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VOORWOORD

Het was mijn bedoeling de invloed van de mobiliteitsgroei op stad en
platteland te analyseren aan de hand van voorbeelden over Brussel. De
voorafgaande noodzakelijke literatuurstudie terzake hebben echter het
grootste deel van mijn beperkte tijd in beslag genomen.
Om deze reden en ook omwille van de uitgebreidheid van het probleem heb ik
mij moeten beperken tot een persoonlijke interpretatie van de doorgenomen
literatuur.
Literatuur werd mij aanbevolen door de heren architect-stedenbouwkundigen
Jan.Tanghe en Walter Cogge. Ik dank hen voor hun bereidwillige medewerking,
alsook de heren soc. E. Lagrou en arch. R.Sepelie voor hun technische
uiteenzettingen.
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HOOFDSTUK I : H ISTORISCH OVE RZICH T VAN DE
MOBILITE IT E N RUIM TELIJKE STRU CTUU R

1. De per iode voor de industriële revolutie
Voor de uitbreiding van het Romeinse Imperium in Europa waren er in onze
streken slecht s zeer sp oradische verbinding en t ussen d e op zichzelf
staande dorpsg emeenschappen. Tijdens de Romeinse overheersing werden
heirbanen aang elegd om het verplaatsen van de legers te
verg emakkelij ken. Deze verb inding en bet ekend en een grond ig ing rij pen in
de bestaande cult uurp atronen.
Vanaf het Romeinse tijdvak tot aan de Kruist ocht en heerst e er een period e
van st ilst and op g ebied van de wegenbouw; de gemeenschappen werd en
meer gesloten o. m. omdat goed e verbindingen een direct e bedreiging
inhielden vanweg e de massale volksverhuizingen. Tijdens de Kruistocht en
werd de w egenb ouw gestimuleerd door de hand el tussen de steden en door
de godsdienstbeleving. (b ed evaartsweg en)
De overg ang van het feodale t ijdp erk naar het st edelij ke tij dperk wordt
vooral g ekenmerkt door een grot ere mobilit eit. Het ont st aan van een st ad
was volledig afhankelij k van de b ereik baarheid ervan, en dus van d e
mog elij kheid t ot het drij ven van hand el. Het uit wisselen van goed eren,
geld en cultuur is st eeds de b est aansreden g eweest van d e st ad. Daarom
ontstond en de st ed en op belangrijke waterlop en en wegen, meestal op een
dagreis van mekaar. Kleinere, agrarische gemeenschappen groeiden uit op
de afsp anning en.
Tot de negentiend e eeuw werd het wegennet van de middeleeuwen
steeds meer uitgebouwd.

5

Tijdens de Franse overheersing zorgde Napoleon voor een wetgeving in
verband met de we genaanleg en vervoer. Deze wetgeving is nog steeds de
basis van de huidige wetgeving. Zo deelde men de wegen in volgens
belangrijkheid : "Voi imperiale, grande route, voi departem entale."
Rond de tweede helft van de negentiende eeuw vergrootte de mobiliteit in
grote mate. De weg werd het transportmiddel bij uitstek voor reizigers en
handelaars. In vijftig jaar tijd verdubbelde de circulatie van koetsen en
karren. Vanwege strategische redenen werden grote "Boulevards" getrokken
in de steden. Hierdoor moesten duizenden bewoners van het centrum naar de
periferie verhuizen. Pendelen werd voor vele arbeiders noodzakelijk. (Er
werden fabelachtige prijzen betaald voor de huur van ellendige kamertjes in
de niet afgebroken wijken van Parijs)
2. De opk omst van het vervoer per spoor
In 1850 w erd de trein in gebruik genom en; hierdoor komt d e industriële
revolutie voorgoed op gang. De fabrieken en bedrijven kunnen nu ver van de
grondstoffenvindplaats ingeplant worden. De arbeiders hoeven niet meer
rond de fabrieken te wonen. Dit alles heeft verreikende gevolgen gehad voor
de stadsstructuur en de organisatie van het platteland, ook sociologisch
treden diepgaande wijzigingen op.
In de voorstedelijke gebieden
Het aanleggen van een treinstation betekent een belangrijke groeistimulans
voor de plaatselijke woongemeenschap. De identiteit bleef echter gewoonlijk
wel behouden, ondanks de sterke immigratie. De immigranten integreerden
zich in de bestaande levenspatronen , dit was mogelijk omdat de evolutie
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traag genoeg ging. Het waren nog geen "slaapdorpen" omdat er nog een
bloeiend ambachtelijk 1even was in functie van de plaatselijke behoeften;
er was een plaatselijke handel en ook nog andere activiteiten in functie van
de agrarische sector .
Een typische ontwik keling in deze "stationsdorpen" was de concentrische
aangroei met een hoge densiteit.
In de stedelijke g ebieden
De spoor weg doet de stad haar intr ov er t karakter verliezen. (fig. 1 en 2)
De oude middeleeuwse structuur werd doorkliefd en het buur tleven
ontwricht. Honderden w oningen w erden gesloopt en de bew oners hierv an
werden gedwongen naar een woonplaats uit te zien aan de rand v an de
stad. Een ver sterk te pendelbeweging naar het centrum is het gevo1g
hierv an. V anw ege de gunstige ligging vestigden heel w at bedrijv en zich
rond de stations. De woongelegenheid werd hierdoor nog meer naar de
stadsrand v erdr ongen. Door deze ev olutie v erdwijnt de schaal v an de
voetganger, de loopafstanden w erden te gr oot. Na de huur koets k omt de
paardentr am en later ook de elektrische tr am in voege om de inw endige
vervoersbehoefte op te vangen. Rond de invalslijnen van het tramnet
ontwikkelt zich nieuw stedelijk leven. (fig. 3)
3. De g roei van het privevervoer
In 1900 komt de gr ote revolutie in het verk eer: de explosiemotor werd
toegepast op de koets. Met de automobiel gaat voor de mens een grote
droom in verv ulling : hij kan zich met grote snelheid naar vergelegen
plaatsen begev en, van deur tot deur. Er zit echter alleen brood in het
maken van auto's als ze in grote aantallen worden geproduceerd: alleen bij
massale productie k an de prijs zo laag
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zijn dat ze in gr ote aantallen kunnen worden afgezet. Het massaal
gebruik van de au to leidde tot gr ote verwoestingen in de stad en het
platteland.
In de voorstedelijke gebieden
Nadat de indu strialisatie tijdens de 19 e eeu wse een gordel
arbeider sbuurten rond de stad had gesch apen, ontstonden er rond deze
buurten burgerlijke kwartier en. Diegen en die h et konden betalen bouwden
een villa op het platteland en reden per au to naar de stad. De densiteit van
deze nederzettingen was zeer 1aag, het was immers de bedoeling de
natuur op te zoeken en de drukte van de stad te on tvluchten. Men kwam
bedr ogen uit: de n atuur ver anderde in een slaapstad n aarmate steeds meer
mensen de natuur opzoch ten. Door de gespreide structuur missen deze
wijken tal van sociale voorzieningen en hangt men h elemaal af van de auto
voor h et uitoefen en van essen tiële men selijke functies. (fig. 4)
In de stedelijke gebieden
Het stratenpatroon van de binnenstad kon nogal vlug de stijgende
autovloed niet meer slikken. Door "verkeersmanagement" kon de
capaciteit enigszins verhoogd worden (rode lichten,
eenrichtingsverkeer, zebrapaden, enz...).
De straat, de leefruimte van de buurt, veranderde in een verkeersas:
lawaai, gevaar en stank. Diegenen die het konden betalen trokken de
stad uit. Na de tweede wereldoorlog tekenen de verschijnselen zich
duidelijker af: de wagen wordt koopbaar voor de grote massa. In het
centrum wordt het openbaar vervoer sterk gehinderd door de auto.
Doordat de hieruit volgende gebrekkige dienstv erlening van het openbaar vervoer het privévervoer stimuleert (je kan even goed in de auto als in de tram
aanschuiven) wordt dit openbaar
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vervoer nog meer gehinderd en sta ppen no g m eer mensen o ver naar de
auto. Deze evolutie bra cht m et zich m ee de wegen werden verbreed en
parkings aangelegd ten ko ste va n wo onruimte.
De gebieden die la ngs de gro te la nen gelegen zijn, en dus het best
bereikbaa r, ko men onder sterke druk t e staa n van grondspeculanten. Op
de dure stadsgrond kunnen a lleen eco nom isch sterke functies renderen,
zoals burelen, banken, hotels, e.a. Het eco no misch zwakke wo nen, de
centrum functies, de co m pactheid, de collectieve voorzieningen en de
fijnschaligheid moesten wijken voor grootscha lige elem enten. De
bewo ners va n de binnensta d werden de sta d U it gedreven en in flat s
opgestapeld aan de ra nd va n de stad. Anderen vluchtten de stad uit
eigen beweging en betro kken een huis met een tuintje aa n de ra nd va n
de sta d. Een co m plete funct iescheiding wordt duidelijk: woo nzo nes,
industriegebieden, kantoo rreservaten, cultuurgetto’s en recreatiecentra.
De mo biliteit wo rdt o pgedro ngen: men is verplicht zich te verplaat sen
voor het uitoefenen van zijn essent iële functies. In tegenstelling t ot de
Verenigde Staten, heeft men in Euro pa ingezien dat het a utovervo er
alleen, de mo biliteitsbehoeft e niet ka n beant wo orden; zeker niet in de
steden wegens hun ho ge densiteit; m en zocht naar andere middelen.
4. H et ondergrondse stadsspoor : de metro
Verkeerso psto ppingen verhinderden het o penbaa r vervoer een goede
dienstverlening te verzorgen. Daa ro m zag m en de o plo ssing in het
aanleggen van een sta ds-spoor met grote ca pa citeit o nder de gro nd. Een
metro net kan een groot a rbeiderspotentieel o p een minim um va n t ijd in
het stadscentrum brengen. Dit heeft, evena ls een sta dsautosnelweg, een
“manhattaneffect”
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tot gevo lg : stijgende grondprijzen, hoogbo uw, een eenzijdige
com pa ctheid, reservaatvo rm ing, en het uit drijven van de woo nfunctie.
(fig. 5)
5. Een toekomstige evolutie; de supersneltrein
Men ont wikkelt o p het o genblik een net va n a ut ostra des die a lle steden
van Euro pa met mekaar zullen verbinden, De to egang tot het centrum
van de st ad zo u verzekerd worden met de metro. In dit systeem heeft de
trein niet veel m eer te bieden, daaro m wo rdt op dit o genblik een
systeem uit gedo kterd van supersnelle spoo rlijnen (600 km/uur). Dit
systeem zou da n de in de toekom st o verbela ste autostra des moeten
ontlasten. Deze treinen zullen tot gevolg hebben dat de woon-werkafsta nd nog gevo elig za l vergroten. De subur-banisatie zal zich
uitbreiden buiten de grenzen en 'Europese properties’ aannemen.
6. Sociale consequenties
In onze " auto-maa tscha ppij" wordt de auto chto ne sta dsrandbewoner
overrom peld met inwijkelingen die geen interesse beto nen voor de
pla atselijke gemeenscha p. De nieuwko mers zijn parasita ir ten o pzichte
van de st ad en het plattela nd. Ze verpesten de stad met hun
ruimteverslindende wa gen en ze nem en geen deel aan het stedelijk
leven. Bureelwerk is imm ers een passieve functie, die alleen in het begin
en o p het einde va n de da g activiteit in de sta d brengt, t .t.z. een
vervoersactiviteit.
In en rond Brussel wo rdt de situat ie van de suburbane bewo ner heel
scherp gesteld. De niet-integratie met de plattelandsbewo ners komt
duidelijk tot uit ing in taa lt wisten, de verkavelingen en de aanleg van
autostra des in het pra cht ige heuvella nd wo rden aa ngeklaagd door
actiecom ités.
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7 . Conclusie
Een verschijnsel da t zich in de geschiedenis st eeds herhaald heeft is het
feit dat nieuwe mo gelijkheden tot mo biliteit, nieuwe ruimt elijke en
sociale st ruct uren tot gevo lg hebben.
Doo r het creëren wan nieuwe verbindingen za l de gemeenscha p zich o p
deze verbindingen instellen, hierdoor zal het gebruik va n de
verbindingen tot het ma xim um stijgen. A ldus zal men no od hebben aa n
nieuwe ka nalen om de mo biliteit in sta nd te ho uden. Men zou zich de
vraa g kunnen stellen waa r de evolutie van het creëren wa n steeds maar
snellere verbindingen zal eindigen. Reeds nu begint de m ilieu-bewuste
mens die evolutie t e co ntest eren.
Evenals in de Verenigde Sta ten gaa n wij o p weg naa r de "fullmotorisering"; no chtans kunnen we nu reeds constateren dat Europa op
ruimtelijk vlak gunstiger zal evolueren. Zo zien we dat het o penba ar
vervoer de sta d aa n mekaa r blijft rijgen en dat groenzo nes zullen
bewaa rd blijven o p het platt eland.
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Fig 6: Verkeersknooppunten trekken grootschalige functies aan.
Foto: Seatlle USA.
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HOOFDSTUK II : OP WEG NAAR DE FULL-M OTORISERING
Het wa genpark is de jo ngste twintig ja ar heel sterk beginnen gro eien.
Op t ien ja ar tijd, t. t.z. van 1 960 tot 1 970 steeg het aant al voertuigen
per hoo fd va n 0,1 t ot 0,2, dit betekent dus een verdubbeling. De
toekomstige groei van het wagenpark kan tamelijk nauwkeurig bepaald
worden. Als basis hiervoor kan men een vergelijking maken met de
Verenigde Staten, waa r de groei reeds een verzadiging bereikt heeft
(d.i. full-motorisering). Men zal hierbij rekening moeten houden met de
specifieke Euro pese elementen. De hist orisch gegroeide ruimtelijke
structuur van Euro pa za l zeker een bepalende fa ctor zijn bij de stijging
van hat wagenpark en het gebruik va n de wagen, De full-motorisering in
de Verenigde Staten betekent dat er een wagen is per 1, 7 inwo ners.
Volgens de laat ste voorspellingen za l het in Europa wel niet zo'n vaart
lo pen. Het "Buchanan-ra ppo rt" voo rziet een verzadiging in 2010 m et
zo wat 0,4 vo ertuigen per ho ofd o f dus 2,5 personen per wa gen. (fig 7)
De gra fiek die Buchana n opstelde (in 1962) blijkt de gro ei van het
wa genpark heel juist weergegeven te hebben verm its we nu merken dat
de vo orziene cijfers nu werkelijkheid wo rden in Engela nd.
In Nederland bemerken we grote verschillen in de pro gno ses va n
verkeersa angroei voor wat betreft de perio des na 198 0 (fig. 8 ). Het
N.I.5., statistiek voor motorvoert uigen voorziet 0,55 voertuigen per
persoo n in 2010 (zoals Buchanan). Verkeer en Waterstaa t voo rziet 0,42
wa gens per perso o n en pro f. Huykens denkt dat er slecht s 0,34
voert uigen per persoon zullen zijn in 2010, Va nwaar ko men deze
verschillen ?
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Fig.7 Toekom stige groei volgens BUCHANAN
VOERTUIGEN PER PERS OON
Raming Buchana n: 0,4 auto’s per persoon.

