jaar 
(Standhardt, 2009). Veel meer cijfers voor de Nederlandse situatie zijn er 
niet beschikbaar, maar de Nederlandse stichting 'Kinderen Voorrang!' 
onderschrijft dat de hiervoor geschetste bredere trend ook opgaat voor 
de Nederlandse situatie (Peters, 2003). Deze ontwikkeling getuigt van een 
vorm van sociale uitsluiting. Kinderen worden sterk beperkt in hun doen 
en laten. In 1978 werd reeds gewaarschuwd voor het groeiende 
autoverkeer bij scholen door de Vereniging voor de Bescherming van 
Voetgangers (nu onderdeel 3VO). Op posters verscheen een neerwaartse 
spiraal met daarin de tekst ' ... steeds meer moeders brengen hun kind 
met de auto naar school, want de omgeving van de school wordt steeds 
gevaarlijker, omdat steeds meer moeders hun kind met de auto naar 
school brengen .. .'. (Bach, 2006). 

Het is opvallend te zien dat verkeersveiligheid ook in verband gebracht 
wordt met doorstroming. Dankzij Postbus 51 zijn er spotjes op de 
televisie rondom de campagne 'van A naar Beter', hierin wordt andere 
mensen aangeleerd om in geval van een ongeval niet te blijven staan in 
shock, maar wanneer mogelijk door te rijden naar de eerst volgende 



afslag. Dit natuurlijk om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. 
Ongevallen worden ook uitgedrukt in tijd- en welvaartsverlies. Dit 
gebeurde al in de jaren vijftig door de ANWB. Verkeersongevallen werden 
gekenschetst door de vereniging als bedrijfsongevallen (Provoost, 1996). 
Ongevallen in voorname doorgaande wegen zorgen voor 
verkeerstremmingen, die weer leiden tot welvaartverlies. Het voorkomen 
van ongevallen wordt tot een economisch belang gemaakt. V&W (2006) 
rekent voor dat verkeersongevallen in 2003 hebben geleid tot 125 miljoen 
euro verlies, als gevolg van de files die door de ongevallen zijn ontstaan. 
Over de periode van 1997 tot 2003 is er zelfs sprake geweest van een 
stijging van 20% op deze verliespost, volgens het ministerie. Soms lijkt 
het er sterk op dat verkeersveiligheid nagestreefd wordt met het oog op 
efficiëntie in plaats van het voorkomen van menselijk leed. 

Milieu 
Het wordt breed erkend dat autoverkeer milieuoverlast veroorzaakt. De 
consensus voorbij deze constatering ontbreekt echter. Milieuaspecten 
komen niet in een standaardpakket. Doorgaans wordt er ingezoomd op de 
'externaliteiten' van het autogebruik. De slechte eigenschappen van het 
autogebruik worden doorvertaald naar de negatieve gevolgen voor het 
milieu. Aandacht gaat daarbij uit naar bijvoorbeeld de gemiddelde C02-
uitstoot of de uitstoot van fijnstof per gereden kilometer. Vanuit dit 
perspectief is het verkeer verantwoordelijk voor een aandeel van 20 tot 
25% in de nationale (02-uitstoot, 90% daarvan komt op rekening van het 
gemotoriseerde wegverkeer. Minder autokilometers is winst, meer 
autokilometers is verlies. Naast uitstoot is er soms ook aandacht voor 
zaken als hinderlijke koplampen, geluidsoverlast en, bij zwaar verkeer, 
voor trillingen. 'Het gegeven dat de laatste wilde otter in Nederland 
onder een auto aan zijn einde kwam of dat in 1999 550 dassen werden 
overreden is toch vooral iets voor een quizvraag. ' (Reinders, 2000: 214). 

Net als bij de verkeersveiligheid wordt ook op basis van 
milieugerelateerde argumenten ingezet op betere doorstroming. Files 
zorgen niet alleen voor tijdverlies, maar ook voor onnodig veel 

schadelijke uitstoot. Daarom wordt het nog evidenter het fileprobleem 
aan te pakken, zoals ook te lezen in de Nota Mobiliteitsaanpak: 'Op 
milieugebied is de verwachting dat een betere doorstroming op de weg 
[. .. ] zal leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit.' (V&W, 2008: 
37) . En enkele regels verder staat te lezen dat investeringen in de 
doorstroming in potentie een positief effect hebben op de C02-uitstoot 
(p .37). Milieuproblemen worden gereduceerd tot fijnstof en C02-uitstoot, 
men heeft de overtuiging dat een betere doorstroming ten goede komt 
aan het 'milieu'. Ten einde deze betere doorstroming te bereiken is het 
geoorloofd te investeren in maatregelen tegen verkeersopstoppingen. 
Daarmee is het ook geoorloofd om zelfs te investeren in het voorzienende 
netwerk als drager van de bron van de problematiek, de auto
infrastructuur (cf. V&W, 2008). 
In Utrecht viel het College van B&W in 2009 op dit onderwerp. In aanloop 
naar de nieuwe strengere Europese wetgeving rondom fijnstof moesten 
B&W het eens worden over het actieplan. In het actieplan was de aanleg 
van een nieuwe ontsluitingsweg opgenomen. De ontsluitingsweg werd 
door verkeersplanners en milieudeskundigen nodig geacht om te voldoen 
aan de nieuwe regelgeving . Als tweede voorbeeld hierbij kan ook gekeken 
worden naar de publicatie van de gemeente Tilburg (2005) rondom de 
fijnstof-problematiek. In de publicatie, genaamd 'Tilburg klaart de 
lucht', worden de maatregelen tegen luchtvervuiling door het wegverkeer 
behandeld. De oplossingen die worden aangedragen voor het behalen van 
Europese richtlijnen rondom fijnstof worden onderverdeeld in drie 
groepen: verbeterde doorstroming, schoon openbaar vervoer en schoon 
vrachtverkeer. De optie van het verlagen van de intensiteit past niet 
binnen het Tilburgse beleid, het 'sluit niet aan bij het Tilburgse Verkeer 
en Vervoerplan (TVVP), waarin juist sprake is van een toename van het 
personen- en goederenvervoer.' (p. 18). Het verbeteren van de 
doorstroming wordt daarentegen kansrijk geacht. De nieuwe wegen 
worden ook verdedigd vanuit dit perspectief. De 'aanleg [van de] Noord
West tangent is belangrijk voor de luchtkwaliteit in de stad.' (p. 20). 
Niet het aantal voertuigen lijkt zodoende het probleem te zijn voor de 
stad, eerder is de gebrekkige doorstroming het struikelblok. 
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Snel 

De tijdmachine 
Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat de auto in 90% van de 
gevallen minimaal 2 maal zo snel is als het openbaar vervoer bij 
verplaatsingen langer dan 5 kilometer. Dat is inclusief het 'tijdverlies' 
door files en opstoppingen voor de automobilist. Slechts sporadisch is het 
openbaar vervoer sneller (Bakker & Zwaneveld, 2009) 6

• Dit is niet altijd 
zo geweest, in het verleden was het openbaar vervoer mogelijk twee 
keer zo snel als de auto (Martens & van der Meer, 2009). De verandering 
kan niet enkel worden verklaard uit de technologische versnelling. De 
snelheid dankt de auto slechts ten delen aan zijn motorblok. Eerder werd 
toegelicht dat mobiliteit wordt geproduceerd door tal van factoren en 
het is niet louter een technische aangelegenheid (zie: Toegankelijkheid, 
p.29). Snelheid is evenzeer een product dat tot stand komt door 
meerdere materiële en immateriële elementen (Peters, 2003). De 
technologische versnelling is slechts een van de elementen hierin. De 
auto moet niet alleen beschikken over de motorcapaciteit om bepaalde 
snelheden te halen, hij moet ook uitgerust zijn met goede remmen en 
voorzieningen zoals airbags en kreukelzones om de gevolgen van een 
onvrijwillige stop in de vorm van een ongeluk te beperken. Auto's zijn 
uitgerust met alle gemakken op de risicovolle snelle verplaatsingen te 
mitigeren, zoals vergaande geluidsisolatie, een airco die voorkomt dat 
het raam open moet voor klimaatbeheersing, GPS-systemen voor route
informatie en andere geïntegreerde technieken (Urry, 2000; 2006). Tot zo 
ver kan de autofabrikant de eer opstrijken voor de snelheid, maar de 
opsomming gaat verder. 
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de bestuurder van het voertuig. 
De bestuurder is niet iemand die achter het stuur kruipt, maar hij of zij is 
hier toe opgeleid door instructeurs, ouders of computerspellen. De 
bestuurder moet over enige ervaring beschikken om succesvol de reis af 
te ronden. De automobilist moet over enig concentratievermogen 
beschikken, goede ogen en vaste handen. De bestuurder moet gerechtigd 
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zijn om het voertuig te besturen en beschikken over het getuigenschrift 
daarvan in de vorm van het rijbewijs. Op deze wijze komt de bestuurder 
mogelijk evenveel eer toe als de techniek7

• 

Buiten de auto gaat de versnelling verder. Snelheid bestaat evenals de 
verplaatsing uit een heterogene orde van materiële en immateriële 
elementen. De rol die verkeerskundige, technici en planners, hierin 
spelen wordt uitgewerkt binnen dit onderdeel van de scriptie, genaamd 
'snel'. Er :zal duidelijk worden gemaakt dat de auto geen tijdmachine is, 
maar tot tijdmachine gemaakt wordt. 
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Grafiek 9: Verhouding tussen reistijd met de auto en het openbaar 
vervoer bij ritten van 5 km en verder. In 90% van de gevallen is de auto 
minimaal 2 maal zo snel als het OV. Een belangrijk element bij 
autoafhankelijkheid. Bron: Bakker ft Zwanenveld, 2009 
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Grafiek 10: De relatie tussen rijsnelheid in kilometers per uur en 
minimale benodigde oppervlakte in vierkante meters per voertuig 
volgens de conventionele verkeersplanning. 

Verkeerskundige hanteren een principe dat 'ontwerpsnelheid' heet. Als 
definitie hierbij geeft de ASW (CROW, 2004): 'Gekozen snelheid die 
maatgevend is voor de vormgeving van de weg en de ontwerpelementen, 
zodat bestuurders van voertuigen, indien niet gehinderd door het overige 
verkeer, bij die snelheid veilig en comfortabel kunnen rijden.' (p.19). Bij 
iedere gekozen snelheid past, volgens deze benadering, een type weg 
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met specifieke eigenschappen. Wegen worden breder ontworpen voor 
hoge snelheden, daar er voor het vertrouwen en de veiligheid van de 
automobilist een ruimere redresseerstrook8 en een grotere vetergang9 

wenselijk wordt geacht. Ook de afstand met de voorganger wordt - in 
theorie - groter. Hierbij wordt de 2 seconden regel gehanteerd. Twee 
seconden bij een snelheid van 30 km/ h betekend een afstand van 17 
meter, bij 120 km/h is dit al 67 meter. Door de groeiende breedte en 
lengte verhoudt het voorgeschreven benodigde oppervlak zich (licht) 
exponentieel ten opzichte van de snelheid. Hoge snelheden betekenen 
zodoende een aanzienlijk ruimtebeslag. [Grafiek 10] 
Niet alleen worden wegen die ontworpen zijn voor hoge snelheden, die 
we voor het gemak even zullen aanduiden als 'snelle wegen', voorzien 
van voldoende ruimte, de wegen worden helemaal gladgestreken. 
Hinderlijke objecten, als bomen en verkeersborden, worden op een 
veilige afstand geplaatst, hinderlijke belemmeringen, zoals overstekende 
voetgangers of spelende kinderen worden geweerd. Het microreliëf wordt 
weggewerkt en de weg wordt voorzien van een hoogwaardige asfaltlaag. 
De snelle weg krijgt een snel profiel. Snelle wegen vereisen dat er veel 
afstand is tot aanliggende bebouwing. Bomen en lantaarnpalen worden 
ritmisch langs de weg geplaatst. Sloten, geluidschermen en vangrails 
bakenen het wegdomein af. De bochten worden zoveel mogelijk 
vermeden. 
Niet alleen voor snelwegen, maar ook voor buurtwegen geldt dat de 
vormgeving wordt bepaald door een groot aantal samenhangende 
factoren. Frisby (2003) geeft een historisch georiënteerde verhandeling 
over de langlopende discussie binnen de stedebouw rondom rechte en 
kromme straten. Hierbij maakt Frisby duidelijk dat de keuze voor een 
bepaald type straat een constellatie van meerdere ontwerpopvattingen 
is. De redenering dat een rechte straat de uitdrukking zou zijn van een 
technische en een kromme straat van een esthetische benadering is een 
te eenvoudige voorstelling van zaken, beide opvattingen beïnvloeden het 
ontwerp. Beide type .straten oefenen ook invloed uit op de 
verkeerscirculatie. Onderzoek (Crane, 1996; Dunham-Jones, 2001; 
Baarnet ft Crane, 2001) laat zien dat strakke geometrische 
stratenpatronen het autoverkeer bevoordelen ten opzichte van 
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bijvoorbeeld wandelen. Rechte straten dragen mogelijk ook bij aan 
hogere snelheden, maar dit hangt sterk samen met de rijbaanbreedte, 
het op straat parkeren, de straatwand en andere zaken. In veel 
Amerikaanse suburbs zijn de gebogen straten juist extra breed en 
ingericht voor mensen met obstakelvrees, in dergelijke gevallen gaat het 
principe van de remmende straat niet op. 
De strijd tussen rechte en kromme straten lijkt voorlopig te zijn beslist in 
het voordeel van de rechte straten. Cijfers ontbreken, maar de plannen 
gepubliceerd in de jaarboeken 'Landschapsarchitectuur en stedenbouw in 
Nederland' over de jaren 99 - 01 en 01 - 03 geven een eenzijdig beeld van 
nieuwe stadsuitleg en stedelijke herstructurering aan de hand van de 
'neo-rationele' stijl met rechte lijnen en hier en daar een speelse twist. 
De gekromde straat is 'uit' (zie ook: Broer, 2007). 

Ontmoetingen 
Ook de ontmoetingen, of confrontaties, tussen de verschillende 
verkeerssoorten spelen een essentiële rol bij het ontwerpen van snelheid. 
Het gaat hier veelal om de relatieve snelheid: het autovoertuig ten koste 
van de andere verkeersdeelnemers. De voorrangssituaties, 
verkeersregels, het rijbaanprofiel en de afstemming van de 
verkeerslichten bepalen hier de snelheid. Om met dit laatste te 
beginnen, er zijn bijvoorbeeld in tal van steden zogeheten 'groene 
golven'. De groene golf zorgt voor een constante rijsnelheid van het 
verkeer op een bepaald tracé. De verkeerslichten springen 
achtereenvolgens op groen wanneer de streefsnelheid nageleefd wordt, 

Afbeeldjng 13: De 8 afbeeldingen maken duidelijk dat het 'ontwerpen 
van snelheid' verder reikt dan enkel de rijbaan. leder type weg wordt 
vergezeld met een corresponderende omgeving. 
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Eventueel wachtende 
fietsers die doorgang 

blokkeren 

De totale afstand voor 
deze bocht pakt 

aanzienlijk slechter 
uit voor de fietser 

Verkeer van rechts 
heeft voorrang 

Knop: Groen licht aanvragen 
....---- Tweede keer wachten 

Afbeelding 14: Standaard kruispunt, zoals ook wordt aanbevolen door de 
ASW, met aanzienlijke nadeler:1 voor de fietsers (die linksaf willen) 

Verkeer van rechts 
heeft voorrang 

Knop: Groen licht aanvragen 
Eerste keer wachten 

Auto heeft een voorsorteervak 
De fietser niet en zit mogelijk 
tussen het doorgaande verkeer 
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deze streefsnelheid is gelijk de maximum snelheid die geld op het tracé. 
De groene golf komt tegemoet aan de wens voor doorstroming. Het 
energieverbruik kan, afhankelijk van het aantal en de intensiteit op de 
dwarsstraten, 2 tot 50 procent worden teruggebracht (CROW, 2004). 
Onder de noemer van de veronderstelde milieuwinsten worden dergelijke 
groene golfen ingericht, dat op deze wijze het autorijden bijzonder 
aangenaam wordt gemaakt en zijn concurrenten achter zich laat lijkt 
geen rol te spelen in de overwegingen. Fietsers en voetgangers kennen 
geen groene golf. 'Het is nog steeds de voetganger of de fietser die bij 
het verkeerslicht groen moet aanvragen, niet de automobilist, zelfs op 
plaatsen waar er meer fietsers dan auto's zijn' (Peeters, 2000: 126). Ook 
fietsen kost energie, energie die verloren gaat wanneer er geremd moet 
worden. 
Ook de wachttijd en de lengte van de periode met groen licht spelen een 
rol bij de snelheid van het verkeer bij verkeerslichten. In Afbeelding 14 
wordt duidelijk gemaakt hoe de inrichting van een kruispunt de snelheid 
van twee verschillende verkeersdeelnemers, een auto en een fietser, 
beïnvloed aan de hand van een simpele bocht naar links. Het 
weergegeven kruispunt is geen bijzonder geval. Tal van dergelijke 
kruispunten worden in de ASW (2004), het ontwerphandboek voor 
verkeerskundigen, onschuldig gepresenteerd als wenselijke of gangbare 
oplossingen. Ze worden voorgedragen als voorkeursalternatief bij 
bepaalde verkeersstromen en situaties. 

'Snel en langzaam verkeer moet je zoveel mogelijk van elkaar scheiden'. 
Deze stelling uit de enquête bij voorliggend onderzoek kon rekenen op 
een overwegend positieve respons [Bijlage 1], ondanks het feit dat het 
redelijk scherp gesteld is. De stelling slaat terug op de moderne versus de 
organische ontwerpstijl voor verkeer. 
'In de moderne stijl wordt het probleem van het kruisen van meerdere 
snelheden opgelost door dit kruisen zoveel mogelijk te voorkomen' 
(Peters, 2003: 183). De verschillende verkeersdeelnemers krijgen hun 
eigen wegvak. Wandelaars worden in woon- en buurtstraten veelal 
gedirigeerd naar een trottoir. Fietsers worden al snel gescheiden van het 
autoverkeer als de snelheid richting de 50 km/h gaat, mits de rijbaan 
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voor het autoverkeer dan nog voldoende ruim kan blijven. Maar ook 
gemotoriseerd verkeer onderling 1kent een verkeersscheiding. Tractoren 
en brommers zijn niet welkom op de autoweg of snelweg. Op veel 
snelwegtrajecten geldt een inhaalverbod voor tragere voertuigen. In de 
rondwegen om steden wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
tragere, zoekende, voorsorterende en uitvoegende bestemmingsverkeer 
en het doorgaande verkeer. Zie bijvoorbeeld de snelwegen om 's
Hertogenbosch en Eindhoven. Bij kruisingen wordt, in de moderne 
traditie, voorzien in aparte verkeerslichten voor de verschillende soorten 
verkeersdeelnemers, maar kruisingen worden bij voorkeur vermeden door 
tunnels, hekwerken en bruggen. De gegeven beschrijving van de moderne 
stijl van het maken van verkeersantwerpen sluit in hoge mate aan met de 
huidige inrichting van de ruimte. De verkeersscheiding is dominant in de 
praktijk. 
De climax van de verkeersscheiding ligt waarschijnlijk in de jaren zestig. 
Bekend is het werk van Colin Buchanan uit 1963. Buchanan en zijn de 
verkeerscommissie die door hem werd geleid stelden in hun rapport 
'Traffic in Towns' een strikte verkeersscheiding voor. De publieke ruimte 
vervult twee verschillende rollen, een verkeersfunctie en een sociale 
functie. Deze rollen moeten gescheiden worden wanneer het 
verkeervolume toeneemt, is de strekking. De moderne stad was in het 
voorstel letterlijk voorzien van eigen lagen voor de verschillende 
verkeerssoorten. Het maaiveld was tot vrije ruimte voor het autoverkeer 
geworden. Uitgebreide netwerken boven het maaiveldniveau waren voor 
langzaam verkeer en sociale interactie (Ward, 2002; Bach, 2006). Het 
rapport werd door het Britse ministerie van verkeer goed onthaald. In de 
nota 'Roads in urban area's' uit 1966 was te lezen: 'Traffic segregation 
should be the keynote of modern rood design' (uit: Hamilton-Baillie, 
2008). Het meest consequent doorgevoerde voorbeeld in de Nederlandse 
praktijk is de Amsterdamse Bijlmer. Hier werden de autoverkeerswegen 
opgetild van het maaiveld. Onder de wegen was een vrij doorlopend 
groen tapijt, zoals de architecten als Le Corbusier dit hadden bepleit 
(Bach, 2006). 
Voor Peeters (2000) staat de scheiding van verkeerssoorten vooral ten 
dienste van de auto. Alles wordt aangewend om ervoor te zorgen dat het 



autoverkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt van het langzamere 
verkeer. Dit brengt hem tot de 'provocerende stelling dat de roep naar 
meer fietspaden en veilige stoepen voor voetgangers, in feite één van de 
meest perfide varianten is van het impliciete autodenken.' (p. 120). 

Parkeerafstand 
De snelheid wordt niet enkel gemaakt gedurende de reis, ook het 
vertrekpunt en de bestemming spelen hierbij een grote rol. De belofte 
van de auto, de belofte van vrijheid en snelheid die de auto biedt in het 
verplaatsen, moet ook vertaald worden naar de mogelijkheid te stoppen 
met de verplaatsing waar en wanneer men wil. Parkeerplaatsen moeten 
rijkelijk voorhanden zijn (Henderson, 2009). Alleen op deze wijze biedt 
de auto de naadloze verbinding van deur tot deur, een kwaliteit die 
veelal toegedicht wordt aan het voertuig (Steg & Kalfs, 2000). Een 
kwaliteit die het voertuig voor velen aantrekkelijker maakt ten opzichte 
van veel openbaar vervoersvormen, zoals de trein en bus (Shelter & Urry, 
2000) . Hierbij moet ingezien worden dat het geen kwaliteit is van de 
auto, noch van zijn bestuurder. Het systeem zorgt voor deze kwaliteit en 
de legitimatie ervan, omdat er overal parkeerplaatsen voor de deur 
aanwezig zijn en nodig worden geacht. Als dit niet zo zou zijn zou het 
argument van de 'naadloze verbinding' niet opgaan. 
Ontwerpers werken veelal argeloos mee aan dit systeem. De praktijk laat 
zien dat het idee van de auto als vervoermiddel van deur tot deur 
namelijk stand houdt. 'Omdat de auto in onze contreien nog steeds door 
zowel ontwerpers als opdrachtgevers hoofdzakelijk als een van deur-tot
deur-vervoermiddel wordt beschouwd, is het aantal pogingen om bij de 
(her)aanleg van wijken en straten af te wijken van de klassieke patronen 
beperkt.' (Peeters, 2000: 125). Veel woon-, werk- en 
recreatiebestemmingen zijn voorzien van parkeergelegenheid op relatief 
korte afstand10

• De climax van bereikbaarheid van deur tot deur leek te 
zijn bereikt met de drive-in woning van de jaren zestig, maar veel 
appartementencomplexen die momenteel worden gerealiseerd kennen 
een parkeerkelder met plek voor een of meerdere auto's van de 
bewoners. Het parkeren nabij winkels en diensten wordt bevorderd door 

de daar gevestigde ondernemers. Bereikbaar is men met voldoende 
parkeergelegenheid voor de deur. RO-professionals lijken ervan overtuigd 
dat het parkeren voor, of soms zelfs achter de deur wenselijk of goed is. 
In de eerder genoemde enquête wordt dit bevestigd 11

• 

'Auto' -matisch ontwerpen 
Jane Jacobs (1993) stelt dat de auto beter op zijn wenken bediend wordt 
omdat de 'wensen' van de auto nu eenmaal gemakkelijker inzichtelijk te 
maken zijn, dan de wensen van mens of stad. Met dit idee gaat Kris 
Peeters (2000) aan de slag, wanneer hij stelt dat de maten van de auto 
de maten van het ontwerp zijn geworden. Niet alleen worden 
boogstralen, parkeervakken en rijbanen aangepast aan de wensen van de 
auto, ook straatmeubilair, als bloembakken, paaltjes en verkeersborden 
vertonen verwantschap met de maten van de auto. Peeters gaat verder. 
Hij noemt de gangbare wijze van werken het 'van-binnen-naar-buiten 
ontwerp'. Hierbij wordt in eerste instantie de rijbaan ingepast en 
vervolgens de benodigde parkeerplaatsen. De restruimte wordt verdeeld 
onder de overige gebruikers van de straat en wordt mogelijk ingericht 
met groen. Wanneer de restruimte beperkt is zullen fietser of voetganger 
moeten inleveren. Deze benadering herkennen ook Kroeze en Ligtermoet: 
'De klassieke verkeersontwerpers, die starten bij het autoprofiel en 
voldoende, ruime parkeerplaatsen ' (2002: 39). 
De ontwerpvolgorde die het autoverkeer de prioriteit verleent wordt niet 
enkel toegepast als het gaat om het ontwerp van straten, ook het 
stedebouwkundige ontwerp op buurt- of wijkniveau kan getuigen van een 
'auto-eerst-principe'. Bij een karikaturale versie van een dergelijke 
benadering wordt er in een vroeg stadium van het ontwerp al nagedacht 
over de invulling van de ontsluitingsstructuur voor de auto. Wanneer de 
auto-infrastructuur op papier zo goed mogelijk is ingetekend volgen 
andere aspecten. Langs de hoofdaders worden supermarkten, 
sportvoorzieningen, kantoren, medische centra en andere drukbezochte 
locaties geplaatst. Alle zo goed mogelijk voorzien van een ontsluiting. De 
minder goed bereikbare locaties worden ingevuld met woningen met op 
de centrale plekken basisscholen. De locaties die op het einde van de 
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hiërarchie van het wegennet liggen blijven over voor het buurtgroen en 
de ruimere kavels. Tot slot wordt er nagedacht over de inpassing van de 
fietsstructuur en de voetgangersroutes. Eventueel wordt er ook nog 
gekeken naar de mogelijkheden voor het openbaar vervoer. Dat is de 
uiterste vorm van autogericht ontwerpen. 
De tegenhanger van een benadering waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
het autoverkeer is een bottorn-up werkwijze. Er wordt begonnen met de 
routes en de bestemmingen voor de zwakkere verkeersdeelnemers. Bij 
OV-knooppunten en haltes wordt gezocht naar mogelijkheden voor 
verdichting en worden andere belangrijke bestemmingen, zoals kantoren 
en supermarkten gesitueerd. Het plannen van de autowegen en het 
vaststellen van de profielen daarvan vinden pas op het einde van het 
proces plaats. Deze ontwerpvolgorde wordt ook wel 'het omgekeerde 
ontwerp' genoemd, omdat het min of meer impliceert dat de 
tegenhanger de standaard is (Bach, 2006). 

Afbeelding 15: Karikaturale voorstelling van het verkeerskundige 
ontwerp, waarbij de weg eerst vrij gemaakt wordt van obstakels om 
vervolgens het minimaal benodigd geachte wegprofiel in te passen en de 
bijhorende parkeervoorzieningen. De overige ruimte is voor de 
verkeerskundige 'restruimte'. 
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Afbeelding 16: V.l.n.r. Apeldoorn, Breda en Den Bosch. Drie willekeurig gekozen steden met de 
situatie in 1989 (boven) en 14 jaar later in 2003 (onder), met in het rood de stadsuitbreidingen in 
de tussenliggende periode. De uitbreidingen laten een voorkeur voor snelwegopritten zien. 
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Drive-in stedebouw 

'Snelwegen vormen niet langer de randen van de steden, het is eerder 
omgekeerd: de binnenstad is de moeilijk bereikbare rand van de 
snelweg.' 

- Tijs van den Bocmen (2002) 

Het rijkswegenplan uit 1927 voorzag in een netwerk van hoofdwegen die 
door de steden lopen. Het idee was om twee systemen op elkaar aan te 
laten sluiten, het autosnelwegennet met de lokale verkeersaders. 'De 
botsing van twee systemen met ieder een eigen schaal, maat en 
verkeerscapaciteit leidde onvermijdelijk tot problemen.' (Provoost, 1996: 
23). Veelal betekende een capaciteitsuitbreiding van het lokale netwerk 
in de stad de sloop van vele gebouwen, een groot ruimtebeslag, weinig 
uitbreidingsmogelijkheden en een behoorlijke overlast voor de stedelijke 
bevolking. De stad bood als het ware weerstand en bepaalde mede het 
traject van de nieuwe rijkswegen. Na de Tweede wereldoorlog worden 
dan ook wegen om de stad heen gepland. Dankzij deze keuze beschikken 
veel Nederlandse steden over een hele of halve rondweg om de stad, een 
directe aansluiting met de rest van Nederland. (Provoost, 1996). De 
groeiende dominantie van het autoverkeer heeft er voor gezorgd dat de 
locatie ten opzichte van de snelweg een serieuze vestigingsfactor werd. 
Bewoners en bedrijven zitten graag dicht bij de hoofdader van het 
autoverkeer. De best bereikbare locaties met de auto zijn het meest 
populair. De verschillen in bereikbaarheid zijn tot 64% een verklaring voor 
de prijsverschillen (R2 = 0,64) (Marlet, 1999). 
Er is in het stedelijke landschap een voortdurende trek te zien in de 
richting van de best bereikbare locaties. De aanvankelijke afstand die de 
snelweg bewaard had ten opzichte van de stad is in de afgelopen 
decennia vervaagd. Dit fenomeen wordt binnen deze scriptie omschreven 
als 'drive·in stedebouw'. 
'Het stedelijk gebied groeit richting de snelweg' (Hamers & Nabielek, 
2006: 80) zo is ook te lezen in de publicatie 'bloeiende bermen' van het 
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ruimtelijk planbureau. Hierin wordt het 'gevoel' dat verstedelijking en 
snelwegen een correlatie vertonen bevestigd met concrete cijfers. Het 
totale aantal arbeidsplaatsen steeg over de periode 1996 - 2004 met 19% 
in Nederland. Het totale aantal arbeidsplaatsen in het 'zicht' (op 1800 
meter) van de snelweg kende een twee maal zo grote stijging (38%). Ook 
bij knooppunten en afslagen was een aanzienlijk verschil te zien met het 
gemiddelde. 
Het gevolg van 'drive·in' stedebouw voor de mobiliteitsantwikkeling is 
evident. Wanneer de ruimtelijke ontwikkelingen zicht oriënteren op 
autoverkeerswegen bevoordelen ze daarmee de auto boven andere 
vervoerswijzen. De afstand tot de eerste snelwegoprit is mogelijk 
dichterbij dan bijvoorbeeld het centrale treinstation. De afstanden voor 
een fietstocht naar het centrum groeien en de fietser is niet welkom op 
de snelweg. 



