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De politiek van de straat
Een stijlvolle kijk op mobiliteit
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Het Nederlandse mobiliteitsdebat is verstomd. Konden we enkele jaren, geleden nog
artikelen aantreffen in De Telegraaf waarin het rekeningrijden werd afgedaan als een
'ordinaire belastingmaatregel.' en zei de ANWB de verkeersminister herhaaldelijk de
wacht aan, tegenwoordig is het verkeer geen. 'hot item'. De afgelopen jaren heeft de
gedachte postgevat dat de groei van. de mobiliteit nog het meest lijkt op een natuurverschijnsel dat door de overheid zo goed mogelijk 'geaccommodeerd' moet worden.
Politici presenteren, de groei van het verkeer als een. onvermijdelijk verschijnsel; als het
om de auto gaat hebben we geen keuze. 'Uit cijfers blijkt dat 75 procent van mobiel
Nederland zich verplaatst per auto tegen 13,5 procent met het openbaar vervoer. De
rest loopt en fietst. Dat gegeven moetje niet verstoppen. Dat is gewoon zo. De auto is
onmiskenbaar dominant', merkte WD-Kameriid Niederer enige tijd geleden, op en
hij verbond er de conclusie aan dat aan nieuwe wegen niet te ontkomen viel (Boom en
Vermaas 2000).
De recente depolitisering van het mobiliteitsdebat heeft bekende oorzaken, zoals de
invloed van het neoliberale beleldsdlscours waarin meer aandacht uitgaat naar 'marktwerking dan naar overheidssturing. Vijfjaar werd er gediscussieerd, over een nieuw
Nationaal Verkeers- en Vervoerplan met alle denkbare maatschappelijke organisaties,
maar in de Kamerbehandeling verwees de VVD de nota van voormalig PvdA-minister
Tineke Netelenbos naar de prullenbak, om slechts één voorbeeld te noemen. De liberalen zagen vooral, weinig in de kilometerheffing. Het beleidsinstrument dat automobilisten moest dwingen tot een meer rationeel gebruik van de autosnelweg, ging nu gelden
als een inefficiënte belastingverhoging. Sprekend over mobiliteit is, meer in het algemeen gesteld, de politiek niet zozeer verplaatst als wel geheel uit het zicht verdwenen.
Maar het is te gemakkelijk om liberalen hiervan uitsluitend of overwegend de
schuld te geven. De depolitisering van het mobiliteitsdebat heeft ook een heel andere
reden, die met partijpolitiek weinig van. doen. heeft. Op een manier die we hier nader
zullen onderzoeken, verdwijnen in het traject van algemene beleidsvisie naar concrete uitvoering van verkeersmaatregelen de politieke en normatieve keuzes ais sneeuw
voor de zon. Hoe is dat mogelijk, vragen we ons af En ook: kunnen we dit proces van.
Verdamping 7 een halt toeroepen? Daarbij dient zich onder meer het probleem aan
waar we het poliriek-normatieve karakter van het verkeer in het ideale geval precies
moeten lokaliseren. In Den Haag? In allerlei nota's? In de hoofden van weggebruikers? Of misschien, op straat of op de kruising zel.fi5

Deze vragen beantwoorden we hier niet In de volle breedte. We doen een aanzet
door één hoofdstuk uit het mobiliteitsbeleid nader te analyseren, namelijk de poging
een 'fietsvriendelijke' infrastructuur te ontwerpen, Nooit was de fiets populairder bij
beleidsmakers dan in het begin van de jaren negentig. Op de kortere ritten moesten
mensen veel vaker de fiets nemen in plaats van de auto. Hoe dat politieke doel te berciken? Dat was de vraag die centraal stond in het Masterplan Fiets uit 1990, een bonte
verzameling onderzoekingen, maatregelen en ontwerpen om. het fietsen in Nederland
aantrekkelijker te maken. Een van de belangrijkste publicaties was het in 1993 verschenen rapport Tekenen voor de fiets. Ontwerpwijzer voor jietsvriendelijke infrastructuur. Dit
document beoogde een. systematische handreiking te zijn om in concrete gevallen te
komen tot die gewenste 'fietsvriendelijke' Infrastructuur, De centrale gedachte in
deze zogenoemde Ontwerpwijzer is dat mensen niet meer gaan fietsen als hen dat louter
wordt gevraagd door de overheid, maar dat daartoe vooral veranderingen In het verkeerslandschap nodig zijn. Maar ondanks vele investeringen bleef het succes van dit
beleid beperkt. Het aantal op de fiets afgelegde kilometers Is al jaren stabiel en daalt
zelfs licht.1 De politieke doelstellingen van het Masterplan Fiets, geformuleerd in Den
Haag, verdwenen in de concrete ontwerppraktijk op straat kennelijk uit het zicht.
Hoe kon dat gebeuren? Daartoe is het nodig eerst verschillende stijlen te onderkennen
in het maken van verkeerslandschappen.
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Ontwerpen op het kruispunt
Straten zijn betwiste publieke ruimten. Waar verkeersdeelnemers eikaars weg kruisen, wordt voorrang genomen en gewacht, snelheid gemaakt en afgeremd. Daarnaast
gebruiken sommigen de straat om zich van de ene naar de andere plaats te bewegen
en is zij voor anderen juist een verblijfsruimte. Op de vraag hoe verschillende functies
in de publieke ruimte van de straat gecombineerd kunnen worden, of toegespitst op
het verkeer, hoe meerdere snelheden kunnen kruisen, zijn historisch gezien uiteenlopende antwoorden gegeven. Verkeerslichten vervangen de agent die met gebaren de
ruimte op de kruising tussen verkeersdeelnemers verdeelde in de rijd. Waar in de jaren
zestig in Nederland stadsautowegen, werden aangelegd als de Weesperstraat en de
Catharijnesingel, verschenen in de jaren, zeventig voetgangersgebieden waar het
gemotoriseerde verkeer werd geweerd. Aan innovaties als deze zijn twee aspecten te
onderscheiden, de vormgeving van het verkeerslandschap en de regelgeving die betrekking heeft op de vraag hoe te handelen in dat verkeerslandschap. Dit is een theoretisch
nuttig onderscheid, denken wij, ook al is het juist dat beide aspecten in de praktijk
onlosmakelijk verbonden zijn (wat is een verkeerslicht zonder de regel dat men voor
rood dient te stoppen?).