Fig.8 Toekom stige groei in N ederland

NIS Statistiek v d motorvoertuigen

Verkeer en waterstaat
Huykens

(i n 2 010 in Nede rl and: 0,47 auto’s
pe r pe rsoon.)
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Een eerst e mo eilijkheid is het schatten van de toekom stige
bevolkingsaangroei en van het voo rzien van de materiële welvaa rt. Een
tweede m oeilijkheid bestaat erin de invloed te voorzien die de
ruimtelijke en sociale struct uren zullen hebben. In het bo ek " Op zo ek
naar de stad va n morgen" schrijft ‘Guiseppe Sacco’ over de morfologie
van de st ad in Europa en de invloed die deze heeft o p het individuele
vervoer . De huidige voorspellingen inzake de t oenam e van het verkeer
noemt hij een simplist isch determ inisme.
"Niets bewijst dat we de dichtheden van de Verenigde St aten zullen
bereiken. De materiële basis va n de Euro pese beschaving is a nders dan
die van de Verenigde Staten. De territoriale spreiding va n de bevo lking
en de eco nom ische activiteit is in de V .S. groter dan hier waa rdoor er
een grotere aa nm o ediging is va n het autogebruik. Het reeds best aan van
de auto is er bepalend geweest voor de gespreide vorm van
bevolkingsgroepen en niet omgekeerd." (*)
De histo risch gegro eide sit ua tie van grote densit eit is een materiële
facto r die het auto gebruik zal beperken in de Europese steden, er zijn
echter o o k niet-ma teriële fa ctoren die hierin een rol spelen. Een nietmateriële fa ctor is de histo rische erfenis van intens gro ndgebruik. Het
com pa cte ka rakter van de nieuwe Pa rijse buitenwijken st aat in verba nd
met de grote densit eit van de oude stad. Deze nieuwe wijken zijn niet
op schaa l va n de a uto o m da t pendelen met de auto naar het centrum
onmo gelijk is.
Een andere niet-ma teriële fa ctor waarom het in Euro pa a nders zal gaa n
da n in Am erika is het verschillend vernieuwingst em po.

(*) Op zo ek naar de sta d va n morgen / Hst: M orfo lo gie van de st ad in
Europa - doo r Guiseppe Sa cco.
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De Euro pese t raa gheid vo or vernieuwing, zo wel voor wo onwijken aan de
rand als voor centruma ctivit eiten, dra agt bij to t het tegengaan va n grote
spreiding. Guiseppe Sacco wijst er o p dat het gevolg van deze
verschillen zich reeds laat voelen in o nze vervo erssystemen. In
Europa,in tegenstelling tot de U.S., is het spoo r erin geslaa gd een nieuw
uit breidingsterrein te veroveren ten koste van het vliegt uig en de
perso nenauto. " Wij menen dat de trein een alternatief is voor kort e
vliegreizen, voor la nge a utoritten en a utoritten in de met ro pool. Dit
wettigt de voorspelling dat op ko rte t erm ijn het gebruik van de auto in
Europa za l da len zo nder ooit de verhouding t ussen bevo lkingsa anta l en
aantal auto's te bereiken die in de V.S . bestaat." (*)
Onda nks deze kra chtige argumentatie va n G.Sa cco zien we dat in
Zweden de autodichtheid heel kort bij de Amerikaanse aa nleunt. W e zien
echter wel een gro ot verschil tussen a utodichtheid en autogebruik. In
Parijs is dit verschil nog sterker : daar steeg het auto park o p tien jaar
tijd met 1 50 %, het auto gebruik steeg slechts m et 50 %.

Besluit:
Algemeen kunnen we stellen dat de groei va n het privévervoer zal
voortduren, het wa genpark zal verdubbelen en misschien zelfs
verdriedubbelen. We zullen in Europa een full-motorisering bereiken die
niet ver o nder de A merikaa nse cijfers zal liggen. Het wa gengebruik zal
echter minder zijn ter oo rza ken van de reeds vermelde verschillen.

*) Op zoek naar de sta d va n morgen / Hst.: Morfolo gie va n de sta d
in Euro pa - do or G. Sacco
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Het is zo wat de m ening van elk specialist dat het individuele vervoer
niet meerweg te denken is uit onze ma atscha ppij . De mo gelijkheid va n
deur-tot-deur-bediening schept zo veel voordelen dat het steeds zal
blijven vo ortbestaa n.
De personenauto in zijn huidige gedaa nte za l echter moet en verva ngen
wo rden door een a ndere prive-vervoerder, dit om de m ilieuhinder
(la waai, gassen, stof, gevaa r), het grote ruimtegebrek en het te grote
energieverbruik te voorkom en,
Victo r Gruen: " De toekom st van de auto Indust rie hangt af va n de
ont wikkeling va n m odellen en metho des, waa rdoor voo rkomen wo rdt dat
dit pro duct, dat o ntwikkeld is a ls werktuig voo r individuele mo biliteit,
verwo rdt tot een werktuig van collect ieve imm obiliteit en daa rbij de
verniet iger van stedelijke en menselijke waarden. " (•* )

The heart of o ur cit ies - door Victor Gruen
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HOOFDSTUK III : DE GEVOLGEN VAN MASSAAL AUTOGEBRUIK