Wegnemen van de weerstand 

Dupuy (1999) stelt dat groeiend autogebruik leidt tot netwerkeffecten. 
Een aardig voorbeeld van dergelijke netwerkeffecten kan gevonden 
worden bij e·mail gebruik (cf. KCOV, 2005). Wanneer één iemand een e
mail adres heeft is dit compleet zinloos, hij of zij kan alleen met zichzelf 
mailen. Naar mate het aantal gebruikers groeit, groeien ook de 
mogelijkheden van e-mailen. Dit komt enerzijds doordat men veel 
mensen kan bereiken met behulp van een en hetzelfde medium, maar 
anderzijds doordat het aantal toepassingen meegroeit. E-
mailprogramma's worden verbeterd, e-mailadressen worden 
gemakkelijker beschikbaar gesteld of vindbaar, de interface wordt 
opgeleukt, de ruimte voor dataopslag groeit en de mogelijkheden voor 
bijlagen wordt uitgebreid . De netwerkeffecten zijn daarmee voor de hand 
liggend, maar niet vanzelfsprekend. Er moet bewust gewerkt worden aan 
de kwaliteit van het netwerk, hier komen de verkeersspecialisten weer 
om de hoek kijken. In het geval van het autonetwerk gaat het, volgens 
Dupuy (1999), over de groei van het aantal wegen, de lengte, het aantal 
rijbanen, oplossen van knelpunten, verbeteren van de kwaliteit van het 
wegdek, route-informatie, verbeterde veiligheid en andere maatregelen. 
Alles ten goede aan de 'efficiëntie' van autoverkeer. Daar waar reizen in 
vroegere tijden een onaangename, gevaarlijke, dure en langdurige 
aangelegenheid was, is het tegenwoordig relatief eenvoudig, goedkoop en 
comfortabel. Het Engelse woord voor reizen 'travel' komt van oorsprong 
van het Franse werkwoord 'travailler', dat 'werken' betekent (Peters, 
2003). Dit verwijst nog naar de situatie van weleer. Gezien het grote 
verschil tussen het verleden en het heden spreekt Peters (2003) van de 
transitie van reizen naar verplaatsen. Daarbij doelt hij niet op het verlies 
van de discursieve formaties, maar eerder de vanzelfsprekendheid van de 
reis. Ook hierbij kan de eer slechts ten delen toekomen aan de 
autotechniek. De auto is zeker aangenamer gemaakt met schokdempers, 
luie stoelen, geluidsisolatie, klimaatcontrole, muziek en zelfs film . Men 
heeft het ook wel over een rijdende huiskamer (Urry, 2006 ). Er kan 

echter niet voorbijgegaan worden aan de rol van planning en ontwerp in 
dezen. Dat wordt dan ook gedaan in dit deel. 

Predict & Provide 
Gedurende de opkomst van het autoverkeer is er zeker een periode aan 
te wijzen waarbij de groei van het autogebruik en de groei van het 
netwerk synchroon liepen, zoals Dupuy (1999) poneert. Deze periode liep 
in de Nederlandse situatie grofweg van 1925 tot 1970, de hoogtijdagen 
van de modernistische planning, en wordt veelal aangeduid als de periode 
van 'predict ft provide'. De groei van het autoverkeer werd voorspeld en 
vervolgens vertaald naar benodigde verbeteringen in het netwerk. 
Graham en Marvin (2001) typeren de benadering als technische 
rationaliteit met een eenzijdige mechanische focus. 'Aan de hand van 
schijnbaar neutrale verkeercijfers werden locale autoriteiten en 
belangengroepen gepasseerd' schrijft de planningshistoricus Brown (2006: 
5) over het predict ft provide paradigma. Het vak van verkeerskundige 
werd lang, te lang, beschouwd als objectieve wetenschappelijke 
activiteit. Verkeerskunde is echter niet neutraal of louter rationeel, voor 
Brown. Het bestrijden van opstoppingen is niet te vergelijken met 
bijvoorbeeld het bestrijden van tyfus (Brown, 2006; Vanderbilt, 2008). 
Deze vergelijking werd overigens door ingenieurs wel (schaamteloos) 
gemaakt. Hoofdingenieur Mussert van de provincie Utrecht beschrijft, in 
een reactie uit 1931 op het eerste rijkswegenplan, lintbebouwing als de 
tuberculose en kanker voor het wegennet. (uit: Provoost, 1996 ). 
Handelend en denkend vanuit dit paradigma leek de ongebreidelde 
expansie van de automobiliteit natuurlijk en onvermijdelijk (Urry, 2008). 
Volgens vele auteurs (Graham ft Marvin, 2001; Urry, 2008; Banister, 2008; 
Mom ft Filarski, 2008; e.a.) is het tijdperk van het modernistische 
paradigma en de daarbij behorende ideeën over het gemotoriseerde 
wegverkeer voorbij zijn climax. Het is verleden tijd. Vanaf de jaren 
zeventig worden de grenzen bereikt. De ruimte en middelen zijn niet 
langer onbeperkt voorhanden. De maatschappelijke kritiek groeit (Peters, 
1998; 2003; Mom ft Filarski, 2008). De rol van de verkeersplanner of 

77 



ingenieur wordt in toenemende mate het verbeteren 
van de efficiëntie van het bestaande systeem, daar 
waar het voorheen vooral betrekking had op het 
uitbreiden van capaciteit (Slinn, Guest & Matthews, 
2005). Voor de verbetering van de huidige capaciteit 
wordt gewerkt met dynamische rijsnelheden, 
informatievoorziening, inhaalverboden en projecten 
als spitsmijden, waar men betaald krijgt om buiten 
de spits te gaan rijden 12

• Het groeiende autogebruik 
en de wegaanleg zijn als het ware ontkoppeld. De 
bestaande mogelijkheden zullen eerst beter benut 
moeten worden, is het devies. Er heeft een 
verschuiving plaats gevonden van 
infrastructuuraanleg naar infrastructuurgebruik (de 
Wit & van Gent, 2001 ). Wegen legt men 
tegenwoordig dan ook niet meer aan, het netwerk 
wordt enkel voorzien van de 'missing links' (Geldof, 
2001 ). 
Het idee dat het 'predict & provide' principe achter 
ons ligt kan echter gemakkelijk worden bestreden. 
Wanneer 'provide' wordt vertaald naar de 
lengtegroei van het netwerk, dan kunnen de eerder 
genoemde auteurs in het gelijk worden gesteld. 
Wanneer 'provide' wordt vertaald naar een ruimer 
begrip van 'voorzien', dan lijkt het modernistische 
paradigma tot op heden actueel. Het verbeteren van 
de efficiëntie van het autoverkeer komt immers nog 
steeds ten goede van het autoverkeer. Het gegeven 
verruild voor wegbreedte behoeft nog geen 
kantelmoment te markeren in de verkeersplanning. De 
ingedamde lengtegroei van het hoofdwegennetwerk in 
de laatste decennia kan eerder toegeschreven worden 
aan de verdienste van de milieubewegingen, 
belangengroepen en burgerprotesten, dan op conto 
van de verkeersplanners. De maatschappelijke kritiek 
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heeft er toe geleid dat verkeersplanners op andere 
wijze dezelfde doelen nastreven. Weglengte is 
vervangen door meer rijbanen, oplossen van 
knelpunten (tunnels, bruggen, groene golven, etc.), 
betere informatievoorziening, maar ook pogingen tot 
transferia en carpoolstroken. 

Parkeren en parkeerproblemen 

'They paved paradise and put up a parking lot' 

- Joni Mitchell met 'Big yellow taxi', Ladies 
of the canyon, 1970 

Een tweede kanttekening ten opzichte van de 
actualiteit van het 'predict & provide' principe kan 
worden gevonden wanneer men kijkt naar lagere 
schaalniveaus. Terwijl de wegenbouw op rijksniveau 
mogelijk stokt, lijkt het erop dat de wegenbouw op 
gemeentelijk niveau onverminderd door gaat. Dit kan 
voor een groot deel worden toegeschreven aan de 
groei van de stedelijke omgeving. Nieuwe 
woonwijken en bedrijventerreinen vragen ook om 

dat weglengte is extra wegen. Deze uitbreidingen bieden echter onvoldoende verklaring. 

Afbeelding 17: Twee alternatieve 
invullingen van de betekenis van het 
parkeerprobleem. Boven: problemen 
met parkeren. Onder: de inverse van 
het capaciteitsprobleem 

Daarnaast is de lengte van de wegen bij uitbreidingen 
geen gegeven, maar een keuze. Beter dan de 
weglengte illustreert het aantal parkeerplaatsen de 
onverminderde actualiteit van het predict & provide 
principe. De 'verkeerspecialist' van het CDA, Ger 
Koopmans, pleitte in 2008 voor 5 miljoen extra 
parkeerplaatsen voor het jaar 2020. Als aanleiding 



hiervoor noemt Koopmans de verwachtte doorgroei van 7 naar 9 miljoen 
voertuigen binnen de genoemde periode. Zonder de komst van nieuwe 
parkeerplaatsen zijn de hoge kosten voor de autobezitter niet te 
legitimeren, aldus de politicus 13

. De groei van de vloot wordt één op één 
vertaald in de groei van de parkeervoorzieningen. Daarbij zijn Z miljoen 
extra auto's goed voor 5 miljoen extra parkeerplaatsen, maar dit kan 
Koopmans mogelijk ook zien als inhaalslag. 
Om voldoende parkeergelegenheid te waarborgen hanteert men 
doorgaans de parkeernorm. Niemand weet waar de parkeernorm eigenlijk 
vandaan komt of wie er mee begonnen is, maar het gaat terug naar de 
jaren twintig van de vorige eeuw (Shoup, 1999). Op basis van de functie 
van een bestemming wordt aan de hand van tabellen en rekensommen 
bekeken in hoeveel parkeerplaatsen er dient te worden voorzien bij de 
desbetreffende bestemming. Er worden voorspellingen gedaan naar de 
hoeveelheid parkeerplaatsen waarin voorzien dient te worden. Voor 
standaardfuncties zijn voorschriften. Hier is de (parkeer)standaard reeks 
gestandaardiseerd. De norm is vastgelegd door het gemeentebestuur en 
geldt als een harde eis bij de ontwikkeling of herontwikkeling van een 
gebied14

• 

De voorspelde hoeveelheden worden niet altijd volledig omgezet in echte 
parkeerplaatsen, zodoende is er niet altijd sprake van een zuivere vorm 
van predict ft provide. De norm wordt in dergelijke gevallen gezien als 
een sturingsmechanisme. 'Het beperken van het aantal stallings
mogelijkheden kan tot een vermindering van het autobezit leiden, omdat 
de gebruiksmogelijkheden, en daarmee de aantrekkelijkheid, van de 
auto afnemen. Beperkingen in stallingsmogelijkheden kan daarbij zowel 
betrekking hebben op de feitelijke beschikbaarheid van de 
parkeerplaatsen als op de te overbruggen afstanden tussen auto en 
woning.' (van de eoevering et al, Z008: 66) Dit fenomeen gaat echter 
voornamelijk op voor sterk stedelijke gebieden, waar de alternatieven 
doorgaans aantrekkelijker zijn, dan in de minder stedelijke gebieden 
(Ibidem). Het zijn veelallinkse coalities die inzetten op het verlagen van 
de parkeernorm (KpW, Z008). Bij het opstellen van de parkeernorm voor 
de Leidse Rijn maakte Groenlinks bijvoorbeeld deel uit van de coalitie in 
Utrecht. De norm werd vastgesteld op 1 ,Z5 parkeerplaats per woning. 

Veel van dergelijke pogingen zijn echter gefaald, mede door een gebrek 
aan flankerende maatregelen en de norm is in een later stadium 
opgeschroefd (Rengers ft Uffelen, Z006). 

Parkeernormering (pp/woning) 

Wijk Oorspronkelijk 

Vathorst 1 ,6 

De Groote Wielen 

De Volgerlanden 

Brandevaort 

Almere-Poort 

Houten-Zuid 

Wateringse veld 

Haarlemmermeer 

Leidscheveen 

V penburg 

Carnisseland-Portland 

Meerhoven 

Leidsche Rijn 

Dosterheem 

Saendelft 

IJ burg 

1 ,3 

1 '5 
1,6 

1,6 

1,4 

1,35 

1,5 

1 ,Z5 

1 ,Z3 

1,3 

1,3 

1 ,Z 

1 '5 
1,3 

Uitbreiding 

tot 

1 '9 
1,8 

1,7 

1,7 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1 '5 

1 '5 

1' 5 
1,5 

1 '5 
1,5 

1 ,Z5 

Procentuele 

toename 

19% 

39% 

13% 

6% 

0% 

16% 

ZO% 

7% 
24% 
ZZ% 

15% 
15% 
Z5% 

Z% 

1Z% 

Z5% 

Tabel 2: De parkeernormen in enkele Vinex-wijken, uit: Rengers Et 
Uffelen (2006) 

De parkeernorm is volgens Shoup ( 1999) gebaseerd op twee hoogst 
onredelijke aannames. Ten eerste dat de voorziene vraag naar 
parkeerruimte een 'harde' eis is en bijvoorbeeld niet beïnvloed kan 
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worden door kosten of parkeerafstand. En ten tweede dat er moet 
worden voorzien in voldoende parkeerruimte ongeacht de 
(maatschappelijke) kosten die dat met zich meebrengt en het verlies van 
andere potentieel waardevoltere invullingen. Het eerste argument van 
Shoup is gebaseerd op de ontkoppeling van kosten en baten bij parkeren 
in de openbare ruimte. Dit wordt verder behandeld in de volgende 
subparagraaL Hier wordt volstaan met de opmerking dat Shoup van 
mening is dat een prijskaartje op de parkeerplaats het gebruik ervan -en 
daarmee het autobezit- kan terugdringen. Het tweede argument richt 
zich op de hardheid van de eis voor parkeerruimte. Enkel het gegeven dat 
andere eisen minder duidelijk kwantitatief zijn uit te drukken betekent 
nog niet dat ze minder belangrijk zijn (cf. Jacobs, 1993). Extra 
parkeerplaatsen gaan veelal ten koste van de groene ruimte, zoals blijkt 
in het artikel van Rengers & Uffelen (2006). De twee argumenten van 
Shoup tegen de parkeernorm zijn te verrijken met een derde. Daar waar 
de eisen voor autovoorzieningen geborgen worden in het gemeentelijke 
beleid staan voorzieningen voor andere vervoermiddelen op de tocht. Er 
zijn geen wettelijke eisen gesteld aan het aantal tram, metro of 
bushaltes. Lightrail of treinstations zijn niet verplicht. Zelfs de 
(fiets)berging bij woningcomplexen werd in 2003 uit het Bouwbesluit 
gehaald en werd pas in 2008 weer terugingevoerd na aanhoudende kritiek 
van nieuwe bewoners en de fietsersbond. De auto is blijkbaar 
belangrijker, dan andere modaliteiten. 

De koppeling van functies en het aantal parkeerplaatsen via 
parkeernormen draagt er waarschijnlijk aan bij dat ze in planning en 
ontwerppraktijken geleidelijk als onlosmakelijke ruimtelijke eenheid 
worden beschouwd. Het huidige enveloppenbeleid, waarbij de gemeente 
aanstuurt op parkeren op eigen erf, draagt hier mogelijk ook aan bij. Het 
zorgt voor parkeren vóór, naast of achter de deur en het bemoeilijkt 
combinatiemogelijkheden. Verschillende bestemmingen kennen verspreid 
over de dag een dynamische parkeerdruk. Bij woningen wordt vooral in 
de avond en de nacht geparkeerd. Bij werklocaties veelal door de week 
tijdens werkuren. Bij winkelcentra is het vooral druk in de weekenden. In 
de dynamische stedelijke omgeving kan parkeerruimte goed dubbel of 
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drievoudig gebruikt worden. Een parkeerplaats kan bijvoorbeeld een 
functie vervullen voor bewoners, werknemers en consumenten. Dit 
bespaart parkeerruimte en dus ook stedelijke ruimte, een schaars goed. 
Naast het gegeven dat combinatiemogelijkheden worden tegengewerkt 
voorziet de parkeernorm ook niet in het bevorderen van een alternatieve 
benadering van het probleem. Het probleem wordt benaderd als een te 
kort aan parkeerruimte, in plaats van als een overschot aan auto's 
(Peeters, 2000). De oplossing wordt zodoende ook niet gezocht in het 
terugdringen van het aantal auto's, maar in het voorzien van voldoende 
ruimte. Terwijl er mogelijkheden genoeg zijn om het autobezit terug te 
dringen. 

Regulering 
Volgens Hamilton-Baillie (2008) zijn er twee rode draden te ontdekken in 
de werkwijze van de verkeerstechniek. Thema's die de verkeertechnische 
praktijk hebben gedomineerd in de twintigste eeuw. Dit zijn segregatie 
en regulatie. Het eerst genoemde thema is reeds aanbod gekomen. Het 
scheiden van verkeerssoorten is niet enkel een middel om de beoogde 
rijsnelheid te garanderen, maar wordt ook toegepast ten gunste van de 
verkeersveiligheid. Men gelooft heilig dat het uiteenrafelen van 
verkeersdeelnemers het verkeer veiliger maakt, volgens Hamilton-Ballie. 
Deze verkeersscheiding is in Nederland lang niet overal even sterk 
doorgevoerd. Veel oude straten bieden geen ruimte voor aparte rijbanen, 
busbanen en fietspaden. In Almere, waar voldoende ruimte beschikbaar 
was of is, heeft men wel de strikte scheiding doorgevoerd. 
Het tweede fundament is de compulsieve reguleringsbehoefte. 'The 
accumulation of 'street dutter' - the signs, markings, signals, bollords 
and barriers associated with traffic engineering - is the most evident 
visual manifestation of measures aimed to regulate and control 
movement, and remains a souree of growing concern about the decline in 
visual and spatial quality in the pubtic realm.' (Hamilton-Baillie, 2008: 
164). De behoefte tot regulering en controle wordt niet alleen duidelijk 
in het straatbeeld, maar blijkt ook uit verkeershandboeken als de ASW. 
In het Engelse handboek, van Slinn, Guest en Matthews (2005), is een blik 



op de inhoudsopgave al voldoende. Het hoofdstuk 'traffic management 
and control' gaat vergezeld met paragraven als 'engineering measures', 
'road markings' en 'traffic signs'. Daarnaast zijn er speciale hoofdstukken 
gereserveerd over 'traffic signs and markings' en over 'signal control'. De 
verkeersborden, lichten, signalen en markeringen vormen het 
instrumentarium voor de verkeerstechnicus of manager (Pel, 2008). 
Voor 1898 waren verkeersregels in Nederland een taak van gemeente en 
provinciën. Er was eenvoudigweg nog geen behoefte voor nationale, laat 
staan internationale, afstemming (Mom & Filarski, 2008). Eenvoudige 
zaken als de rijrichting op de weg waren in Nederland voor de komst van 
de auto nog onbeslist. Deze varieerde van provincie tot provincie. In 
Limburg wisselde de rijrichting zelfs tussen verschillende gemeentes (van 
der Woud, 2006). Een inventarisatie van de verkeersregelementen door 
het ministerie in 1904 leerde dat van eenduidig geen sprake was. In 
sommige gemeente werden er voor auto's dezelfde regels opnagehouden 
dan voor koetsen, in andere gemeentes was dit juist verschillend. Voor 
het betreden met de auto van sommige kernen was een vergunning nodig, 
in enkele gevallen was het verboden met een auto te rijden door de kern 
(Mom & Filarski, 2008). Begin twintigste eeuw wint het pleidooi voor 
meer uniforme regels aan kracht, mede dankzij de geleidelijke 
verspreiding van de auto onder de elite. In 1906 treed een nieuwe 
verkeerswet in werking met verplichtingen aan de voertuigen, zoals 
verlichting en remmen, maar ook regels voor het weggebruik, zoals 
bepalingen voor inhalen, rijrichting en rijsnelheid (Idem). Wat volgt zijn 
campagnes om mensen in de straat, voetgangers en fietsers op te 
voeden, zoals een campagnes om fietsers te leren rechts te rijden van de 
weg, opdat de auto betere doorgang zou hebben (Vinne, 2007). 

Verkeersborden zijn er voor het verschaffen van informatie over de weg 
en regulaties die effect hebben op het gebruik bedoeld voor de 
gebruikers van de weg, volgens het Engelse verkeershandboek. Wanneer 
de verkeersborden op adequate wijze worden gehanteerd helpt dit de 
reis veiliger en meer efficiënter te maken. Daarnaast geven de borden de 
gebruikers van de weg een bevestiging dat zij gehoorzamen aan de 
geldende regels op de weg. Op deze wijze beschrijven Slinn, Matthews en 

Guest (2005) de noodzaak van verkeersborden. Alle verkeersborden zijn 
op nationaal niveau gestandaardiseerd en bij wet vastgelegd. Alles is 
vastgelegd van het kleurgebruik, de vorm, afmetingen tot de gebruikte 
symbolen, materialen en nog veel meer. Deze traditie gaat ver terug. Al 
in 1912 wordt het eerste Europese congres georganiseerd voor de 
afstemming van verkeersregels en verkeersborden (van Koningsbrugge, 
2003). Veel verkeersborden zijn dan ook nog in internationaal verband 
herkenbaar. 
De reguleringsdwang lijkt over het hoogtepunt heen te zijn. Op het 
gebied van verkeersborden was men in Nederland en elders in de wereld 
doorgeschoten. Er werd gesproken van regelzucht en bordenfetisjisme. 
Deze situatie verandert. geleidelijk gedurende de jaren negentig. 
'Vermindering van de verkeerstekens leidt tot het serieuzer nemen van 
de resterende tekens en tot betere handhavingsmogelijkheden voor de 
politie.' (CROW, 2004: 931 ). 
Ook markeringen zijn in internationaal verband afgestemd en op 
nationaal niveau vastgelegd. 'Voor het bereiken van meer consistentie en 
uniformiteit met de omringende landen zijn afspraken gemaakt in de 
Conventie van Wenen (1968), aangevuld te Geneve (1971-1973).' (CROW, 
2004:961 ). Markeringen worden gebruikt met tot doel het bevorderen van 
het gewenste verkeersgedrag, als hulpmiddel bij de positionering op de 
weg en ter verhoging van het attentieniveau door het accentueren van 
discontinuïteiten (idem). 
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Uniforme stromen 

' Street~ and their sidewalks, the main pubtic ploces of a city, are its 
most VJtal organs. Think of a city and what comes to mind? lts streets. /f 
a city's streets look interesting, the city looks interesting, if they look 
dull, the city looks dull.' 

- Jane Jacobs (1993: 37) 

De straten van de stad zijn voor Jacobs (1993) de meest vitale organen. 
Deze organen lijken in de planningspraktijken niet de aandacht te krijgen 
die ze zouden verdienen. 'Although the streets account for most of the 
urban pubtic realm, in practice, particularly modern practice, the street 
is what remains after private planning of individual properties is 
considered satisfactory.' (Moughtin, 2003: 133). De straat is voor 
Moughtin ~~003), los van alle andere eigenschappen, altijd gelijktijdig 
een verbliJfplaats en doorgang. Hij merkt daarbij op dat in de 
ontwerppraktijken vooral de straat als weg of route onder de aandacht 
staat. De straat is het ontwerpdomein van de verkeerskundige geworden. 
Het heeft daarmee een eenzijdige functie voor doorstroming gekregen. 
Deze rol wordt veelal met weinig fantasie vormgegeven, veel straten 
lijken op elkaar en ogen sterk functioneel. 'The landscape of many 
contemporary cities have been powerfully shaped by the standardized 
laying out of circulation and starage systems for automobiles, under the 
powerfut supervision of professional corps of traffic engineers.' (Graham 
& Marvin, 2001 : 117). Allen B Jacobs, professor Urban Design in 
California, heeft zich toegelegd op het straatontwerp. Hij hekelt de 
werkwijze van de 'verkeersspecialisten' en wijst ook op deze werkwijze 
voor de verklaring van de fantasieloze straten. De verkeersspecialisten 
zouden te veel werken vanuit gemiddelden, normen, databanken 
categorieën en al met al sterk gericht zijn op de kwantiteit. In plaats va~ 
het werken vanuit handboeken, aannames en cijfers rondom 
verkeersintensiteiten zouden verkeerskundigen de straat in moeten gaan. 
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Observeren is dan ook het devies van Jacobs (www.pps.org; Hamilton
Baillie, 2008). 
Ver~ee,rsha~dboeken als de ASW (CROW, 2004) en 'Traffic Engineering 
Des1gn (Slmn, Guest & Matthews, 2005) bevestigen de conventionele 
werkwijze, zoals Jacobs deze uiteenzet. De boeken zijn gevuld met 
formules, tabellen, grafieken, afmetingen en cijfermatige vuistregels. 
Trefwoorden als 'observeren', 'context', 'omgeving', 'situatie' en 
'praktijk' komen niet voor in het 13 pagina's tellende 
trefwoordenregister van de ASW. Uniformiteit is dan ook één van de 
expliciete doelen van de ASW. In de eerste alinea van het voorwoord 
schrijft CROW-directeur Koster: 'Het handboek kan daarbij een 
hulpmiddel zijn voor meer uniformiteit in de toepassing en de uitvoering 
van v~~keersvoorzieningen. Hiermee is de verkeersveiligheid in 
belangn}ke mate gediend.' De wijze waarop de verkeersveiligheid baat 
heeft bij een uniformer verkeerstandschap wordt verderop in de ASW 
duidelijk. 'Comfort speelt [ ... ] een rol in de kwaliteit van het 
~er_kee:stechnisch ontwerp van de weg: als bij het ontwerp en de 
1~nch~!ng van de weg (bebording, bebakening, markering) volgens de 
nchtll]nen wordt gewerkt, zal de weggebruiker in een 'vertrouwde 
omgeving' rijden. Hierdoor kan hij een groter deel van zijn aandacht 
geven aan bijvoorbeeld het rijgedrag van andere weggebruikers 
waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. ' (CROW, 2004: 485). De ASW 
tracht handvaten te bieden voor het ontlasten van het inspannende werk 
van het reizen, door een 'vertrouwde omgeving' te scheppen. Dit kan 
volgens de ASW gezien worden als taak van de verkeerstechnici. Ook het 
Engelse handboek voor verkeersingenieurs ziet het als taak van de 
ingenieur het de reiziger makkelijker en comfortabeler te maken (Slinn, 
Guest & Matthews, 2005). 

Graham en Marvin (2001) kenschetsen de periode van grofweg 1850 tot 
1960 als een periode waarin de meeste infrastructuur geleidelijk 
evolueert van gefragmenteerd en verbrokkeld naar een gecentraliseerd 
en gestandaardiseerd netwerk. De eerste stappen naar een ordelijk 
wegennet worden in Nederland gemaakt rond 1800. Naar Frans voorbeeld 
wordt er in Nederland (formeel) voorzien in drie niveaus, te weten 



gemeentelijke of lokale wegen, provinciale en rijkswegen. Een 
categorisering gebaseerd op verantwoordelijkheid en bereik. De 
rijkswegen verbonden verschillende steden, terwijl de gemeentelijke 
wegen vooral binnen de gemeentegrenzen een rol speelden. Gedurende 
de negentiende eeuw ontwikkelt de wegenbouw zich tot een volwaardige 
technische discipline, maar blijft in de schaduw staan van bijvoorbeeld 
de spoor en waterwegen, die in deze eeuw de meeste aandacht opeisten. 
De wegen staan nauwelijks in de belangstelling, zeker op nationaal 
niveau, en de vorderingen in deze eeuw zijn dan ook slecht 
gedocumenteerd (van der Woud, 2006; Mom & Filarski, 2008). 
De aandacht voor de wegenbouw zal worden versterkt door de 
geleidelijke verspreiding van de 'viets' onder de elite. De fiets zorgt voor 
een aanzienlijke opwaardering van de wegenbouwkunst (Vanderbilt, 
2008). Daarmee vormt de fiets een belangrijke voorganger van de auto. 
Het is wegverkeer en individueel vervoer, het is relatief snel en met het 
aanvankelijke recreatieve karakter van het voertuig groeit ook het belang 
van goede wegen in het buitengebied (Geels, 2005). Voornamelijk de 
verenigde fietsclubs in de vorm van de ANWB maakt zich sterk voor 
wegverbeteringen. Veel Nederlandse wegen zijn onverhard of van matige 
kwaliteit. Geleidelijke verspreiding van de auto in Nederland versterkt de 
lobby voor betere wegen. 
De wegverharding laat een heldere lijn van standaardisatie zien. Tot de 
Eerste Wereldoorlog was hier nauwelijks een lijn in te ontdekken. De 
verharding van wegen geschiedde met behulp van de mogelijkheden 
voorhanden (van der Woud, 2006). In het tweede en derde decennium 
van de twintigste eeuw professionaliseert en verwetenschappelijkt de 
Nederlandse wegenbouw zich en gelijktijdig ontpopt zich een felle 
concurrentiestrijd tussen de bouwers van verschillende type wegen (Mom 
& Filarski, 2008). Rond 1940 laat het Nederlandse hoofdwegennet nog een 
divers beeld zien. 41 procent van de totale lengte van het primaire 
netwerk bestaat uit asfaltverharding, 18 procent is beton, 35 procent is 
bestraat en nog eens 6 procent is op een andere wijze verhard. Tegen 
1960 bestaat reeds 66% van het gehele wegennetwerk uit geasfalteerde 
wegen, nog slechts 17% is bestraat en 3% is verhard met behulp van beton 
(Mom, 2004). Tegenwoordig kan wegverharding vrijwel één op één 

gekoppeld worden aan het type weg in Nederland. Woon - en buurtstraten 
worden doorgaans bestraat, terwijl de wegen die zich hoger in de 
hiërarchie bevinden veelal worden geasfalteerd. 
Mom en Filarski (2008) typeren de strikte koppeling van de auto met de 
gestandaardiseerde verkeerswegen en oplossingen als de ironie van de 
wegenplanning. Want hoewel de auto niet strikt gekoppeld is aan 
infrastructuur, zoals dat bij de trein veel sterker het geval is, wordt de 
auto omgeven met systeemtechnische parallellen. De auto kan eigenlijk 
niet langer los gezien worden van de wegen, de lijnen, verkeersborden, 
verkeerslichten, straatverlichting, parkeerplaatsen, maar ook andere niet 
fysieke kenmerken. Terwijl Jeeps en terreinwagens speciaal ontworpen 
worden om ruig terrein aan te kunnen, worden ze hiervoor nauwelijks 
gebruikt (Metz, 2008). 
De uniformiteit van infrastructuur wordt hier vooral gelegitimeerd vanuit 
het perspectief van verkeersveiligheid (cf. CROW, 2006b), maar bij het 
zoeken naar verklaringen zal ook moeten worden gekeken naar 
kostenaspecten. 