Waarom is vorm zo belangrijk? In de vormgeving van het verkeerslandschap zijn de
materiële voorwaarden vastgelegd voor de manier waarop 'mobiele objecten' elkaar
kunnen kruisen. Wat het ontwerpen van verkeerslandschappen complex maakt, is dat
die mobiele objecten niet één snelheid kennen: de fiets gaat harder dan de wandelaar,
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de auto sneller dan de fiets. Hoe 'organiseer' je een ruimte waarin zich objecten, bevinden met heel verschillende snelheden? Ontwerpers beginnen bij het zoeken naar
oplossingen voor dit ontwerpprobleem niet bij nul, maar werken binnen uiteenlopende stijlen, waarvan we er hier twee uitwerken: de moderne en de organische ontwerpstijl In de moderne stijl, die teruggaat op architecten als Le Corbusier en Mies
von der Rohe, wordt het probleem van het kruisen van meerdere snelheden opgelost
door dit kruisen zo veel mogelijk te voorkomen. Door verkeersdeelnemcrs met verschillende snelheden een 'eigen straat' te geven is het probleem van tegengestelde ruimteclaims op het eerste gezicht opgelost. In culturele zin is deze stijl verbonden met de
opvatting van een maakbare samenleving: architecten, stedenbouwers en verkeerskundigen geven een antwoord op de problemen, van de verstedelijking door functioneel geordende ruimten te ontwerpen.
Waar de moderne ontwerpstijl een voorkeur heeft voor scheiden, richt de organische ontwerpstijl zich juist op het mengen van. verkeersdeelnemcrs. Om dat te kunnen
doen moet de verkeersruimte zo ontworpen worden dat snelheidsverschillen minimaal zijn. In de praktijk betekent dit meestal, dat snelle verkeersdeelnemcrs zich moeten, aanpassen aan langzamere. Voor borden, stoplichten, en. zebrapaden is niet langer
plaats, evenmin als voor de ongelijkvloerse kruisingen of de aparte fietspaden die het
modernisme typeren. Het veiligste kruispunt is een leeg plein, vinden 'organische'
verkeerskundigen. Op dat plein wordt de automobilist in verwarring gebracht, remt
af en zoekt oogcontact met andere weggebruikers. Het achterliggende principe van
zulke kruispunten is dat van de zelforganisatie. Kruisingen worden, zodanig aangelegd dat het verkeer niet wordt gescheiden maar elkaar juist tegenkomt. De vormgeving wil hier niet duidelijke patronen vastleggen tussen verkeersdeelnemcrs, maar
creëert een arena waarin die patronen kunnen ontstaan.
Naast de vormen zijn er de regels. Het probleem van kruisende snelheden is namelijk niet alleen op te lossen door vorm te geven aan het materiële vcrkeerslandschap;
het veronderstelt ook immateriële ingrepen, regels kortom. De vraag 'hoe te handelen?'
beantwoorden we immers met een verwijzing naar verkeersregels. Ook in de visie op
verkeersregels zijn uiteenlopende stijlen te onderscheiden: we kunnen spreken van
een regulatieve stijl en een, wat we zouden, kunnen noemen, deliberarievc stijl. In de
regulatieve stijl wordt aangenomen dat om. het verkeer in goede banen te leiden duidelijke afspraken nodig zijn, richtlijnen die bepalen hoe weggebruikers zich in
bepaalde situaties moeten gedragen en. wat de beperkingen zijn. voor hun verkeersgedrag. Verkeersregels zijn. in deze opvatting overal gelijk geldend en bindend, dat wil
zeggen, dat bij overtreding een. waarschuwing, geldboete of zwaardere straf volgt.
Regels hebben, een juridische functie, namelijk het vaststellen van, civielrechtelijke
aansprakelijkheid voor het berokkenen van schade aan anderen en het kunnen toedelen van schuld als de wet in strafrechtelijke zin wordt overtreden. Daarbij gaat de wetgever uit van het principe dat verkeersdeelnemcrs verantwoordelijk zijn voor hun verkeersgedrag. Waar binnen deze stijl zaken als 'welk voertuig verleent in welke situatie
voorrang?' door de wetgever zijn vastgelegd, gaat de deliberatleve stijl uit van het idee

dat verkeersdeelnemers onderling tot een beoordeling van. de situatie moeten, kunnen
komen, mits er een geëigend algemeen geldend kader aanwezig is.
Deze 'deliberative benadering iaat zich goed illustreren aan de Amerikaanse
4-way stop, een kruispuntontwerp waarbij verkeersdeelnemers hun voertuig volledig
tot stilstand moeten laten komen. Deze regel - op het overtreden waarvan een strenge
straf staat - is een tweede orde- of metaregel omdat zij tot doel heeft een situatie te
creëren waarin de verkeersdeelnemers middels oogcontact onderling kunnen uitmaken, hoe een eerste orde-verkeersregel, namelijk 'wie het eerst is gearriveerd op de
kruising mag deze als eerste oversteken', 'in de situatie past'. Het achterliggende principe is daarom te omschrijven als Verstandigung (Habcrmas), ai moeten we het belang
van de bijpassende materiële ontwerpstijl niet vergeten: het feit dat de deelnemers
onderling kunnen delibereren wordt pas mogelijk doordat eerst de (snelheids)
verschillen ongedaan worden gemaakt. Terwijl een regulatieve stijl verantwoordelijkheden vooraf verdeelt, impliceert een deliberarieve benadering interactie op de kruising
zelf Die interactie is niet regelloos, maar legt wel meer nadruk op de verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers om in concrete situaties collectief te bepalen hoe hun
kruisingsprobleem op te lossen.
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Tij*4 ruimte en risico
Door te spreken over stijlen van vorm- en regelgeving openen we een normatief-politiek discours dat in partijpolitieke verkeersdebatten nauwelijks wordt aangeroerd.