1. Surbanisatie
a. Stadsvlucht en achteruitgang van het stadscentum
Met gebruik va n de perso nenwa gen is in Euro pa zo wat t wintig jaa r later
in vo ege gekomen in vergelijking met de V.S. De dest ructieve invloed
die de a uto heeft o p sta d en plattela nd kunnen we dus best best uderen
met de A merikaa nse voo rbeelden voo r o gen. Econo mie en efficiëntie zijn
de basiselementen waa ro p de Am erika anse sta d is gestructureerd. Met
rechthoekig raster is er de veruiterlijking van. Reeds in het
beginsta dium wa s de sta d er een goed functio nerend
verbindingssysteem, een ideale plaat s dus vo o r het vrij ont wikkelen van
activiteiten. Doo r de schaa lvergrotende werking van deze maatschappij
van industriële a ctiviteiten werden de afsta nden groter en na m het
gebruik toe van een industrieel pro duct bij uit stek: de a utomo biel.
Dat deze evolutie a anleiding ga f tot onleefba re t oestanden kunnen we
best aa ntonen doo r Lo s Angeles eens van na derbij te bekijken. Deze
stad is een eindelo os bebo uwd o ppervla k, m eer da n 100 km in
doo rsnede. Tussen de bebouwing slingeren zich dubbelbaans auto wegen,
die elka ar o p de meest ingenieuze ma nieren ongelijkvloers kruisen. De
bebo uwing bestaat voo r het overgrote deel uit vrijstaa nde
eensgezinswoningen; in feite bestaat het bebo uwde o ppervlak meer uit
ruimten o m de gebouwen heen, da n uit de gebouwen zelf. De stedelijke
eis va n com pactheid is dus wel vo lko men zoek. Lo g Angeles biedt het
grote voo rbeeld va n wat Am erikanen "Spra wl" noemen: de bebouwing
spreidt zich uit o ver het landschap a ls een stro o m lava. Deze spreiding
is het resultaat va n
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een ongecontroleerd suburbanisatieproces. Met woo rd suburbanisa tie
duidt aa n dat er urba nisatie is geweest. Hoe ko mt het da t grote
bevolkingsgroepen hun heil zochten in de vo orst eden ?
De suburba nisatie is een vlucht beweging, een vlucht naar buiten de
stad, naa r de nat uur, naar het platteland. De stedelingen vluchten de
stad uit o mdat la w aai, sta nk, gevaa r, smo g en een onleefbaar
enviro nnement het menselijk wonen o nmo gelijk maa kt. De groei va n
grootscha lige elem enten (burelen, stads-snelwegen, parkings) versterkt
de vlucht beweging door de grote stedelijke ruimte die ze in besla g
nemen.
"Deze vlucht is tevens een illusie". (* ) Dat buit en wonen bleek een
belofte te zijn die zichzelf o m de ha ls bra cht (een self-destructing
belief). M et buiten wo nen is het net zo als met de particuliere a uto : het
verdraa gt weinig soortgenot en o m zi ch heen. M assaa1 buiten wonen is
per definitie o nmo gelijk. Wonen in suburbs heeft heel wat na delen:
afstanden naar scholen, winkels, brievenbussen, verm a akgelegenheden,
kennissen, werkgelegenheid, is er een veelvoud va n die in de
oorspronkelijke centra. Door de grotere afstanden is men gedwongen
zich meer te verpla atsen, dit moet geschieden per a uto o mdat de
ruimtelijke st ructuur eenzijdig a uto gericht is. A ldus is de auto geen luxe
meer, ma ar noo dza ak.
Doo r massaal buiten wo nen nam de verkeersdrukte in het centrum
van Lo s Angeles enorm toe. Congestie en parkeerpro blemen maakten
het cent rum onbereikbaa r voor de pendelaa rs en o nleefbaa r voor
com merciële activit eiten. Dit ha d tot gevolq dat de bedrijven na ar de
stadsra nd vluchtten.

(*) Steden , wegen, ruimte - door Henk Bakker.
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Het result aat was uiteindelijk een doo d centrum van
beto nnen parkeersilo's en a utostra des.
"A waste of expressways and garages behind them".(*)
(fig. 9)
De grote verkeersverwekkende o bject en kwa men in de suburbs terecht
waa rdoor meer o verlast en o nveiligheid voo r een nieuwe uit wijking va n
bewo ners zorgde naar verder gelegen woo ngebieden. Zo zijn de
agglomeraties va n Los A ngeles o ntstaan. Gebieden wa ar men helemaal
afha nkelijk is va n de auto en waar het so cia le leven tot een minimum
herleid is. Victor Gruen: " Omdat de mens een kuddedier is, is er zelfs in
Los A ngeles een so ort van sociaa l leven. Ma ar om dat iedereen zich ver
van ieder ander bevindt, kan dit so cia le leven a lleen zijn geba seerd o p
zorgvuldig gepla nde, voo rbereide en geo rganiseerde bijeenko msten. De
mensen o ntmoeten mekaar in hun vrijstaande huizen bij diners,
barbecues en t uinpartijen. M et a1s gevolg goed georga niseerde m aar vrij
saaie bijeenko msten die zelden gelegenheid bieden om werkelijk ergens
belangstelling te hebben vo or nieuwe mensen en ideeën.” (**)
Een les die we uit Los A ngeles kunnen trekken is dat het o nmo gelijk is
een sta d behoorlijk te laten functioneren a ls het alleen o p auto verkeer is
aangewezen. R uim 2/3 wa n de o ppervlakte is vo or de a uto bestem d en
no g zijn er o pstoppingen en lange reist ijden (fig. 10). Er zijn oo k no g de
typische smo gpro blemen (3 miljoen a uto's), m en heeft nu een plan
uit gewerkt om het verkeer drastisch t e beperken tijdens de
zomerma anden (to t 1/3 van de huidige dicht heid).

(*) The highway and the city - do or L. M um ford
(**) The heart of o ur cities - door V ict or Gruen
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Fig 9 Ka nsas City: het groot ste deel van de ruimte is
voorbestemd voor rijdende en stilstaa nde a uto’s.

Fig 10 Pla ttegro nd van Lo s A ngeles: 2 /3 va n de ruimte voor de
auto
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Fig 11 Het individuele vervoer is
een ruimtevreter binnen en buiten
de stad

Fig 12 De woonspreiding
rond de stad veroo rzaakt
massatra nspo rt per a uto.
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De bewo ners va n deze stad hebben thans gestemd voor bet uitbouwen
van een net va n openbaar vervoer, de verspreids bebo uwing maakt dat
echter praktisch o nmo gelijk. Lo s A ngeles blijft een Utopia, schrijft Victor
Gruen.
Bij o ns is de deco ncentratie 2 0 jaa r lat er bego nnen. De
bevolkingsstatistieken vertonen een afnemend bevolkingsaantal in grote
steden zo als Brussel en Ant werpen. V ooral in Brussel wo rdt het
desurbanisatie-proces scherp gesteld o mdat de randgebieden hun
oorspronkelijke entiteit willen beho uden. Het verzet van de
Nederla ndstaligen tegen de Franstalige sta dsvluchters en het o ptreden
van groencom ités tegen het verkavelen van de groenzones rond de sta d
zijn de uiterlijke verschijnselen van een veel diepere crisis die de
desurbanisatie is.
b. Slaapsteden : een laag verzorgingsniveau en moeilijke
verbindingen
De sta d heeft door de eeuwen heen het voo rdeel genoten een hoo g
verzorgingsnivea u te bezitten. De sta d als een ontmoet ingspo ol vo or
mensen van a llerlei strekkingen, waa rdoor het een dra ger va n de cultuur
en een ba kermat voor nieuwe strom ingen wa s. Het platteland
daartegenover had een la ger cultureel niveau en een minieme sociale
uitrust ing. Meer specifiek wa ren de vo ordelen van de sta d voo ral: de
keuzevrijheid va n werk, goede infrastructuur, sociale vo ordelen,
samenko mst- en vermaa kgelegenheden, ho ge lonen en een hoo g niveau
van co llectieve voo rzieningen. De grote compactheid lag aan de basis
van deze voordelen. Een grotere mo biliteit ga f de stedelingen de
(schijn)m ogelijkheid de voo rdelen van het platt eland (na tuurrijkdo m en
rust) te verenigen met die van de sta d.
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Het beleid zorgde ervoo r da t de verbinding tussen sta d en platteland
steeds beter werd om dat de mo biliteit sbehoefte zich daa r het meest
voordeed. De aantrekkelijkheid van de suburba ne gebieden is no gal
misleidend, zo wel wat betreft de leefbaa rheid van het woonm ilieu als
wat betreft de onm iddellijke na bijheid van werkgelegenheid. Bij nieuwe
woo nwijken wordt er een overdreven na druk gelegd o p de wo ning, de
woo no mgeving wordt verwaa rloo sd. Deze geda chtega ng vindt men ook
terug bij het ministerie voor volkshuisvesting : men heeft wel een
definit ie voor een krot wo ning, maar niet voor een krot wijk. Moest dit
wel zo zijn, dan zo uden er heel wat nieuwe woo nwijken reeds moeten
gesloo pt wo rden nadat ze o pgericht zijn.
Een wijk met krot wo ningen is gewoo nlijk geen krot wijk om dat de
woonomgeving door de tijd heen uitgegroeid is tot een leefbaar geheel
met een bepaa lde identiteit, buurt gebondenheid en een goed
voorzieningsniveau. De geplande naoorlogse buitenwijken werden geacht
leefba ar te zijn vanwege de aanwezigheid van ruimte en groen
(C.I.A.M.)Uiteindelijk blijkt de ruimte inefficiënt verdeeld te zijn en het
groen ko mt neer o p kijk- en siergroen.
Maar of het nu woonakkers zijn van vrijstaande eensgezinswoningen,
da n wel reeksen rijtjeshuizen, galerijflats of torenflats, uit oo gpunt va n
de woonomgeving komen de suburbs neer op stedenbouwkundig
drijfza nd, het is geen sta d en geen platteland, je kunt er niet o p lopen
en er niet in zwem men, je kunt er alleen in verzuipen." (*)

(*) Steden, wegen, ruimte - door Henk Bakker
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En dat gebeurt dan ook: verveling, vereenzam ing, sterk stijgende
percenta ges van echtscheidingen, zelfmoorden, diverse vormen wa n
criminalit eit en suburbia -neurose (hoo fdpijn, depressie,
angstsym ptomen). Hazel E. Hazel schrijft in ha ar " Open brief aa n de
heren architecten" over de m oeilijkheden van de vrouw in de
satellietst eden. Ze klaa gt de saaie stemming, de eenzaa mheid en de
"manloosheid" aan in de sla apsteden. Emancipatie noem t ze een
bewust wo rdingspro ces dat m oet groeien uit co ntacten met de o m geving;
de vrouw wo rdt echter a fgest om pt doo r het eent onige huisho udelijke
werk. Pra ten, o ntm oeten, ervaringen uit wisselen is onmo gelijk
gewo rden. Het hele leven wo rdt vo or de vrouw herleid tot het
gezinsleven. Het gezin noemt ze het kleine eilandje wa ar de frustraties
zich opst apelen. De individuele in fo rmatiebehoefte wordt eenzijdig
opgesolferd doo r het auto rit air eenrichtingsverkeer van de ma ssa media.
De eentonige om geving wordt "gecompenseerd" door reclamem isleiding
van bestaande behoeften* Contactruimten kunnen niet meer spo ntaan
ontstaan. Ha zel besluit met aan te to nen dat het leven van de huisvrouw
in de voo rsta d sto mpzinnig is, dat het staat o p een laa g niveau en dat
het de co nservat ieve tendensen bevestigt. Deze bena dering van Hazel is
zeker niet de enige in zijn so ort, regelmatig verschijnen er publica ties
die de o nleefbaarheid van de voorsteden aa n de kaak stellen. De vo rm
van deze ongebreidelde voo rstedelijke uitbreiding komt zonder t wijfel
voort uit het verkeerd interpreteren van het a utogebruik. Im mers, het
feit dat de menselijke act iviteiten gespreid liggen o ver een groot
territo rium komt door de a uto-schaal waa ro p de slaa pst ad ont wo rpen is.
(fig. 11) Voor de fiets zijn de a fstanden te gro ot, het o penbaar vervoer
functioneert slecht door de lage densiteit, het pendelen
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This view on the Dan Ryan Expressway and the Ro bert Taylor Ho mes
sho ws what ha ppens when 1 6 la nes o f mo ving t raffic a re com bined wit h
no attem pt at architectonic or landscape co ntrol; certa inly no bo dy
designed" this depressed freewa y. One co uld say t he sa me for the public
architect ure in the background. The R obert Taylor pro ject is a goo d
indication of what is wrong with our latter day attempts to pro vide
housing in A merica , is depressed in m ore ways than one.