Uniforme plaatsen 

'The in-transit condition is becoming universa/' 

-Rem Koolhaas (1995) 

' .... The least understood cost - although probably the most keenly feit -
has been the sacrifice of a sense of place: the idea that people and 
things exist in some sort of continuity, that we belang to the world 
physically and chronologically, and that we know where we are.' 

- James Howard Kunstier (1994: 118) 
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Volgens Morley is het niet zozeer de fysieke verplaatsing waarbij het 
proces van globalisering merkbaar is, maar eerder de transformatie van 
het plaatselijke. (aangehaald in: Savage et al, 2003). De wereld wordt 
naar de mensen toegebracht via vele kanalen, zoals via de krant, de GSM, 
reclameboodschappen, levensmiddelen en consumptiegoederen uit alle 
hoeken van de wereld. Globalisering is vanuit dit perspectief het ervaren 
van de grotere wereld vanuit een bepaalde plaats. De wereld is binnen 
handbereik, maar we staan met beide benen op de grond. (Dijst, 2006). 
In dit hoofdstuk ligt het accent op de transformatie van de plaatselijke 
ruimte onder invloed van de groeiende actieradius. De actieradius die 
toenam dankzij moderne technieken, zoals de fiets, trein en de auto. 
Het bekendste voorbeel.d van het verdwijnen van het plaatselijke is niet 
te vinden in de ruimte, maar in de tijd. De relatieve eenheid van tijd en 
ruimte in de premoderne stad verandert vanaf de negentiende eeuw. 
Door de opkomst van de trein werd het noodzakelijk om de tijd te 
synchroniseren. Een spoorwegboekje zou onmogelijk zijn wanneer de 
kerktoren in beide plaatsen niet min of meer gelijk liepen. Met de 
treinreis wordt de standaard tijd geboren. De eerste afgestemde tijd was 
de 'Greenwich Mean Time' in het Verenigde Koningrijk uit 1848 (Gleick, 
1999; van der Woud, 2006). In Nederland zal de standaardisatie tot 1909 
op zich laten wachten. Pas in dat jaar wordt er in Nederland een 
uniforme tijd ingevoerd: de middelbare zonnetijd van Amsterdam 
(Geldof, 2001 ). 

Onder architecten is in de afgelopen honderd jaar de nodige discussie 
geweest over de spanning tussen standaardisering enerzijds en unieke 
individuele producten anderzijds. Hiervan lijkt onder verkeersingenieurs 
weinig of geen sprake van te zijn. Dit kan worden gekarakteriseerd als de 
strijd tussen de technicus en de kunstenaar (Heynen et al, 2001; 
Hommels, 2005). Voor de industrialisatie was het werk van de architect 
bijna onvermijdelijk het werk van een kunstenaar. Vanaf de twintigste 
eeuw worden er geleidelijk aan meer stappen ondernomen naar 
geprefabriceerde bouw en repeterende patronen in de stedebouw. Als 
reactie op de uniformering van de bouwproductie ontstonden er 
architectonische tegenbewegingen. 
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Het proces van standaardisering in de infrastructuur kan niet los worden 
gezien van de standaardisering in de architectuur. Beide kenden een 
gemeenschappelijke drijvende kracht in de vorm van het Fordistische 
productieregime, maar daarnaast vertonen beide een sterk raakvlak. De 
rationaliteit van de weg straalt af op zijn omgeving, zo lijkt het. 
Oliemaatschappijen ontdekten in een vroeg stadium dat de automobilist 
baat had bij een eenvoudig herkenbaar vulstation. De automobilist is 
immers op weg en is zodoende niet altijd bekend met de omgeving 
waarin hij zich bevindt. Om de automobilist te helpen voorzagen de 
maatschappijen in herkenbare tankstations met een logo, vast pallet van 
kleuren en een vergelijkbaar ontwerp. De eerste franchise onderneming 
was dan ook een oliemaatschappij. Ook andere zaken langs de route 
diende herkenbaar en vertrouwd te zijn voor de vreemdeling. Motels 
werden voorzien van een vaste plattegrond van gebouw en kamers. Niet 
alleen de namen en de gebouwen werden gelijk gemaakt, ook de prijzen 
werden op elkaar afgestemd. De naam van een motelketen kon op deze 
wijze in verband worden gebracht met prijs of kwaliteit (Peters, 2003). 
McDonald's begon als drive-in restaurant. Werknemers kregen standaard 
bedrijfskleding, de menu's werden qua samenstelling op elkaar afgestel.d 
en ook hier werd voorzien in herkenbare gebouwen en gelijksoortige 
plattegronden (Ibidem; Ritzer, 2000). 
De wegrestaurants en motels zijn niet georiënteerd op de stad of het 
stedelijke leven, maar zijn afgestemd op de wensen van de reiziger. De 
voorzieningen voor de reiziger zijn gebiedsvreemd en krijgen slechts 
betekenis door de plek die zij vervullen in het netwerk. Het zijn plekken 
die horen tot de 'spaces of flows', zoals Castells (1996) dit typeert. 
Baarstin noemt dergelijke plaatsen 'pseudoplaatsen'. Baarstin ziet de 
ontwikkeling van 'pseudoplaatsen' als een onderdeel van het 
modernisatie proces. De 'pseudoplaatsen' zijn op een dergelijke wijze 
ingericht dat ze de inspanningen voor de reiziger verlichten. De reis 
wordt gemakkelijker gemaakt en onzekerheden uitgebannen. Alles is 
afgestemd op optimaal comfort voor de reiziger (Lloyd, 2003 ). 
Voor Franse antropoloog Marc Augé is de ruimte van de reiziger het 
archetype van de 'non-lieux' of de niet-plaats (cf. Lloyd, 2003). 'De niet
plaatsen zijn ruimten die geen betekenis hebben in de traditioneel-



antropologische zin van het woord: ze hebben geen identiteit die 
geworteld is in de geschiedenis of in de sociale relaties van bewoners. 
Het zijn plekken waar stromen voorbijtrekken, maar die zelf geen 
karakteristieke betekenis vervullen.' (Heynen et al, 2001: 613). De niet
plaats is het product van de hypermoderniteit, de moderniteit die 
gekenmerkt wordt door de overmaat van tijd, ruimte en individualiteit. 
De overmaat aan tijd kan worden teruggevoerd naar de hogere 
snelheden, de overmaat aan ruimte naar de gegroeide actieradius en de 
overmaat aan individualiteit verwijst naar de toenemende 
individualisering, waarbij men zich steeds minder definitief bindt aan of 
identificeert met een sociale groep (Augé, 1992). Voor Augé bestaat de 
niet-plaats niet in de meest zuivere vorm, even als de plaats zelf ook niet 
volledig plaatselijk is. Augé spreekt van wijkende polariteiten: de ene 
wordt nooit helemaal uitgewist en de ander nooit helemaal voltooid. Er 
bestaat zodoende altijd een mix van het plaatselijke en het uniforme 
(Augé, 1992; Heynen et al, 2001 ). 

Voor Rem Koolhaas (1995) is plaatsloosheid onvermijdelijk. De toekomst 
is plaatsloos. Dit vertaalt zich volgens de Nederlandse architect in de 
generieke stad. Een stad die ontdaan is van identiteit, geschiedenis en 
plaats. De generieke stad is de absolute triomf van 'de stroming' over 'de 
plaats'. De in-transit conditie wordt universeel (cf. ook Heynen et al, 
2001: 765). De plaatsloze stad zal geen centrum en periferie meer 
kennen. Een ontwikkeling die in het bijzonder de succesvolle exploitatie 
van openbaar vervoer in de weg zal staan, dat gebaat is bij hiërarchische 
structuren. Meerderen auteurs beschouwen het werk van Koolhaas vooral 
als provocerend, met een gebrekkig realiteitsgehalte of doortastendheid 
(De Cauter, 2004; Dunham-Jones, 2001 ). 

Verkeerspl anning: Me Don a ldiza ti on? 

Dimensies van McDonaldization 
Op basis van dit hoofdstuk over het regime kan gesteld worden dat het 
denken en handelen in de wereld van de verkeersspecialisten een overlap 
kent met de basisprincipes voor industriële productie, zoals deze van 
toepassing waren in de periode van het vroege kapitalisme, in de tweede 
fase van de industriële revolutie15

• Deze uitgangspunten zijn echter 
onverminderd actueel volgens Ritzer (2000). De moderne versie hiervan 
heeft Ritzer tot 'McDonanldization' gedoopt. Een proces dat te 
herkennen is aan vier dimensies efficiëntie kwantificering 16 

voorspelbaarheid en controle door niet-menselijke t~chnieken. Wannee~ 
de dimensies van 'McDonaldization' langs de conventionele denk en 
handelwijze in verkeerskunde worden gelegd zijn er duidelijke 
overeenkomsten te ontdekken. Ritzer (2000: 12) schrijft: 'one important 
element of McDonald's succes is efficienty, or the optimum methad for 
getting from one point to another'. Vooral het deel achter de komma in 
die zin legt de link tussen McDonald's en verkeersplanning, het woord 
'point' dient enkel nog vervangen te worden door het woord 'location'. 
De verkeersplanning wordt sterk beschouwd als optimalisatie vraagstuk 
voor het verkeer. In het handboek voor verkeerskundigen van Slinn, Guest 
en Mattews (2005) is op de eerste pagina dan ook te lezen: 'the biggest 
problem and challenge for the troftic engineer is aften the imbalance 
between the amount of traffic and the capacity of the route, teading to 
congestion.' (p.1) Een pagina verder staat te lezen • ... the traffic 
engineer's role is, increasingly, to imprave the efficiency' (p. 2). 
Verkeersplanning en -techniek zijn zonder enige twijfel gericht op 
efficiëntie. Hoe de efficiëntie in tijd wordt bereikt is behandeld in het 
onderdeel 'snel'. Een haast eindeloze lijst van verkeersmaatregelen kan 
in relatie worden gebracht met het optimaliseren van de snelheid. 
De dimensie van kwantificering is ruimschoots behandeld. In de inleiding 
werd gesproken over verschillende benaderingen van mobiliteit. De daar 
eerst genoemde benadering lijkt voor de wereld van de 
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verkeersspecialisten sterk op te gaan. Mobiliteit is vooral een telbaar of 
meetbaar verschijnsel, ontdaan van verdere betekenis. Het is mobiliteit 
in haar meest abstracte en afstandelijke vorm. De verplaatsing vindt 
plaats in geabstraheerde kloktijd en door de geabstraheerde, meetbare 
ruimte (Peters, 2003; Cresswell, 2006). Reistijd is kloktijd en per 
definitie verloren tijd (cf. Peters, 2003; Banister, 2008). De verloren tijd 
wordt vervolgens weer omgerekend naar een geldbedrag, met als label 
het maatschappelijke verlies. Kritiek op de verkeersplanning en het 
denken vanuit een normmens · welke in de praktijk vooral een gezonde 
man van tussen de 35 en 55 jaar bleek te zijn - wordt slechts ten dele 
opzij geschoven. In plaats van breken met de normen, spreekt het ASW 
van de nieuwe normmens. Er wordt veelal niet eens gesproken over 
reizigers, mensen, bestuurders of automobilisten, maar vooral over het 
aantal voertuigen. Verkeersveiligheid wordt gereduceerd tot cijfers van 
doden en gewonden, maar komt niet in de buurt van kwalitatieve 
beschrijvingen of de beleving van deze verkeersveiligheid. Kortom, het 
gaat hier om een groep die met gemak kan worden ingedeeld bij 'de 
rekenaars'. 
'McDonald's also offers predictability, the assurance that product and 
services wilt be the sameover time and in all locales' (Ritzer, 2000: 13). 
Voorspelbaarheid is een van de belangrijkste pijlers in de ASW voor het 
scheppen van overzichtelijke, comfortabele en verkeersveilige situaties. 
Voorspelbaarheid wordt bereikt door middel van eenvoud en uniformiteit 
bij de inrichting van verkeerssituaties. Als belangrijke hulpmiddelen 
hierbij noemt het ASW verkeersborden, lichten en markeringen. Hier 
doelt de ASW op voorspelbaarheid van het gedrag in het verkeer. Een 
andere vorm van voorspelbaarheid is terug te vinden in nota's als de Nota 
Mobiliteit (2004) en de Nota Mobiliteitsaanpak (V&W, 2008), waarin de 
file als grootste vijand wordt geëtaleerd en er duidelijke doelen worden 
gesteld met betrekking tot een betrouwbare reistijd in de nabije 
toekomst. 'Naar een berouwbare en voorspelbare reistijd' is de ondertitel 
van de Nota Mobiliteit. In het onderdeel 'wegnemen van de weerstand' 
binnen dit hoofdstuk werd uiteengezet hoe men een landschap creëert 
dat het mobiele bestaan neutraliseert. Onzekerheden worden 
weggenomen en vervangen door universele en uniforme regels, tekens en 
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symbolen. Al met al lijkt het streven naar voorspelbaarheid zondermeer 
op te gaan in de wereld van de verkeersdeskundigen. 
Ook de laatste dimensie, de controle door niet-menselijke technieken, 
gaat goed op voor de verkeerstechniek. De verkeersborden, 
verkeerslichten, de scheiding van verkeerssoorten, dynamische 
verkeersmanagement, flitspalen, videobewaking en tal van andere 
aspecten getuigen hiervan. Het verkeerstandschap is in hoge mate een 
levenloos landschap. Men houdt nog sterk vast aan de 'blue-print' 
planning 17

, alles moet zo goed mogelijk geordend zijn. Ideeën van 
zelfregulering worden slechts beperkt toegelaten (Metz, 2008). Het 
onorthodoxe principe van 'shared space' met sociale verkeersveiligheid 
als uitgangspunt maakt eigenlijk het meest treffende duidelijk hoezeer 
men in de afgelopen honderd jaar berustte op de niet-menselijke 
controle [pagina 1 05]. 

Irrationele rationaliteit 
Ritzer (2000) schreef het boek 'The McDonaldization of Society' naar 
eigen zeggen niet omdat hij een groot fan is van McDonald's, maar om 
mensen te waarschuwen voor de gevaren die in het proces van 
'McDonaldization' schuilen. Ritzer pleit voor een meer schappelijke 
menselijke wereld en moedigt zijn lezers aan de strijd aan te gaan met 
het proces van 'McDonaldization' (p. 232). Deze overeenkomst tussen de 
dimensies van 'McDonaldization' en de conventionele verkeersplanning 
zijn daarmee niet alleen aardig of een leuke vinding, het omvat ook een 
serieuze boodschap. 'McDonaldization' gaat voor Ritzer (2000) gepaard 
met wat hij noemt irrationele rationaliteit 18

• Het voornaamste voorbeeld 
hiervan in de verkeersplanning is de 'need for speed' met de file als 
allergrootste vijand. In de MKBA voor investeringen in de auto
infrastructuur wordt tijdwinst als belangrijkste winst voor de 
maatschappij weggeschreven. Naast het idee dat onder maatschappij 
vooral het gemotoriseerde deel van de maatschappij moet worden 
verstaan, kunnen er ook vraagtekens gezet worden bij het idee van 
tijdwinst (en de financiële vertaalslag daarvan). Eenvoudige 
natuurkundige kennis vertelt ons dat deze aanname stand houdt, immers 



een toename in snelheid, in kilometers per uur, zorgt ervoor dat dezelfde 
afstand in een korter tijdsbestek kan worden afgelegd. Dit is het 
rationele deel van de irrationele rationaliteit, want hier gaat het 
namelijk mis. De afstand blijft niet gelijk. Naarmate men sneller kan 
reizen zal men verder reizen, in plaats van korter (Schater & Victor, 
1997; Prij, 2002; Peters, 2003; Koningsbruggen, 2003). Snellere 
verplaatsingen zorgen zodoende voor een groeiende actieradius, in plaats 
van 'tijdwinst'. Dit fenomeen staat te boek als de BREVER-wet, de wet 
van Behoud van Reistijd en Verplaatsingen. Hij werd door de Nederlandse 
verkeerskundige Hupkes geïntroduceerd. Er is echter de nodige discussie 
over de wetmatigheid van de 'wet' 19

• Het is bijvoorbeeld de vraag of er 
gekeken moet worden naar de absolute kloktijd of dat de beleving, de 
subjectieve tijdservaring, een rol speelt. Ook wordt de wet bekritiseerd 
op het generaliserende karakter. De situatie voor bepaalde individuen zal 
er zeker op vooruit gaan dankzij de infrastructurele verbeteringen. Hoe 
zinvol deze en andere kwesties ook zijn met betrekking tot de 
wetmatigheid van de BREVER-wet in dit specifieke geval zijn ze minder 
relevant. De MKBA hanteert hetzelfde tijdsbegrip als Hupkes gebruikt en 
gaat opzoek naar de gegeneraliseerde maatschappelijke winsten, niet die 
van specifieke individuen. De BREVER-wet en de MKBA komen voort uit 
dezelfde school, ze zijn op dezelfde leest geschoeid. 

Newman en Kenworthy (1992) hebben in een uitgebreid onderzoek naar 
de verkeerssituatie in tientallen wereldsteden aanleidingen gevonden om 
te stellen dat snellere verplaatsingen leiden tot tijdverlies. In steden 
waar de gemiddelde rijsnelheid met de auto of de gemiddelde 
reissnelheid aan de hand van auto en openbaar vervoer samen hoger 
lagen was de gemiddelde tijd die men besteedde aan het reizen langer. 
Een snellere reis betekent langer onderweg, op basis van deze 
bevindingen [zie: Grafiek 11]. Deze opmerkelijke stelling is het 
tegenovergestelde van de gangbare beredenering. Het onderzoek 
verdient wel de nodige kanttekeningen. De data zijn mogelijk verouderd. 
De verklarende kracht (R2 = 0,3012) is aan de lage kant. En tot slot, kan 
de beredenering ook omgedraaid worden: langere reistijden zorgen voor 

een grotere maatschappelijke druk tot hoge snelheden. De correlatie zegt 
niets over de richting van een mogelijk causaal verband. 
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Grafiek 11: Relatie tussen snelheid en reistijd (op jaarbasis als 
gemiddelde van alle inwoners) in 31 wereldsteden op basis van data van 
Newman ft Kenworthy (1992). Uit de grafiek blijkt dat een snellere 
verplaatsing leidt tot langere reistijden 

Aan de hand van het principe van gelijk blijvende (of toenemende) 
reistijden kan de post maatschappelijke baten nog niet uit de MKBA 
worden geschrapt. Hoewel de tijdwinst van de nieuwe infrastructuur op 
den duur sterk te relativeren is behoeven de autovoorzieningen nog niet 
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zinloos te zijn. Wanneer men verder kan reizen, heeft men een groter 
bereik, hetgeen ook te vertalen is als tijdwinst. Een verdubbeling van de 
snelheid levert een verviervoudiging van het bereik op, in de 
conventionele vervoereconomische logica (Wit & Gent, 2001; Metz, 
2008). Een winst die hoog aangeslagen wordt in vanuit het vrije 
marktdenken. Immers, wanneer de straal van een cirkel vanuit de 
oorspong verdubbelt, zal de oppervlakte verviervoudigen20

• Eerste 
aantekening die hierbij gemaakt kan worden is het verschil tussen de 
abstracte juridische maximale snelheid en de feitelijke snelheid als 
heterogeen product, zoals eerder behandeld is. Tweede aantekening is de 
gebrekkige aandacht voor de ruimtelijke gevolgen als fragmentatie en 
ruimtebeslag van nieuwe infrastructuur en parkeervoorzieningen, met 
processen van spreiding, scheiding en schaalvergroting. De grotere 
actieradius wordt ten niet gedaan. Het proces van schaalvergroting 
demonstreert aardig het obstakel voor de potentiële maatschappelijke 
baten. Het samengaan van onderwijsinstellingen, de overnames van 
bedrijven, de opkomst van megamarkten en woonboulevard, 
gemeentelijke herindelingen en andere processen van schaalvergroting 
vormen een bedreiging voor het idee van verbeterde 
keuzemogelijkheden. Vooral op het platteland is een duidelijke 
verschraling waar te nemen van de voorzieningenstructuur (Harms, 2008). 
Uit Brits onderzoek naar de voorzieningenstructuur op het gebied van 
supermarkten blijkt dat het idee van marktwerking sterk gerelativeerd 
dient te worden. Een van de onderdelen van het onderzoek was een 
inventarisatie van het aantal supermarkten dat te bereiken is binnen een 
reistijd van maximaal twintig minuten. Uit het onderzoek blijkt dat de 
gemiddelde Britse consument slecht kan 2 supermarkten kan bereiken 
vanuit huis binnen deze reistijd (Metz, 2008). Dat stemt nauwelijks 
overeen met de idealen van de vrije markt. Ook bij andere zaken, zoals 
de kinderdagopvang, wordt gesproken over lokale monopolisten. Niet 
alleen het bereik van de consument is gegroeid. Ook het bereik van 
bedrijven, instellingen en voorzieningen is gegroeid. 
De snelheidshonger of 'tijdwinstpolitiek', zoals Peters (2003) dit noemt, 
werkt dus vooral grotere afstanden in de hand, geen kortere reistijd of 
een verbeterde actieradius met toegevoegde waarde. De afstanden die 
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gecreëerd worden in een vernevelde stedelijke context kunnen veelal 
enkel nog overbrugd kunnen worden zonder individueel gemotoriseerd 
verkeer. Dit leidt tot een 'radicale monopoly van de auto' (lllich, 1973; 
Dupuy, 1999). 
'Duurzame' antwoorden op de dominante positie komen, geheel in stijl 
met de verkeerskundige logica, in de vorm van nog snellere 
verkeersstromen met TGV's, Betuwelijnen, Maglevbanen en Superbussen. 
Deze antwoorden kunnen vanuit dit perspectief eerder beschouwd 
worden als bevestiging van het regime dan als alternatief op het regime. 
In het verlengde van de irrationele rationaliteit van de tijdwinstpolitiek 
kan er gekeken worden naar de wijze waarop mobiliteit eenzijdig wordt 
weggezet als afgeleide vraag. Er is een vervoersvraag en het is de opgave 
aan de verkeersspecialisten om zo goed mogelijk aan deze vraag 
tegemoet te komen. Verbeteringen in het verkeerssysteem gaan echter 
gepaard met een toenemende vraag. Extra rijbanen, nieuwe wegen, 
tunnels en bruggen beantwoorden niet alleen aan een vraag, ze scheppen 
ook een nieuwe verkeersvraag. Dit fenomeen staat bekend als 'induced 
traffic', of geïnduceerd verkeer [Zie: p. 93]. Deze schijnbaar altijd 
aanwezige latente vraag zorgt ervoor dat oplossingen van 
verkeerskundigen in de praktijk veelal slechter uitpakken dan op papier. 
De benadering van de afgeleide vraag gaat natuurlijk tevens voorbij aan 
de recreatieve verplaatsing21

• Struinen, toeren, flaneren, racen en 
crossen; de verplaatsing met als doel de verplaatsing en de beleving 
hieromheen. 
Net zoals er vraagtekens kunnen worden gezet bij het idee van tijdwinst 
of de afgeleide vraag kunnen er ook vraagtekens worden gezet bij het 
idee van kostenbesparingen. Ook hier lijkt de irrationele rationaliteit van 
toepassing (cf. Banister, 2008; Metz, 2008). Dit wordt hier echter niet 
verder toegelicht. 



Noten bij hoofdstuk Regime 

Meerdere keren zal er gewezen worden op het ontbreken van aspecten in de 
discussie rondom mobiliteit. Hierbij is het veelal geen eenvoudige zaak om hiervoor bronnen 
aan te leveren. Er wordt namelijk juist betoogd dat de aspecten onderbelicht zijn. 

Zie voor een recent schoolvoorbeeld hiervan het optreden van Verkeersminister 
Eurlings bij Buitenhof van 19 april2009. Eurling stelde dat meer mobiliteit goed is voor de 
BV Nederland, terwijl minder mobiliteit het milieu ten goede zou komen. Het is zoeken naar 
een balans. 

De positieve economische associaties staan natuurlijk niet alleen in dezen. Andere 
positieve associaties en connotaties worden ook op het autoverkeer geprojecteerd. Hierbij 
is te denken aan de individuele vrijheid, de flexibiliteit en dynamiek, het technische 
vernuft, snelheid, de symboliek van de familieauto, identiteitsverschaffer en andere zaken. 
Deze aspecten lijken van minder belang op beleidsterreinen en vallen gemakshalve buiten 
de verdere behandeling van dit onderzoek. Dat betekent niet dat ze geen rol spelen. 

Merk hierbij op dat economische groei op zich zelf al een vreemde doelstelling is. 
Een gezonde economie wordt niet gezien als mogelijkheid om te voorzien in sociaal of 
cultureel kapitaal, maar is een doel op zich geworden. 

De stelling 'tijd is geld, een goede doorstroming is daarom belangrijk' kon 
rekenen op 17,3% helemaal mee eens, 66,5% mee eens, 14,0% niet mee eens en 2,2% 
helemaal mee oneens (n=179). 

6 Naast de meetbare snelheid in meters per seconde of kilometers per uur is er ook 
nog zoiets als de beleving van snelheid. Uit onderzoek van Brög (2000) in Duitsland blijkt dat 
mensen de gemiddelde rijsnelheid van de auto met gemiddeld 18% overschatten. 
Daartegenover staat dat mensen de snelheid van het openbaar vervoer met gemiddeld 45% 
te traag inschatten. Dergelijke inschattingfouten doen overigens zich ook voor wat betreft 
de kosten. Twee op papier gelijkwaardige vervoerkeuzes worden op deze wijze in de 
dagelijkse praktijk niet als zodoende beschouwd. 

De verhouding tussen bestuurders en techniek wordt aardig geHlustreerd in de 
wereld van de autosport, zoals de Formule 1, waarin team van autofabrikanten opereren en 
bestuurders de race winnen. 

De redresseerstrook is een verharde strook van beperkte breedte, gelegen naast 
de rijbaan en bedoeld om weggerbruikers gelegenheid te geven hun koers te corrigeren. 
(CROW, 2004) 

Vetergang is een term uit het werktuigbouwkundige of verkeerskundige jargon. 
Het is de speelruimte aan weerszijde van een verkeersdeelnemer. Extra breedte. 

10 Oud-collega studente Evelien Luggenhorst is in 2008 afgestudeerd op een 
onderzoek naar het verband tussen parkeerafstand en gezondheidsituatie. Hiervoor is ze op 
zoek geweest naar woonomgevingen die voorzien waren van parkeerplaatsen op afstand. Ze 
was er niet in geslaagd twee woonomgevingen te vinden waarbij een voldoende aantal 
parkeerplaatsen op meer dan 30 meter van de woning was gesitueerd. 

11 De stelling 'vrijwel alle mensen willen voor de deur parkeren' kon rekenen op 
veel steun. Van de respondenten (n=178) was 15,2% het helemaal eens met deze stelling, 
61,2% was het er mee eens, 18,5% oneens en 2,8% helemaal oneens. Een andere stelling, '2 
minuten lopen naar je auto is eigenlijk al te ver' is er één van een ander kaliber. Hier wordt 
het persoonlijk. Deze stelling kreeg de meest negatieve respons van alle stellingen. De 
meerderheid was het helemaal oneens. [zie bijlage 1] 

Om geld te kunnen verdienen moet men tegenwoordig over een auto beschikken 
en normaal gesproken gewoon in de file gaan staan. 

1) In Volkskrant, 1 juni 2008, binnenlands nieuws, auteur onbekend; bericht van 
ANP. 