Om vervolgens ook. politiek-normatieve afwegingen te kunnen maken, hebben, we echter aan. dit stijlcnonderscheid niet genoeg. De reden is deze: de verschillende ontwerpstijlen maken niet voldoende duidelijk wat er precies gebeurt als verkeersdeelnemers eikaars weg kruisen. Om dat te kunnen beschrijven, moeten we ons vocabulaire
uitbreiden. Tot nu toe hebben we het probleem van kruisende snelheden besproken
in standaardtermen waarin snelheid wordt opgevat als een inherente eigenschap van
een vervoermiddel of een verkeersdeelnemer. Het lijkt zo bezien nodig het verkeersiandschap vorm te geven en regels op te stellen voor het handelen in dat landschap
omdat er verschillen in snelheid bestaan. Maar waar komen die verschillen, vandaan?
Elders is door een van ons betoogd dat snelheid geen inherente eigenschap van
vervoermiddelen is, maar het effect van passages' (Peters 2003). Achtergrond van het
passagebegrip is een pragmatische opvatting van reizen waarin de verplaatsing pas
mogelijk is als een veelheid aan problemen is opgelost. In een eenvoudig beeld: waar
een. hedendaagse auto vast zou lopen in een zandweg vormt asfalt de oplossing voor
het probleem van. wrijving. Het asfalt is daarmee onderdeel van de autopassage. Het
identificeren van de (ontwerp)problemen die aan de orde zijn om verplaatsing te realiseren veronderstelt dat we naar meer moeten kijken, dan het 'mobiele object zelf.
Om in een stad snel in een auto te kunnen rijden moet een. passage worden gemaakt
waarin verkeerslichten en voorrangsregels een plaats hebben. Ook om snel te kunnen
rijden op de fiets is een passage nodig, zij het met andere kenmerken.
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Het begrip 'passage' maakt het mogelijk snelheid niet primair als een eigenschap
van een voertuig te beschouwen, maar te duiden als een combinatie van vaardigheden
van de bestuurder, technische eigenschappen van het voertuig en. een complexe ordening van het verkeersla.ndsch.ap in termen, van vormgeving en regelgeving." De problemen van een reis (of in dit geval, een autorit door een stad) worden deels door de
bestuurder opgelost. Omdat een automobilist die snel door een. stad rijdt, weinig tijd.
heeft om te reageren op onverwachte situaties als het oversteken van voetgangers of
het passeren van fietsers is een zekere vaardigheid en ervaring nodig. Niet voor niets
moeten mensen laten zien dat ze over die vaardigheden beschikken door het behalen
van een, rijbewijs. Maar hoe vaardig ook, gegeven een bepaalde snelheid zou de
bestuurder regelmatig de macht over het stuur verliezen of botsingen veroorzaken als
er geen voorzieningen waren getroffen om het fysieke onvermogen om. snel genoeg te
reageren, te compenseren. Alleen als de weg op een bepaalde manier Is vormgegeven
en als de regelgeving conflictsituaties bij voorbaat In het voordeel van één soort verkeersdeelnemers beslist, kan een automobilist een zekere snelheid aanhouden zonder
voortdurend te hoeven afremmen. Verkeerskundigen noemen dit de ontwerpsnelheid? 4de snelheid die maatgevend is voor de vormgeving van de weg en de ontwerpelementen, zodat bestuurders van afzonderlijke voertuigen, niet gehinderd door overig verkeer, bij die snelheid veilig kunnen rijden' (Kuipers 1998). Behalve door de
breedte van de weg wordt de ontwerpsnelheid ook bepaald door zogenaamde
'hoogstraten'. Hoe ruimer een bocht, hoe minder een automobilist hoeft af te remmen
zonder uit te bocht te vliegen.
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De innovaties die in de vorige paragraaf werden besproken zijn in het contextuele
perspectief van de 'passagetheorie' geen reactie op een reeds bestaande verdeling van
snelheden, maar juist constitutief voor het optreden van die verschillen, in situaties
waarbij verkeersdeeinemers elkaar tegenkomen, vindt een. uitwisseling van tijd, ruimte en
risico plaats, zoals duidelijk wordt in het voorbeeld van een overstekende voetganger.
De voetganger weet doorgaans uit ervaring of de snelheid van de auto en de benodigde remweg voldoende tijd laten om de overkant te halen, De ruimte van de straat wordt
hier betwist door twee verkeersdeeinemers; de straat maakt zowel deel uit van de passage van. de voetganger als van de automobilist. In de beweging van de voetganger en
de automobilist vindt een voortdurende uitwisseling plaats. De voetganger moet
ruimte laten aan de automobilist (door ofwel stil te staan of sneller te lopen) of de automobilist moet plaatsmaken voor de voetganger (door af te remmen). In het algemeen
geldt dat hoe hoger de snelheid van de auto is, hoe meer ruimte nodig is om 'vooruit te
kunnen kijken', dat wil zeggen om, tijdig te kunnen reageren op onverwachte situaties.
Omgekeerd heeft een voetganger nauwelijks een remweg, maar neemt het wel een
bepaalde tijd om over te steken, De ruimte is hier dus relationeel, dat wil zeggen, ze
maakt deel uit van de beweging van. zowel de automobilist als de voetganger.
Snelheid impliceert niet alleen een andere inrichting en daarmee een andere verdeling van de ruimte, maar ook van de tijd. Een voorbeeld is de verdeling van. reactietijd. Voetgangers hebben onderling zeeën van reactietijd; zij kunnen gemakkelijk

reageren op onverwachte situaties. Voor fietsers is deze tijd al korter en voor iemand
die in een auto vijftig kilometer per uur rijdt, is deze reactietijd o.og verder verkort.