Fig. 11

Een slaapstad langs een

invalsweg van

Chicago
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delen per auto wordt steeds moeilijker door de stijgende congestie en het
is h eel du ur. TA/BK (*) an alyseert de vervoer smoeilijkh eden die ontstaan
door h et uitbou wen van slaapsteden op gr ote schaal zoals in P arijs.
De reistijden (voor de arbeider) dur en lan g in de gr ote metropool: h et
openbaar ver voer function eert gebr ekkig: slech te ver bin dingen , lan ge
wachttijden, lange wandelafstan den, hoge vervoerskosten , gr ote dr ukte
tijdens de spitsur en . In P arijs besteedt men gemiddeld twee uur per dag
aan vervoer. Een op twee gezinn en h ebben er een auto, maar slechts 3 op
10 gebruiken hem om naar het werk te gaan. 90 % van de pendel gebeurt
met het openbaar vervoer, waarvan 70 % per spoor. Alle functies
bevinden zich in h et cen tru m, hier door is de gr ote massa volledig
afhankelijk van de vervoerssystemen om een sociaal leven te kunnen
opbouwen. De conclusie van het zwartboek over het open baar vervoer in
Parijs is dat het vervoer er een belemmering is van het sociale leven.
TA/BK on derzocht verder de oorzaken van deze slechte
vervoerstoestanden . De gr ote oorzaak is de te gr ote concentratie van
werkgelegenheid in het centrum. Deze concentr atie is er gekomen door de
voor delen van een grote keuzevrijh eid van arbeiders, door de nabijheid
van de geldverhan deling en door de concentr er ende werking van het
spoorwegnet. De decentralisatiepolitiek is mislukt vanwege deze
voor delen voor het patr on aat (2/3 van de bevolking pendelt in Fr ankrijk) .
Het open baar vervoer kan de over concentratie niet opvangen , o.m. door
de str emmen de in vloed die het pr ivé ver voer h eeft.

(*) TA/BK : Organisatie van de algemene afzonderin g (aug.1972) - Tjebbe
Van Tijen
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2. Een maatschappij van reserva ten
het ver dwijn en van de str aat als leefruimte
van de fun ctievervlech tin g
Tot voor de Industriële revolutie was de straat een ruimte van en voor de
bewoners. De straat bezat haar eigen entiteit, dit wil zeggen , dat een
vreemdeling er als dusdanig herkend en beh an deld wer d. De str aat was de
leefruimte van de plaatselijke gemeenschap: speelplaats voor de kinderen
en ontmoetingsplaats voor de volwassenen. "The street is wher e th e action
is". (*)
Het hele leven speelde zich af op voetgangersafstan d, alle vrienden en
kennissen bevon den zich in deze zon e, Het on tstaan van een bu urt vergde
heel wat jaren en het levensritme ging traag genoeg waardoor de mensen
op mekaar ingespeeld ger aakten : er was een ster k gebonden buur tleven .
Niet alleen de sociale relaties, ook de vormgeving was sterk bu urtgebonden
en had een eigen entiteit. De intimiteit van de straat was veranderlijk
naargelang de fu nctie die ze vervulde. Daar waar de straat een
ontmoetin gsru imte is voor een gr oter e buurt, is de
persoonlijkh eidsstr uctu ur meer extr overt en zijn de men selijke r elaties
oppervlakkiger . Vooral in h et zuiden is de h iërar chie qu a in timiteit duidelijk
afleesbaar (Middelandse Zeegebied). De uitfiltering gebeurt in
verschillende stadia: van een bu urtsfeer tot een stadssfeer.
Het ver dwijn en van deze leefr uimten voor de gemeen schap noemt Harvey
Cox "ur banisatie". I n "De stad van de men s" sch rijft h ij o.m.: "Urbanisatie
betekent een onbepaaldh eid in de persoonlijkh eidsstructuur,

(*) Streets for people - door Bernard Rudofsky
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waarbij functionele relaties zich gemakkelijk vermenigvuldigen. Urbanisatie
duidt aan dat de sancties ontleent aan d e traditionele moraal en de
vriendschapsbetrekkingen op lange duur vervangen worden door
respectievelijk een verhoogde vorm van onderlinge verdraagzaamheid en
anonimiteit," (*)
Sinds de 1 9e eeuw is het waardensysteem, dat honderden jaren had
standgehouden, beginnen veranderen . Een grotere mobiliteit betekent
immers een meer onafhankelijk zijn van de naaste omgeving en van de
daaraan verbonden code. Hierdoor spreiden de individuele (en meestal
zakelijke) relaties zich over een groot territorium. Voor het uitoefenen van
zijn eleme ntaire me nselijke relaties wordt de mens dus afhankelijk van een
mechanisch vervoersmiddel. Het ontbreken van dit vervoersmiddel betekent
afzondering en vereenzaming. Wanneer men de planning baseert op een
grote prive-mobiliteit, dan zal de hieruit voortvloeiende ruimtelijke
structuur vereenzaming betekenen voor minder mobiele bevolkingsgroepen
en zal er zich een mobiliteitsproletariaat vormen.
Door het verschijnen van de mechanische vervoersmiddelen vond de mens
de noodzaak tot functievervlechting blijkbaar voorbijgestreefd. De economie
en het winstbejag harmonieerd en daarbij heel goed met de stellingen van
het "Charter van Athene” (zonering en functiescheiding), met de
schaalvergroting en massaconsumptie. Een gevolq van deze op economie en
orde-ideologie gerichte planning was het ontstaan van reservaten voor
kantoren, woningen, recreatie, winkelen, studenten, ouderlingen, kinderen,
zieken, enz.., W anneer men in som mige gevallen voldoet aan de stedelijke
eis tot compactheid, dan is dat gewoonlijk een

(*) De stad van de mens - door Harvey Cox
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eenzijdige compactheid (woonflats, kantoortorens).
Een eentonige en oninspirerende omgeving is het resultaat van deze
evolutie. De scheiding van de elementaire menselijke functies brengt met
zich gedw ongen ma ssale verplaatsingss tromen mee, deze eisen massale
verkeersvoorzieningen, die op hun beurt meer ruimte opeisen en de af te
leggen afstanden vergroten. De reservaatmaatschappij stelt hoge eisen aan
de bevolking. Er zijn grote groepen van de bevolking die de vele
noodzakelijke verplaatsingen niet meer aankunnen (bejaarden, kinderen,
gehandicapten). Voor de ergste gevallen worden weer reservaten opgericht
waar de slachtoffers in afzondering kunnen vegeteren.
In de reservaatmaatschappij is er tenslotte weinig gelegenheid voor het
stedelijk ontmoeten. In de eerste plaats omdat ontmoeten een
aangelegenheid is die slechts voor de voetganger is weggelegd. In de
tweede plaats omdat in de reservaten de kans om ervaringen op te doen
buiten het eigen kringetje erg gering is (Zie V. Gruen over Los Angeles), Je
ziet alleen je eigen soort mensen in het bejaardentehuis, .woonwijk,
universiteit, enz . . .
"De reservaat- of gettomaatschappij is het resultaat van een ontwikkeling
die gericht is op bevrediging van allerlei individuele behoeften. Met als
resultaat niets individueels meer, maar het meest platvloerse collectivisme
dat zich laat indenken". (*)

(*) Steden, wegen, ruimte - door Henk Bakker
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3. De ruimtebehoefte van de auto
een be dre iging voor de me nselijke schaal
Met m assaal ge bruik van de auto geeft aanleiding tot enorme
ruimtebe hoeften. Van alle ve rvoe rssystemen is de privé -m otorisatie
de grootste ruim te vrete r, ee n vergelij kende tabel maakt dit duidelijk.
m²/persoon
auto

40

moto

17

fietser

8.