14 In Tilburg bestaat de mogelijkheid de parkeernorm af te kopen, wanneer de 
ontwikkelaar geen mogelijkheden ziet om aan de eisen te voldoen. De prijs bedraagt echter 
20.000 euro per parkeerplaats. Appartementencomplexen in het centrum worden zodoende 
ook niet goedkoper zonder parkeerplaatsen, daar de ontwikkelaar zijn afkoopsom toch terug 
moet verdienen. 

15 De tweede fase in de industriële revolutie wordt gedragen door de ontwikkelingen 
op het gebied van de chemische en elektrische technieken. De fase begon grofweg 
omstreeks 1870 - 1880, maar dat verschilt natuurlijk per regio. 

16 Kwantificering is hier de vertaling van de dimensie 'calculability' dat zoiets als 
berekenbaar of becijferbaar betekend. Het gaat Ritzer hierbij om de tendens de nadruk te 
leggen op de kwantitatieve aspecten, daarom is gekozen voor de term 'kwantificering'. 

17 Op andere terreinen binnen de ruimtelijke planning is het idee van blue-print 
planning veel meer losgelaten. Men is bewust geworden van het gegeven dat niet alles 
maakbaar, stuurbaar of regelbaar is. Er wordt zodoende meer ruimte geboden voor 
burgerinitiatieven, natuurlijke ontwikkelingen en zelfregulering. Binnen de tuin- en 
landschapsarchitectuur is deze overgang goed te zien. De introductie van ecologisch beheer 
in de jaren tachtig is tekenend voor het omkantelpunt. De natuur mocht weer zijn gang 
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gaan en behoefte niet langer gecontroleerd te worden, dat overigens een tijd·, energie en 
geldrovende bezigheid was. 

18 Ritzer (2000) geeft als voorbeeld de belastingcontroleur die dagelijks wordt 
beoordeeld op basis van het aantal aangiften die hij of zij heeft behandeld. Niet de 
kwaliteit, maar de kwantiteit staat voorop. Als gevolg hiervan worden er onjuistheden over 
het hoofd gezien en loopt de schatkist vele dollars mis. Het beoordelen op snelheid kost de 
staat zodoende meer dan dat het mogelijk oplevert. 

19 Zie hiervoor bijvoorbeeld Rietveld (2000), Peters (2003; 2006), Dijst Et Vidakovic 
(2000) 

20 De oppervlakte van een cirkel wordt berekend door met de formule: oppervlakte 
= rrr2. Wanneer de straal (r) twee keer zo groot wordt, zal de oppervlakte dus vier zo groot 
worden, als gevolg van het kwadraat. 

21 De recreatieve verplaatsing is iets anders dan recreatief verkeer. Het verschil is 
hopelijk duidelijk. 
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NICHES Introductie 

De term niche is afkomstig uit de ecologie en duidt op de rol van een 
kleine specifieke planten- of dierensoort binnen het grotere ecosysteem. 
De term wordt tegenwoordig veel toegepast in de economie om een 
specifiek potentieel kansrijk marktsegment aan te duiden met een (nog) 
kleine doelgroep. Door gunstige ontwikkelingen in het ecosysteem of in 
de markt kunnen de niches uitgroeien en kunnen zij een centrale plek 
gaan vervullen binnen het systeem. De transitiedynamica zag hierin 
waarschijnlijk een goede analogie voor alternatieve denk- en 
handelswijze ten opzichte van het regime, welke op den duur mogelijk 
het regime zouden kunnen passeren . Zodoende wordt de term niche ook 
gehanteerd in de transitiedynamica (cf. Peters, 2003; Geels, 2005) en de 
transitiemanagement (cf. Rotmans, 2006; Loorbach, 2007). Binnen de 
context van deze scriptie wordt met de term niche zodoende geduid op 
een alternatieve denk- of handelwijze ten opzichte van het regime, dat 
het huidige autosysteem in stand houdt. 
Er is gekozen voor de behandeling van een drietal niches, te weten: 
fietsen, voorkomen, vertragen. ledere niches heeft een eigen formulering 
van 'het probleem'. De fiets is de oplossing, wanneer de auto het 
probleem is. Voorkomen van verkeersstramingen is de oplossing wanneer 
de huidige ruimtelijke configuratie uitnodigt tot excessieve 
verkeersbewegingen. Tot slot is het vertragen een antwoord wanneer het 
regime gedomineerd wordt met een obsessie voor snelheid. De 
behandelde niches corresponderen met bepaalde trappen. De fiets richt 
zich op het vervoersmiddel, voorkomen op de ruimtelijke omgeving en 
vertragen op de moderne Westerse cultuur. 
De keuze voor deze niches in niet toevallig. De trappen zorgen voor een 
brede benadering. De fiets was het aanvankelijke onderwerp van het 
afstudeerproject, tot dat duidelijk werd dat de positie van de fiets 
voornamelijk bepaald wordt door de auto. 'Voorkomen' is een benadering 
die aanzienlijke aandacht geniet binnen de (ruimtelijke) wetenschappen. 
En 'vertragen' is het antwoord op de cultuur van snelheid die 
geconstateerd werd in het decor. 
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Fietsen 

Een stevige niche 
Ryan (1999 in Fietsberaad, 2005) noemt de fiets één van de zeven 
duurzame wonderen van deze wereld. Op meerdere vlakken scoort de 
fiets dan ook goed. De energie-efficiënte van het voertuig mag wonderlijk 
genoemd worden. De fiets gaat efficiënter om met energie dan welk 
ander standaardvoertuig ook. Het is zelfs minder inspannend dan lopen 
[Tabel 3]. 

Voertuig 
Ligfiets 
Fiets 
Lopen 
Tram (50% bezet) 
Bus (50% bezet) 
Auto (50% bezet) 

(kJ !km) 
22 
39 
78 
393 
462 
1232 

Tabel 3: De energie-efficiëntie van enkele voertuigen, Uit: Reijnders, 
2000 

Naast de zuinige omgang met energie en dus minder uitstoot kent de fiets 
nog vele andere voordelen. Denk hierbij aan gezondheid, buitenlucht en 
zon, beperkt ruimte- en materiaalgebruik, verbeterde sociale controle, 
geen afhankelijkheid van olie en minder verkeersslachtoffers. In de 
afgelopen jaren zijn er verschillende studies geweest naar de voordelen 
van fietsverkeer ten opzichte van autoverkeer. In een overzicht van de 
WHO worden 7 van dergelijke studies geven, daarbij wordt enkel gekeken 
naar de gezondheidsbaten. Per nieuwe fietser lopen de schattingen 
uiteen van bedragen van €1 00,- tot €1300,- per jaar die bespaard worden 
aan gezondheidskasten (Hendriks, 2008). Dan zijn de overige besparingen 
nog geeneens meegenomen. In Noors onderzoek wordt gestel~ dat 
investeringen in fietsvoorzieningen zich vier tot vijf keer terugverd1enen 
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in maatschappelijke baten (Saelensminde, 2002). Voor van Wee en 
Nijland (2005) is het dan ook opvallend dat bij initiatieven voor nieuwe 
auto-infrastructuur enkel twee scenario's worden gevolgd: wel of niet 
aanleggen. Het betrekken van het alternatieve scenario 'fiets' zou er 
waarschijnlijk voor zorgen dat er sterker werd ingezet op dit scenario. 
De kwaliteiten van de fiets zijn in Nederland ook niet onopgemerkt 
gebleven. De fiets is binnen Nederland nauwelijks een niche te noemen. 
In de jaren veertig van de vorige eeuw werd 85% van alle afgelegde 
kilometers door voertuigen afgelegd per fiets (Vervaart & de la Bruheze, 
1999). Vanaf die periode komt het aandeel fietskilometers echter in een 
vrije val terecht om pas halverwege de jaren zeventig te stabiliseren. 
Wanneer gekeken wordt naar het absolute aantal fietskilometers wordt 
de daling pas ingezet begin jaren zestig. Vanaf 1977 stabiliseert de 
situatie. Juist vanaf het midden van de jaren zeventig worden er via 
overheidswegen de eerste pogingen ondernomen het oprukkende 
autogebruik te remmen. Het heeft de schijn dat deze eerste pogingen 
voorkwamen dat het aantal fietskilometers nog verder terugliep. Voor 
grofweg 48% van alle verplaatsingen buitenshuis gebruikt men in 
Nederland de auto, 5% gaat met het openbaar vervoer en voor 27% van de 
verplaatsingen gebruikt men de fiets. Het fietsverkeer gaat daarmee voor 
een deel ten kosten van het gebruik van het openbaar vervoer dat in 
andere landen veelal hoger ligt (Metz, 2008). 

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van de rijksoverheid 
uit 1990 werd de fiets naar voren geschoven als belangrijk alternatief op 
het groeiende autogebruik. Het is de periode van het streven naar een 
'modal shift', de verschuiving van het gebruik van het ene 
vervoersmiddel naar het andere. Op de lange afstanden dient dit het 
openbaar vervoer te worden en op de kortere afstanden is dit de fiets. 
Een direct voortvloeisel uit de SW 11 is het masterplan fiets (MPF) uit 
1991. Hierin worden twee hoofddoelen geformuleerd: meer fietsen en 
veiliger fietsen. De gewenste toename van het fietsgebruik wordt gesteld 
op een groei van 30 procent in het aantal gefietste kilometers over de 
periode 1986 tot 2010, het liefst ten koste van de autokilometers. Eerder 
werd reeds geconcludeerd dat de doelstellingen van het SW 11 niet 



behaald zijn en dat men geleidelijk is gaan geloven dat het verkeersbeeld 
niet 'maakbaar' is . De doelstellingen om tot een andere 'modal split' te 
komen zijn opzij geschoven en er wordt nu vooral getracht de schade van 
deze keuze te beperken. Waarom is men er niet in geslaagd de 
doelstellingen te halen? Waarom zijn pogingen om tot meer fietsverkeer 
te komen 'mislukt '? Deze vragen worden kort behandeld. 

Geen oog voor de sociaal-technische co-evolutie 
Niepoth en Brohm (2001, aangehaald in Twuijver, 2006) plaatsen 
vraagtekens bij de hooggespannen verwachtingen rondom fietsgebruik. 
Ter illustratie hierbij hanteren zij de situatie in onze hoofdstad. 
Amsterdam staat internationaal bekend op het gebied van fietsbeleid. 
Toch concluderen beide auteurs dat er sprake is van een structurele 
daling in het fietsgebruik over de periode 1995 tot 2000 in de stad. Hoge 
parkeergelden in het çentrum, verbeterde snelle routes voor ftetsen en 
de vele opstoppingen voor het autoverkeer hebben niet geleid tot de 
gewenste opwaartse ontwikkeling van het fietsverkeer. Dit ondanks de 
schijnbaar gunstige concurrentiepositie in het verkeerssysteem . 
Niepoth en Brohm schrijven het verlies van fietskilometers toe aan de 
groeiende afstanden. De functies komen steeds verder uit elkaar te 
liggen. Grote winkels, recreatievoorzieningen en kantoorlocaties worden 
gerealiseerd aan de rand van de stad. Ze zijn sterk gericht op het 
autoverkeer met snelweglocaties (drive-in stedebouw) en ruime 
parkeergelegenheden. De fietser kan of wil de gegroeide afstand niet 
langer overbruggen. Het proces ondermijnt de concurrentiepositie van de 
fiets ten opzichte van de auto. 
De drive-in stedebouw, schaalvergroting en groeiende afstanden zijn 
gevolgen van ontwikkelingen die de auto mede te weeg brengt. Het 
gegeven dat deze processen zich voordoen wijst erop dat niet iedereen 
handelt op basis van doelstelling van de gemeente, dat kan ook niet 
worden verwacht. Er zou zodoende wel gesteld kunnen worden dat een 
overkoepelend plan ontbreekt, een visie die niet alleen de fiets naar 
voren schuift als voorkeursalternatief, maar een visie die een totaalbeeld 
schetst voor de stad met daarin een prominente rol weggelegd voor het 

ijzeren paard. De fiets zal binnen een dergelijke visie niet langer de 
drager zijn van de plannen, maar zal een sleutelpositie vervullen binnen 
het grotere geheel. Valderrama & Jorgensen (2008) achten een dergelijk 
overkoepelend plan noodzakelijk voor structurele verschuivingen in het 
verkeersbeeld . Op dergelijke, meer overkoepelde plannen zal verder 
ingegaan worden bij de behandeling van de volgende niche. 

Gebrekkige verankering 
In de zomer van 2002 kenden de havens van Los Angeles en Long Beach 
een arbeidsconflict met een tiendaagse staking tot gevolg. Hierdoor 
reden er iedere dag 9000 vrachtwagens minder over de snelweg (1-170) 
tussen haven en achterland. Bij verkeerstellingen tijdens de staking bleek 
echter slechts sprake te zijn van een afname met 5000 voertuigen. Er was 
'nieuw' verkeer bijgekomen, uit het niets. Het verkeer op de andere 
wegen in de regio was even druk als gewoonlijk. Na afloop van de staking 
verdwenen de 4000 'nieuwe' auto's als sneeuw voor de zon . Niet alleen 
stakingen, maar ook extra wegen en minder files ten gevolgen van een 
verbeterde verkeersveiligheidssituatie zorgen voor meer verkeer (Metz, 
2008). Het verkeer dat verschijnt bij een toegenomen capaciteit van het 
verkeerssysteem wordt ook wel 'induced traffic' genoemd, of in het 
Nederlands 'teweeggebracht verkeer'. Lege wegen, nieuw of 
vrijgekomen, activeren een latente vraag. Het omgekeerde lijkt hierbij 
ook op te gaan. Wanneer er wegen of rijbanen weggehaald worden 
verdwijnt er verkeer. Bij het opheffen van een regionale weg in de VS 
ging 80% van het verkeer langs andere routes, 20% van het verkeer 
verdween (Crawford, 2000). Het teweeggebrachte verkeer is een goede 
verklaring voor het falen van verkeersmodellen en het predict & provide 
principe. Zelfs als er rekening wordt gehouden met nieuw verkeer, dan 
pakken deze schattingen veelal te laag uit (Metz, 2008). De latente vraag 
is overweldigend. Veel nieuwe wegen, rijbanen en parkeerruimte worden 
op deze wijze ook gerechtvaardigd. Het 'succes' van de weg is in de ogen 
van veel verkeerplanners het bewijs voor de juiste keuze. Dit is natuurlijk 
een self-fulfilling prophecy. 
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Maar wat heeft deze latente vraag nu te maken met het succes van de 
fiets? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. De vorderingen die mogelijk 
geboekt worden door meer mensen op de fiets te krijgen worden te niet 
gedaan door het teweeggebrachte autoverkeer. Wanneer mensen bereid 
zijn de auto te laten staan in ruil voor de fiets, wordt de ruimte die zij 
achterlaten op de autowegen ingevuld door nieuwe automobilisten. Het 
fenomeen 'induced traffic' benadrukt de noodzaak voor een 'carrot & 
stick' benadering. Niet alleen moeten fietsers gekieteld worden, ook 
moet het autoverkeer tegengewerkt worden. De vorderingen dienen te 
worden verankerd (Cairns et al, 2004; Metz, 2008). Dat geldt overigens 
niet alleen voor fietsverkeer, ook het openbaar vervoer lijkt hier sterk 
gevoelig voor. Het succes van het openbaar vervoer in steden als London, 
Singapore en Barcelona wordt mogelijk gemaakt door beperkingen voor 
het autoverkeer aan de ene zijde en verbeterde mogelijkheden voor het 
openbaar vervoer aan de andere zijde (Bansiter, 2008; Metz, 2008)1

• In 
Dublin volgt met niet de 'carrot & stick' benadering. Hoewel het aantal 
bussen met 40% groeide in de periode van 1996 tot 2003, nam het 
autoverkeer met 28% toe. De extra investeringen in openbaar vervoer 
lijken vooral weggegooid geld op deze wijze (Metz, 2008). Mackett & 
Robertson (2000) onderschrijven de essentiële rol van de 'tak' voor het 
autoverkeer binnen het mobiliteitsbeleid. Negatieve prikkels hebben 
aanzienlijk duidelijker effect, dan de positieve prikkels. Daarnaast zijn 
negatieve prikkels voordeliger voor de overheidsbegroting. 
Recent onderzoek in Nederland bevestigt de essentiële rol van auto· 
onvriendelijke politiek bij het bevorderen van fietsverkeer. Ververs en 
Ziegelaar (2006) deden onderzoek naar de verklaringsmodellen voor 
fietsgebruik in veel Nederlandse gemeentes. Zij ontwikkelden een model 
dat in compacte vorm slechts 11 factoren bevatte met een verklarende 
kracht (R2

) van 72,6% om de verschillen tussen diverse Nederlandse 
gemeentes te kunnen duiden. Twee van die factoren hebben betrekking 
op de concurrentiepositie van de auto ten opzichte van de fiets. Dit zijn 
'de reistijdverhouding tussen fiets en auto' en 'de parkeerkosten voor 
auto's'. Ongunstige versus gunstige reistijdverhoudingen voor fietsers 
kunnen verschillen tot 6, 5% betekenen in het aantal fietsverplaatsingen. 
Parkeerkosten kunnen zelfs tot een maximale stijging in 
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fietsverplaatsingen per persoon per dag van 20% zorgen. Het aandeel 
fietsverplaatsingen per persoon per dag kan volgens het model groeien 
van 22,8% naar 27,3%. (Ververs & Ziegelaar, 2006; Fietsberaad, 2005). 
Ook een onderzoek van Rietveld en Daniel (2004) bevestigt de essentiële 
rol van de wortel en de tak. Hoewel dit werk minder specifiek ingaat op 
de modelmatige aspecten worden hier de relatieve factoren, waarbij de 
fiets duidelijk bevoordeeld wordt ten opzichte van de auto, naar voren 
geschoven als doorslaggevend. Naast de genoemde reistijdverhouding en 
de parkeerkosten zijn er natuurlijk nog tal van andere maatregelen te 
bedenken waarin de concurrentiepositie van de fiets verbeterd wordt ten 
opzichte van de auto. Denk hierbij aan de stopfrequentie, gemiddelde 
snelheid, veiligheid, comfort en dergelijke. (Rietveld & Daniel, 2004; 
Ververs & Ziegelaar, 2006 ). 
Een belangrijke kanttekening die geplaatst kan worden bij het werk van 
Ververs en Ziegelaar (2006) is het gegeven dat de onderzoekers 
beleidsadvies destilleren op basis van bekende factoren. Er wordt 
gekeken naar de verschillen tussen de beschouwde gemeentes, niet naar 
aspecten die mogelijk bij alle gemeentes ontbreken of juist aanwezig 
zijn. De toegevoegde waarde van het onderzoek in termen van nieuwe 
beleidsdimensies is beperkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
alternatieve projectbegrotingen onder het motto van de gebruiker 
betaald [zie: Financieringsstructuren, p.146]. Er zijn voorbodes voor de 
potentiële kracht van dit instrument, het zou daarmee ook als niche 
kunnen worden beschouwd. Een streng parkeervergunningenbeleid heeft 
in Amsterdam een duidelijke impuls geleverd voor de fiets (Fietsberaad, 
2005). Bij de behandeling van het regime zijn meerdere aspecten aan bod 
gekomen die betrekking hadden op de relatieve concurrentiepositie, 
zoals het uitgewerkte voorbeeld van het standaard kruispunt die nu 
aanzienlijk slechter uitpakt voor de fietser. 
Het tegenwerken van het autoverkeer ligt politiek zeer gevoelig. De 
stemgerechtigde leeftijd en de wettelijke minimumleeftijd voor het 
autorijden zijn hetzelfde. Electorale overwegingen zorgen voor een 
betrekkelijk vriendelijke houding ten opzichte van de auto. Het 
tegenwerken van de auto is een gevaarlijk en gevreesd middel om milieu 
en veiligheidsdoelen te bereiken. (Bach, 2006; Mom & Filarski, 2008). Uit 



onderzoek van het fietsberaad bleek dat een overgrote meerderheid van 
'de Nederlanders' positief staat ten opzichte van het bevorderen van het 
fietsverkeer. 85% van de Nederlanders is van menig dat er meer 
uitgetrokken mag worden voor comfortabele en veilige fietsroutes . 87% 
van de Nederlanders vindt zelfs dat fietsvoorzieningen de voorrang 
moeten krijgen voor autovoorzieningen. (Fietsberaad, 2005). Daaruit 
blijkt echter nog niet dat men de fiets verkiest ten kosten van de auto, 
waarvan bij verankering zeker sprake van zal moeten zijn. 

Het voorruitperspectief 
In verband met het masterplan fiets (MPF) verschijnt in 1993 de 
ontwerpwijzer voor fietsinfrastructuur, genaamd 'Tekenen voor de fiets'. 
Deze ontwerpwijzer is de ASW voor het fietsverkeer. Hierin worden tal 
van voorstellen gedaan voor de meest optimale of gunstige situatie voor 
de fietser. In opvolging van de eerste ontwerpwijzer uit 1993 volgt in 
2006 een tweede vernieuwde versie. De 'ontwerpwijzer fietsverkeer' van 
het CROW is 'geen receptenboek, maar biedt argumenten en ingrediënten 
die de ontwerper helpen de fiets een volwaardige plaats te geven in het 
verkeers- en vervoerssysteem. ' , zo is te lezen in het voorwoord. Daarmee 
is de nieuwe fietswijzer duidelijk ontdaan van het ideologische karakter 
van de eerste wijzer, waarbij duidelijk het doel was het fietsverkeer 
steviger in het zadel te helpen. 
Peters (2003) beschuldigt de eerste ontwerpwijzer er van nog steeds te 
denken vanuit het regime van het autoverkeer . Vooral de tabellen 
waaruit af te lezen is of de fietser een aparte fietsstrook of fietspad 
moet krijgen kunnen op de nodige kritiek rekenen. In een van de 
grafieken uit deze reeks bevindt zich langs de x-as de snelheid van het 
autoverkeer en langs de y-as de intensiteit van het autoverkeer, deze 
twee parameters bepalen het 'lot' van de fietser . Zodoende bestaat de 
ontwerpopgave van de fietsverkeergezinde ingenieur uit het inpassen van 
de fiets binnen deze marges. Snelheid en intensiteit van het autoverkeer 
zijn gegeven. Dit staat haaks ten opzichte van de bevindingen in de 
vorige paragraaf, waarin juist gesteld werd dat het beperken van 
bijvoorbeeld de snelheid van het autoverkeer een van de voornaamste 

mogelijkheden voor het succes van het fietsverkeer is. Het niet 
expliciteren van de keuze voor de parameters van het autoverkeer is voor 
Peters tekenend voor het technocratische werk in de ontwerpwijzer en 
een verklaring voor het falen van de MPF. Het niet benoemen van deze 
keuzes zorgt ervoor dat de politieknormatieve discussie uitblijft . 
De auteurs van ontwerpwijzer uit 2006 (CROW, 2006b) lijken niet op de 
hoogte te zijn van de kritiek van Peters. In de nieuwe ontwerpwijzer zijn 
soortgelijke tabellen opnieuw onderdeel van het werk. Ook op andere 
punten is de ontwerpwijzer te bekritiseren. Het geeft blijk van veel van 
uitgangspunten die eigen zijn aan het 'regime'. Om de veiligheid van de 
fietsers te garanderen wordt in het document gepleit voor het vermijden 
van conflicten tussen het kruisende verkeer, het scheiden van de 
voertuigsoorten, het zorgen voor herkenbare wegcategorieën en het 
zorgen voor uniforme verkeerssituaties (p. 61-2). Daarbij moet wel 
aangetekend worden dat het niet het doel is van de fietswijzer om het 
autoverkeer te remmen, enkel wil men zich dienstbaar opstellen voor 
fietsvoorzieningen. 

Eenzijdige ruimtelijke planning 
Hoewel de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening een sterke 
relatie is, zijn ruimtelijke planning en ontwerp geen volledig toereikende 
instrumenten voor de sturing van het mobiliteitsbeeld. Er speelt meer 
dan enkel de fysieke ruimte. Een integrale benadering veronderstelt 
zodoende niet enkel aandacht voor fietsinfrastructuur en -voorzieningen 
met de 'geschikte' stedelijke omgeving, maar ook aandacht voor niet RO
aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan fietsrijlessen voor basisscholen 
en allochtonen, fietsplannen bij bedrijven en overheden, wegenwacht 
voor fietsers, thuisbezorgdiensten voor volumineuze goederen en andere 
zaken. Tevens kan er gesleuteld worden aan zaken die het autogebruik nu 
stimuleren. 
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Houten 
Een van de succesverhalen op fietsgebied in de recente geschiedenis van 
de Nederlandse stedebouw is Houten. Houten werd in 2008 door de 
fietsersbond opnieuw benoemd tot fietsstad van het jaar. De gemeente 
heeft in Nederland, maar ook daarbuiten, bekendheid verworven met het 
fietsvriendelijke karakter, dat mede te danken is aan het 
stedebouwkundig plan van Derks in combinatie met het verkeersplan van 
Jan Giskes. De gemeente Houten is één van de aangewezen groeikernen 
rondom of in de Randstad. Dit gebeurde in de Tweede Nota inzake de 
Ruimtelijke Ordening van 1966. Houten is vooral een overloop van de stad 
Utrecht, gelegen op ongeveer 10 kilometer ten zuiden van deze stad. Het 
vervulde een belangrijke taak in het opvangen van de woningbehoefte 
van de stad Utrecht samen met andere randgemeentes als Maarssenbroek 
en Nieuwegein (Meyer et al, 2006). 
Het eerste structuurplan uit begin jaren zeventig is afgekeken van het 
plan voor de Engelse New Town lrving (Bach, 2006). Het voorzag in een 
bebouwing geconcentreerd langs het spoor tussen Utrecht en 
Geldermalsen. Daarmee werd het oude centrum van het dorpje Houten 
enigszins gepasseerd, waaruit ook blijkt dat men koos voor een ander 
structurerend element. Er kwam een nieuw centrum rondom het 
heropende station. Rondom de gehele nieuwe kern was een rondweg 
gepland. De rondweg ligt in zijn geheel buiten de bebouwing. In de 
verkeersplanning spreekt men van een tangentiële hoofdontsluiting. 
Intern wordt het autoverkeer zoveel mogelijk ontmoedigd. Dit gebeurt 
door ongunstige routes voor het autoverkeer, gebogen woon- en 
buurtstraten (de maximale lengte van rechte straten is 75 meter) en door 
het ontbreken van interne verbindingen voor het autoverkeer. Eigenlijk 
moeten alle autoverplaatsingen van enige betekenis in Houten buitenom 
via de ringweg. Het kan gezien worden als een boomstructuur, waarbij de 
stammen van de verschillende bomen op de ringweg uitkomen. Voor de 
interne verplaatsingen voorziet de groeikern in een uitgebreid 
fietsnetwerk. De hoofdverbindingen zijn gekoppeld aan de 
groenstructuur, welke haaks staat op de richting van het spoor. Met 
behulp van deze fietsruggengraat wordt vanuit iedere wijk de kortste 
route naar het centrum zo goed mogelijk gewaarborgd, maar er zijn ook 
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nachtroutes. Voor meer veiligheid of het gevoel van veiligheid kan in de 
a_vond en nacht ook gefietst worden voor de huizen langs. Het 
fletsnetwerk is duidelijk fijnmaziger dan het autonetwerk. (Bach, 2006; 
Broer, 2007) 
Het ontwerp van Houten getuigt van de 'omgekeerde ontwerpvolgorde', 
zoals deze beh~~deld is in de paragraaf 'auto'-matisch ontwerpen (zie: p. 
73). Als aanle1dmg voor de gemaakte stedebouwkundige keuzes noemt 
Rob Derks onder andere de mogelijke knip in de provinciale weg tussen 
Houten en Utrecht, de expansiedrift van de stad Utrecht, de vrees voor 
grootstedelijke problemen in de groeikern (Kroeze, 2008). Er kan ook 
gerust gekeken worden naar een nog bredere context. Het 
planningsproces startte ten tijde van de eerste oliecrisis (1973) en de 
bouw van de wijk ten tijde van de tweede (1979). Houten markeert het 
keerpunt in het denken over automobiliteit in de stedelijke omgeving en 
het begin van de periode van de 'ideologische maakbaarheid'. 
Door de duidelijke stedebouwkundige en verkeerskundige keuzes ontstaat 
een groot verblijfsgebied van ruim 500 hectaren. Het grootste 
verblijfsgebied van Nederland (Bach, 2006). De andere prestaties mogen 
er ook zeker zijn. Houten is namelijk de meest verkeersveilige New Town 
van Nederland. Daarnaast schaart het zich in het rijtje van plaatsen met 
de meeste fietsbewegingen in Nederland. Met gemiddel.d 1,13 
fietsverplaatsingen per persoon per dag staat Houten zevende op de lijst 
van ~ederlandse fietssteden, net onder kernen als Groningen, 
Wagenmgen en Zwolle. Dat is vooral opmerkelijk vanwege de beperkte 
omvang van de kernen de afwezigheid van een studentenleven of 
historische kern zoals de directe concurrenten dit wel hebben (Ververs & 
Ziegelaar, 2006). 
De voordelen voor Houten reiken verder dan enkel voordelen op 
v~rkeersgebied. E~ is sprake van een onverwacht hoge omzet per 
Vlerkante meter wmkeloppervlak. De intern georiënteerde structuur van 
de kern lijkt de verklarende factoren voor de populariteit van het eigen 
centrum, met een breed voorzieningenpakket en de hoge omzet tot 
gevolg. (Bach, 2006). Houten heeft voor een groeikern een goede woon 
werk balans. Het aantal werkende in de gemeente stemt redelijk overeen 
met het aantal arbeidsplaatsen. iets wat bij een stad als Almere duidelijk 



(nog) niet het geval is. De woningwaarde ligt gemiddeld hoger dan in 
zvergelijkbare kernen rondom Utrecht (Broer, 2007). 
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Voorkomen 