^
Behalve van zichzelf'vraagt' een automobilist ook een kortere reactietijd van andere
H
vcrkeersdeelnemers. Zij moeten immers sneller reageren op het veranderen van de
g|
verkeerssituatie. Deze verkorting van de reactierijd op straat heeft, net ais bij de her. 5
verdeling van de ruimte, vooral gevolgen voor de kwetsbaardere vcrkeersdeelnemers:
£
kinderen, ouderen en gehandicapten. De langere reactietijd die zij nodig hebben
%
wordt hen vaak. niet gegund, Whitelegg (1997) geeft het voorbeeld van de afstelling
o
van voetgangerslichten. Op sommige plaatsen kunnen, de voetgangers alleen rennend
j
de overkant bereiken binnen de groenperiode. De snelheid binnen de ene passage (de
o
T3
auto) noodzaakt: ook hier tot snelheid in de andere (het lopen).
O
Een laatste verdeling betreft risico, dat wil zeggen de kans op een botsing. Ook risin
co is relationeel Een verkeersdeelnemer die zelf meer risico's neemt, bijvoorbeeld
door sneller te rijden dan is toegestaan, vergroot ook voor andere vcrkeersdeelnemers
m
QL
de kans op een ongeluk. Tussen gemotoriseerde en langzame vormen van voortbeween
ging bestaat een voorspelbare asymmetrie als het gaat om de kans op een dodelijk
%
ongeval Hiliman, Adams en Whitelegg (1990) deden onderzoek naar het verdwijnen
g
van zelfstandige mobiliteit onder kinderen en jongeren. De titel van hun boek One
false move... verwijst naar een Engelse verkeersveiiigheidscampagnc. De campagneposter toont een kind dat op het punt staat van de stoeprand de straat op te stappen
en heeft als slagzin: 'One false move and you're dead'. Uit studies in Groot-Brittannië
en Duitsland blijkt dat ouders uit angst voor ongelukken hun kinderen steeds minder toestaan zich onafhankelijk te bewegen in hun directe woonomgeving. Bovendien
besteden ouders meer tijd aan het begeleiden van kinderen in het verkeer.
De passages van verschillende vcrkeersdeelnemers die elkaar kruisen staan, kortom,
niet los van elkaar maar zijn aan eikaar gerelateerd. De aard van deze passages wordt
deels vastgelegd in. de vormgeving van het verkeersiandschap, bijvoorbeeld door fietsers
en auto's te schelden, waardoor grote verschillen in snelheid kunnen optreden, of door
ze juist te mengen, waardoor snelle en langzame vcrkeersdeelnemers zich aan elkaar
moeten aanpassen. Maar deze orde komt ook tot uitdrukking in de stijlen, van verkeersregeigeving. Hieruit volgt dat wegen of kruispunten in steden of dorpen geen intrinsieke eigenschappen hebben, als een tijd-ruimte die er is, maar dat ook de eigenschappen
van het wegvak en het kruispunt relationeel zijn. Wegbreedten, en boogstralen liggen
vast, maar wat ze doen is afhankelijk van welke passage ze deel uitmaken. Een automobilist
passeert een andere kruising dan een jietscr. Datzelfde geldt voor de voertuigen zelf: een auto is
niet op voorhand een sneller voertuig dan de fiets, maar is dat slechts in een onderlinge
relatie die niet alleen wordt bepaald door de eigenschappen van het voertuig.
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De politiek van passages
Nemen we dit relationele karakter van snelheid echt serieus en duiden we tempoverschillen dus als effecten van passages, dan krijgt het probleem van de kruisende snel-
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heden een nieuw gezicht. Dit is niet meer louter een technisch of verkeerskundig probleem, dat Den Haag aan de ingenieurs van Rijkswaterstaat moet overlaten, Nee, in
ieder ontwerp voor een. concreet kruispunt gaat een visie schuil op het arrangeren van
passages. Immers, de verschillende ontwerpstijlen die in de vorige paragraaf besproken zijn, impliceren verschillende strategieën om passages te laten 'samenleven'.
Zulke visies en. strategieën, bevatten altijd normatief-politieke keuzes, hoe verstopt
ook. Want wie of wat bepaalt of en waarom de ene snelheid belangrijker is dan de
andere? Metaforisch, gesteld, in. een relationele conceptie van ruimte en tijd is een
archimedisch punt van waaruit een absoluut oordeel kan worden geveld niet denkbaar. Wanneer en hoelang mag een auto wachten op een fietser en wanneer liggen de
rollen omgekeerd? Om het actorperspectief op het. probleem van het samengaan van
meerdere snelheden te kunnen, preciseren hebben we naast vormgeving en regelgeving een derde, politieke dimensie nodig. Het maken, van de ene passage veronderstelt
steeds een ingreep in een andere.
Om meer kunnen zeggen over de politiek van passages is het nodig de betekenis
van het begrip 'politiek' nader af te bakenen. 3 In dit stuk. vatten we politiek op als
betrekking hebbend op verdelingsvraagstukken. Passages zijn relationeel en leiden
tot verdelingen van ruimte, rijd en risico. Maar een benadering die de politiek van passages opvat als een. verdelingskwestie moet niet alleen vaststellen, wat er verdeeld
wordt (ruimte, tijd en risico), maar ook tussen wie. Beleidsmakers en politici spreken
doorgaans in homogene categorieën als fietsers, automobilisten, gemotoriseerd verkeer en. voetgangers, maar in de praktijk zijn er grote verschillen binnen die typen
weggebruikers. Kinderen, gehandicapten en ouderen hebben op de fiets meer reactietijd, stopzicht en manoeuvreerruimte nodig dan volwassenen tussen de twintig en
vijftig. Waar de ene fietser genoeg heeft aan een. smalle strook, tussen rijbaan en. geparkeerde auto's, kan voor de ander het fietspad niet breed genoeg zijn.4 Baeten,
Spithoven en Albrechts (1997, 114) definiëren het politieke karakter van. mobiliteit in
termen van insluiting en uitsluiting: 'Mensen hebben, ai naar gelang de groep waartoe ze behoren (man/vrouw, werkgever/werknemer, voiwassene/niet-voiwassene,
rijk/arm, enzovoort), ongelijke toegang tot de mobiliteit,'
De mechanismen achter de in- en uitsluiting van mensen, plaatsen en. activiteiten
zijn goed te begrijpen in termen van de eerder beschreven ontwerpstijlen. Zowel een
modernistische ontwerpstrategie als een regulerende opvatting van regelgeving
impliceren een duidelijk onderscheid tussen Verkeersidcnritciten'. Zo is op een autosnelweg geen plaats voor voetgangers of fietsers. Om de flow van het autoverkeer
mogelijk te maken, moeten langzame verkeersdeelnemers worden uitgesloten.