bus

4,5

metro

2,5

tram

1,5

voe tganger

0,7

Kan de particulie re auto e nerzijds sle chts bestaan bij gratie van ee n
groot aantal soortgenoten - anders zou de goedkope m assaproductie niet
m ogelijk zijn en zou er geen markt voor brandstof en onderdelen kunne n
bestaan - anderzijds verdraagt hij die soortgenoten niet in zijn buurt. De
beschikbare ruimte is schaars, voortdurend zit m en mekaar te ve rdringen
. De ruim teschaarsheid plaatst de autom obiliste n in een
concurrentiepositie en verste rkt dus de negatie ve evolutie van de
menselijke verhoudingen in onze concurrentiem aatschappij.
Niet allee n onttre kt de autom obilist kwantitatief veel ruim te, ook
kwalitatie f daalt die ruimte in waarde. Parke ren is een erg eenzij dige onactiviteit die allerle i andere zake n bele mme rt. Kinde rspeelplaatsen
worden omgetoverd in parkings, de straat wordt van ontm oetingscentrum
gedegradeerd tot e en ijzeren lintvorm. De typische buurtsfeer lijdt hier
sterk onder en de ruimte ontbree kt om een cohe rent buurtleven m ogelijk
te m aken . De kwaliteit van de ruimte wordt ook naar be neden gehaald
door de barrières die net massaal autogebruik opwerpt . Een woonwijk
daalt in waarde als deze wordt afgesne den van e en park door een drukke
weg.
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Alweer een paradox : auto's die in eerste instantie bedoeld zijn als
verplaatsingsmiddel, als communicatie, blijken in de praktijk een
isolerend effect te hebben. Ze sluiten mensen af van de gewone
dingen in de buurt : de overbuurman, de school, de buurtwinkel, het
park.
De ruimtevreterij van de auto heeft verreikende consequenties. In
Los Angeles zien we bijvoorbeeld dat 2/3 van de ruimte in dienst
staat wan de auto, (fig. 9 en 10)
Brede autostraden en parkings jagen de mensen de stad uit. Het
gemeentelijk verkeerscirculatieplan van Amsterdam voorziet een
"bewonersdeportatie" van + 150.000 inwoners. Hiermee is de
volksverhuizing nog niet ten einde, want grote verkeersassen
trekken grootschalige functies aan. (fig. 6) Betaalbare woningen
moeten wijken voor burelen, hotels, warenhuizen, parkeergarages,
universiteiten, banken, enz. Dit heeft tot gevolg dat de schaal wan
de voetganger totaal verdwijnt en de loopafstanden te groot
worden. Van " stadsbeleving" kan men in dit geval niet meer
spreken.
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4. Bedreigd o penbaar uer uo er
"Malgré des dépenses extraordinaires consacrées à la realisation
d'Expressways et des Highways, de garages en gratte-ciel ou de
souterrains, a 1'utilisation d'un second, puis d'un troisième plan, les
conditions de la circulation dans le centre des villes n'ont cesse de se
détériorer. La vitesse des voitures décroit sans cesse. Nous nous
sommes convaincus que les quartiers centraux de nos cites ne
pourront etre sauv és que si on change radicalement de politique et si
on renforce les transports publics." (*)
Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat een herwaardering van het
openbaar vervoer de enige realistische oplossing is om de
bereikbaarheid van de Europese steden te behouden. Het massaal
toegankelijk maken van onze steden voor de auto, betek ent immers de
vernietiging van de historisch gegroeide structuur, die aan de
grondslag ligt van de leefbaarheid en de stedelijke beleving.
Het openbaar vervoer dient prioritair behandeld te worden, vanwege
enerzijds het beperkt ruimtegebruik (fig. 13) en anderzijds de
bundelende werking. Op het ogenblik wordt het openbaar vervoer nog
stiefmoederlijk behandeld en gaat het leeuwenaandeel van de
subsidies naar de aanleg van autowegen. De groei van het autoverkeer
zorgde ervoor dat de pendel per spoor tot de helft werd teruggebracht
in twintig jaar tijd, de wagenpendel vervijfvoudigde (in België).
Nog steeds stappen de mensen over van het openbaar naar het
privé vervoer. Tal van functionele

(*) II est encore temps de sauver nos villes de 1'etouffement U.I.T.P.
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(tijd) en emotionele (comfort) redenen spelen hierbij een rol. De auto
geeft beschutting tegen slechte weersomstandigheden, men is niet
meer gebonden aan een uurregeling, de auto geeft een hoge graad van
privaatheid, men voelt de sensatie v an de snelheid, enz...
Een ander belangrijk argument voor het privé-vervoer is het steeds
verslechteren van de dienstverlening van het openbaar vervoer.
Deze gebrekkige werking van het openbaar vervoer komt door de
verstikkende invloed van de auto: trams en bussen hebben soms
gemiddelde snelheden van 8 km per uur. Men kan dus evengoed
aanschuiven in de auto als in de tram! Hierdoor stijgt de congestie nog
meer en functioneert het openbaar vervoer nog slechter. Het gevolg
van dit alles is dat de tarieven stijgen (er zijn immers minder
passagiers en meer onkosten) en dat niet-renderende lijnen worden
opgeheven. In plaats van tegenmaatregelen nam men dus
aanpassingsmaatregelen. Thans past men het openbaar vervoer aan de
ruimtelijk e structuren die gegroeid zijn door de auto aan. Immers:
grotere spreiding betek ent dat men de stations op grotere afstand zal
plaatsen, hierdoor ontstaan te grote loopafstanden en zal men voor
het voortransport de auto moeten gebruiken. Dit betekent dus een
capitulatie voor wat betreft de spreidende tendensen van de
voorsteden, en van de destructie van het platteland. (fig. 12)
Ook in de stad past het openbaar vervoer zich aan en wordt het
ondergeschikt behandeld in vergelijking met de auto. Omdat de auto
de tram en de bus hindert, schaft men deze af of steekt men het
onder de grond. Vermits een ondergronds vervoer heel duur is,
rendeert het pas bij een grote capaciteit.
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Een gevolg hiervan is dat het aantal lijnen en het aantal halten zo beperkt
mogelijk worden gehouden . De loopafstan den zijn dus logisch er wijze voor
een metr ogebru iker veel gr oter dan voor een tr am- of busgebru iker .
Hier bij komt nog dat de auto een nieu we kans krijgt in de stad door de
ruimte die vrijkomt door h et afsch affen van tramlijn en (bv. de
Lombardstraat in Brussel).
We ku nn en du s con clu der en dat h et aanvaar den van de auto als
"domin er end vervoersmiddel" on gewenste ruimtelijke on twikkelingen tot
gevolg h eeft, Lewis Mu mford klaagt de evolutie aan die de Ver enigde
Staten meemaakten van een even wichtig transportsysteem naar een
een zijdig auto-systeem door de schu ld wan een verkeer d beleid.
"A good tr an sportation system offers a chan ge of speed an d mode to fit a
diversity of human purposes. The result of a fanatical highway
expan dation is a cr udely oversimplified an d in efficient method of mon otran spor tation: a regression from th e complex many-sided tr an sportation
system we on ce boasted. " (*)
Verder schrijft hij dat het verbeter en wan de bereikbaarheid van de stad
voor de auto geen opheffin g van de congestie betekent, maar een
over loop van open baar vervoer naar prive-vervoer. Zo is elke nieuwe
expr essway reeds van af de eerste dag overladen . Expr essways lossen
niets op, ze verknoeien alleen maar het leefmilieu.
"Wh at th e traffic-in gen eers n ot un derstan d is th at th ey are trading a
perman en t good for a very tempor ary advantage, sin ce until we
subor din ate high way expansion to th e mor e perman en t r equir emen ts of
region al plan nin g, the flood of motor-tr affic will clog n ew ch ann els." (*)

(*) Th e high way an d th e city - door Louis Mu mford
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De verschillende vervoerssystemen zouden dus moeten uitgebouwd worden op
basis wan gelijkwaardigheid en van de specifieke eigenheid van de
verschillende vervoersbehoeften. Het aandeel dat het openbaar vervoer en het
privévervoer zullen bezitten in het totale vervoerspakket zal afhangen van
plaatselijke omstandigheden.
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5. Milieuproblemen
A. In de bewoonde gebieden
a. Luchtverontreiniging
In de Verenigde Staten is 50 % van de luchtvero ntreiniging te wijten aan de
auto-uitlaatgassen; bij ons is dat "nog maar" 30 %,
Relevante parameters voor het meten van de verontreiniging zijn: CO,
lood, N-oxyde, 03, aldehyde en carcinogenen.
Maatregelen die genomen zullen uiorden om een meer zuivere verbranding
te bekome n moeten gerelativeerd worden, omdat het aantal voertuigen zal
verdriedubbelen en omdat het zuurstofverbruik steeds zeer groot zal
blijven. (vijftig km rijden betekent een zuurstofverbruik van een gans
mensenleven)
b. Geluidshinder
Geluidshinder van autowegen kan zowel door planologische maatregelen
als door technische aanpassingen voorkomen worden.
c. Gevaar
In 1970 w aren er in België 4.100 doden en 100.0 00 gevond en ten gevolge
van verkeersongelukken. In het jaar 2.000 zullen er naar schatting 140.000
doden en 750.000 zwaar gewonden vallen op de Belgische wegen. Dit is niet
alleen em otioneel van belang, het betekent ook een zware financiële
belasting voor onze gemeenschap.
Een veiligheidsnorm die we zouden mogen stellen is dat niemand angst zou
mogen hebben dat zijn kennissen zouden gedood uorden in het verkeer. Om
deze norm in werkelijkheid te kunnen omzetten, is een totale herziening
nodig van onze verkeersinfrastructuur,
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d. Zoutpollutie
Het zoutstrooien is sinds 1960 verdertigvoudigd; in 1970 werd 500 ton zout
gebruikt. Het zout wordt vrijwel niet in de grond gebonden, komt in het
grondwater terecht en brengt de bomen langs de wegen in slechte conditie.
e. Oliepollutie
Volgens een Duits onderzoek komt er per jaar ongeveer 2,5 ton olie per km
snelweg in de grond. (Een verwijderd gevolg van het autogebruik is het
olietransp ort over d e oceanen, wat een verontreiniging van de wereldzeeen
door 1 a 5 miljoen ton ruwe olie per jaar betekent)
f. Autowrakken
De vele au tokerkhov e n vormen nu reeds een bedreiging voor bodem en
landschap, zodat het duidelijk is dat, ook al wordt het aantal auto's drasti sch
verminderd, herwerking de enige oplossi ng is.
g. Esthetische degradatie van het milieu
Gebouwen rijzen op uit een plint van wagens, historische plaatsen worden
verknoeid door parkerende auto ' s (Grote Markt)
Verder constateren we de hinderende verkeerstekens en -railings. Grote
verkeersw erken zijn buiten de schaal van de stad en betekenen de vernietiging
van een menselijk environnement.
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B. Het landelijk milieu
De hoofdwegen doordringen de laatste groenzones rond de stad (Peersbos,
Zonienw oud Pajottenland). Dit heeft een dir ects invloed op de functie van
natuur en landschap.
Effecten van de weg
- verdwijnen van kleine natuurgebieden
- verandering in de bodem langs de weg
- barrièr es binnen een gebi ed, v oor al voor de fauna
- v er breking v an een natuurlijk e isolatie tussen de natuur gebieden
Effecten van het wegverkeer
- verlies aan faun elementen als gevolg van botsingen
- ver ontr einigin g van de bodem (olie, lood, stof, afval, zout)
- lu chtver ontr einiging
- versterking van de barrièr es binnen een gebied
- vermin dering aan stiltegebieden
Indirecte effecten
- ontslu iting van een weg betekent een meer inten sieve
terr einbehan deling
- bij een secu ndair e weg zal de r ecr eatiedruk ver hogen
- bij een door gaan de h oofdweg zal een toen ame zich voordoen van
subindustrialisatie en suburbanisatie
Conclusi e
Het is dus duidelijk dat hoofdverkeerswegen gunstig zijn voor de
openluchtrecreatie, maar een negatieve invloed hebben op de
cultuurhistorische functie van het landschap. Ook de natuurrecreatie
en de esthetische functie worden negatief beïnvloed.
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Verder is er nog de eliminatie van kleine natuurgebieden,
versnippering, verontrusting en verontreiniging van grote
natuurgebieden. Oude natuurlandschappen worden verstoord in hun
harmonisch structuurpatroon.
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6 . De ko sten
Met autoverkeer kost duur, zowel voor het individu als voor de
gemeenschap. Er rijden te veel auto's voor te weinig mensen op wegen
die slech ts kortston dig gebru ikt wor den .
Een zwaarwegen de factor op de kostenbalans van de gemeen schap is het
verlies aan mensen levens. De gemeen schap verliest per dodelijk
verkeersslachtoffer zowat 1 miljoen B.F. Verder draagt de gemeen schap
groten deels bij tot de revalidatiekosten van verkeersslachtoffers.
De kosten veroor zaakt door ver keersinfrastru ctuurwer ken wegen h et
zwaarst voor de gemeen sch ap. In 1970 werd 130 miljard besteed aan de
Belgische wegen, dit is 50 % van de econ omisch e expan sie. Deze wegen
zijn maar een paar uur per dag volzet door onderbezette auto's.
De automobilist betaalt veel voor zijn mobiliteit. Een ar beider besteedt
zowat 1/3 tot 1/4 van zijn loon aan de au to. Op het eerste zicht betaalt
de automobilist veel meer voor belastingen dan hij er in ruil voor terug
krijgt. In Nederlan d betaalt men 2.150 miljoen gulden per au to aan
belastin gen en kr ijgt men 1.351 miljoen gu lden teru g aan wegenis en
par kin g. Dit is ech ter een ve rkeer de vergelijkin g. In dien men de
nevenkosten erbij r ekent, zoals politie, justitie, congestie, gratis
par ker en, on gelukken , enz..., dan is de balan s omgekeer d : 4.800 gulden.
(*) De au tomobilist betaalt de on kosten die hij de gemeenschap
veroorzaakt dus slechts ten dele.