Sustainable urban form 
Bij de behandeling van de eerste niche in de vorm van de fiets werd als 
een van de oorzaken voor de teruglopende kansen voor dit voertuig wordt 
de ongunstige ruimtelijke ontwikkeling genoemd. Om het relatieve 
voordeel van de auto te verkleinen en overige vervoermiddelen een kans 
te geven, wordt er in diverse werken dan ook gepleit voor de 'duurzame 
stedelijke vorm' (sustainable urban form). Kortweg is deze duurzame 
stedelijke vorm de tegenpool van de eerder uiteengezette ruimtelijke 
grondslagen voor mobiliteitsgroei, de processen van spreiding, scheiding 
en schaalvergroting2 (zie: Frey (1999), Crawford (2000) of Banister (2005) 
voor een uitgebreide uiteenzetting). Het klinkt aannemelijk dat wanneer 
de ene stedelijke vorm voor meer automobiliteit zorgt, de directe 
tegenhanger waarschijnlijk voor minder automobiliteit zal zorgen. Zo 
aannemelijk is het echter niet. Deze benadering heeft weinig oog voor de 
bredere sociale, economische, culturele en institutionele aspecten die 
het autogebruik in de hand werken. Mensen zijn er bijvoorbeeld mogelijk 
gewend aan geraakt de auto te gebruiken. Er zijn in de afgelopen jaren 
tientallen studies verschenen op het gebied van ruimtelijke ingrepen voor 
een duurzamer mobiliteitsbeeld [zie: Gecategoriseerde literatuurlijst, p. 
132), hierbij zijn de conclusies niet eenduidig. Vrijwel alle studies delen 
echter de conclusie dat verschillende ruimtelijke condities in verband 
gebracht kunnen worden met verschillend mobiliteitsgedrag. De critici 
wijzen op het ontbreken van de sociaaleconomische veranderingen en 
verschillen in dergelijke studies (cf. Muconsult, 1999; Stead et al, 2000). 
Volgens Stead, Williams en Titheridge (2000) bieden de 
sociaaleconomische verschillen veel meer verklarende kracht dan de 
ruimtelijke condities. Veelzijdige, kleinschalige, compacte 
leefomgevingen worden vaak bewoond door minder kapitaalkrachtige 
burgers. Terwijl de monofunctionele villawijken gevuld zijn met rijke 
welgestelde burgers. Het mobiliteitsgedrag is volgens dit tegenargument 
geen gevolg van de ruimtelijke condities, maar van de welvarendheid van 
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de bewoners. Door anderen wordt gewezen op mogelijke 'zelfselectie'. 
Sommige mensen - arm of rijk, hoog- of laagopgeleid - houden er 
mogelijk een lijfstijl op na waarin een bepaald mobiliteitsgedrag wel of 
niet thuishoort. De zogeheten 'groenen' zijn mogelijk eerder geneigd een 
'groene' leefomgeving op te zoeken. Terwijl de autoliefhebbers, uit alle 
lagen van de bevolking, op zoek gaan naar de ideale woonplaats voor 
zichzelf en hun auto's. De autoliefhebbers trekken vanuit dit perspectief 
dus zelf richting autovriendelijke leefomgevingen. De woonomgeving is 
een afspiegeling van de menselijke voorkeuren, is hier de streT<king van 
het betoog (Dupuy, 1999). 
Deze kritiek wordt doorgaans goed onderbouwd en houdt daarmee aardig 
stand. Toch zijn er wel degelijk voorbeelden bekend waarbij in de studies 
naar het verband tussen leefomgeving en mobiliteitsgedrag rekening is 
gehouden met beide vormen van kritiek, in sommige van dergelijke 
onderzoeken blijkt er nog steeds een verband te zijn welke niet terug te 
voeren is op sociaaleconomische aspecten. Een aardig voorbeeld van een 
dergelijk onderzoek is een recente studie van het Planbureau voor de 
Leefomgeving3

• Hierin werden twee VIN EX locaties met elkaar vergeleken 
op het gebied van fietsgebruik. Beide ,locaties zijn in meerdere opzichten 
goed met elkaar te vergelijken. Het onderzoek weet aan de hand van een 
selectie van sociaal gelijke partijen en het uitfilteren van de mogelijke 
zelfselectie toch een significant verschil in mobiliteitsgedrag aan te 
tonen. Kortom, de zuivere ruimtelijke omgeving op zich kan wel degelijk 
een invloed uitoefenen op het verplaatsingsgedrag van de bewoners. 
Beide genoemde voorbeelden van kritiek op duurzame ruimtelijke vormen 
kunnen ook op een andere wijze worden gepasseerd binnen deze context. 
Stel nu dat de critici gelijk hebben, stel nu dat de sociaaleconomische 
situatie of de leefstijl voldoende verklarende kracht bezitten, wat 
betekent dat? De duurzame stedelijke vorm moet hier niet gezien worden 
als een wondermiddel. Als de panacee uit een modernistische 
maakbaarheidtraditie welke zal :zorgen voor de broodnodige verandering. 
Nee, de duurzame stedelij,ke vorm gaat over dingen mogelijk maken. Het 
gaat over condities scheppen. Condities waarbij een duurzaam 
mobiliteitsgedrag mogelijk wordt gemaakt in plaats van onmogelijk. De 
ruimtelijke configuratie voorziet niet eenzijdig in een autolandschap, 



maar biedt een opening naar de alternatieven. Wanneer de duurzame 
leefomgeving mogelijk enkel bewoond zou worden door die mensen met 
een _duurzame leefstijl is dit nog geen reden om het concept opzij te 
schulVen (Bach, 2006). Het gaat hier om het lange termijnperspectief. 
Vragen die dan opduiken zijn: moeten we de duurzame stedelijke vorm 
willen? En: Hoe bereiken we deze duurzame stedelijke vorm? 

De ruimtelijke planning aan zet? 
Vanuit de gehouden enquête lijkt er enigszins sprake te zijn van een 
draagvlak bij planners en ontwerpers voor de duurzame stedelijke vorm. 
Er was bijvoorbeeld ruimte gereserveerd voor het peilen van de houding 
?nder. RO-p~o~ess~onal ten ?PZichte van functiescheiding. De stelling 
funct1esche1dmg 1s een mom planologisch principe, dat moet je in stand 

houden' kreeg een duidelijk negatieve respons. Een kwart van de 
respondenten was het hier 'helemaal mee oneens' . De gemiddelde score 
kwam uit op 3,15 (n=163). Ook de houding ten opzichte van 
schaalvergroting was licht negatief onder de geënquêteerden. De stelling 
'schaalvergroting is goed voor de economie' werd neutraal tot licht 
negatief beantwoord (gem. 2,62). 'Het fuseren en opschalen van 
bedr_ijven en instellingen maakt het leven makkelijker' als stelling kon 
gem1ddeld rekenen op een negatieve reactie (gem. 3,01 ). De stelling 'ik 
stoor me aan de ketens die iedere winkelstraat domineren' werd licht 
bevestigend beantwoord (gem. 2,21 ). Ten opzichte van ruimtelijke 
spreiding was de reactie neutraal tot licht positief. De stelling 'als 
mensen in lage dichtheden willen wonen moet dat mogelijk gemaakt 
worden' kon rekenen op een neutrale uitkomst (gem. 2,43; n=174). Een 
a~dere stellin?,. 'steden moeten vanaf nu al le plannen zoveel mogelijk 
bmnen de hu1d1ge stadsgrenzen realiseren', kreeg een licht positieve 
respons (gem. 2,24; n=174). 
Het is echter de vraag hoeveel deze licht positieve houding ten opzichte 
van de duurzame stedelijke vorm zich vertaald van het papier naar de 
praktij~. Concepten als functiemenging klinken eenvoudig. Functies zijn 
eerst Ult elkaar gelegd en kunnen nu weer met elkaar verenigd worden. 
In de tussentijd zijn deze functies echter vervreemd van elkaar. De 

functies luisteren naar een nieuwe logica (Louw, 2006). De grondmarkt 
voor bedrijven heeft zich compleet anders ontwikkeld als die voor 
woningen (Vrom-Raad, 2006). Het is zodoende niet simpelweg een 
sommetje van een plus een is twee. Planologische concepten als 
functiescheiding zijn juridisch, financieel, bestuurlijk en sociaal ingebed 
(Louw, 2006). Wie wil er nu nog een bedrijf in de (woon)straat? 
Het idee van de duurzame stedelijke vorm is deels een omkering van de 
trends van spreiding, scheiding en schaalvergroting en wordt misschien 
daarom ook wel kansrijk geacht. Daarmee onderkennen de voorstanders 
van de ruimtelijke sturing onvoldoende het huidige krachtenveld waarin 
aan de ene kant de ruimtelijke planning tot 'institutionele zombie' is 
ge_w?rden (Koolhaas, 1995; Boomkens, 1999; Gleeson, 2000; Tjeenk 
W1llmk, 2009) en aan de andere kant getwijfeld kan worden aan de 
omkeerbaarheld van de neoliberale ontwikkelingen. 
Het einde van de planning, zoals dit door de hiervoor genoemde auteurs 
wordt gebracht, is sterk het gevolg van de neoliberale koers. Het 
wegvallen van de gelden voor volkshuisvesting en het landbouwareaal de 
eman~ipatie van de lagere overheden, de opmars van de marktgel~ide 
plannmg en de toename van de internationale invloed zijn allen te 
koppelen aa_n het neoliberalisme (Brand, 2002). Er speelt natuurlijk wel 
meer. De dne genoemde aspecten voor de verminderde slagkracht van de 
planning kunnen worden aangevuld met de veranderde rol van de 
planning. De 'integratie via het ruimtelijke plan heeft plaatsgemaakt 
voor de zelfstandige zorg om de ruimtelijke inpassing van projecten' 
(Hajer, Sijmons & Feddes, 2006: 12). De planning staat niet langer 
centraal, maar is tot een van de aspecten geworden op de checklist. 
Hajer, Sijmons en Feddes (2006) stellen dat de ruimtelijke planning niet 
langer gaat over het product, maar des te meer onderdeel is geworden 
v~n het proces en het politieke spel. Veel planners en ontwerpers weten 
z1~h geen raad met deze rol en tasten in het duister bij het opstellen van 
leldraden voor juridiSche of bestuurlijke vormgeving. De 'duurzame 
stedelijke vorm' komt tot stand dankzij het juiste proces. Het proces 
moet_ dan ook voorop staan, zo luidt de conclusie in 'achieving the 
sustamable urban farm' (Williams, Burton & Jenks, 2000), maar wat dat 
betekent voor de wereld van planning en ontwerp blijft toch vooral 
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onduidelijk. Vooralsnog is de aansluiting tussen beleid en ontwerp 
problematisch (Hajer, Sijmons & Feddes, 2006). 

Sympathieke kritiek 
~aast .de sterk gemarginaliseerde planning en de maatschappelijke 
mbeddmg van functiescheiding, lage dichtheden en schaalvergroting kan 
de duurzame stedelijke vorm ook via andere wegen bekritiseerd worden. 
De benadering hanteert een sterk eenzijdig schaalniveau als het gaat over 
de kansen voor alternatieve vervoerswijzen. In deze scriptie is 
uiteengezet dat er vele schaalniveaus zijn waarop de kwaliteiten van de 
vervoerswijzen worden gemaakt. Van eenvoudige zaken als parkeren voor 
de deur of het traditionele kruispunt, tot de internationaal georiënteerde 
focus voor succesvolle profileringen en extra snelwegen. De duurzame 
stedelijke vorm richt zich voornamelijk op het tussenliggende niveau. Het 
dient zich zodoende te verrijken met extra lagen wil het voldoende 
dekkend zijn. 
Cass, Shove en Urry (2005) behandelen de vier dimensies van 
toegankelijkheid. Dit zijn de financiële, fysieke, organisatorische en 
temporele dimensie. Hoewel het in eerste instantie voor de ruimtelijke 
ordening voor de hand ligt om aan de slag te gaan met de fysieke 
dimensie, kent de stedebouwkundige discipline raakvlak met al deze 
dimensies. De benadering van de 'sustainable urban form' legt hier 
onvoldoende nadruk op. Het gaat vooral over de fysieke bereikbaarheid. 
Het handelt niet over mogelijkheden voor autodelen of structuren voor 
fietsverhuur (de organisatorische dimensie), veilige fietsroutes in de 
nachtelijke uurtjes of openbaar vervoer na de avondspits (temporele 
dimensie) of de kosten en het belastingsysteem die de verplaatsingen 
gemoeid zijn (financiële dimensie). Het erkennen van deze dimensies zou 
de duurzame stedelijke vorm kunnen verrijken. Het heeft nu toch vooral 
iets van fysiek-ruimtelijk determinisme. 
De duurzame stedelijke vorm stelt eisen aan een voor duurzaam verkeer 
geoptimaliseerde stad. De stad heeft bijvoorbeeld bij voorkeur tussen de 
50 en 100 duizend inwoners (Banister, 2005). Daarmee gaan de 
voorvechters van de duurzame stedelijke vorm voorbij aan het idee dat 

100 

niet iedereen een stedeling is en kan zijn. Lucas Harms (2008) legt 
bewust de nadruk op de gevolgen van de autoafhankelijkheid voor de 
bewoners van het platteland. Juist in het landelijke gebied lijken de 
gevolgen van de autoafhankelijkheid het grootst (Dupuy, 1999). Aan de 
andere kant zijn er natuurlijk al tal van steden die groter zijn dan de 100 
duizend. inwoners. Daarmee kan ook het gegeven van ruimtelijke 
traagheld als argument aangevoerd worden tegen de benadering van de 
duurzame stedelijke vorm. De stedelijke ruimte heeft een beperkte 
adaptatiegraad. Per jaar wordt er gemiddeld ongeveer 1% toegevoegd aan 
het woningbestand. De ideaalbeelden staan zodoende vaak ver van de 
werkelijkheid af en hebben een zeer lange tijd nodig voor de realisatie. 
Vandaar ook het accent op het proces. Daarbij kan ook worden 
afgevraagd of de duurzame stedelijke vorm wel zaligmakend is. Er spelen 
ongetwijfeld vele andere belangen die pleiten voor ander soort 
ontwikkelingen. Boven de prioriteiten tussen de verschillende 
verplaatsingswijze spelen prioriteiten van verkeer versus andere 
belangen, zoals de beschikbaarheid van groen, licht, privacy, enzovoort. 
Tot slot kan worden herhaald dat de situatie in Nederland ten opzichte 
van landen als de Verenigde Staten relatief gunstig is. Nederland heeft 
lange tijd een duidelijke traditie gehad op verschillende aspecten van de 
duurzame stedelijke vorm. De ruimtelijke ordening lijkt daarmee niet de 
aangewezen probleemeigenaar van de autoafhankelijkheid of de 
problemen die voortvloeien uit het autogebruik of -bezit. 



Vertragen 

'Tijd is geld, dus wie de tijd heeft is rijk' 

- Arjo Klamer, 2005 

Rust en geborgenheid 
Terwijl verkeersplanners nog steeds op zoek zijn naar tijdwinst door 
snelheid, lijkt de maatschappij voornamelijk op zoek naar rust, 
onthaasting en geborgenheid. Cornelis (1999 in Galle et al, 2004) stelt dat 
er een balans bestaat tussen het gehaaste leven en de rust die men nodig 
heeft. Des te sterker het gehaaste bestaan, des te sterker de behoefte 
om eraan te ontsnappen. Dat doet men door de natuur op te zoeken, 
lange vakanties te boeken of uren voor de televisie te hangen. Heinze 
(2001, in Banister, 2008) formuleert dit als de 'escape theorie', om te 
ontsnappen aan de dagelijkse sleur gaat men op zoek naar iets compleet 
anders. Balans tussen haasten en onthaasten is nu vooral uit balans. 
Fenomenen als vakantiestress of haast om op tijd bij de ,kassa van het 
pretpark te zijn, zijn niet langer vreemd (Geldof, 2001 ). Een 
mogelijkheid om de balans te herstellen kan het terugbrengen van de 
extremen zijn. Niet snel en langzaam, maar altijd op een matig tempo. 
Dat impliceert het vertragen van het snelle. 
Naast onthaasting zijn er andere redenen aan te voeren voor vertragen. 
Snelheid gaat namelijk gepaard met wat bekend staat als de 
efficiëntieparadox. Deze paradox verdient een nadere introductie, dit 
gebeurt aan de hand van de luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen doen 
er alles aan hun vloot zoveel mogelijk in de lucht te houden. Vliegtuigen 
zijn duur en moeten daarom zo goed mogelijk ingezet worden. In de VS is 
slechts een gemiddelde van nog geen 2 procent niet in gebruik op een 
willekeurig moment overdag. De vliegtuigen vliegen zo veel mogelijk, ze 

worden efficiënt ingezet, maar wanneer er een kink in de geavanceerde 
planningsschema's komt moet er opgetreden worden. Er moet een 
vliegtuig van elders komen, de reis moet worden uitgesteld, de reizigers 
wachten, personeel op de ene locatie kan naar huis, terwijl ander 
personeel moet blijven, er is een extra poetsdienst nodig en plots moet 
er ook nog een extra maaltijd geserveerd worden op de uitgestelde 
vlucht. (Peters, 2003; Gleick, 1999) 
Het vliegverkeer is net als veel andere mobiliteiten een complex web van 
tijd en beweging. In het voorbeeld hierboven wordt de paradox van de 
efficiëntie opgehangen aan de dwingende complexe behoeftes van een 
vlucht. Het optimaliseren van de inzet van de vloot gaat ten kosten van 
de efficiëntie voor piloten, stewardessen, reizigers, douanepersoneel, 
voor- en natransport. De werktijden van personeel, de ruime 
incheckperiode voor reizigers en voorraden aan consumpties zijn te 
beschouwen als het 'wisselgeld' bij het vliegverkeer. Het wisselgeld 
wordt ingezet wanneer de planning niet langer volstaat. Optimalisatie 
van het ene gaat ten kosten van het andere. Dat is de 
efficiëntieparadox4

• (Gleick, 1999; Geldof, 2001; Gharajedaghi, 2006). 
Het autoverkeer is geoptimaliseerd voor de individuele gebruiker. Er 
wordt een naadloze verbinding mogelijk gemaakt van de ene plek naar de 
andere. Dit gaat echter ten kosten van veel andere zaken, zoals hopelijk 
gebleken is in deze scriptie. Het comfort en snelheid voor de automobilist 
gaan ten kosten van de ruimte, leefkwaliteit, veiligheid, lokale identiteit, 
de mogelijkheden voor niet-automobilisten en nog veel meer. Er kunnen 
zodoende grote vraagtekens geplaatst worden bij de zoektocht naar meer 
efficiëntie. Aan de andere kant moet worden erkend dat snelheid niet 
enkel het doel is, maar veelal ook een organisatieprincipe. Snelheid heeft 
de globalisering mogelijk gemaakt, of het nu gaat over de fysieke of 
virtuele verplaatsing. Vertragen dient zodoende vergezeld te gaan met 
fundamenteel andere maatschappelijke organisatieprincipes, in feite een 
ander decor. 
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Importsubstitutie 
In haar boek 'The economy of ei ties' uit 1969 schuift Jane Jacobs het 
principe van 'import substitutie' naar voren als belangrijke economische 
succesfactor. Een geïmporteerd product of dienst wordt hierbij vervangen 
door een lokale tegenhanger en dat is goed voor de handelsbalans. Als 
voor~eeld hierbij beschrijft ze de ontwikkeling van Chicago. Terwijl de 
stad m 1845 nog vooral producten importeerde, waaronder ook de meest 
dagelijkse, veranderde dat in de loop van een decennium. In 1855 was de 
stad in hoge mate zelfvoorzienend, het zorgde voor vrijwel alle 
dagelijkse producten en de reeks meer duurzamere goederen als klokken 
medicijnen, meubels en bouwmaterialen . In een periode van slechts tie~ 
jaar groeide de bevolking evenals de economie met een factor zeven. 
Deze wervelende ontwikkeling schrijft Jacobs toe aan de verbeterde 
autarkische capaciteiten van de stad. 
Hoewel het nu - voor sommige - moeilijk voor te stellen is, was 
zelfvoorziening in de geschiedenis van de mensheid de regel. De omvang 
van de stad werd bepaald door de mate waarin men plaatselijk kon 
voorzien in de eigen behoefte. De steden voor het begin van onze 
jaartelling waren dan ook niet omvangrijk om die reden (Shuman, 1998). 
In onze huidige samenleving zien we hierin een discrepantie. Benjamin 
Barber (2002) beschrijft hoe de Verenigde Staten in de loop van de 
twintigste eeuw geleidelijk transformeert van het land van de 
onbegrensde mogelijkheden naar de afhankelijke natie in het heden. De 
veelgeprezen autarkie verandert geleidelijk in afhankelijkheid van de 
handelspartners, met vergaande implicaties voor de geopolitieke situatie. 
De VS verandert van de pleitbezorger van de democratie in de afnemer 
van grondstoffen, met daarbij minder oog voor de vrijheid van de mens. 
Eerder werd al gewezen op dit fenomeen bij de relatie tussen olielanden 
en totalitaire regimes . Niet alleen producten werden elders verkregen 
oo~ de_ financiële middelen om hiervoor te betalen werden via leningen, 
obl1gat1es, aandelen en andere financiële producten uit het buitenland 
verkregen. 
Voor sommige producten is het logisch dat ze geïmporteerd worden. Dit 
zijn. producten waar betrekkelijk weinig vraag naar is (op dagelijkse 
baSIS) . Trams worden bijvoorbeeld slechts geproduceerd in enkele 
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landen, zoals bij Siemens in Duitsland of bij Bombardier in Canada. De 
vraag is dermate beperkt dat niet in ieder land behoeft te worden 
voorzien in de vraag naar trams. De meeste producten kennen echter een 
grote groep afnemers op dagelijkse of frequente basis: voedsel, energie, 
kleding, enzovoort. Hier is echter ook sprake van grote wereldwijde 
transportstromen. De producten worden over de hele wereld versleept. 
Een voedselgewas reist tegenwoordig gemiddeld 2200 kilometer voor het 
geconsumeerd wordt5

• Tijdens deze kilometers sneuvelt één op de vier 
gewassen (Shuman , 1998) . De Nederlandse supermarkten gooien tot 30% 
van alle versproducten weg. Een eenvoudige Heinz ketchupfles wordt 
samengesteld uit producten van een tiental landen, waaronder 
Nederland, Italië, China en Groot-Brittannië (Koningsbrugge, 2003). Een 
gem!ddelde kiwi uit Nieuw-Zeeland produceert tot vijf keer zijn eigen 
gewJCht aan koolstofdioxide op zijn weg naar Nederland. 

D~ negatie~.e gevolgen van deze wereldhandel zijn verstrekkend en gaan 
ru~m voo~biJ aan enkel de 'externaliteiten' van het bijhorende transport. 
(z1e: Kl~m , 2004; 2007; Dunham-Jones, 2001; Barber, 2002; e.a.). De 
gebrekk1ge aandacht kan deels verklaard worden uit het proces dat 
'distancing' genoemd wordt (Koningsbrugge, 2003) . Een proces van 
vervreemding, waardoor mensen bijvoorbeeld gaan denken dat voedsel 
uit de supermarkt komt. De schaal van de wereldeconomie is niet langer 
bevatbaar of overzichtelijk en druist in tegen de ethische wetten van de 
nabijheid (Bakker, 2008). Hetgeen dat het dichtst bij ons staat gaat ons 
het meest om het hart. Men is minder gevoelig voor misstanden in 
vergelegen oorden, dan men is voor misstanden in de nabije omgeving. 
~ls reactie op de stormachtige mondialisering zijn er in de afgelopen 
Jaren tal van publicaties verschenen rondom importsubstitutie of 
lokaliseren [zie: Gecategoriseerde Literatuurlijst, p. 132], een poging om 
:de verloren onafhankelijkheid herwinnen' (Barber, 2002: 71 ). Lokalisatie 
IS voor Shuman (1998) niet het terugtrekken naar een isolement ten 
opzichte van de rest van de wereld, maar eerder een 
beschermingsstrategie voor de brede regionale bedrijvigheid welke een 
duurzaam omgaan met de lokaal beschikbare middelen, werknemers uit 
de regio in dienst nemen en hen een fatsoenlijk loon verschaffen. 



Dergelijke bedrijven zijn er ook voor de lokale of regionale markt. 
Zodoende verplaatst de controle zich, volgens Shuman, van de 
directiekamer terug naar de gemeenschap, waar het thuishoort. Colin 
Hines (2000) geeft een soortgelijke beschrijving. Lokalisatie is voor hem 
het proces van omgekeerde globalisatie aan de hand van het positief 
discrimineren van de lokale bedrijvigheid. Waarbij lokaal, afhankelijk van 
de context, gezien kan worden als deel van een land. (Hines, 2000: 27). 
Om schaalverkleining van de economie te bewerkstelligen stellen 
Roseland & Soots (2007) belastingmaatregelen voor op regionale schaal. 
'Locat tax shifting is one local authority strategy with enormous 
potential to strengthen local economies.' (p. 246). Hierbij moeten 'het 
goede' licht belast worden en 'het slechte' zwaar belast. Dat betekent, 
volgens Roseland en Soots, belasting op vervuiling, uitstoot, hinder, 
afval, sprawl en de aantasting en uitputting van onvervangbare 
natuurlijke hulpbronnen als olievoorraden en niet langer het belasten van 
werk, inkomen, investeringen, duurzame stedelijke ontwikkeling en 
bronnenconservatie. Daarmee borduren Roseland en Soots voort op de 
lijn die is uitgezet door Colin Hines (2000). Hij pleit voor het zwaar 
belasten van verkeersbewegingen (tot tien keer de huidige uitgaven) en 
het belastingvrij maken van arbeid. 
Lokalisering is een breuk met de huidige tendens. Het breekt met de 
cultuur van snelheid en de mondialisering. 'Meer' en 'snel' genieten een 
grotere status binnen de huidige maatschappij als 'minder' en 'langzaam' 
(Galle et al, 2004). Woorden als 'langzaam' en 'traag' worden snel 
geassocieerd met onderontwikkeling of culturen waarbij de techniek nog 
nauwelijks aanwezig is. Op het platteland of in het verre Afrika daar gaat 
het leven langzaam. De woorden passen niet bij de moderne 
verstedelijkte samenleving is de gebruikelijke opvatting6 (Parkins & Craig, 
2006). 

De schone traagheid 
Terwijl het in Nederland ondenkbaar lijkt, blijkt het in Italië wel degelijk 
te bestaan: het ontbreken van voldoende gasten voor een McDonald's 
vestiging in een stad. Italië staat onder andere bekend om zijn keuken, 
de rijke culinaire cultuur. Gerechten worden doorgegeven van moeder 
naar dochter en de eettafel vormt een centrale plek in gezins- of 
familieleven. De introductie van de Amerikaanse fastfoodketen was op 
deze voedingsbodem gedoemd te mislukken. Het is ook niet 
verwonderlijk dat in 1986 in Italië de 'Slow Food' beweging in het leven 
wordt geroepen. Een beweging die staat voor het behoud van de lokale 
keuken, de culinaire tradities en het gebruik van lokale producten 
verkregen bij de boer of op het marktplein (Ritzer, 2000; Parkins & Craig, 
2006). 
In 1989 ging de beweging internationaal. Inmiddels heeft het vele 
aanhangers wereldwijd. De Slow Food beweging heeft in 1999 ook een 
opvolger gekregen in de vorm van de Slow City beweging (CittaSlow). 
Slow Food en Slow Cities kennen duidelijke overlappen. Beide keren zich 
tegen grote bedrijven en mondialisering, daarbij is de motivering niet 
zozeer op een bepaalde politieke overtuiging, maar is eerder 
humanistisch en ecologisch ingegeven. Bij de oprichting van de Slow City 
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beweging werden door vier Toscaanse 
burgermeesters de eerste principes 
vastgesteld. Deze principes waren 
het werken aan een rustigere en 
minder vervuilde omgeving, behoud 
van de lokale esthetische tradities, 
koesteren van de lokale ambachten, 
producten en keuken. Al snel bestond 
de lijst uit 54 uitgangspunten allen 
gericht op het traditionele goede 
leven (Knox, 2005). 
De promotie van 'slow living', met 
daarin Slow Food en Slow Cities, is 
iets fundamenteel anders dan het 
vertragen van het huidige gehaaste 
moderne leven. Het is niet meer van 
hetzelfde, alleen dan langzamer. 
'Slow living' gaat over aandacht, 
zorg, zorgvuldigheid, kwaliteit en 
liefde. Begrippen als 'efficiëntie' en 
'optimalisatie' horen niet thuis 
binnen de stroming (Parkins & Craig, 
2006). 
De Slow City beweging heeft ook zeker stedebouwkundige implicaties. Er 
wordt gepleit voor lokale bouwstijlen, meer groen, minder schreeuwerige 
reclameborden en neonlichten, meer openbaar vervoer, minder 
lichtvervuiling, meer duurzame energie, vrije marktpleinen (en dus niet 
zoals gebruikelijk als autoparkeerterrein) en ruimte voor fietsers en 
voetgangers. De CittaSlow staat voor terugschalen en het ondervangen 
van de negatieve gevolgen voor kleinere kernen in de netwerkeconomie. 
Zonder veel aan de grotere stedelijke vorm te sleutelen kan in de 
stedelijke omgeving aan de hand van betrekkelijk kleine ingrepen beter 
voorzien in haar eigen behoefte. Hierbij is te denken aan een eigen 
energienetwerk met biovergassingsinstallaties, zonnecollectoren, 
windenergie en andere (meer) duurzame energiebronnen. De huidige 
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energienetwerken zijn complex en 
gevoelig voor schommelingen elders, 
welke een domino-effect kunnen 
ontketenen. Meer dan tien procent van 
de elektriciteit gaat gedurende de 
distributie al verloren (Shuman, 1998). 
Een andere vorm van terugschalen kan 
bereikt worden op het gebied van de 
producten. Hierbij is het niet 
noodzakelijk dat iedere stad of 
gemeenschap gaat voorzien in alle 
producten (Shuman, 1998 ). leder 
product heeft zijn eigen schaal, volgens 
Hines (2000). Dus, regionaal wat kan, 
boven-regionaal wat moet. 
Wanneer het devies van Hines wordt 
opgevolgd ligt het accent op de 
productie van eten en drinken op het 
kleine schaalniveau. Het gebrek aan 
'schaalvoordelen' kan gecompenseerd 
worden door Lagere transportkosten, 
betere aansluiting tussen vraag en 

aanbod, minder verspilling en transportslachtoffers onder de 
voedingswaren en minder tussenhandelaren die er alle aan willen 
verdienen. Los van de inflatie zijn de voedselprijzen in de VS constant 
gebleven gedurende de afgelopen eeuw. Er is echter wel een behoorlijke 
verschuiving opgetreden in de winstnemende partijen. Van iedere 
Amerikaanse dollar die besteed werd aan voedsel ging er in 1910 41 cent 
naar de boeren en 59 cent naar de agrarische grondstofleveranciers en 
marketeers. In 1997 ging er nog slechts 9 cent naar de boer, 24 cent naar 
de leveranciers en 67 cent naar de marketeers. (Shuman, 1998). Er valt 
dus veel te verdienen aan het wegnemen van de tussenhandel. Daarnaast 
blijft het gespendeerde geld bij 'herlokalisering' binnen de regio. Daar 
profiteert de regio van en niet de directeur van een grote 



supermarktketen ver weg in een ander land op zijn hoofdkantoor, zoals 
Shuman (1998) dit voorstelt. 
Vertragen kan lokale economische voordelen leveren. Voorbeeld hierbij 
in Nederland is Houten. Het commerc1ële centrum van de groeikern was, 
in tegenstelling tot andere groeikernen, een succes te noemen. De 
bezoekersaantallen en de gemiddelde uitgaven lagen hoger dan 
verwacht. Hierdoor ontstond er meer ruimte voor winkels en ging de 
gemiddelde huurprijs omhoog. In een omvangrijke Oostenrijkse studie 
becijferden Steininger e.a. (2007) dat investeringen in de 
fietsinfrastructuur aanzienlijke economische baten zouden opleveren. 
Wanneer het autoverkeer met 5% zou afnemen en de verplaatsingen met 
het OV met 8% ten gunste van het fietsverkeer, dan zou er 170 miljoen 
euro in Oostenrijk blijven en niet afvloeien naar olieproducerende of 
autoproducerende landen. Ondanks de daling van de werkgelegenheid bij 
bijvoorbeeld garagebedrijven, verzekeringen en tankstations zou de 
'kleine' verandering goed zijn voor 1300 persoonsjaren aan betaalde 
arbeid. Kortom, de Oostenrijkse economie zou er van profiteren. Het 
vertragen van het verkeer kan ook ten goede komen aan het aantal 
verkeerslachtoffers. Ongevallen bij 80 km/h zijn tot 15 keer dodelijker 
dan ongevallen bij 40 km/h (Vanderbilt, 2008). 