Uitsluiting werkt hier als bevoordeling van. een. specifieke groep, namelijk automobilisten. Ook een met verkeerslichten gereguleerd kruispunt benadrukt de verschillen
tussen verkeersdeelnemers - dat blijkt uit het verschil tussen 'autolichten', fietslichten en. voetgangerslichten.. Omdat verkeersidentiteiten geen neutrale constructies
zijn, maar in meer of mindere mate samenvallen met andere, bijvoorbeeld sociale, verschillen, hebben moderne en/of regulerende strategieën een impliciet politiek effect.

Behalve tussen verkeersidenriteiten en daarmee tussen mensen vindt uitslu.iri.ng
plaats tussen plekken en activiteiten. Zo creëren de ongclijkviocrsc autowegen in de
Bijlmer een niveau lager weliswaar een voetgangersgebied, maar omdat niet iedere
voetganger gelij k is, klagen vrouwen over sociale onveiligheid... Ten slotte worden activitcitcn al dan niet uitgesloten in een moderne en regulerende ontwerpstrategie.
Waar auto's voorrang krijgen is doorgaans geen ruimte om te spelen, op straffe van
een. aanrijding. Bij ontwerpstrategieën die zich bedienen van een organische en deliberaticvc stijl, is het juist zaak het a priori onderscheid tussen verkeersidenriteiten te
verkleinen. De verschillen tussen verkccrsdeelnemcrs zijn hier niet als uitgangspunt
genomen in het ontwerp. Insluiting is hier een noodzakelijke voorwaarde voor een
situatie waarin verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen en in een 'onderhandeling' ter
plaatse vaststellen wie voorgaat. In een dorp zonder verkeersborden wordt niemand
aangesproken op grond van de wijze van voortbeweging.
Een. manier om het politieke karakter van passages beter zichtbaar te maken, is na
te gaan hoe verkeerskundigen en stedenbouwers hebben geprobeerd om. in
Nederlandse steden en dorpen snellere passages voor de fiets te ontwerpen. Moeten
fietsers eigen fietspaden hebben of Is juist mengen met het andere verkeer de oplossing? Zijn speciale 'fietsregels' nodig (zoals voorrang voor fietsers van rechts) of is een
fietser juist gebaat bij de vrijheid zijn of haar eigen regels te stellen?
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Ontwerpen voor de fiets
Tekenen voor defers. Ontwerpwijzer voor een jietsvriendelijke infrastructuur is wei de 'ontwerpbijbel' voor de fietsinfrastructuur genoemd en wordt inmiddels door de meeste
Nederlandse gemeenten beschouwd als een ijkpunt om de kwaliteit van fietsvoorzieningen te beoordelen. De Ontwerpwijzer verwoordt een (door ons voorgestaan.) contextueel perspectief in de zin. dat ze het werk beschrijft dat verricht moet worden om
sneller en comfortabeler te kunnen fietsen. Ze wil dat doen door aanpassingen en vernieuwingen in de infrastructuur. Een van de problemen die dan opgelost moeten worden is het 'samenleven met andere snelheden, met name die van de auto. Veel aandacht
gaat uit naar het ontwerp van. 'wegvakken' (met als functie het afwikkelen van het verkeer) en 'kruispunten' (die als functie hebben het afwikkelen van ontmoetingen).
De belangrijkste vraag bij het ontwerp van, wegvakken, stelt de Ontwerpwijzer, is of het
gemotoriseerde verkeer gescheiden moet worden van hetfietsverkeer.Schelden (fysiek
en visueel) of mengen heeft voor- en nadelen, betoogt men. Fysieke scheiding is volgens
de Ontwerpwijzer aan de orde bij hoge autosnclhcdcn en hoge Intensiteiten van het autoverkeer. Voordelen zijn dat fietsers beter beschermd zijn dan bij visuele scheiding of
gemengde profielen, derijtaak voor de fietser comfortabeler is en automobilisten fietsers gemakkelijker kunnen passeren. Nadelen zijn dat de bewegingsruimte voor de fietser afneemt, de rijsneiheden van het autoverkeer hoger liggen, het attentieniveau van
automobilisten afneemt en het ruimtebeslag toeneemt, Godefrooij (1997) wijst er
bovendien op dat scheiding in de praktijk vaak wordt toegepast om de vrije doorstro-
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ming (flow) van het autoverkeer te garanderen. 'Fietsers worden naar de zijkant van de
weg verbannen en in sommige Europese landen zelfs naar het trottoir.'5 Visuele schelding, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een rode strook asfalt, biedt de fietser meer
bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat auto's gemakkelijker kunnen inhalen, maar kost
meer ruimte, leidt ertoe dat auto's sneller rijden en automobilisten minder aandacht
hebben voor fietsers, dat automobilisten, de fietsstrook gebruiken als parkeerruimte
waardoor fietsers gevaarlijke manoeuvres moeten uitvoeren, en dat vrachtverkeer de
strook als manoeuvreerruimte zal gebruiken, In een gemengd profiel ten slotte worden
alle verkeerssoorten in dezelfde ruimte afgewikkeld, wat als voordeel voor fietsers heeft
dat ze bewegingsvrijheid houden en dat geen extra ruimte nodig is. Nadelen zijn. volgens de Ontwerp wijzer dat gemengde wegvakken onveiliger zijn, dat als er veel geparkeerd
wordt fietsers vaak gevaarlijke manoeuvres moeten uitvoeren en dat fietsers vooral, bij
zogenaamde krappe profielen het gevoel kunnen hebben te dienen als 'remmend vlees'.