(*) Gratis openbaar vervoer - door Dr. Michel Van Hulten
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7. Een mobiliteitsproletariaat
Full-motorisering betekent, zoals reeds eerder vernoemd, een auto
voor 2,4 personen. Dit wil echter ook zeggen dat nog 1/4 van de
gezinnen het zonder auto zal moeten stellen. De helft van de
bevolking zal niet kunnen beschikken over een persoonlijk voertuig.
Deze verkeersarmen zijn vooral kinderen, ouderlingen, studenten,
vrouwen, gehandicapten...
Om deze bevolkingsgroepen uit de isolatie te halen is een degelijk
openbaar vervoerssysteem noodzakelijk. Door de stedelijke
verdunning en de suburbanisatie zal het openbaar vervoer center
moeilijk goed kunnen functioneren. "De mogelijkheid om over te
stappen op andere vervoerssystemen wordt kleiner naarmate u e
ons dieper in het autosysteem vastbijten". (*)
Om alle bevolkingsgroepen mobiel te houden, zal het du s noodzakelijk
zijn de ru imtelijke structuur en h et openbaar ver voer samen te plan nen .
Dr. PI. Van Hulten stelt daar bij nog voor h et open baar vervoer
systematisch te ver beter en en de prijs te ver lagen tot h et "nul-tarief".
Reeds nu zijn er su bsidies om de verliezen te dekken. Dit wi1 zeggen dat
de tr adition ele opvattin g, dat open baar vervoer winst moet maken, reeds
lang is opgeheven. Het open baar vervoer heeft immers ee n
maatschappelijke taak te vervullen : het scheppen van een degelijk
ver zor gin gsn iveau . Het aandeel van de gemeen sch ap voor een ticketje
wor dt steeds gr oter. (fig. 14)

(*) Gratis openbaar vervoer - door Dr. PI. Van Hulten
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In 1967 was het aandeel reeds 50 % in Rotterdam. Hen heeft uitger ekend
dat in 1990 de perceptiekosten 51 % zullen bedr agen van de totale
kosten , dit is gelijk aan de ontvan gsten van de reizigers. Men kan dus h et
openbaar ver voer evengoed gratis maken.
Voordelen van gratis openbaar vervoer:
- toegen omen mobiliteit voor ieder een , h et is voor al een steun voor de
ver voersarmen
- vermin dering van de exploitatiekosten (nu met 9 %, later met 50 %}
Nadeel
- het openbaar vervoer heeft een bundelen de werking op de ruimtelijke
stru ctuur , maar h et zal de woon -werk-afstan d vergroten.
Fig 14
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HOOF DSTUK IV: ZOEK EN NAAR EEN STRATEGIE

1. De mo biliteitsbehoefte verminderen door een aangepaste
planning
a. Het elimineren van de gedwongen mo biliteit
De binn en stedelijke bewon er s wor den de stad u itgedr even om plaats te
maken voor kantor en , parkin gs en stadssnelwegen (N oordwijk, Marollen).
On der het motto "krotopruiming" verdwijn en de betaalbare woningen in de
binnenstad. Arbeiders en bedien den worden dus gedwongen elke dag naar
het stadscentru m te pen delen. Dit geeft aanleiding tot een overbelastin g
van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren, congestie op de wegen en
parkeern ood. Een herwaarder ing van het stedelijk wonen zou de
verkeersproblemen verminderen en de stad opnieu w levend maken. De
sch aalver groten de elementen zou den dus aan de r an d van de stad moeten
ingeplan t wor den, wann eer ze toch in het stadscentrum thuishoren, zal
men h et ding zowel vor melijk als function eel moeten integrer en.
b. De oo rzaken wegnemen van de ni et-no odzakelijke mo biliteit
Diegen en die het ku nnen betalen, vluchten de binnen stad uit om in de
voor stedelijke villawijken wat rust te zoeken. De oorzaken van deze
stadsvlu cht zijn reeds aangehaald : pollutie, lawaai, gevaar,
eentonigheid, doodsh eid, kortom : het ontbreken van een goed
en vir onn ement.
Een aangepaste "envir on mental plann ing" zou de oorzaken van de
stadsvlu cht ku nn en wegn emen. Deze plann ing zal voor al in hou den dat de
ver keersdrukte
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binn en voor af bepaalde gr en zen zal moeten blijven afhankelijk van het
gewen ste milieu , (w inkelstr aat, woon str aat). De n ieu we gebou wen zu llen
aan bepaalde normen moeten beantwoorden voor wat betr eft de
belevin gswaarde (zowel fu nction eel als esth etisch). Het verzorgin gsniveau
zal tot een h oog niveau moeten gebr acht wor den: gr atis openbaar
vervoer, voldoende groen, kinderspeelplaatsen, crèches, zitban ken, en z...
Het terugdringen van de pendel tot aanvaar dbar e verhoudingen zou een
belangrijke mobiliteitsvermin dering betekenen. Een andere
mobiliteitsvor m zou kunnen vermin derd worden door een meer
geïn tegr eerde microstructuu r naar win kel, sch ool, café, en z.., te voet
bereikbaar zijn.
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2. Comprehensiev e planning: opti maliseren van het pro ces v an
verkeersafwikkeling
a. Een ev enwichti g en veel zijdig verkeerssysteem
De huidige aanpak van de vervoersproblemen is nogal passief. Men holt
de problemen achtern a. De ver keerstechnici h ebben maar een zorg, en
dat is dat het verkeer gaande blijft. Victor Gruen noemt deze diensten
"th e tr affickists"; ze ru imen alle h inder op voor het mech anisch verkeer
zon der r ekenin g te hou den met de eventu ele gevolgen qu a
leefbaarheid..Gruen noemt ze "the false friends of th e city". Trafficmanagement kan de capaciteit van de wegen vergroten door rode lichten ,
eenrich tin gsverkeer , enz... Hetgeen men uitein delijk bereikt is dat de
stad onleefbaarder wordt, en dat men overstapt van het openbaar vervoer
naar h et privé vervoer. Men zou in tegen deel moeten uitgaan van een
over koepelende planning die de maximum capaciteit voor auto's zou
bepalen voor de stadsgebieden = parkeerbeperking. Tegelijker tijd zou h et
openbaar ver voer moeten uitgebou wd uiorden en ver beter d. (eventu eel
gratis) Het percentage vervoer dat met openbaar vervoer zal geschieden,
hangt af van de stadsstructu ur en van de stadsgrootte. Een klein stadje
zal voor 100 % bereikbaar kunnen zijn voor de wagen, terwijl een gr ote
metr opool zoals Londen slechts voor 17 % bereikbaar is per wagen. On der
de druk van de pu blieke opinie zal men de bereikbaarheid zo gr oot
mogelijk moeten maken. Er zijn geen regels te geven om dat percentage
te bepalen, veel hangt af van de mentaliteit van de bevolking en van de
politieke leiders. Daar om is het br oodnodig de massa bewust te maken
van het probleem. De automobilist zou moeten beseffen dat zijn auto,
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zelfs indien h et ontdaan is van de h uidige pollu er en de elementen, hem de
mogelijkh eid on tn eemt deel te n emen aan h et stedelijk leven. Menselijk
ontmoeten is pas mogelijk als men voetgan ger is. Wann eer men ,
uitgaande van de maximaal aanvaardbare milieu belastin g, de plaats van
de auto in de totale vervoersketen bepaald heeft, moet men dit verkeer
op dusdan ige manier in de stad verwer ken, zodat de plaatselijke
milieu eisen geëer biedigd worden. Colin Bu ch an an legt die th eorie u it in
het befaamde "Buchanan-rappor t".
b. Theo rie van het "Buchanan-rappo rt
Basi spri ncipes
Het basisprincipe is het circulatieprin cipe dat men toepast in gebouwen,
nl. “kamers” ver bonden met “gangen”, Zoals in een ziekenhuis is er een
receptie van waaruit de spreidin g gebeurt; functionar issen h ebben h un
eigen circulatiepatr oon ; goeder en moeten ver voer d wor den in
afzonderlijke kan alen . In de "kamer s" is er "ver keer" dat niet stoor t aan
het "envir onnement". (bezoek op bepaalde tijdstippen, verpleegsters) Ook
een stad heeft 'urban e kamers", die elk hun eigen leefklimaat (zou den
moeten ) h ebben . Dit leefklimaat zou moeten afh an gen van de fun ctie die
de kamer hoofdzakelijk vervult: wonen, werken, winkelen, on derwijs,
en z... Er is een complementair net van wegen nodig, "urbane gan gen",
voor de primaire verkeersdistributie naar de "urban e kamers"
(envir on men tal ar ea's). Deze stedelijke leefru imten zijn niet n oodzakelijk
verkeersvrij, maar zijn wel in relatie met de gewenste leefcondities.
Samengevat bekomen we dus een cellenstru ctuur bestaande uit
"envir on mental ar ea's", geplaatst in een gewoven netwer k van
ver deelwe gen (distr ibu tor s), (fig. 15.
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Fig 15