Op de rem 
De eetbare, trage of autarkische stad is te beschouwen als groot 
integratie of co-existentie project. Ontwikkeling in de breedte staat 
centraal. De slow city heeft ook stedebouwkundige implicaties is reeds 
gesteld. Hier kunnen verkeerskundige aspecten aan toegevoegd worden. 
Deze kunnen worden gevonden in de 'organische' ontwerpstijl, de 
tegenhanger van de scheiding van verkeerssoorten Het uitgangspunt 
hierbij is co-existentie en sociale verkeersveiligheid. Alle verkeerssoorten 
delen de straat en gebruiken hetzelfde netwerk. Het beste is de 
organische stijl waar te nemen in de oude stadscentra die niet of beperkt 
zijn afgesloten voor het autoverkeer. De organische stijl is daarmee 
eigenlijk terug naar af. Terug naar voor de tijd van de grootschalige 
verspreiding van de auto in Nederland, volgens Peters (2003). 

Een poging tot het creëren van een dergelijke 'organische' benadering 
stamt uit Delft. Eind jaren '60 wordt hier het woonerf in het leven 
geroepen, al 
werd het destijds nog niet zo genoemd (Ward, 2002; Bach, 2006). Het 
woonerf werd in 1976 tot onderdeel van het nationale beleid (Ewing, 
1999) en later kreeg het een doorvertaling naar de 'bloemkoolwijken'. 
Het woonerf geniet internationale belangstelling. De termen woon- of 
verblijfsgebieden worden, vanaf deze periode, een dominant onderdeel 
van het jargon (Bach, 2006). De ontwikkeling past in de bredere 
maatschappelijke herontdekking van 'de mens' in het begin van de jaren 
zeventig. 
De aandacht voor woonerven en het creëren van verblijfsgebieden 
verdwijnt geleidelijk uit de planvorming. De plannen uit de jaren '90 en 
uit de afgelopen jaren vertonen nog slechts sporadisch tekenen van de 
organische stijl. Er is zelfs een tegenovergestelde tendens op te merken. 
Gedurende de jaren 90 verdwenen 2.500 woonerven in Nederland, dat is 
40% van het totaal. (van den Boomen, 2001 ). Als verklaring hiervoor kan 
gekeken worden naar de kosten. Het woonerf is tot 50% duurder in aanleg 
dan de meer traditionele verkeerskundige inrichting, het is niet 
kostenefficiënt. Daarnaast lijkt de toepassing van het woonerfprincipe 
enkel zinvol bij wegen aan de onderkant van de verkeershiërarchie 
(Ewing, 1999). Tevens zorgen de verspringende assen van de rijbaan voor 
minder 'restruimte', dus minder ruimte voor het parkeren van de auto, in 
de logica van het regime. Het woonerf is voor velen niet 'efficiënt' 
genoeg. Volgens van den Boomen (2001) werd het einde van het woonerf 
ingeluid met de wettelijke status van de 30-km/h zone. Het dure en 
ingewikkelde woonerf werd vervangen door een bord met daarop de 
maximale snelheid van 30 km/h, dit werd vaak aangevuld met 
verkeersdrempels. In 1988 verloor het woonerf zijn wettelijke status (van 
den Boomen, 2001 ). 
Het idee van het woonerf is echter terug van weggeweest. De moderne 
variant hiervan heet 'Shared Space' en is, in het bijzonder, tot stand 
gekomen dankzij de Friese verkeerskunde Hans Monderman. Monderman 
wil zelf niets weten van de term 'woonerf', zoals hij zelf zei: 'Dat is een 
verkeerskundige maatregel compleet met borden en uniforme 
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voorschriften, ik wil juist sturen met stedenbouwkundige en 
architectonische middelen. De verkeersarde moet worden vervangen 
door een sociale orde.' (uit: van den Boomen, 2001 ). 
Manderman en andere hebben in de afgelopen jaren experimenten 
uitgevoerd met het dereguleren van het verkeer, het opheffen van 
verkeersscheidingen en tevens het wegnemen van het harde onderscheid 
tussen verblijfs· en verplaatsingsruimte. In de Shared-space filosofie 
vervult vooral de (sociale) verkeersveiligheid een centrale rol, waarbij de 
benadering eigenlijk het omgekeerde is als de traditionele. 'Wat veilig 
voelt, hoeft niet veilig te zijn. En andersom: wat onveilig voelt, kan heel 
veilig zijn. In de optiek van Shared Space is gevoel van onveiligheid dus 
een middel, en soms zelfs een voorwaarde, om de objectieve veiligheid 
te vergroten. Want wanneer een situatie onveilig voelt, zijn mensen 
alerter en gebeuren er minder ongelukken.' (Provincie Fryslan, 2005: 
45). 

Afbeelding 19: In deze zes afbeeldingen zijn enkele 
vertragingstechnieken opgenomen met linksboven de conventionele weg. 
In veel gevallen blijft de straat een weg. Alleen dan een weg met 
obstakels of boobytraps. Rechtsonder is een poging gedaan tot het 
herintroduceren van de verblijfsfunctie, met een knipoog naar de 
filosofie van shared space. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat 
architectuur of stedebouw ook een belangrijke rol spelen. 
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Afbeelding 20: Shared space gaat uit van een 'organische ruimte', daar 
hoort ook een ander soort stedebouw bij, zie ook de vorige afbeelding .. 
Boven is een voorbeeld van meer organische stedebouw gegeven, terwijl 
onder de meer hedendaagse stedebouw wordt verbeeld. 
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Empowerd niches? 

In dit hoofdstuk zijn drie niches behandeld, antwoorden op de hegemonie 
van de auto. Dit waren fietsen, voorkomen en vertragen . De eerste niche 
gebaseerd op een ander voertuig ligt daarbij het dichtst binnen 
handbereik. De fiets heeft een aanzienlijke positie verworven in 
Nederland en kan eigenlijk moeilijk als niche worden aangemerkt. De 
positie van de fiets staat echter onder druk. Groene golven voor 
autoverkeer, groeiende afstanden, gevaarlijke verkeerssituaties 
barrières en tal van andere zaken zijn in de paragraaf over fietsen, maa~ 
ook daarvoor, aan bod gekomen. Het eenzijdig naar voren schuiven van 
de fiets als het antwoord op de auto lijkt daarmee weinig kans van slagen 
te hebben. Het autoverkeer zal juridisch en fysiek moeten worden 
geremd. Dit ligt politiek gevoelig. Daarnaast ·moet worden erkend dat 
voor velen in veel situaties de fiets geen alternatief meer is. Daarmee 
kan gesteld worden dat de keuze voor meer fietsers, fietsen en 
fietsvoorzieningen beschikbaar is, maar alleen onvoldoende soelaas lijkt 
te bieden. 
De duurzame stedelijke vorm krijgt bijzonder veel aandacht binnen 
bepaalde takken van wetenschap. Op basis van modellen of empirie 
wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de fysieke 
omgeving om het verkeersbeeld te herschikken. De resultaten lijken in 
eerste instantie veelbelovend. Men is vergevorderd in het samenstellen 
van de ideale stad voor duurzame verkeersoplossingen. Hier stokt het 
echter snel. Ten eerste is de stad er nooit alleen ten dienste van 
duurzame mobiliteit. Verkeer vormt slechts één van de uitdagingen 
waarmee men kampt. Daarnaast is er meer dan alleen de stad. Juist de 
mensen in de meer landelijke gebieden lijken het slachtoffer te worden 
van autoafhankelijkheid. Tevens is de benadering sterk gebaseerd op het 
fysieke aspect van toegankelijkheid. Men heeft weinig oog voor 
organisatorische, financiële of temporele aspecten. Tot slot is er zoiets 
als ruimtelijke traagheid, de stad wordt niet in een dag gebouwd, laat 
staan veranderd . Daarmee kijkt de duurzame stedelijke vorm duidelijk 
verder dan het eenzijdig voorzien in fietsmogelijkheden. De stad wordt 
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opnieuw georganiseerd om het fietsen, wande'len of het openbaar vervoer 
werkelijk interessant te maken. Het gaat echter mis bij de 
uitvoerbaarheid van de ideeën. Men heeft weinig oog voor 'het decor'. 
Tot slot, de laatste niche: vertragen. Mogelijk klinkt 'vertragen' als 
idealistisch of zweverig, toch is het nu al veel meer dan dat. 'Slow 
living:, als verzamelnaam voor de diverse stromingen die onthaasting 
beple1ten, kent vele aanhangers wereldwijd (Parkins ft Craig, 2006). Met 
de peak-oil, klimaatverandering, fijnstofproblematiek, voedselcrisis, de 
maatschappelijke wens voor geborgenheid en andere ontwikkelingen is er 
de laatste jaren sprake van een hernieuwde interesse in de lokale 
economie en autarkie. Ook bij bedrijven lijkt de oude spreuk 'haastige 
spoed is zelden goed' op enig instemmend geknik te kunnen rekenen. In 
de logistieke sector is onthaasting een serieus thema, zo loopt er een 
project 'onthaasting in de keten' (zie: www.logistiek.nl). Het just-in-time 
principe zorgt toch veelal voor het verplaatsen van lucht. Vrachtwagens 
zitten niet eens half vol. Veel producten hebben helemaal niet zoveel 
haast als de snelheid waarmee het afgehandeld wordt doet vermoeden. 
De logistieke sector ziet heil in het 'onthaasten' van de keten, maar 
denkt dat dit vooralsnog niet realistisch is (Beerens, 2008). Obstakels 
voor onthaasting zijn hierbij bijvoorbeeld de concurrentie die wel 
levering binnen 24 uur aanbiedt, het in twijfel trekken van de behoeftes 
van de klant, gebrek aan vertrouwen en uiteenlopende belangen (Smit ft 
Nederpelt, 2009). Smit en van Nederpelt (2009) stellen vast dat de 
aandacht voor logistiek in deze jonge eeuw verslapt is. Het is een non
issue, dat niet past in het rijtje van globalisering, kernactiviteiten, fusies 
en overnames. Het is een mogelijkheidsvoorwaarde geworden op de 
achtergrond en geen actueel thema. Ten onrechte menen zij, ieder 
bedrijf heeft te maken met logistieke vraagstukken, of dit nu personeel, 
goederen of klanten zijn. Onthaasting in de keten kan zorgen voor 
kostenbesparingen en minder belasting voor mens en milieu. Daarnaast 
komen andere vervoermiddelen opnieuw in beeld, naast de vrachtwagen, 
wanneer het langzamer mag7

. 

Vertragen is daarmee een breed veelomvattend antwoord. Er kunnen 
echte~ grote vraagtekens bij 'vertragen' als brede maatschappelijke 
strommg gezet worden. Wanneer de huidige populariteit van 'Slow' 



opgehangen is aan de mondialisering, is het de vraag of de populariteit 
blijft wanneer de mondialisering wordt afgeremd. Mogelijk kan het enkel 
bestaan als subcultuur. Daarnaast zal opgelegde vertraging ongetwijfeld 
gepaard gaan met veel maatschappelijke weerstand. Men ziet de file als 
onbedoeld tijdverlies, bewust tijd 'verliezen' ligt al helemaal gevoelig. 

Al met al lijkt het bevorderen van fietsverkeer de weg van de minste 
weerstand te zijn, terwijl vertragen op de meeste weerstand kan 
rekenen. Gelijkertijd lijkt vertragen wel een veel sterker en meer 
omvattend antwoord op de hegemonie van de auto, dan de fiets. 
Vertragen biedt een alternatief decor. Er lijkt zodoende sprake te zijn 
van het aforisme van Anthony Stafford Beer: 'Acceptable ideas are 
competent no more and competent ideas are not yet acceptable.' (uit: 
Gharajedaghi, 2006) 

Noten bij hoofdstuk niches 

De kwaliteit van busdiensten is ook niet enkel afhankelijk van een busbedrijf of de 
bestuurder van de bus. Dit werd goed duidelijk in London, waar stevige maatregelen werden 
genomen om de binnenstad te ontlasten van het autoverkeer. Veel reizigers zijn 
overgestapt naar busvervoer. Dit zorgde voor 16% meer aanbod in busdiensten, een 
gemiddelde vermindering van de wachttijd met 30% en de snelheden van de bus zijn met 
15% toegenomen. (Banister, 2008). 

Banister (2008) beschrijft de duurzame stedelijke vorm als een kern met minimaal 
25.000, maar het liefst meer dan 50.000 inwoners, een dichtheid van minimaal 40 personen 
per hectare en gemengd ruimtegebruik. In deze kern moet er een prioriteit gegeven worden 
aan het openbaar vervoer met op de knooppunten hogere dichtheden en belangrijke 
publieke functies. Andere beschrijvingen vertonen vergelijkbare eigenschappen. 

De bevindingen van de studie van het planbureau werden gepresenteerd op de 
bijkomst van het fietsberaad, 2 oktober 2008. Zie bijlage 3 

Een ander simpeler voorbeeld is te vinden bij het doktersbezoek. Terwijl mensen 
moeite doen om een plekje in de agenda te reserveren voor een bezoek aan de dokter of 
tandarts blijkt men bij aankomst te moeten wachten op de consultatie. Er waren nog drie 
andere mensen met een afspraak om 12 uur. Om de dag voor de arts zo efficiënt mogelijk in 
te delen wordt de tijd van de patiënten geslachtofferd. De planning van de patiënt is 
ondergeschikt aan de planning van de arts. 

In de documentaire 'Made in Detroit' van Mascha en Manfred Poppenk uit 2008. 
(Vertoont door de Nederlandse publieke omroepstichting Llink op 15 jan 2009 op Ned. 2). 
werd zelfs vermeld dat een gewas gemiddeld 2500 kilometer aflegt. 

Dit bleek ook tijdens de stage. Voor de Zuidvleugelarena werkte ik mee aan de 
ontwikkeling van een mobiliteitsvisie voor de regio. Een voorstel bij de visie was 
'vertragen'. Meerdere leden van de arena drongen er bij ons op aan om de term te 
vervangen door iets dat aangenamer klinkt. 'Termen als langzaam en collectief hebben een 
negatief imago', volgens deelnemer Robert Boshouwers in een schriftelijke reactie op het 
rapport. 

Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Breda. De huisvuilverzameling werd 
enkel gedaan door vuilniswagens. Deze reden vanuit de vuilstort en verbranding ver ten 
noorden van de stad naar de stad om daar een rondje te maken en terug te keren. Dit 
meerdere keren op een dag. In plaats van het vuil per vrachtwagen naar de stort te brengen 
wordt het afval nu op een boot in de stad gelost. Deze boot vaart wanneer het helemaal 
volgeladen is naar de stortplaats. De boot vervangt tientallen ritten van de vuilniswagen en 
bespaart tijd, geld, ruimte, energie en milieuoverlast. 
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CONCLUSIES & 
AANBEVELINGEN 

'De dominantie van de auto is zorgvuldig opgebouwd en is daarom beslist 
geen vanzelfsprekendheid' 

- Gijs Mom & Ruud Filarski, 2008: 398 
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Resultaten 

De deelvragen 
Voor de toetsing van de vraag- en probleemstelling zullen één voor één 
de opgestelde deelvragen worden nagelopen. De eerste deelvraag richt 
zich op autoafhankelijkheid als fenomeen en grijpt daarmee terug na de 
vraagstelling. Welke aspecten spelen een rol bij het ontstaan of het in 
stand houden van autoafhankelijkheid? 
Hierbij zijn in het hoofdstuk autoafhankelijkheid drie belangrijke 
aanleidingen aan te wijzen : 

• De toenemende aantrekkingskracht van de auto 
• De afnemende aantrekkingskracht van de alternatieven 
• De groeiende mobiliteitsvraag 

Het hoofdstuk leerde ook dat de aantrekkingskracht van de auto of 
alternatieven niet enkel voorkomt uit de instrumentele waarde die wordt 
toegedicht aan de techniek, noch uit het beschikbare fysieke netwerk. De 
aantrekkingskracht wordt mede bepaald door temporele, organisatorische 
en financiële aspecten. Hierbij gaat het niet enl<el om de 'harde' cijfers, 
maar evenzeer om de beleving. Het Thomas-theorema schrijft voor dat 
de perceptie domineert boven de 'wenkelijkheid' (Merton, 1995). De 
behandelde verschillende vormen van autoafhankelijkheid - persoonlijke, 
psychologisch en externe autoafhankelijkheid - zijn vaak moeilijk van 
elkaar te scheiden in de praktijk. 
Hoewel de drie belangrijke aanleidingen puntsgewijs worden 
gepresenteerd vertonen ze een opmerkelijke nauwe samenhang. De 
toenemende aantrekkingskracht van de auto gaat vrijwel onvermijdelijk 
gepaard met een devaluatie van de andere systemen, niet alleen in de 
beleving, maar ook meetbaar (Shelter & Urry, 2000). Het zijn als het ware 
twee zijden van dezelfde medaille. De aantrekkelijkheid van de auto 
roept op extra mobiliteitsvraag op, een punt waar Harms (2003; 2008) te 
gemakkelijk aan voorbij gaat. De auto maakt het mogelijk impulsief te 
handelen en vraagt minder planning (Urry, 2000; 2006), hetgeen leidt tot 
toenemende mobiliteit. 



De bredere dimensies van toegankelijkheid leren ook dat de rol van de 
ruimtelijke planning niet overschat dient te worden. Hoewel de 
ruimtelijke ordening zich lange tijd heeft opgeworpen als de 
probleemeigenaar van mobiliteitsgerelateerde problematiek, is deze rol 
minder vanzelfsprekend dat de vakwereld doet of deed vermoeden 
(Peters, 1998; 2003; Martens, 2000). 

De tweede deelvraag vraagt naar een beeld van het politiek-economische 
bestel. Het klimaat dat ertoe bijdraagt dat het regime het regime kan 
blijven. De deelvraag vloeit voort uit de rol die de transitiedynamica 
toedicht aan dergelijke grotere golfbewegingen. Uit het hoofdstuk 'Het 
Decor' dat hieraan gekoppeld is komen een aantal conclusies naar voren. 
Ten eerste is de rol van de ruimtelijke ordening mogelijk nog minder 
sterk dan al vermoed werd in het hiervoor behandelde hoofdstuk. De 
slagkracht van de ruimtelijke planning is onder invloed van de neoliberale 
koers in Nederland sterk verzwakt. Van de vele visies en plannen die 
worden opgesteld komt in de praktijk maar weinig terecht. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld Boomkens (1999), Gleeson (2000) en Hajer, Sijmons & 
Feddes, (2006). Concurrentie tussen gemeentes of regio's wordt 
aangemoedigd. Hierbij krijgen deze gebieden meer en meer de vrije 
hand. Er worden geen mogelijkheden gevonden voor afstemming, maar 
eerder wordt het wantrouwen tussen regio's aangewakkerd. Hetgeen 
uiteindelijk kan uitmonden in een vorm van creatieve destructie. 
Ten tweede sturen de geschetste ontwikkelingen aan op meer 
autogebruik in plaats van minder. De maatschappij wordt meer 
individualistisch. Er is sprake van een cultuur van snelheid, waarin 
snelheid niet enkel wordt gezien als mogelijkheid om tijd te besparen, 
maar evenwel wordt geassocieerd met de moderniteit, vooruitgang en 
bredere economische voorspoed (zie ook: Galle et al, 2004). Flexibiliteit 
wordt sterk aangemoedigd in openingstijden, contracten, de 
bedrijfsorganisatie en arbeidsrelaties. De kwaliteiten die worden 
toegedicht aan de auto sluiten naadloos aan bij het ideaalbeeld van het 
neoliberale individu. 
Ten derde zorgt de privatisering van de traditioneel publieke zaken een 
verslechterde situatie van het openbaar vervoer, als potentiële 

concurrent van de auto. De prijzen in het openbaar vervoer zijn de 
laatste jaren veel sterker gestegen dan de kosten voor autogebruik. 
Mogelijkheden om de tarieven te bepalen zijn veelal uit handen gegeven 
door de overheid. Vooral de kwetsbare perifere gebieden op het gebied 
van autoafhankelijkheid lijken de dupe te worden van de privatisering, 
daar ondernemers niet zoekende zijn naar alle burgers, maar de meeste 
burgers. Perifere lijnen worden afgestoten of opgedoekt. Het contrast 
tussen centrum en periferie wordt scherper. De privatisering leidt ook tot 
versnippering en onoverzichtelijke situaties (Graham & Marvin, 2001 ). 
Al met al lijkt de ontwikkelingen binnen het decor, met het 

neoliberalisme in het bijzonder, aan te sturen op een padafhankelijke 
koers. De huidige trend van een groeiende autoafhankelijkheid, met alle 
daaraan gekoppelde negatieve gevolgen ten spijt, lijkt te worden 
bekrachtigd. 

De werkwijze van het regime, als aanzet tot het beantwoorden van de 
derde deelvraag, kan worden gekoppeld aan de dimensies van 
McDonaldization. Er is sprake van een voortdurend streven naar 
efficiëntie. Het werk wordt gezien als optimalisatievraagstuk. Binnen de 
vakwereld wordt de file gezien als het grootste probleem, de 
maximalisatie van de capaciteit als grootste uitdaging. Men werkt sterk 
vanuit de adagium 'meten is weten' en zodoende vanuit kwantificeerbare 
aspecten. Een van de centrale thema's omvat het scheppen van 
voorspelbaarheid, met daarbij het zoveel mogelijk ontlasten van de 
reiziger bij zijn inspannende taken. En er is sprake van een duidelijke 
hang naar niet-menselijke controle. De bordenfetisj en reguleringsdwang 
zijn zelfs zo groot dat er Kamervragen over gesteld worden. Er is hierbij 
sprake van irrationele rationaliteit [zie: p. 86). De blijvende zoektocht 
naar snelheid werkt de processen van spreiding, scheiding en 
schaalvergroting in de hand 
Afbeelding 21]. Terwijl de ruimtelijke planners zich lang hard hebben 
gemaakt voor een compacte stedelijke vorm, zijn deze verdiensten te 
niet gedaan door snellere verplaatsingen. De 'angel' is niet weggenomen. 
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'By their very nature, cars create vicious cycles within which their users 
are increasingly dependent on using them' 

- Dom Nozzi (2008: 89) 

Nieuwe 
mobiliteitsvraag 

Sneller vervoer 
en verbindingen 

Toename ritten 
en afstanden 

Spreiding, Scheiding 
en Schaalvergroting 

Afbeelding 21: Een vicieuze cirkel van de mobiliteitsantwikkeling met 
een dubbel fragmenterend effect, zowel door de snellere verbindingen 
als door de processen van spreiding, scheiding en schaalvergroting. 
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De beantwoording van de probleemstelling 
De probleemstelling lijkt op basis van het voorgaande redelijk 
beantwoord. De grondslagen voor de groei en instandhouding van 
autoafhankelijkheid zijn uiteengezet onder de eerste deelvraag. De rol 
daarbij van de ruimtelijke ordening bestaat daarbinnen uit twee lagen. 
Ten eerst zijn er de praktijken van het regime, zoals deze uiteengezet 
zijn in het gelijknamige hoofdstuk. Deze praktijken kunnen het ene 
vervoersmiddel bevoorrechten boven het andere. De tweede laag bestaat 
uit de ruimtelijke processen van spreiding, scheiding en schaalvergroting. 
Deze zijn in deze scriptie bewust niet ondergebracht bij het regime, daar 
de invloed van de ruimtelijke planning in dezen niet overschat dient te 
worden. Hoewel de processen zich in de ruimte afspelen zijn ze sterk 
economisch, demografisch of sociaal-cultureel ingegeven. Een stringent 
ruimtelijke beleid zou hiertoe wel een halt kunnen roepen, maar op dit 
vlak is juist sprake van verdere versoepeling . Hier ligt eerder een schone 
taak voor de politiek, dan voor de ruimtelijke ontwerpers en planners, 
die met lege handen staan. De rol van de ruimtelijke planning of het 
ruimtelijke ontwerp dient sowieso niet te worden overschat. De fysieke 
dimensie is slechts een van de vier dimensies van toegankelijkheid. 
Daarbij moet echter wel aangetekend worden dat het ontwerp meer 
invloed heeft op de overige aspecten dan nu mogelijk wordt vermoed. 
Ontwerper kunnen een duidelijke rol spelen in organisatorische aspecten, 
door het voorzien in fietsverhuurgelegenheden , strategisch geplaatste 
mogelijkheden voor autodelen , centraal gelegen toegangsmogelijkheden 
voor het openbaar vervoer met bijhorende informatievoorzieningen, 
collectieve en gecombineerde parkeermogelijkheden. Ontwerpers kunnen 
zeker een rol spelen bij temporele aspecten. Nachtroutes voor fietser, 
verbeterde sociale controle, stimuleren van gemengd ruimtegebruik om 
deze controle te versterken en andere zaken zijn hier voorbeelden van. 
Ook op financieel gebied is er nog een wereld te winnen. De wijze 
waarop de parkeerkosten van openbare parkeergelegenheden nu gedeeld 
worden door alle bewoners is ronduit asociaal te noemen. Een verdeling 
van de kosten op basis van gebruik zal leiden tot een meer evenwichtig 



beeld. Nu is men een dief van de eigen portemonnee in dit opzicht als er 
geen twee auto's voor de deur staan. 

Het voorruitperspectief? 

'The car is now the defining technology of our built environment. ft sets 
the farm of our cities and towns. ft dictates the scale of streets, the 
relationship between buildings, the need for vast parking areas, and the 
speed at which we experience our environment. Somewhere between 
convenience and congestion, the automobile dominates what were once 
diverse streets shared by pedestrians, cyclists, trolleys, and the 
community at large.' 

- Calthorpe (1991, in: Khristy ft Ayvalik, 2003: 62). 

Het beeld dat door auteurs als Calthorpe, Peeters (2000), Crawford 
(2000) en Backhaus (2009) geschetst wordt, het beeld van het 'auto'
centrisch denken. Wordt tot in hoge mate bevestigd. De hiervoor 
genoemde opties, de aspecten zoals behandeld in het regime, de 
fragmenteerde werkingen van auto-infrastructuur en meer wijzen wel 
degelijk op een rol van ontwerpers en planners. Bereikbaarheid wordt 
toch vooral vertaald naar autobereikbaarheid. De druk vanuit 
projectontwikkelaars, toekomstige bewoners, ondernemers en de 
gemeente kan hierbij niet worden vergeten. Het voorruitperspectief is 
zeker niet eigen aan de ruimtelijke ordening, maar wordt 
maatschappijbreed gedragen. Daarmee stuurt de stedebouw in het 
overgrote deel van de gevallen aan op een bevestiging van de 
autoafhankelijke samenleving, enkele goed bedoelde projecten 
daargelaten. Gelijkertijd heeft deze scriptie duidelijk gemaakt dat de 
sleutel voor een oplossing in eerste instantie niet eenzijdig zal worden 
gevonden bij de ruimtelijke ordening. Er zal een breed samenhangend en 
overtuigend pakket van maatregelen nodig zijn. De akelige overlapping 

tussen het electoraat en de houders van een rijbewijs zorgt ervoor dat 
een dergelijk pakket momenteel nog ver weg lijkt. 