Niet alleen op wegvakken komen fietsers ander verkeer tegen, maar ook op kruispunten. Kruispunten leveren volgens de Ontwerpwijzer de meeste problemen op als het
gaat om. veiligheid en. comfort voor fietsers. Op kruispunten komen, wegen met verschillende functies bij elkaar. Meer nog dan bij het ontwerp van wegvakken vormt het
integreren van de belangen van verschillende groepen verkeersdeelnemers een groot
probleem.
'In het algemeen wordt met de belangen van het autoverkeer steeds ruim voldoende
rekening gehouden. In verband met het beïnvloeden van de vervoerswijzekeuze is het
echter zeer aanbevelenswaardig ook de belangen van het fietsverkeer voldoende zwaar
te laten wegen. En het zijn juist de kruispunten waar het fietsverkeer veel aan reistijd
kan winnen (of beter gezegd: verliezen)' (Ploeger e.a. 1993,149).
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De Ontwerpwijzer onderscheidt kruispunten met en zonder voorrangsregeling, kruispunten met verkeerslichten, rotondes en verkeerspleinen en. ongelijkvloerse kruispunten. Bij de ontwerpen voor wegvakken kwamen vooral ontwerpkwesties in de
dimensie van de vormgeving (modern-organisch) aan de orde, het ontwerp van kruisingen maakt duidelijk dat ook. de dimensie van de regelgeving (regulatief-deliberatiefj bepalend is voor de snelheid van fietsers. Een voorbeeld, van een regulatieve oplossing voor het probleem van kruisende snelheden is uiteraard de regeling van. het verkeer met verkeerslichten (we zouden hier ook van een 'modern' ontwerp kunnen
spreken, omdat het verkeer wordt gescheiden, niet in de ruimte maar in de tijd).
Verkeerslichten zijn. een soort 'elektronische viaducten'.
'Zoals altijd bij de verdeling van schaarse goederen, is ook de verdeling van schaarse
groentijd op de eerste plaats een politieke en geen technische beslissing. Aan elke
moderne verkeersregelinstallatie, hoe technisch en flexibel ook^ liggen, subjectieve
beginselen ten grondslag. Deze beginselen worden vastgelegd In een regelstrategie en
zijn discutabel (Ploeger e.a. 1993, 210).

De Ontwcrpwijzcr geeft gedetailleerde beschrijvingen van maatregelen die genomen
kunnen worden om de afstelling van verkeerslichten fietsvricndelijker te maken. Deze
aanpassingen vergroten de kans dat men kan doorrijden en verkorten de wachttijd.
Voorbeelden zijn een stand-by regulering voor fietsers, de uitbreiding van de groenfase voor fietsers door die samen te laten vallen met parallel autoverkeer, rechtsafslaande fietsers door rood, meer dan een keer groen voor fietsers tijdens een cyclus en.
de detectie op afstand van fietsers door strips in het asfalt van het fietspad., In de praktijk blijkt een fiets- en voetgangersvriendelijke afstelling van verkeerslichten overigens een, zeldzaamheid omdat de congestie voor het gemotoriseerd verkeer die dit
oplevert, (partij)politiek niet wordt geaccepteerd.6
Waar kruisingen met verkeerslichten passen in. de regulerende stijl, zijn gemengde rotondes een uitdrukking van een deliberatieve stijl De Ontwerpwijzer maakt onderscheid tussen rotondes met gemengde afwikkeling, met fietsstrook of suggestiestrook, en met vrijliggend fietspad in en uit de voorrang: al met al dus een combinatie
van vormgevings- en regelgevingselementen. Op de gemengde voorrangsrotonde
geldt alleen de regel dat verkeer op de rotonde voorrang heeft. De snelheid van fietsers
en gemotoriseerd verkeer is hier in principe gelijk. Op grotere rotondes kan men de
fietser 'uit de voorrang halen', wat wil zeggen dat fietsers op de rotonde voorrang
moeten verlenen aan gemotoriseerd verkeer.
De vraag of het probleem van het samenleven van verschillende snelheden opgelost moet worden binnen een moderne dan wel een organische stijl, Is volgens de
Ontwerpwijzer afhankelijk van de snelheid en intensiteit van het gemotoriseerde verkeer. Hoe sneller en drukker het autoverkeer, hoe groter de noodzaak het fietsverkeer
te scheiden. Scheiding in de ruimte is dan nodig om weggebruikers het 'wisselgeld' te
bieden om te reageren op onverwachte situaties: oogcontact, stopzicht, anticipatie- en
reactietijd en. ruimte voor ontmoetings-, inhaal-, passeer- en uitwijkmanoeuvres.
Omgekeerd, hoe langzamer en minder druk het autoverkeer, hoe minder ruimte en
(reactie)tijd nodig is om veilig te kunnen fietsen.
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Het recht van de snelste
Wie ensembles van passages ontwerpt, zoals de auteurs van de Ontwerpwijzer willen
doen, bedrijft politiek. En dat is ook precies wat men beoogt, de ontwerp filosofie van
de Ontwerpwijzer past Immers in een Kamerbreed gedragen doelstelling het gebruik van
de fiets te bevorderen. Toch is het de afgelopen tien jaar niet gelukt deze doelstelling
te halen. Ergens in de vertaling van de 'macropolltiek' van de Haagse en gemeentelijke
overheden naar de 'micropolitiek' van het verkeersontwerp op straat ging iets mis.
Uit de opzet van de Ontwerpwijzer spreekt een bepaalde opvatting van het ontwerpproces. Daarin gaat het volgens de auteurs om het 'afstemmen van vorm, functie en
gebruik'. Infrastructuur heeft een vorm, bijvoorbeeld kruispunten, wegvakken of stallingen. De gewenste Junctie van deze vormen van infrastructuur volgt uit het programma
van eisen, bijvoorbeeld de voorwaarde dat het aantal fietsslachtoffers zal dalen of dat
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het aantal ontmoetingen met andere verkeersdeelnemers wordt geminimaliseerd. Op
basis van berekening of waarneming stek men daarna het verwachte gebruik vast. Bij het
ontwerp zoekt men vervolgens naar een. evenwicht tussen vorm, functie en gebruik
door het draaien aan de 'stelschroefjes' van het ontwerp. Niet altijd is het ideale ontwerp te realiseren, bijvoorbeeld omdat fietsbclangcn moeten, concurreren met andere,
zoals ruimtebeslag, voorrangsregelingen voor ander verkeer of prioriteit bij de verkeerslichtafstelling, zo schrijven de auteurs. Maar ze veronderstellen wel dat elk ontwerpprobleem in principe één, in technische zin optimale oplossing kent; de 'politiek'
(in traditionele zin) kan het bereiken, van dat ideaal hoogstens verstoren.