Fig 16
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Rela tie tussen de stedelijke leefruimten en de netwerken
Met stedelijk verkeer bestaat enkel in functie van de stedelijke
activiteiten. De activiteiten grijpen plaats in gebouwen die zich in de
stedelijke kamers bevinden. Hieruit volgt dat er een kwan titatieve relatie
moet zijn tussen de kamers en de netwerken. Te grote wegen aanleggen
betekent een verstopt centrum en te veel parkeergar ages in h et cen tru m
betekent verstopte toegan gswegen. De relatie tussen de netwerken en de
kamers is berekenbaar.
Karakeri stieken van netwerken
De Eur opese wegen hebben een historisch gegr oeid r adiocen trisch plan ,
de stadskern is h et centr um waarrond willekeurige activiteiten centr a .
Door de centrale positie van de handels- en zakencentr a en door de
aan wezigheid van door gaan d ver keer, zit er veel verkeer op de r adialen .
Vroeger trachtte men h et ver keer te verdelen door binn en ringen ,
middenrin gen, bu itenringen ; dit is echter geen oplossing. (fig. 16)
Voertuigen zullen er gen oeg zijn op deze rin gen, maar dat komt omdat de
buurt zo over verzadigd is (een gr eppel in een drassige weide zal vol
water staan, maar daar om n og geen water afvoeren) . Het patr oon van
het netwerk hangt af van de positie der gebieden, de soor t en
hoeveelh eid verkeer , r elaties tussen de gebieden , r elaties tussen de gebieden en de omrin gende wereld. Een geometrisch n etwer k kan
toepassin g vinden in uniforme uitbr eid ingsgebieden, voor de grid zal een
bepaalde module en patr oon moeten gezocht worden. Het hexagonaal
patr oon is h et meest efficiënt. Een r ech thoekig patroon vr aagt complexe
intersecties. De module van het distributiesysteem hangt af van de
intensiteit van het gron dgebruik.
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De noodzaak van hiëra rchi e voor de verdeelwegen
Een verde elweg (distribu tor) ver wer kt het ver keer tussen de stedelijke
kamers. Een directe verbinding van gebouwen of zijstraten hier mee is
uitgesloten vanwege de verstoring die dit zou teweegbr en gen voor het
door gaande verkeer op de distributor. Een in directe verbin ding zal dus
moeten tot stand komen door middel van primaire, zonair e en lokale
ver deelwe gen . (primary-district and local distribu tors) (fig.18) De ze
benamingen du iden ook de milieu -n or men aan van de wegen.
Een primair n etwer k zou zoveel verkeer moeten dragen dat h et de moeite
loon t om hem kruisingsvrij te maken; dit is du s een stadsauto snelweg .
(urban motor way)
Karakteri stieken van stedelijke ka mers
In de stedelijke kamers (environ mental area's) speelt het dagelijkse leven
zich af, een aan gepast leefmilieu is dus n oodzakelijk. Enkel plaatsslijk
ver keer is er toegelaten en dan nog als h et niet stoort aan zijn omgeving.
De milieu eisen variër en volgen s de overh eer sen de fu nctie : r esiden tieel ,
indu str ieel, commer cieel , . . .
De groo tte van de kamer
Deze wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer die vereist is per
eenheid van oppervlak. Een te gr ote kamer zal te veel plaatselijk verkeer
kennen, onderver delin gen zijn dan nodig. (zoals bij een te gr ote slaapzaal
in een ziekenhuis) De gr ootte van de wegen en de par kin gs in de kamers
moeten ber ekend zijn op een welbepaald maximum toelaatbaar niveau van
verkeersdrukte.
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Fig 18: Het principe va n de hiera rchie der wegen
Fig 19 : Het RADBURN principe

Fig 20: Venetië: perfectie scheiding van vo etgangersverkeer
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Drie vera nderlijken
Bij een gr ote stedelijke dichtheid za1 het plaatselijk verkeer n og h eel
druk zijn . Hen zal dan ofwel min der wagens mogen toelaten ofwel een
slechter milieu toestaan. Ee n ander e mogelijkh eid is ech ter een in wen dige
reorganizatie. (bvb. ondergrondse garages voorzien aan de rand van de
stedelijke kamer s) "It is that with in an y urban area as it stan ds th e
establish ment of envir on mental stan dards au tomatically deter min es th e
accessibility, bu t th e latter can be incr eased accordin g to th e amou nt of
mon ey th at can be spen t on physical altern ation s."
De drie v eranderlijken zijn dus:
1. de milieu stan daard
2. het niveau van bereikbaar heid voor de auto (in % t.o.v het openbaar
ver voer)
3. de kosten van aanpassin gswerken
Het leefmilieu bepaalt de bereikbaarheid, maar dit laatste kan verbeter d
Wor den n aargelang geld beschikbaar is voor fysisch e ver anderin gen .
Verkeersarchitectuur
Straten en gebouwen behoren conventioneel tot verschillende domeinen.
"Traffic-architecture" is de combin atie van beide en geeft vele voor delen .
Bijvoorbeeld: een artificieel voetgan gersniveau boven h et autoverkeer
geeft de mogelijkh eid tot h e t sch eppen van een hoog<aardig leefmilieu en
tegelijker tijd tot het bekomen van een gr ote bereikbaarheid voor de au to.
De nood voor een veelzijdige herontwikkeling
Een algemene reconstructie is nodig omdat men een hele kamer in eens
moet kunnen aanpakken. Een comprehensieve benadering schept
problemen in verband met pr ocedur ekwesties, financierin g, ver eniging en
herver deling van eigendommen. Daarom moet de betr okken
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bevolking inspraak krijgen en go ed voorgelicht worden .
Residentiele gebieden
Verkeerstechnisch gezie n zi jn er de volgende ei sen:
- de wagen m oet de individuele woning kunnen bereiken
- e r moe t parkee rmo geli jkhei d zijn voor de bez oe kers
- he rkenbaarheid en lokaal ge voel moeten aanwezig zi jn
- er moet zo 'n veiligheidsniveau zijn da t de
ki nderen er veili g school kunnen lopen en spelen. Het "Radburn princi pe
lost de ze eise n op ( fig. 19). Total e scheiding van voetgangers en auto 's wordt
hi e rme e m ogeli jk.
Milieunormen
- voor lawaai: praten op de stoep moet mogelijk zijn
- voor l uchtpoll uti e e n trilli nge n: de gre nze n zi jn we te nscha ppeli jk te
be pale n
- voor gevaar, angst en inti midatie: is moeilijk te bepale n
- voor visuele storin g: is moeilijk te bepalen van w ege de su bjecti viteit, het
is echter van belang ee n norm vast te leggen om de open parkings in de
stad te voorkomen.
De straatcapaciteit volgens de milieueisen
Het onderzoe k van een bepaa lde straat wat betreft de afmetingen, karakter
en ge bruik der gebouwen en de voetgangersstrome n m aakt het m ogelijk
volume en karakter van de verkeersstromen te bepalen volgens ge paste
milie ucond itie s. ( e nviron me ntal capaci ty)
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Een straat heeft andere functies dan verkeerswegen: toegang tot gebouwen,
uitkijk vanuit gebouwen, licht en lucht, architectuur, omge ving en sfeer.
Reeds heel wat straten in onze huidige steden moeten ontlast worden van
het overtollige verkeer om ze leefbaar te houden. (bv. de G rasmarkt te
Brussel)
Voetgangers en auto's
Venetië is het beste vo orbeeld va n co mplete scheiding tussen voetga ngers en
gemotoriseerd verkeer. In deze stad wordt het gemotoriseerd verkeer enkel
gebruikt om de bevoorra ding te verz ekeren en vo o r h et o pen ba ar vervoer;
dit verkeer gebeurt in een hiërarchisch verkeersnet (de ka nalen) . In Venetië
is het aa ngenaam voor de vo etganger, deze geeft er da n oo k niets om vele
kilo meters te lo pen.(fig. 20) Een co mplete scheidin g tussen voetgangers en
auto's hoeft echter niet un iverseel doo rgevo erd te worden , h et is z elfs niet
wenselijk. To t op een bepaald punt is mixing niet zo erg.
c. De uitvoering van deze theorie (fig. 21 en 22)
Het meest voor de hand liggende middel om tot een verkeersuitdunning
te k omen in de stad is een genuanceerde par k eer beper king.
Verkeer dat de stad zeker zal moeten kunnen verwer ken is:
- het gemeenschappelijk verkeer: autobussen, trams, taxi's, enz...
- het dien stverkeer: vu iln iswagens , ziekenwagens , politie, verhuis,
en z...
- het facultatief verkeer: toer isme
- h et woonverkeer: de bewon ers h ebben rech t op een pr ivé-garage.
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Fig 21: Plan voor minimale in greep voor woon wijk in Londen
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Fig 22 Norwich,
behoud van de bestaande historische gebouwen is prioritair.
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Het essen tiële verkeer, t.t.z. h et verkeer dat eigen is aan de specifieke
stedelijke zon e, zal voor h et grootste gedeelte moeten opgevangen
worden door het gemeen schappelijk vervoer. De selectie kan geschieden
door bijvoorbeeld het aantal parkin gs bij de bureelgebouwen te beperken.
An derzijds zu llen de parkings van de bureelgebouwen moeten gescheiden
zijn; ze worden best voorzien aan belangrijke kr uispun ten en aan
stations. Praktisch bekeken zou men er du s zo vlug mogelijk moeten toe
komen de stedelijke kamers af te bakenen, het door gaand verkeer er uit
te verwijderen, en het intern verkeer voor auto's en voetgangers te
reorgan iser en (environ men tal management). Dit kan niet zonder een goed
continu n etwer k. I n h et beginstadiu m zal congestie optreden op h et
netwerk ver mits deze de bekomen con centr atie niet zal kunn en opvan gen .
Het beper ken van h et gr atis par ker en (op str aat) zal de con gestie echter
binn en aanvaar dbar e limieten houden en er voor zor gen dat men
over stapt naar h et openbaar ver voer. Wann eer men de in won er s van de
stad voor zo een plan kan sensibiliseren, (zij lijden tenslotte toch het
meest on der de au to-overlast) maakt het veel kan s om u itgevoer d te
worden. Een bewustmaking langs de massamedia om, lijkt me de meest
geschikte weg.
Bu ch an an geeft duidelijk de onr echtvaardigh eid aan die de stadsbewon er s
lijden:
"It seems to us a question able ordening of social pr iorities th at on e gr oup
of people sh ould fin d th eir establish ed amenities ruin ed in or der to en able
an oth er grou p of people to u se th eir cars for option al pur poses."
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d. De integratie van de netwerken
In de U.S. werden de fr eeways nooit stedenbouwkundig bekeken, hierdoor
werden zichten verstoord, belangrijk e herkenningspunten geisoleerd,
cohesieve wijken werden versnipperd en het stedelijk leven ontwricht. Een
autobaan in de stad hoeft echter geen barrièr e te zijn en hoeft ook niet
zoveel ruimte te verslinden als dat thans het geval is in de Amerikaanse
steden. De plannenmakers van de Freeways hadden maar een doel en dat
is het zo vlot mogelijk laten verlopen van het v erk eer .
“Laurence Halprin” toont in zijn boek "F reeways" aan dat een autoweg
in de stad en in het platteland betr ekkelijk goed kan geïntegr eerd worden.
De schaal van de autow egen is in conflict met de fijnschaligheid v an de
stad, daar om zal men ze v or melijk moeten bijwer ken.
Dit k ost natuurlijk geld, en v er mits de belangrijk heid v an de stadsbeleving
heel moeilijk w etenschappelijk te bewijzen is, zal het moeilijk zijn
financiële middelen hier voor te vinden. Halprin tracht een ev aluatie te
gev en aan v erschillende Fr eew ay ty pen ; zijn criteria zijn : ruimtegebrek ,
barrièr ev orming, toegank elijk heid, ingr eep in het gemeenschapslev en.
Tussen de oplossing van de 'Boulevard' en de tunnel zijn er heel wat
mogelijkheden, enkele daarvan ziet u op de bijgev oegde schetsen (fig. 2336)
Er zijn heel wat middelen beschikbaar om een autoweg in de stad te
integr eren :
- het bestaande str atenpatr oon volgen en deze ver tik aal uitbouw en
- topogr afische ver schillen gebruik en
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Uitreksel uit het boek Freeways: ruimteverspilling en vervuiling
min imaliser en in een stedelijk milieu – In Eur opa voor al van toepassin g
voor r ingwegen.
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De ring rond Antwerpen is een goed voorbeeld van ruimtev erspilling
en barrièrewerking.
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- opritten kunnen mits een snelheidsbeperking tot een minimum
ruimte gereduceerd worden
- knooppunten kunnen "herkenbaar" opgelost worden (Place d'Etoile)
- bruggen kunnen (zoals in Venetie) de meest sfeervolle
elementen zijn in de stad
-"traffic-architecture" kan op bepaalde punten de functionele binding
maken van de autobaan met de omgeving: privé-vervoer ,
openbaar vervoer, parkings, woningen, kantoren, winkels, in een
geheel ontwerpen.
- parkings mogen zich niet op het gelijkvloers bevinden, dit geeft
doodsheid; dus wel in de grond of in de hoogte
- parkeren moet ve rboden worden in de straten
Halpri n beplei t ee n goede integratie van de autowe gen met het openbaar
vervoersnet; "The fact is we need balanced trans portation systems in citys,
many and vari ed ki nds of carriers at work, each serving diff erent needs,
different speeds, and a vari ety of purpo ses. Choice and di versity are as much
a requirement in transportation as they are in oth er aspects of life. " (*)
e. Het openbaar vervoer
Binnenstedelijk
Het openb aar vervoer moet totaal onafha nkelijk van het overige wegvervoer
kunnen fu ncti oneren. Dit kan gebeuren door de tram of bus zijn eigen
gelijkvloerse ri jbaan te geven of door op verschillend niveau te werken,
boven de grond (mo no-rail) of onder de grond (metro).