Dus, de stedebouw kent binnen het huidige neoliberale klimaat een 
verzwakte positie en toegankelijkheid is niet enkel een kwestie van het 
voorzien in fysieke infrastructuur. De rol van de stedebouw dient 
zodoende niet te worden overschat. Dat betekent echter niet dat de 
stedebouw geen bijdrage kan leveren bij het temperen van de groeiende 
autoafhankelijkheid of zelfs het eventuele verminderen van deze 
afhankelijkheid. Er zijn tal van voorbeelden in de scriptie aangedragen 
welke onnodig onvriendelijk zijn voor alternatieve vervoerswijzen. Dit 
kan anders. De uiteengezette omgekeerde ontwerpvolgorde is een 
potentieel kansrijke methodiek. Communicatie en het schetsen van 
toekomstscenario's zijn onderdelen van de stedebouwkundige praktijk. 
Hierbij is veel ruimte voor het uitwerken van alternatieve 
ontwikkelingsrichtingen en het demonstreren van succesvolle autoloze of 
-luwe projecten in binnen en buitenland. Daarbij kan ook het kritisch 
behandelen van actuele projecten een rol spelen. 
De huidige positie van de stedebouw mag dan nu mogelijk niet krachtig 
zijn. De stedebouw staat nog zeker niet buitenspel. 
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Aanbevelingen 

'Wil het tot een transitie duurzame mobiliteit kunnen komen, dan dient 
de aansturing ervan op andere inzichten te zijn gestoeld dan die welke 
mede aan de huidige problematiek hebben bijgedragen.' 

-van der Knaap (2006: 3) 

Autoafhankelijkheid als centraal uitgangspunt 
Vanuit het perspectief van deze scriptie kan het reduceren van de 
autoafhankelijkheid als voornaamste aanbeveling naar voren worden 
geschoven. Het terugbrengen van voorkomen van de autoafhankelijkheid 
zou tot centraal uitgangspunt moeten worden gemaakt. Niet alleen 
binnen de wereld van het verkeer of de ruimtelijke ordening, maar op 
alle vlakken. Dit klinkt misschien als een open deur, maar het is bedoeld 
als serieuze waarschuwing. 
De gevonden en gebruikte ingang van autoafhankelijkheid biedt 
interessante openingen voor een project en een discussie die voorbijgaan 
aan de gebruikelijke onderwerpen in het mobiliteitsdebat. Het idee dat 
autogebruik in veel gevallen niet langer een keuze werpt een nieuw licht 
op tal van gebruikelijke en gangbare praktijken. Voordurend worden 
schonere voertuigen aangedragen als oplossing voor de slinkende 
olievoorraden en de milieuschade (Huttman, 1973; Backhaus, 2009 of zie 
voorbeelden V&.W, 2008; Nykvist &. Whitmarsh, 2008;). Autowegen, het 
oplossen van knelpunten en de inrichting van groene golven worden goed 
gepraat vanuit milieudoelstellingen. Wegen worden ontdaan van andere 
verkeersdeelnemers en worden voorzien van parallellopende barrières 
met het oog op verkeersveiligheid. Dergelijke maatregelen dienen 
mogelijk wel de gesignaleerde problemen, maar deze problemen zijn 
slechts symptomen van een groter probleem, namelijk de afhankelijkheid 
van het autoverkeer. 
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Niet alleen zijn de maatregelen geen oplossing voor de 
autoafhankelijkheid, de maatregelen dragen zelf mogelijk bij aan een 
groeiende afhankelijkheid, daar er in het autosysteem wordt 
geïnvesteerd. Autoverplaatsingen worden aangenamer gemaakt, door 
lagere kosten, relatief hogere snelheden en een verbeterde veiligheid 
(Huttman, 1973). Zoals de situatie nu is lijkt het erop dat de 
afhankelijkheid van de auto in de nabije toekomst enkel zal toenemen. 
[zie citaat van der Knaap]. 
Autoafhankelijkheid werpt een nieuw licht op lopende discussies. 

Verder onderzoek 
Aanbevelingen voor verder onderzoek richten zich enkel op 
onderzoeksvoorstelten in de richting van de stedebouw, dit met het oog 
op het doel van dit rapport, de opleiding en de oneindige lijst die anders 
mogelijk tot stand komt. Enkele thema's met bijhorende vragen worden 
kort belicht. 

Toegankelijkheid 
Het denken voorbij de fysieke dimensie is een interessante ingang 
gebleken in het voorliggende onderzoek. Verder onderzoek naar de 
i1nvloed van de stedebouw op financiele, organisatorische en temporele 
dimensies van toegankelijkheid zou kunnen leiden tot interessante 
bevindingen en een verrijking van de stedebouwkundige praktijken. 
Natuurlijk is er al enige aandacht voor dergelijke aspecten, maar deze 
kunnen veel sterker naar voren voren geschoven, wanneer deze goed in 
kaart worden gebracht. 

Shared space 
Shared Space belichaamt een herwaardering van de menselijke maat in 
de verkeerskunde. Welke type stedebouw past bij de uitgangspunten van 
shared space? Wanneer komen de principes van Shared Space het beste 
uit de verf? Hoe kan er opnieuw symbiose ontstaan tussen stedebouw en 
verkeer? Een symbiose van sterk van elkaar vervreemd geraakte 
disciplines. 



Parkeeroplossingen 
Het huidige systeem van parkeren en parkeeroplossingen voldoet niet. 
Het betekent een groot ruimtebeslag, ruimte die ten koste gaat van 
andere zaken en de grondprijs opdrijft, de kosten worden door iedereen 
gedragen in plaats van per auto, de parkeernorm verondersteld een 
'harde' eis, er ontstaan onoverzichtelijke situaties, enzovoort . Hoe 
kunnen initiatieven als autodate en carpoolen op stedebouwkundig niveau 
gestimuleerd worden? Hoe vorm te geven aan collectieve 
parkeerplaatsen? Of is er een combinatie gebruik mogelijk, kan de 
parkeerruimte meervoudig gebruikt worden? Een uigebreide studie naar 
financiële, temporele, organisatorische en fysieke aspecten rondom 
parkeren ligt voor de hand. 

De omgekeerde ontwerpvolgorde 
Het beginnen bij het langzame verkeer, kwetsbare verkeersdeelnemers 
en 'gevoelige' functies lijkt potentierijk te zijn. Wat is de status binnen 
de hedendaagse stedebouw van de omgekeerde ontwerpvolgorde? Welke 
praktijk voorbeelden zijn er? Waarom is er wel of geen navolging? Is het 
mens of ontwerper eigen om eerst te denken in de grote lijnen van het 
autoverkeer of is er sprake van een bewuste keuze? Kortom, wat zijn de 
kansen voor de omgekeerde ontwerpvolgorde in proces en praktijk. 

De vertraagde stad 
Het afstudeerproject bood nog weinig ruimte voor een uitwerking van de 
autarkische stad, waarbij de lokale economie en zelfvoorziening voorop 
staan. Hoe kan de vertraagde stad vorm krijgen? Wat betekent het om te 
voorzien in de eigen behoefte naar energie, voedsel, water, kleding, 
enzovoort? Welke implicaties zijn er voor de stedebouw? En welke kansen 
zijn er voor de eetbare stad, de autarkie of slow city? 

Stratificatie van suburbia 
De duurzame stedelijke vorm pleit voor de compacte stad, gemengde 
functies en kleinschaligheid . Welke mogelijkheden zijn er om van 
schoolvoorbeelden van suburbanisatie - in bijvoorbeeld de VS of de 

zuidelijke Flevopolder - meer te maken dan de eenzijdige slaapstad? 
Kunnen er nieuwe lagen stedelijkheid aan toe worden gevoegd? Wat zijn 
de kansen voor dergelijke vernieuwing en verrijking in de praktijk? Is 
suburbia de ultieme woonwens of bittere noodzaak? In hoeverre staan de 
huidige bewoners open voor veranderingen in dichtheid, structuur en 
diversiteit? 
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Evaluatie 

Autoafhankelijkheid blijkt een interessante, nog relatief onbekende, 
ingang te zijn in de mobiliteitswereld, waarbinnen toch al de nodige 
discussies gevoerd zijn. Het is jammer dat het centrale thema van 
autoafhankelijkheid niet eerder als zodanig in beeld kwam. Dit had een 
hoop gedraai gedurende het proces kunnen voorkomen. 
Het afstudeerproject is een bijzonder leerzame periode van de studie 
gebleken, waarbinnen voldoende ruimte werd geboden voor verdere 
persoonlijke ontwikkeling. De kansen zijn met beide handen gegrepen. De 
uitgebreide literatuurstudie, de stage en de bijeenkomsten vormen een 
aangename een leerzame aanvulling op het studietraject, maar een 
mogelijk nog nuttigere aanvulling op het afstudeerproject. 
De bevindingen gedurende het project waren moeilijk te rijmen met de 
gewoonte om met een ontwerp af te studeren binnen de opleiding UDP. 
Ten eerste, lijkt het probleem niet te kunnen worden opgehangen aan 
onkunde vanuit de kant van de stedebouwkundige ontwerpers. Veel 
ontwerpers zijn ongetwijfeld in staat om een autovrije of autoluwe 
buurt, wijk of stad te ontwerpen. Vervoersoplossingen met fietsverkeer, 
openbaar vervoer, ondergrondse transporttunnels, vervoer over water en 
al dan niet meer zouden het 'gemis' van de auto op papier ruimschoots 
kunnen compenseren. Het ontwerp is dan ook niet het grootste obstakel. 
Ten tweede, in het verlengde van het voorgaande, is de ruimtelijke 
ordening niet de probleemeigenaar van de hegemonie van de auto. De rol 
van detacheringsbureaus, autofabrikanten, autosport, marketing, de 
politiek, werkgevers, ondernemers, verzekeringsmaatschappijen, 
consumenten en burgers is minstens zo belangrijk. De aangeboden fysieke 
oplossingen zouden deeloplossingen betreffen en slechts ten delen de 
temporele, financiële en organisatorische dimensies van toegankelijkheid 
kunnen afdekken. Tal van niet ruimtelijke maatregelen zijn minstens zo 
belangrijk voor het tegenwerken van autoafhankelijkheid. Ten derde 
verhoud de gebruikelijke territoriale benadering van de stedebouw zich 
lastig met de vergaande ruimtelijke ongebondenheid van mobiliteit. leder 
vervoermiddel heeft zijn eigen schaal en netwerk. De kwaliteit van een 
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vervoermiddel wordt dan ook niet bepaald door de inrichting van de plek, 
maar eerder door de kwaliteit en reikwijdte van het totale netwerk en 
vooral het aantal en de kwaliteit van de knooppunten. De reis bestaat uit 
herkomst, rit en bestemming. Binnen een plangebied wordt vaak slechts 
een van de drie afgedekt. Hier was echter wel een mouw aan te passen, 
er bestaat natuurlijk ook zoiets als routeontwerp. Gelukkig heeft de 
keuze om geen ontwerp te maken ruimte geboden voor andere 
activiteiten. Het project heeft zich vooral in de breedte goed kunnen 
ontplooien. 



AFSLUITING Gebruikte afkortingen 

ANT: Actor Network Theory 
ASW: Aanbevelingen Verkeersvoorzieningen (bibeko) 
AW: Adviesraad verkeer en vervoer 
B&W: Burgemeester en wethouders 
BNP: Bruto Nationaal Product 
Cf.: zie (daar) 
CIAM: 
eds: Editor 
e.a.: en anderen 
Et al: en anderen 
gem: gemiddeld 
INUS- conditie: lnsufficient, but Non-redundant part of a Unnecessary but 
Sufficient condition 
JiC: Just-in-Case 
JiT: Just-in-Time 
KIM: Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid 
LTS: Large technological systems 
MKBA: Maatschappelijke kosten-baten analyse 
OV: Openbaar vervoer 
Red: Redactie I Redactioneel 
RPB: Ruimtelijke Planbureau 
STS: Science, Technology & Society 
TD: Transitiedynamica 
TU/e: Technische Universiteit Eindhoven 
UDP: Urban Design & Planning 
V&W: (ministerie van) Verkeer en waterstaat 
VROM: (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
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In dit deel volgt een overzicht van de gebruikte literatuur op basis van 
categorieën. Deze categorieën zijn tot stand gekomen op basis van de 
verschillende groepen, scholen, benaderingen en richtingen waaruit de 
verschillende auteurs afkomstig zijn, of waarin de auteurs onderverdeeld 
kunnen worden. Terwijl de voorgaande alfabetische lijst compleet is, is 
de volgende lijst onvolledig en worden sommige titels meerdere keren 
aangehaald. Er is een selectie gemaakt van de voornaamste werken 
binnen deze scriptie. Per geïdentificeerde groep zal veelal een korte 
omschrijving volgen. 
Voor deze benadering is onder andere gekozen omdat de literatuur een 
fundamenteel onderdeel uitmaakt van het totale onderzoek. Deze 
gecategoriseerde literatuurlijst kan worden gezien als toevoeging aan de 
onderzoeksopzet. Tevens draagt de categorisering bij aan het beter 
plaatsen van de discussie. 

De categorieën zijn: 
• Filosofie 
• Kritische geografie 
• Politiek-economische kritiek 
• Stedelijke netwerk, netwerksteden 
• Perceptie van mobiliteit 
• Science, Technology en Society 
• The mobility turn 
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Perceptie van mobiliteit 
Deze categorie bestaat uit onderzoekers die zich vooral richten op de 
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enkel bestudeerd kan worden vanuit de rationele argumenten en de 
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Science, Technology & Society 
S~ience, ~echnology en Society (STS) studies richten zich op de 
Wlsselwerkmg tussen wetenschap, techniek en maatschappij. Daarbij 
wordt geen voluntaristische, noch deterministische lijn gevolgd. Techniek 
is niet eenzijdig het gevolg van menselijke wensen, noch kent de 
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The mobility turn 
Dez categorie omvat de groep sociologen die aan de wieg hebben gestaan 
van de 'mobility turn' in de sociologie. Mobiliteit is lange tijd buiten het 
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hanteerbaar, daar mobiliteit deze grenzen vertroebeld. De geografische 
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afneemt. In plaats daarvan spreekt men binnen deze groep nu van 
vloeibare grenzen. Een belangrijk werk hierbinnen heet dan ook: 
'sociology beyond societies' (Urry, 2000). Zie voor een verdere 
uiteenzetting van deze 'mobility turn' (Urry, 2000; Cresswell, 2006; 
Shelter & Urry, 2006). 
De belangrijkste verdienste van deze categorie in de context van deze 
scriptie is de aandacht voor de cutluur van de verplaatsing. De sociologen 
keren zich expliciet tegen de benadering van mobiliteit als verplaatsing 
van A naar B. 
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Het Regime 
De beschrijving van het regime is tot stand gekomen met behulp van 
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Sustainable urban form 
Deze groep bestaat voornamelijk uit planners, modelleurs en 
onderzoekers die zich vanuit hun vakgebied hard maken voor duurzame 
mobiliteit vanuit ruimtelijke planning. Deze groep werd in de scriptie 
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aangeduid als te vertegenwoordigers van de Land-Use - Mobility nexus en 
werd uitgebreid behandeld in de gelijknamige niche. De groep is sterk op 
de fysieke ruimte gericht en heeft relatief weinig aandacht voor 'het 
decor' of de andere dimensie van toegankelijkheid. Dit gemis kan dan ook 
als voornaamste kritiek worden beschouwd op deze groep, het zijn 
verlichte rekenaars. Binnen deze categorie zijn opnieuw twee scholen te 
ontdekken: de empirische en modelmatige school (zie: Banister, 2005). 
Deze verdere onderverdeling wordt echter niet doorgevoerd hier. 
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Bijlage 1: Enquête 

Een van de producten van de uitvoerende fase gedurende het 
afstudeertraject was een enquête. De enquête had een ondersteunende 
rol binnen de scriptie. Het diende vooral als aanvulling op of als 
bevestiging van. In deze bijlage vindt u alle relevante zaken betreffende 
de enquête. 

Doel 
Het doel van de enquête is het toetsen van de actuallteit of geldigheid 
van een aantal dominante denk- of werkwijze zoals deze geïdentificeerd 
kunnen worden in het regime. De doelgroep bestaat dan ook uit 
potentiële regimespelers. De resultaten zouden een aanvulling kunnen 
zijn op de gevonden llteratuur, de bevindingen tijdens de stage of 
persoonlijke ervaring. Het is nooit de bedoeling geweest de enquête een 
centrale rol te geven. 

Verspreidingswijze 
De enquête is opgesteld via een internetservice welke beschikbaar was 
bij mijn stageadres Drift, te weten surveymonkey (zie: 
www.surveymonkey.com). Deze dienst biedt de mogelijkheid aan een 
digitale enquête op te stellen, welke bij de geënquêteerde op het 
beeldscherm verschijnt in de vorm van een aantal op elkaar volgende 
schermen. In dit geval waren dit 8 schermen. Wanneer de onderzoeker 
van mening is dat zijn enquête goed is kan deze op verschillende 
manieren verspreid worden. Ik heb gekozen voor een persoonlijke 
verspreiding met behulp van een internetlink. Deze link kon ik opnemen 
in de mailtjes die ik zelf de deur uit deed. 

Mijn verzoek om mee te doen aan de enquête inclusief de link zijn 
verstuurd aan meerdere adressen op meerdere momenten. De 
belangrijkste groepen waren: 

• Ontwerp- en adviesbureaus op het gebied van stedebouw in de 
Plan 0 Gids van de BNSP 

• De RO afdelingen bij de gemeentes Tilburg en Amsterdam 
• De deelnemers aan de kennismiddag van Transumo in Utrecht en 

de bijeenkomst van het fietsberaad in Houten 
• Medestudenten Urban Design & Planning op de Technische 

Universiteit Eindhoven 
• Oud-medestudenten van de opleiding Stedebouw aan de Avans 

Hogeschool in Tilburg 
• Het netwerk van Harry te Riele, een medewerker bij Drift met 

veel RO-getinte activiteiten. In zijn adressenbestand zaten 
mensen als Joost Schrijnen 

De periode waarin ik de verschillende potentiële deelnemers benaderde 
liep over de periode van begin oktober tot midden november 2008. De 
enquête is gesloten tegen het einde van de maand november, toen er al 
meer dan 8 dagen geen reactie meer was binnengekomen. 

Respondenten 
Van alle verstuurde uitnodigingen tot deelname zijn er uiteindelijk 192 
mensen geweest die de link geopend hebben. Van deze 192 hebben er 
171 een volledig ingevuld resultaat achtergelaten. Er zijn zodoende 21 
mensen geweest die niet de hele vragenlijst hebben afgemaakt. Dit zorgt 
voor geleidelijke krimpende groep respondenten gedurende de enquête. 
De 171 respondenten vormen een voldoende grote steekproef voor 
statistische analyse. 
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De persoonskenmerken waren als volgt: 

Geslacht (n=183) 
Man 
Vrouw 

Leeftijdsgroep (n=184) 
t/m 20 jaar 
van 21 t/m 30 jaar 
van 31 t/m 40 jaar 
van 41 t/m 50 jaar 
van 51 t/m 60 jaar 
61 jaar of ouder 

130 
53 

1 
69 
51 
29 
24 
10 

29,0% 
71,0% 

0,5% 
37,5% 
27,7% 
15,8% 
13,0% 
5,4% 

Ik ben actief op het gebied van de ruimtelijke ordening (n=185) 
Ja 151 81,6% 
Nee 34 18,4% 

Opleiding (n=182) 
Technische opleiding 
Niet-technische opleiding 

122 
60 

67,0% 
33,0% 

Bij welke instelling(en) bent u actief? (n=185) 
Commercieel bureau of bedrijf 106 57,3% 
Non-profit I stichting 12 6,5% 
Overheid 44 23,8% 
Onderzoek, kennis of onderwijs 38 20,5% 

Hoeveel jaren ervaring heeft u 
werkveld? (n=185) 
Geen ervaring 
0 tot 2 jaar 
2 tot 5 jaar 
5 tot 15 jaar 
Meer dan 15 jaar 
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als professional binnen uw huidige 

18 9,7% 
32 17,3% 
32 17,3% 
62 33,5% 
41 22,2% 

Wat is uw voornaamste vervoermiddel? (n=181) 

Minst belangrijk ···-·····-·--------·-··--·-····--···-·Meest 
Gemiddeld 

Waarde 1 
Auto 32,6% 
2,57 
Fiets 9,9% 
2,98 
Voet 28,2% 
2,04 
ov 
2,41 

29,3% 

Reacties 

2 
17,7% 

17,7% 

42,0% 

22,7% 

3 
9,9% 

36,5% 

27,6% 

26,0% 

4 
39,8% 

35,9% 

2,2% 

22,1% 

belangrijk 

Op de volgende pagina worden in vier tabellen de reacties van alle 
deelnemers weergegeven. Per stelling wordt een overzicht aangeboden 
van aantal stemmen per categorie, het totale aantal stemmen, de 
verdeling van de reacties in procenten en de gemiddelde score. Deze 
score is het gemiddelde van de stemmen. Hierbij is: 
'helemaal mee eens' = 1 
'mee eens' = 2 
'niet mee eens' = 3 
'helemaal niet mee eens' = 4 

De stellingen zijn in grijs en zwart ter bevordering van de Leesbaarheid. 



Helemaal Mee Helemaal Weet ik Aantal 

Stelling: mee eens eens Oneens mee oneens niet Gemiddeld reacties 

Tijd is geld, een goede 17,3% 66,5% 14,0% 2, 2% 0,0% 2,01 179 

doorstroming is daarom belangrijk 31 119 25 4 0 

Vrijwel alle mensen willen 15,2% 61,2% 18,5% 2,8% 2,2% 2,09 178 

voor de deur parkeren 27 109 33 5 4 

Parkeerp laatsen en rijbanen zijn 5,1 % 27.0% 39,9% 17,4% 10,7% 2,78 178 

makkelijker te plannen dan ov 9 48 71 31 19 

Files vormen mobiliteitsprobleem 8,9% 39,1% 35,8% 12,3% 3,9% 2,53 179 

nr. 1 , dit verdiet prioriteit 16 70 64 22 7 

2 min lopen naar je 1 '1% 10,7% 40 ,4% 46,1% 1,7% 3,34 178 

auto is eigenlijk al te ver 2 19 72 82 3 

Autoloze buurten voor autoloze 8,9% 26,8% 38,5% 19,0% 6,7% 2,72 179 

mensen is een vruchtbaar principe 16 48 69 34 12 

We hebben meer wegen, rijbanen 3,9% 28,7% 43,8% 19,7% 3,9% 2,82 178 

en parkeerplaatsen nodig 7 51 78 35 7 

Straten moeten meer verblijfsruimte 23,0% 46,6% 24,2% 2,2% 3,9% 2,06 178 

worden, minder verkeersruimte 41 83 43 4 7 

We moeten meer straten autovrij 12,3% 37,4% 36,9% 5,0% 8,4% 2,38 179 

maken 22 67 66 9 15 

Snel en langzaam verkeer moet je 17,9% 40,2% 35,8% 2,8% 3,4% 2,24 179 

zoveel mogelijk scheiden 32 72 64 5 6 

Een goed onderhouden rijbaan is 6,1 % 59 ' 89{! 20,7% 4, 5% 8,9% 2,26 179 

een belangrijke vorm van beschaving 11 107 37 8 16 
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Helemaal Mee Helemaal Weet ik Aantal 

Stelling: mee eens eens Oneens mee oneens niet Gemiddeld reacties 

Schaalvergroting is goed 1,7% 32,2% 44,3% 4,0% 17,8% 2,62 174 

voor de economie 3 56 77 7 31 

leder-e buurt een eigen bakker. slager 6,9% 43,7'< 39 , 1% 5,2% 5 ,2% 2, 45 174 

en groenteboer is verleden tijd 12 76 68 9 9 

Het opschalen en fuseren van bedrijven en 0,6% 7,5% 74,7% 9,2% 8,0% 3,01 174 

instellingen maakt het leven makkelijker 13 130 16 14 

Ik stoor me aan de ketens die iedere 16,2% 46,8% 30,6% 2,9% 3,5% 2,21 173 

winkels traat domineren 28 81 53 5 6 

Mensen willen een ruime woning 9,2% 50,0% 28,7% 1,7% 10,3% 2,26 174 

met voor en achtertuin 16 87 50 3 18 

Steden moeten vanaf nu alle plannen zoveel 14,4% 47,7% 27,0% 5,2% 5,7% 2,24 174 

mogelijk binnen de huidige contouren realiseren 25 83 47 9 10 

Verrommeling is een duidelijk gevolg van 6,9% 22,4% 47,1% 10,3% 13,2% 2,70 174 

massamobiliteit 12 39 82 18 23 
Als mensen in lage dichtheden willen 2,9% 47,1% 36 ,8% 2 .3% 10,9% 2,43 174 

wonen moet dat mogelijk gemaakt worden 5 82 64 4 19 

Bedrijventerreinen zijn gevuld met vervuilende 1,7% 8,0% 63,2% 12,1% 14,9% 3,01 174 

onveilige en hinderlijke bedrijven 3 14 110 21 26 

Functiescheiding is een mooi planologisch 1,7% 8,0% 58,0% 25,9% 6,3% 3,15 174 

principe, dat moet je in stand houden 3 14 101 45 11 

In woongebieden is rust belangrijk 5,2% 59,5% 26,6% 1,7% 6,9% 2,27 173 

9 103 46 3 12 
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Helemaal Mee Helemaal Weet ik Aantal 

Stelling: mee eens eens Oneens mee oneens niet Gemiddeld reacties 

Als de olie op is over 20 jaar rijden 30,8% 62,2% 2,3% 0,0% 4,7% 1,70 172 

er nog steeds auto's 53 107 4 0 8 

Problematiek als files, klimaatverandering 9,8% 38,2% 41,6% 4,6% 5,8% 2,44 173 

en verkeerslachtoffers zijn het gevolg van bewuste keuzes 17 66 72 8 10 

Voor een duurzame toekomst is een sterke centrale 15,6% 59,0% 15,6% 3,5% 6,4% 2,07 173 

overheid noodzakelijk 27 102 27 6 11 

De techniek brengt ons de oplossingen die 11,0% 49 ,1% 27,2% 4,0% 8,7% 2,27 173 

we nodig hebben 19 85 47 7 15 

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke 34,1% 60,1% 3,5% 0,0% 2,3% 1,69 173 

ordening willen we een duurzame toekomst 59 104 6 0 4 

Ik zie de toekomst van de ruimtelijke ordening 0,6% 6,9% 67 ,1% 22 ,5% 2,9% 3,15 173 

somber tegemoet 12 116 39 5 

Ik geloof dat we de toekomst 17,3% 61,8% 12,1% 2,3% 6,4% 1,99 173 

zelf in de hand hebben 30 107 21 4 11 

De auto van de toekomst is een trein 2,9% 17,3% 52 ,6% 11 ,0% 16 ,2% 2,86 173 

5 30 91 19 28 

Comfort, gemak en vermaak vindt men 5,2% 47,4% 34,7% 2,9% 9,8% 2,39 173 

belangrijker dan een gezonde wereld 9 82 60 5 17 

Men is in Nederland afhankelijk geworden van 22 ,0% 68, 8% 8,7% 0,0< 0,6% 1,87 173 

de auto 38 119 15 0 
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Helemaal Mee Helemaal Weet ik Aantal 

Stelling: mee eens eens Oneens mee oneens niet Gemiddeld reacties 

Ik stel me vaak kritisch op bij projecten 11 '1% 80,7% 3,5% 0,6% 4,1% 1,93 171 

19 138 6 1 7 

De mobiliteitsgroei is niet te stoppen 7,0% 48,5% 36,3% 3,5% 4,7% 2 ,38 171 

12 83 62 6 8 

De verantwoording ligt bij de politiek, niet bij mij 0,6% 13,5% 67,3% 15,2% 3,5% 3,01 171 

1 23 115 26 6 

Ik doe wat mij gevraagd wordt te doen 1,2% 27,2% 52,7% 9,5% 9, 5% 2,78 169 

2 46 89 16 16 

Mijn eigen mobiliteitservaringen zijn van invloed 5,3% 64,9% 22,2% 1,2% 6,4% 2,21 171 

op de keuzes die ik als professional maak 9 111 38 2 11 

Het is de taak van de RO-professional om de 23,4% 62,0% 10,5% 1,2% 2,9% 1,89 171 

maatschappelijke belangen te behartigen 40 106 18 2 5 
Ik voel me als professional vaak machteloos; 

investeerders 1,2% 27,5% 53,8% 8,8% 8,8% 2,77 171 

of opdrachtgevers hebben het voor het zeggen 2 47 92 15 15 

Ruimtelijke inrichting heeft grote invloed op menselijk 22,2% 68,4% 5,8% 0,0% 3, 5% 1,83 171 

gedrag 38 117 10 0 6 

Ik wil het 'wereldje' van de ruimtelijke 4,7% 40,4% 33,3% 1,8% 19,9% 2,40 171 

ordening veranderen 8 69 57 3 34 
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Deelanalyses 

Er zijn deelanalyses uitgevoerd waarbinnen verschillende groepen 
respondenten tegenover elkaar geplaatst zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
studenten tegenover professionals, mannen tegenover vrouwen en 
veelvuldige gebruikers van de auto tegenover sterk gematigde 
autorijders. Hoewel er enkele interessante resultaten, maar vooral 
voorspelbare resultaten uit volgde zijn deze deelanalyses niet opgenomen 
in dit verslag. De reden hiervoor is het ontbreken van toepassingen voor 
deze deelanalyses. Het project is anders voorlopen dan vooraf voorzien. 
De ingebouwde mogelijkheid tot vergelijkingen van groepen biedt geen 
toegevoegde waarde voor het geheel. 