In deze opvatting is het politieke karakter van het ontwerpproces zelf onvoldoende expliciet gemaakt. De ontwerpers hadden tot taak het fietsverkeer te bevorderen,
maar zonder veel discussie gaan. ze uit van een voldongen feit: door te stellen dat 'snelheid en intensiteit van. het gemotoriseerde verkeer de belangrijkste factoren (zijn.) bij
de keuze voor de mate van schelding, worden die snelheid en intensiteit als een gegeven beschouwd. Maar niets gaat vanzelf zo snel als het gaat; daar moet veel werk voor
worden, verzet en dat werk heeft in dit geval een politiek karakter. Immers, snelheid is
relationeel en om snel te kunnen rijden moeten, voortdurend ruimte, tijd. en risico
worden uitgewisseld. Stel dat de ontwerpers niet de 'snelheid en intensiteit' van het
autoverkeer als uitgangspunt hadden genomen, maar die van het fietsverkeer. Dan
zou de vraag 'schelden of mengen' niet in deze vorm aan de orde zijn geweest. Dat de
auteurs van de Ontwerpwijzer moeite hebben zich een wereld voor te stellen waarin de
maximumsnelheid van auto's wordt afgeleid van die van fietsen getuigt natuurlijk
van realisme, maar daarmee nemen ze impliciet het recht van de snelste ais uitgangspunt voor ieder lokaal ontwerp van een. 'betere' fietsinfrastructuur. Wij bestrijden niet
de noodzaak keuzes te maken, onze kritiek geldt dat deze keuze zit verstopt in de hele
opzet van de Ontwerpwijzer. Daardoor lijkt de nadere inrichting van de ruimte louter
een technische kwestie en maakt men het lastig dit recht van de snelste als politiek
probleem te beschouwen en dus als keuze te thematiseren. Het hoeft vervolgens dan
ook niet te verbazen dat mensen in meerderheid blijven kiezen voor de auto.
Had het beter gekund? Een analyse in termen van passages maakt duidelijk dat 'de
politiek op straat ligt', ook wanneer ze afwijkt van de bedoelingen van politici en
beleidsmakers. We kunnen een ontwerppraktijk nu niet alleen in technische zin
beoordelen, maar ook een criterium geven voor een, betere ontwerppraktijk: dat is een
praktijk waar de politiek niet 'in de goot' geraakt, maar waarin een zo groot mogelijke
congruentie wordt nagestreefd tussen de 'Haagse' politieke doelstellingen (in ons
voorbeeld: meer fietsen) en de vertaling daarvan op straat. Dat kan ook zodra we
ophouden mobiliteitsproblemen primair te definiëren in termen van algemene verdeiingsvraagstukken (de auto versus de fiets) en ze gaan zien als ontwerpproblemen die
niet op één optimale manier kunnen worden opgelost, maar meerdere, poiitiek-normatiefgeladen oplossingsvarianten kennen, elk met een specifiek ensemble van passages.
Deze notie van een 'ensemble van passages' geeft aan dat elk ontwerp een visie bevat op
de vraag hoe verschillende snelheden kunnen 'samenleven'.

Hoe moeten we ons die ensembles van. passages voorstellen? Winner {1986} beschrijft
hoe een voetganger en. een automobilist eikaar tegenkomen in een straat. Ze hebben
allebei een zekere bewegingsvrijheid. De voetganger kan stilstaan wanneer hij wil, bijvoorbeeld om een etalage te bekijken of om een praatje met een. voorbijganger te
maken; de automobilist kan. snel doorrijden, maar is weer beperkt door de kleine
ruimte van de auto, door de fysieke afmetingen van de weg en door de verkeersregels.
Stel, schrijft Winner, dat beide mannen elkaar tegenkomen. De automobilist remt af,
drukt op de claxon, steekt zijn hoofd uit het raampje en schreeuwt naar de overkant.
van de straat. Zoals elke voetganger schrikt ook zijn vriend van het geluid van de
claxon, kijkt geïrriteerd naar de afremmende auto en ziet niet wie erin zit door de
spiegeling van de ramen, 'Kun je morgen komen eten?', roept de automobilist 'Wat?',
roept de voetganger. Op dat moment beginnen achteropkomende auto's te toeteren
en rijdt de automobilist snel door. Hier is sprake van een botsing tussen een automobilist en een voetganger, ook al raakt niemand gewond, stelt Winner.
'Het is een botsing tussen tussen de wereld van de bestuurder en die van. de voetganger.
De poging om een begroeting en een uitnodiging uit te wisselen, een tamelijk gang-
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baar gebaar, wordt hier gecompliceerd door de aanwezigheid van een technologisch
apparaat en de condities waaronder het moet functioneren'' (Winner 1986, 8 en 9).

De communicatie tussen de twee mannen wordt belemmerd omdat lopen en autorijden niet van nature op elkaar zijn afgestemd; hun 'samenleven' moet ontworpen
worden.
Het Friese dorp Makkinga biedt een mooi voorbeeld van zo'n ontwerp voor het
'samenleven' van meerdere snelheden (Van der Veen. 2001). Op voorspraak van de verkeersontwerper Hans Monderman, consulent Verkeersveiligheid in de provincie
Friesland, werd de dorpskom opnieuw Ingericht. Verkeersborden en voorrangsmarkeringen verdwenen. Doorgaande straten, werden door de aanleg van. ondiepe goten
visueel versmald. Het rode asfalt van de fietsstroken, werd verwijderd. Straten moesten
gaan leven, meer functies vervullen dan ruimte bieden aan de auto. Het hele dorp, zo
was het achterliggende idee, is een. samenleving en geen verkeersprobleem, een sta-inde-weg voor de vrije doorgang van auto's.