(*) Freeways - door L. Halprin

63

Er zijn heel wat bezwaren tegen de metro: (fig. 36)
- een ondergrond s sp oor is een heel dure invest ering en rend eert pas als
het een grote capaciteit kan verwerken. Deze g rot e cap acit eit
impliceert een grote afst and t ussen d e halt en, d us grotere
loop afst anden.
- een grot e capaciteit betekent de mogelij kheid tot het concentreren van
veel mensen op een plaats op een korte tijd. Dit heeft grootschalige
element en tot g evolg lang s d e metrolijnen, De metro bevord ert dus de
cityvorming : uitdrijving van de woonfunctie, reservaat vorming en
eenzijdige compactheid.
- mensen ond er d e grond stoppen b et ekent het elimineren van d e
stadsb eleving. Wanneer de metro verschillend e reservaten verbindt
(werk, recreatie, shopp ing) k omt men t ot d e situatie d at men alle
menselij ke activit eiten kan vervullen zond er d e stad nog t e zien.
Heel wat elementen pleiten voor de tram op eigen
baan boven d e grond.
De tram vergeleken met de bus:
-1 m smaller
- 2,3 maal meer p assag iers
- een tram gaat 25 jaar mee, een b us 10 jaar
De tram verg eleken met d e metro :
- kleinere halt eafstand en
- kleinere invest ering (een metro kost 1 miljard p er km)
- veroorzaakt geen manhattan-effect
- g een degrad atie van de st adsb eleving
- geen versterking van de scheid ing wonen-werken
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TRAM of METRO?
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Hierbij komt nog dat een metro overbodig wordt als het autoverkeer wordt
beperkt zoals in de vorige uiteenzettingen reed s is aang ehaald. De
sneltram die in Amsterdam werd ing evoerd had een groot succes: men
vervoerd e 40 % meer d an d e twee vroegere tramlij nen. Dit succes is te
verklaren door de grotere frequentie en de grot ere snelheid die kon
bekomen word en door de eigen bedd ing. Men ervaarde ook dat de sneltram
een stimulans was v oor and ere tramlijnen die ermee in verbinding staan.
Woon we rk verkee r
Het op enb aar vervoer kan het pend el verkeer p as goed oplossen als het
voor- en natransp ort tot een minimum b eperkt worden. Het voortransp ort
kan b ep erkt word en door een geconcent reerd e p lanning rond de stat ions,
verspreid e b eb ouwing b emoeilij kt het funct ioneren van het op enbaar
vervoer, het heeft een laag verzorgingsniveau tot gevolg, het verknoeit de
natuur en het is een stimulans voor het autogebruik.
Het natransport kan geminimaliseerd word en door een goede aansluiting
met het fijnmazig binnenst ed elij k net.
Facultatief verkee r
Za kenmensen of to eristen die per auto naar de stad reizen zullen voor een
groot gedeelte moeten opgevangen wo rden in de voorstedelijke parkings, die
een directe verbin ding hebben met het stedelijk vervo ersnet : "h et pa rc-a n dride system". Een parkeergarage is echter een heel grote dode opbergka st
voor au to 's ; men zou dit aantrekkelijker
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kunnen maken door de functies die de stad niet in mogen hierbij aan
te sluiten (kantoren, hotels, showrooms, zalencomplexen', enz...)
Een ringweg en een parkgordel zou deze subcity centers aan mekaar
kunnen rijgen.
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SLOTBESCHOUWIN GEN
Een verschijnsel dat zich doorheen heel de geschiedenis he eft voorgedaan,
na melijk het zich vastzetten van functi e s i n ee n gebi e d me t ee n grote
mobili teitsmogelijkheid, doet zich ook nu nog voor. Me t di t verschil echter
dat onze technocratische maat schappij in een kwa nti tatieve
versnelli ngsbe we gi ng i s ge raa kt die ze z elf nie t m ee r i n h a n de n h eef t. D e
moge li jkh ede n zi jn e norm, he t i ndi vi du kan zi ch z elfs op dusdani ge wi jz e
manifesteren zodat de collectieve waarden in ge vaar komen. Zo leiden alle
indi vi duel e wensen op verkeersgebied tot een stimul ering van de
schaalvergroting. Juist deze schaalvergro ti ng heeft een schaalverlies tot
gevolg, een verlies aan datgen e wat eigenlijk mens elijk is, w aar de me ns zijn
we ze nlijke waarde n i n kan teru g vinden.
Al onz e mi lie uproble me n zi jn e r van e e n onvolwassen ma atschappij. Alle heil
schijnt me n te verwa chten van meer bureelgebouwe n, meer hotels, mee r
auto's, me er gel d, e nz... Dez e kwanti tei tsmyte, same nga and met e e n
superi ndividuali sme is op zi chz elf nog nie t z o e rg, i ndi e n di t ni e t te n koste
zou zijn van zaken waar wij w el eens m eer behoefte aa n zou den kunne n
hebben.
Het dilem ma van de te genstelling tussen welzijn en welvaart wordt ons hoe
lange r hoe dui delijke r. Ve rvuili ng, congestie, gevaar, vereenzaming, zijn
veroorzaa kt door een individu alistisch materialisme dat ons voor een groot
gedeelte wordt opgedrongen door de reclame die ons schijn behoeften
voorho udt. Menselijk ont moeten is on m ogelijk geworden in de stad va n de
auto en in de slaaps teden.
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Meer techni sche ve rbindi ngen hebben geleid tot rui mteli jke structure n die
een al gem e ne af zondering wa n het individu en een vergroting van de
eenzaa mh eid tot gevolg hadd e n.
Een kwantitatief geri chte maatschappi j staat een kwalitatief leve n in de we g.
Nochta ns worden no g steeds meer welvaartsvoorzieni ngen getroffen te n koste
van welzijnsvoorzieningen, Een belangri jke oorzaak van deze situatie is het
feit dat onze ma atschappij alleen maar vatbaar is voor wete nschappelijk
ge ri chte informatie en argumentatie. Welzijn is een kwalitatie f begrip, het is
ni e t ui t te drukke n i n ci jf e rs e n grafie ken, he t heeft geen economische
waarde.
Het bepe rken van de economische groei, he t stopze tten van de stedelijke
groei, het demystificeren w an het kwantitatie ve is pas mogelijk al s een
ande re de nkwi jz e aa n de grondsl ag ligt: die van de milie ube wuste me n s. Pas
wan neer men die volwassenh eid zal hebben be reikt, zal men er kunnen toe
komen de verkeerschaos het hoofd te bieden en dus de verkeersverwekkers
beheersen . Pas dan zal men ook oog hebben voor de mensel ijke
com m unicati e, voor meer en betere gem eenschapsvoorzieningen, voor een
be te r le ef milie u.
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