Bevindingen 
De enquête is niet perfect verlopen. Nieuwe inzichten tijdens en na de 
enquête hebben er ook toe geleid dat de rol van de enquête binnen het 
project onder druk kwam te staan. Het is ook nooit de bedoeling geweest 
de enquête een centrale rol toe te kennen, maar de rol die de enquête 
speelt binnen het uiteindelijke product is wel erg marginaal. Deze zeer 
beperkte rol is te schrijven aan verschillende zaken. Ten eerste waren er 
de twijfels over de bruikbaarheid van de verzamelde resultaten, 
stellingen bleken in de praktijk tot meer ambivalent dan vooraf vermoed 
werd. Ten tweede is de invulling van het gehele project tljdens en na de 
enquete een andere richting in gegaan. Met het opstellen van de 
stellingen leek het project zich nog te bewegen richting de rol die de 
ontwerper kan spelen op het gebied van duurzame mobiliteit in het 
ontwerpproces. Ten derde kan het onderscheid tussen niche en 
regimespelers niet gemaakt worden op basis van de resultaten. Er zou 
dan sprake zijn van de indeling op basis van de antwoorden, alles dat het 
regime bevestigd wordt regime en alles dat zich afkeert van het regime 

wordt niche. Er waren geen middelen ingebouwd om de schikking de 
verifiëren. Daar komt bij dat echte 100% regimespelers niet bestaan. Het 
onderscheid tussen regime en niche was op basis van de resultaten veel 
minder scherp. 
Inhoudelijke bevindingen welke toch enige waarde kan worden toegekend 
zijn opgenomen in het verslag. Het gaat dan vooral over opvattingen over 
straatinrichting en de processen van spreiding, scheiding en 
schaalvergroting. Deze bevindingen reiken niet verder dan de conclusie, 
dat men overwegend positief, negatief of neutraal geantwoord heeft op 
een bepaalde stelling. 
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Bijlage 2: Stage 

Tijdens de afstudeerperiode is een stage gelopen bij het Dutch Research 
lnstitute For Transitions, met de acroniem Drift. Drift is een 
wetenschappelijke onderzoeksgroep en richt zich op de mogelijkheden 
om een richting te geven aan grote maatschappelijke innovaties. 
Aangesloten bij Drift is ook de Stichting Urgenda, de op de praktijk 
gerichte tak van, of eerder naast, Drift. De stage liep van eind augustus 
tot midden december 2008. Het vormde zodoende het centrale deel van 
het afstudeerproject, dat op papier en door het begin·, tussen- en eind· 
colloquium uit drie delen bestaat. 
Binnen Drift zijn diverse onderzoeksgroepen aan te wijzen: water, 
langdurige zorg, energie, mobiliteit en andere groepen. De stageplek 
ma~kte ~nderdeel uit van de mobiliteitsgroep. Deze groep bestaat op 
pap1er u1t: Jan Rotmans, Rene Kemp, Flor Avelino, Peter Peters en 
andere. In de praktijk waren het vooral Josée van Eijndhoven en Flor 
Avelino die invulling gaven aan het onderzoek. De stagebegeleiding vanuit 
Drift werd dan ook verzorgd door Flor Avelino. 
Tijdens de stage is er gewerkt aan een aantal projecten. Voor Stichting 
Urgenda is een overzicht samengesteld rondom de plannen op het gebied 
van mobiliteit door Stichting Duurzaam Texel. Texel is een van de 
icoonprojecten van de Urgenda. Tevens zijn er voorstellen gedaan voor 
realistische opties tot een duurzamer mobiliteitsbeeld op Texel. Deze 
bestonden voornamelijk uit het tegenwerken van het overal aanwezige 
autoverkeer en het inrichten van het Waddeneiland volgens de principes 
van Shared Space. Een project waarbij Drift de wetenschappelijke input 
mag leveren is het megaproject rondom de Rotterdamse Stadshaven. In 
de komende twee decennia gaat een gebied ten grootte van Gouda op de 
schop. Het komt vrij door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Voor dit 
project is een overzicht samengesteld van de uiteenlopende 
doelstellingen, er is een ontwerpsessie bijgewoond en de historische 
ontwikkeling van het gebied is in kaart gebracht. Het project was echter 
nog niet vol op draaiende tegen het einde van de stage. Het voornaamste 
werk tijdens de stage bestaat uit de geleverde bijdrage van de 
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Zuidvleugel-arena en het daaraan gelieerde mobiliteitsrapport voor 
Habiforum en Transumo. Hierbij is een uitgebreide probleemanalyse 
opgesteld rondom het huidige verkeersbeeld, met aandacht voor 
ecologisch, sociaal en economisch kapitaal. Tevens is de 
mobiliteitscascade opgesteld, een nieuw fris denkkader welke ter hand 
gen?men kan worden bij het inrichten of herinrichten van stedelijke 
geb1eden. Een denkkader welke moet bereken met de huidige hegemonie 
van de auto. 
Ter afsluiting van de stage is zelfstandig een versnellingssessie verzorgd 
en .. uitgevoerd op 1_6 maart 2009 in Rotterdam. Hier werd voor een groep 
gemteresseerde Dnfters een nadere toelichting gegeven op de problemen 
rondom automobiliteit, waarbij bewust de aandacht uitging naar die 
onderwerpen die niet file-gerelateerd zijn. Tevens is de 
mobilit~itscascade gepresenteerd zoals deze tot stand is gekomen tijdens 
het ZUldVleugel-project. Waarna de nodige ruimte voor discussie werd 
geboden. De presentatie werd goed ontvangen. 
Als voortvloeisel van de stage zitten er nog twee projecten in de koker. 
Ten eerste is het plan opgevat om in samenwerking met Avelino een 
?rtikel te schrijv~n over het mobiliteitsbeleid voor een urban policy 
JOumaL Tevens ZlJn de auteurs van het zuidvleugel-rapport uitgenodigd 
een bijdrage te leveren, in de vorm van een hoofdstuk, voor een 
sustainable mobility boek, dat de eerste in een reeks moet worden bij 
uitgeverij Routledge. 

Voor verdere informatie rondom de stage wordt u vriendelijk verwezen 
naar het stageverslag of de auteur. 



Bijlage 3: Bijgewoonde bijeenkomsten 

29 november 2007 

4 maart 2008 

19 maart 2008 

12 april 2008 

22 april 2008 

13juni2008 

22 & 23 sept 2008 

29 september 2008 

2 oktober 2008 

Dag van de ruimte: Slimme steden, te 
Amsterdam. Met bijgewoonde workshops 'Cultuur 
& Stad' en 'Klimaatsteden'. 

Lezing Erwin Laszlo - The chaospoint, te 
Eindhoven 

Discussiemiddag: Fietser of het fietspad, te 
Utrecht 

Dag van de Filosofie: De stad. Te Tilburg. Met 
bijdragen van Jan Pronk, Ad Verbrugge, Marc 
Glaudemans, en andere 

ICIS symposium, te Maastricht 

Jaarlijks congres van het KSI-netwerk, te 
Eindhoven. Workshops 'sustainable mobility' door 
Rene Kemp (EUR (drift), UniMaas) en Frank Geels 
(ex-TU/e). 

Workshop van KSinetwerk met James 
Meadowcroft, te Rotterdam 

Duurzaamheidsessie Sluisjespier door 
Rotterdamse havenbedrijf, te Rotterdam 

Stedebouw & Fietsgebruik. Bijeenkomst vanuit 
het Fietsberaad met bijdragen van het Bureau 
voor de leefomgeving, Derks stedebouw en 
Quadrant Stedebouw, te Houten 

6 oktober 2008 

14 oktober 2008 

15 oktober 2008 

22 oktober 2008 

11 november 2008 

12 november 2008 

16 maart 2009 

24 maart 2009 

Presentatie verkeersmarinier Hans Goosens, te 
Rotterdam 

Sustainable Cities: Sessie uit de reeks Urban 
Meetings door IHS, AIR & IABR. Met bijdragen van 
Jaime Lerner (architect en voormalig 
burgemeester van Curitiba), Floris Alkemade 
(OMA), Arjan Dirkmans (RCI). Te Rotterdam 

Lezing van Rene Boomkens: over de zoektocht 
naar stedelijkheid, te Eindhoven 

Transumo (Transition to Sustainable Mobility) 
congres: Mobiliteit & Ruimte, te Utrecht 

Zuidvleugel arena, over ruimte en mobiliteit, met 
reactie op eerste versie van het rapport van Drift, 
Rotterdam 

CE congres: klimaatbeleid, Den Haag 

Versnellingsessie: mobiliteitsproblematiek en de 
mobiliteitscascade, door Toon Zijlstra, EUR, Drift, 
Rotterdam 

De Tilburgse binnenstad, met o.a. discussie over 
de parkeernorm, Tilburg 
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Bijlage 4: Automobiliteit & het BNP 

Economische groei 

Een vaak gehoord argument voor meer (auto)mobtliteit is het bevorderen 
van economische groei. Betere mogelijkheden voor verkeer en vervoer 
leiden tot een toename van onze welvaart is de strekking van dit betoog. 
Op basis van dit betoog worden parkeerkosten laag gehouden, wordt er 
gel"nvesteerd in extra rijbanen, parkeerplaatsen en wegen en wordt 
belastinggeld gebruikt voor het bekostigen van deze activiteiten (Litman 
& Laube, 2002). Alles met in het achterhoofd de veronderstelde 
maatschappelijke economische baten. 
Het is moeilijk zo niet onmogelijk - de economische effecten van 
automobiliteit te berekenen. Volgens Reijnders (2000) ontbreken goede 
empirische studies met het bewijs voor de correlatie. Volgens hem 
bewijzen steden als Singapore, Hongkong en Tokyo juist het tegendeel. 
Deze steden laten een sterkere economische ·ontwikkeling zien dan de 
Europese of Amerikaanse. Litman & Laube (2002) en Haynes (2006) 
wijzen op het bestaan van een kantelpunt. Mobiliteit is essentieel voor de 
eerste stadia van ontwikkeling tot moderne welvarende stad of regio. Te 
veel mobiliteit, in latere stadia, oefent echter een onevenredig grote 
druk uit op de omgeving en benadeeld de essentiële sociale infrastructuur 
(Haynes, 2006). Het belang van de 'zachte' infrastructuur wordt, volge~~ 
Haynes (2006 ), over het hoofd gezien door planners en beleidsmakers. ZIJ 
blijven volharden in de successen van het verleden. Litman & Laube 
(2002) wijzen vooral op de kosten voor het in stand houden van het 
automobiliteitssysteem. Wanneer het kantelpunt bereikt wordt zullen 
kosten voor onderhoud, mitigerende maatregelen, brandstoffen, 
gezondheid, verkeerslachtoffers een doorslaggevend (negatief) effect 
hebben op de economische ontwikkeling. 
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Er zijn echter cijfers die de veronderstelde correlatie tussen mobiliteit en 
economie onderbouwen. 'Mobiliteit stelt ons in staat om activiteiten te 
ontwikkelen waar wij anders nooit zouden toekomen en ze draagt 
volgens schattingen 13% bij aan ons BNP.' (Geerling & Peters, 2002). Ook 
andere studies beamen het idee dat mobiliteit leidt tot een toename van 
onze welvaartsindex (Schater & Victor, 1997; Marlet et al 1999). In onze 
ervaring construeren we een causaal verband. Terwijl onze welvaart de 
afgelopen vijftig jaar groeide, groeide onze mobiliteit ook sterk. Dit 
gevoel geeft geen of weinig rede tot twijfel bij de 'harde' cijfers. Er zijn 
echter ook vervoerseconomen die een daling van het BNP laten zien, als 
gevolg van de gegroeide (auto)mobiliteit (cf. Banister et al, 2000; Litman 
& Laube, 2002; Banister, 2005). Opvallend is de centrale rol van het BNP 
of BBP in al deze voorbeelden. 
Het Bruto Nationaal Product, of eerder de groei ervan, is een geliefd 
instrumentarium in vele (politieke) discussies. Het is als het ware een 
nobel streven geworden voor politici om de groei van het BNP te 
bevorderen. Economen bevorderen deze trend, daar zij van mening zijn 
dat het overheidbeleid gestoeld moet zijn op rationele argumenten (van 
den Bergh, 2005). Ook de media gaan mee in de verheerlijking van het 
BNP. In de kranten en journaals wordt zonder aan- of opmerkingen de 
toename van het BNP gepresenteerd. Men laat het na om af te vragen of 
dit nu iets positiefs of negatiefs is. De ontwikkelingsrichting van het BNP 
bepaalt de toonzetting (Schumacher, 1974; Lasn, 2002). 

Het Bruto Nationaal Product 
Het Bruto Nationaal Product (BNP) is een typisch neoklassiek product. Het 
is een rekenmodel met kwantificeerbare factoren op het gebied van 
productie en consumptie voor het berekenen van de nationale welvaart. 
Dat het BNP eigenlijk een vat vol tegenstrijdigheden is, welke onmogelijk 
een geschikte graadmeter kan zijn voor de ontwikkeling van onze 
welvaart, zal hieronder uiteen worden gezet. 



Wanneer de grond onder een tankstation vervuild raakt als gevolg van 
lekkende tanks of knoeiende consumenten geeft dit geen gevolgen voor 
de ontwikkeling van het BNP. Als deze grond vervolgens wordt 
opgeschoond, zal het BNP toenemen (Banister, 2005). Het eenvoudige 
voorbeeld wijst op een gebrek in de totstandkoming van het BNP. 
Milieuveranderingen als gevolg van automobiliteit (zure regen, 
klimaatverandering, verlies van biodiversiteit) en de uitputting van 
grondstoffen voor de productie en gebruik van de auto (aardolie, gas, 
ijzererts, platina) impliceren kapitaalafschrijvingen. Men levert immers 
(ecologisch) kapitaal in. De milieuveranderingen evenals de afname van 
grondstoffen komen echter niet terug op de balans. We rekenen ons 
rijker dan we werkelijk zijn. 
Maslow introduceerde in 1956 de behoeftepiramide. Van onder naar 
boven passeren we menselijke behoeftes in een vijftal lagen. Het 
fundament bestaat uit lichamelijke behoeften als eten en drinken, 
daarop volgen veiligheid en zekerheid. De middelste laag is sociaal 
contact. Daarboven vinden we waardering & erkenning en als laatste 
zelfontplooiing. De piramide wordt veel bekritiseerd. Veel van dit 
commentaar is ook goed gefundeerd. Het gaat bij deze dan ook niet over 
de juistheid van het model, maar de aandacht die Maslow heeft voor 
immateriële aspecten. Het idee dat veel menselijke behoefte 
immaterieel zijn, wordt door geen van de critici aangevallen. 
Het BNP meet de toename van de materiële consumptie. Sociale 
contacten, het gevoel van veiligheid of een fatsoenlijke nachtrust laten 
zich nu eenmaal moeilijk in geld uitdrukken. Het zijn juist deze 
immateriële aspecten welke op de proef gesteld worden bij een 
groeiende mobiliteit. Een gebrekkige gezondheid zal, als het er op aan 
komt, winnen van de materiële consumptie. De beleving van welvaart 
door de burger strook in dergelijke gevallen niet met het beeld dat 
gegeven worden door de graadmeter. 
Doordat het BNP slecht berekend wordt op basis van activiteiten die een 
prijs hebben negeert het informele transacties tussen mensen buiten de 
markt. In toenemende mate worden informele activiteiten formeel 
gemaakt, een kenmerk van op bnp-informatie gestuurd beleid. Te denken 
is aan het vermarkten van voorheen zelfvoorzienende landbouw, 

regelgeving rondom schoonmaakhulp en kinderopvang, en vergoeden van 
vrijwilligershulp (Banister, 2005). Het BNP stijgt, terwijl de activiteiten 
nagenoeg hetzelfde blijven, het informele verdwijnt echter. 'Lokale 
sociale contacten - die de basis zijn voor stabiele gelukkige levens - zijn 
bijvoorbeeld veel sterker en komen veelvuldiger voor binnen informele 
dan formele economieën. Een groeiende schaal van de arbeidsmarkt door 
formalisering van de activiteiten leidt ertoe dat mensen meer gaan 
reizen voor hun werk, [ ... ]. Dit doet afbreuk aan lokale 
samenlevingstructuren.' (van den Bergh, 2005: 503-4) 
Naast het ontbreken van de immateriële consumptie is het de vraag of 
consumptie op zich maatgevend zou moeten zijn voor de meting onze 
welvaartsgroei. Een groeiende mobiliteit komt op de graadmeter terecht 
door een groei van de olieconsumptie, autoverkopen, verkoop van 
accessoires en servicediensten als garagebedrijven, verzekeringen en de 
wegenwacht. Een toename van de mobiliteit is geen garantie voor een 
verbeterde welzijnsbeleving van de consument of burger, de subjectieve 
welvaartsanalyse. 'Een verdere groei van de consumptie, inclusief de 
reislust, zal naar verwachting niet bijdragen aan het algemene 
subjectieve welbevinden'. (Steg & Giffort, 2007: 41 ). Sennett (2007) 
spreek van hartstochtelijke destructie .... 
Overkoepelende subjectieve welvaartanalyses, op basis van empirische 
gegevens, maken korte metten met het BNP, de 'objectieve' 
welvaartsmeter. Ergens in de periode tussen 1950 en 1970 is de toename 
van de welvaart afgevlakt en mogelijk zelfs omgeslagen in een negatieve 
trend in de meeste Westerse landen (Blanchflower & Oswald, 2004). Hoe 
tegenstrijdig dit mogelijk ook klinkt, maar het voorgaande verklaard 
mogelijk de populariteit van het BNP. Niemand presenteert graag 
negatieve groeiresultaten. 
Een simpel gedachte-experiment kan het BNP zelfs in het belachelijke 
trekken. Wanneer de groei wordt geëxtrapoleerd naar de situatie over 
duizend jaar levert dit een onmogelijk beeld op. Op basis van een relatief 
conservatieve schatting van 2% groei per jaar komen we uit op (1 ,02)1000

, 

dat is ongeveer 400 miljoen keer zoveel als het huidige BNPI Onze 
welvaart zal onwaarschijnlijk zoveel malen groter worden. (van den 
Bergh, 2005). 

145 



Bijlage 5: Maatschappelijke parkeerkosten 

Fi nancieri ngsstructuren 
Het idee dat automobiliteit een algemeen maatschappelijk belang 
vervuld zou ook afgeleid kunnen worden uit de geldstromen rondom 
automobiliteit. Het is vooral de overheid die zorg draagt voor de aanleg 
en het onderhoud van de hoofdwegen. Het eerste stukje snelweg dat 
aangelegd werd dankzij een publiekprivate samenwerking is nog geen vijf 
jaar oud en tot op heden slechts enkele kilometers lang 1• Deze bijlage 
concentreert zich op de wijze waarop de auto-infrastructuur in de 
woonwijk tot stand komt, de nadruk ligt hierbij vooral op de 
parkeerplaatsen, een onderwerp dat zwaar onderbelicht is in het 
mobiliteitsdiscours, dat toch vooral over de files gaat. Niet alleen omdat 
een gemiddelde auto 97% van de tijd geparkeerd staat (Harms, 2008), 
maar ook omdat parkeren een essentieel onderdeel is van het systeem. 
Zonder de parkeerplaats is de auto zinloos (Henderson, 2009). 
Parkeerplaatsen zijn voor de auto, wat luchthavens zijn voor vliegtuigen 
of stations voor treinen zijn. 
De auto-infrastructuur inclusief de parkeerplaatsen in woonwijken 
worden betaald vanuit de projectopbrengsten. In de praktijk betekent dit 
dat woningen of gronden duurder worden om zodoende de hoge kosten 
voor de aanleg en het eventuele vroegtijdig onderhoud (risicogelden) te 
kunnen bekostigen. Aan deze financieringstructuur kleven twee mogelijke 
nadelen. Ten eerste ontbreek hierdoor een overzicht van de kosten van 
het in standhouden van het huidige mobiliteitssysteem, voor overheid, 
automobilisten en burgers. Ten tweede maakt niet iedereen op gelijke 
basis aanspraak op deze voorzieningen. Beide worden kort toegelicht. 
Een van de opmerkelijkste eigenschappen van het autosysteem is het 
gegeven dat de werkelijke kosten uit het zicht worden gehouden doordat 
ze zijn gespreid. Een autobezitter heeft tal van kostenposten, zoals 
verzekeringen, wegenbelasting, het rijbewijs, het voertuig, onderhouds
en schoonmaakkosten, de APK keuring, aankleding en accessoires voor 
het voertuig, parkeerkosten en natuurlijk brandstof. Op papier lijkt de 
auto financieel gesproken een onverstandige keuze voor veel gebruikers2
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De kosten zijn erg hoog ten opzichte van de (instrumentele) baten, maar 
dit wordt anders ervaren door de gebruikers. Volgens een Duits onderzoek 
(Brög, 2000) werden de kosten voor het autogebruik door automobilisten 
gemiddeld 54% lager geschat dan de werkelijke kosten. In de beleving van 
de automobilist is de auto de helft goedkoper dan men werkelijk kwijt is. 
In het onderzoek werd ook duidelijk dat de gemiddelde geschatte kosten 
voor het openbaar vervoer gemiddeld 21% te hoog lagen. De financiële 
druk die autobezitters ervaren is dus dermate laag dat het weinig prikkels 
levert om het autogebruik te verminderen. Het feit dat kosten voor 
infrastructuur deels worden afgewenteld op de kosten van vastgoed, 
waardoor de directe belastingen op autogebruik lager kunnen uitvallen, 
versterkt de illusie van relatief lage autokosten. 
De kosten voor wegen en parkeerplaatsen wordt in de projectbegroting 
opgenomen alsof het algemene kosten betreffen. De lasten worden 
gemeenschappelijk gedragen. Bij deze benadering kunnen vraagtekens 
worden geplaatst (Coevering et al, 2008). Parkeerplaatsen hebben, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld groen of waterpartijen, weinig publieke 
toegevoegde waarde in de wijk. Ze leveren, volgens eoevering e.a., 
vooral negatieve omgevingseffecten. Daarnaast is de aanspraak er op 
uiteenlopend. Sommige huishoudens hebben geen auto en andere hebben 
er drie. De helft van de Nederlandse bevolking rijdt geen auto (Harms, 
2008) en kosten en omvang van infrastructuur voor enkel fiets of 
openbaar vervoer zouden minder omvangrijk zijn. Eigenlijk betalen de 
niet-automobilisten voor het comfort van de automobilisten. Dit kan 
aardig oplopen. Shoup schrijft met betrekking op de Amerikaanse 
situatie: 'Cars have many external costs, but the external cost of parking 
in cities may be greater than all the other external costs combined. ' 
(1999: 549). Dan heeft hij het enkel nog over parkeren. De kosten p~r 
parkeerplaats op het maaiveld bedragen ongeveer 10.000 dollar, terwlJl 
de kosten voor parkeren in de parkeergarage gemiddeld 25.000 dollar zijn 
per plek (Shoup, 1999). Voor de Nederlandse situatie berekende het 
CROW (2006) de kosten per parkeerplaats op jaarbasis deze ligt voor 
parkeren op het maaiveld op ongeveer 708 euro en in parkeergarages op 
2. 960 euro. De kosten zijn sterk afhankelijk van de rekenwijze die 
gehanteerd wordt, maar de strekking is duidelijk: 'De credo's 'betalen 



naar gebruik' en 'de vervuiler betaalt' gaan door deze financieringswijze 
in ieder geval niet op.' ( eoevering et al, 2008: 49) 
De totaalsom voor de kosten van openbare parkeergelegenheden is 12 
keer hoger als de gemeentelijke inkomsten volgens het eROW (2006). 
Terwijl de gereguleerde openbare parkeergelegenheden jaarlijks 4 
miljard euro kosten, wordt slechts een fractie hiervan gedekt. 'Het 
verschil van 3, 7 miljard is deels te verklaren uit de onderschatting van de 
kosten.' (eROW, 2006: 14). Het 100 kwam in 2002 met de berekening dat 
er per parkeerplaats jaarlijks 500 euro bijgelegd wordt door de 
gemeente, wat een jaarlijks begrotingstekort van 4,4 miljard zou 
betekenen (van Dijken, 2002). 
Niet alleen op wijk· of buurtniveau worden de kosten voor parkeren 
doorgerekend, ook bij vastgoedprojecten op kavelniveau zijn soortgelijke 
constructies waar te nemen. Bij enkele vrijstaande woningen is de 
koppeling direct. Wanneer er een garage, carport of oprit komt bij de 
woning zal de koper de kosten voor zijn rekening nemen. Wanneer er een 
complex gebouwd wordt is de koppeling veelal minder direct. De 
parkeernormen verplichten een minimum aantal parkeerplaatsen, het 
enveloppe beleid stuur aan op oplossingen op de kavel met vaak dure 
parkeergarages tot gevolg. De kosten hiervoor worden doorgerekend aan 
de nieuwe gebruikers van het complex. Hierbij kan gekozen worden voor 
een directe koppeling, men koopt een woning en/of een parkeerruimte, 
maar de parkeerplaats kan ook onderdeel zijn van het pakket, waarbij 
men met de woning ook betaald voor de parkeerruimte. Dergelijke 
constructies dragen het risico van 'gentrification' met zich mee 
(Henderson, 2009). 

Een antwoord op dit structurele probleem is natuurlijk een betere 
koppeling tussen kosten en baten. Parkeergelegenheid en infrastructuur 
zouden op rekening kunnen komen voor de gebruikers, de automobilisten. 
Daarmee zou de financiering van de auto-infrastructuur beter in lijn met 
het beleid ten opzichte van de overige infrastructuur in de wijk. leder 
huishouden heeft de optie op een kabelverbinding, gasaansluiting, 
toegang tot breedbandinternet, aansluiting op het elektriciteitsnet of 
andersoortige infrastructuur. Men kiest voor de aansluiting en betaalt 

veelal periodiek. Het betalen per auto of parkeergelegenheid aan de 
gemeente is vanuit dit perspectief een logische stap. Dit zou, volgens 
eoevering (et al, 2008), mogelUk een remmende werking kunnen hebben 
op het autobezit en een efficiënter gebruik van de bestaande 
mogelijkheden. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen met 
een eigen parkeergelegenheid er toch voor kiezen een openbare 
parkeerplaats te gebruiken. Een ander voordeel dat door de onderzoekers 
genoemd wordt is het eenvoudiger kunnen financieren van de benodigde 
maatregelen voor het over.schot aan auto's in de woonwijk. 
Deze structurele mismatch of weeffout wordt tot op heden mede in stand 
gehouden door opvattingen bij overheden over het gunstige economische 
effect van bereikbaarheid voor een stad, welke wordt vertaald naar 
autobereikbaarheid (Litman & Laube, 2002), en het beeld dat de auto 
altijd al de kosten draagt. Het onderzoek van het eROW wijst, zoals 
eerder vermeld, op het tegenovergestelde. 'Het beeld dat het 
gemeentelijk parkeerbeleid een melkkoe is voor het gemeentelijke 
huishoudboekje klopt dus niet; de kosten van parkeerplaatsen worden 
flink onderschat.' (2006: 14). Het kennisplatform voor verkeer en vervoer 
(2008) ziet in de gebrekkige weerstand tegen de hoge maatschappelijke 
kosten het bewijs dat de auto breed sociaal geaccepteerd is. Het KpW 
schrijft: '[er] zou zelfs gesteld kunnen worden dat -gezien de geringe 
maatschappelijke weerstand tegen overheidsuitgaven voor 
parkeervoorzieningen- de maatschappelijke waarde van openbare 
parkeerplaatsen kennelijk zo groot is dat deze bijdrage gerechtvaardigd 
is.' (p. 24). eoevering met anderen (2008) wijzen in dit verband naar het 
idee dat het gewoonlijk normaal gevonden wordt dat men gratis kan 
parkeren in de woonstraat, men weet niet beter. Dat geldt mogelijk ook 
voor de niet-automobflfsten, die zich niet bewust zijn voor de kosten die 
zijn mede dekken. 

NB. Hoewel de automobilist de 'hoge' parkeerkosten als hinderlijk 
ervaart (Harms, 2008) bedraagt het aandeel parkeerkosten gemiddeld 
slechts 1 ,2% van de totale onkosten rondom de auto (Peeters, 2009). 
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De centrale rot voor de overheid in deze zet opnieuw vraagtekens bij het 
ideaalbeeld van de vrije markt. Het is vooral de overheid die een sterke rol vervuld in het 
bepalen van de concurrentiepositie met gezondheidszorg, opleidingen en infrastructuur. Zie 
ook Chomsky (1997) 

lllich (1974) berekende- om te provoceren · dat veel Amerikanen een groot deel 
van de dag werken om de kosten van de reis met de auto naar het werk terug te verdienen. 
De verschillende kosten plus de tijd die men kwijt aan de auto voor aanschaf, onderhoud, 
schoonmaken, files en andere zaken zorgen ervoor dat de gemiddelde rijsnelheid voor de 
auto neerkomt op 8 kilometer per uur. lllich was dan ook van menig dat men beter kon gaan 
lopen. De kosten voor autogebruik zijn inmiddels echter behoorlijk gedaald (Mom a Filarski, 
2008) dankzij voortdurende investeringen in het immobiele kapitaal, de techniek, 
distributie en productie in derdewereldlanden. 
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