Werkt deze oplossing die van. het dorp weer een dorp wil maken in plaats van een
doorgangsruimte? Ten. dele. De meeste bewoners zijn tevreden omdat bij het ontwerp
niet bij voorbaat is uitgegaan van 'infrastructuur' of van Voorrang voor het langzame
verkeer', maar omdat in het ontwerp is nagedacht over het samengaan van meerdere
werelden in de betekenis die Winner daaraan, geeft, Maar er is ook kritiek. Ouders voelen zich door de verkeersdrukte in het dorp nog steeds genoodzaakt hun kinderen te
helpen bij het oversteken en missen de zebrapaden, ook al kan Monderman op papier
goed uitleggen dat die niet langer nodig zijn. Waarom is het ontwerp van Makkinga
dan toch een stap vooruit? Omdat het duidelijk maakt dat het samenleven van meerdere snelheden niet één optimaal antwoord kent, dat de vraag meerdere antwoorden
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kent en dat geen van die antwoorden in één keer of voor iedereen, voldoet. In
Makkinga ligt de politiek weer letterlijk op straat.

Conclusie
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Om snel te kunnen autorijden of veilig te kunnen fietsen moeten passages worden
gemaakt. In steden en dorpen kruisen passages elkaar. Bij dit kruisen worden ruimte,
tijd en risico uitgewisseld en dit maakt dat passages zich tot elkaar moeten verhouden.
Als een auto en een fiets elkaar kruisen, maakt de autopassage deel uit van. de fietspassage en andersom, Dit relationele karakter heeft consequenties voor het ontwerp van
passages: wie passages ontwerpt, bedrijft politiek. Traditionele opvattingen van politiek benadrukken het in- en. uitsluitende karakter van regels, plaatsen en activiteiten
en de vaak onduidelijke rol van de overheid in de legitimatie van verschillen in het
verkeer. Men besteedt echter weinig aandacht aan de relatie tussen de praktijk van het
concrete ontwerpen en de wereld, van het beleid. Aan. de hand van het voorbeeld van
de Ontwerpwijzer hebben we beargumenteerd dat de ontwerppraktijk echter geenszins
politiek neutraal is. Men. gaat in het maken van. verkeerslandschappen Impliciet uit
van het recht van de snelste, zelfs wanneer het beleid tot doel heeft de traagste meer
rechten te geven.
Hoe brengen we de politiek terug in het debat over mobiliteit? Door de politiek
weer op straat te brengen, al. is dat geen eenvoudige opgave. Bij de bouw van belangrijke nieuwe gebouwen en ook bij stadsvernieuwingsprojecten worden soms meerdere architecten of stedenbouwkundigen, uitgenodigd om een ontwerp te maken. Deze
ontwerpen krijgen vorm in maquettes en tekeningen en kunnen zo onderwerp worden, van debat, Bij het ontwerpen of herinrichten van het verkeerslandschap treffen we
deze manier van. innoveren nauwelijks aan. Mensen inspraak geven zonder hen duidelijke keuzes voor te leggen, heeft echter weinig zin (De Wilde 1997). Meer deliberatie in de mobiliteitspoiiriek heeft alleen kans van slagen wanneer die deliberatie op
een. soortgelijke wijze wordt voorgestructureerd; in ons geval: wanneer mensen kunnen kiezen tussen een. beperkt aantal ontwerpen voor ensembles van passages. Dat
moeten bij voorkeur totaalvisies zijn, geen bouwdozen met eindeloos veel mogelijkheden, zoals het 'draaien, aan de stelschroefjes' in de Ontwerpwijzer suggereert. Twee of
drie ontwerpen die onderling vergeleken kunnen worden op de stijldimensies van
vorm- en regelgeving, zo'n aanbod maakt het burgers mogelijk werkelijk te kiezen
tussen verkeerslandschappen. Deze ontwerpen kunnen betrekking hebben op het
kruispunt om de hoek, of op de verkeerssituatie in het dorp of de wijk. Maar we kunnen ze ook groter denken: het 'samenleven' van meerdere snelheden kan ook op het
macroniveau van het woon-werkverkeer In een grote stedelijke agglomeratie (bijvoorbeeld de Randstad) op meerdere manieren worden vormgegeven. Een ensemble dat
prioriteit schenkt aan het 'linken' van snelheden (autorijden combineren met fietsen,
treinen combineren met wandelen, etc.) ordent de Randstedelijke ruimte anders dan
een ensemble dat traag en snel. zo veel mogelijk gescheiden houdt.

Een goed verkeerskundig ontwerp thematiseert het samenleven op elk van deze niveaus als een. politiek p r o b l e e m d a t altijd lastige keuzes m e t zich m e e b r e n g t .
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Verkeerskundigen k u n n e n deze keuzes expliciteren en wijzen op de mogelijke conse-
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quenties van een bepaalde keuze. Maar de keuze zelf is niet aan hen, maar aan. ons, de ver-
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keersgebmikers. Deze keuze Is nooit een keuze voor of tegen een bepaald vervoersmiddel, maar behelst altijd een afweging tussen stilistisch verschillende ontwerpen. Zo ligt
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de politiek weliswaar op straat, maar heeft ze juist daardoor iets kunstzinnigs gekregen.

Noten
ï In 1998 werd het Masterplan Fiets geëvalueerd tegen, de achtergrond van de doelen
die in 1991 waren geformuleerd. De
resultaten waren niet eenduidig. Ten
opzichte van het ijkjaar 1986 was het
aantal gefietste kilometers gestegen met
vijf procent in 1996, maar in de jaren
daarna was eerder sprake van. stabilisatie
of zelfs een lichte daling. (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat 1997).
2 Michael (1998) stelt voor het belang van.
de interactie tussen mens en machine in
het geval van autorijden tot uitdrukking
te brengen, door het niet langer te hebben over persons maar over car-sons. Hij
gaat In zijn bespreking van het hybride
karakter van de car-son echter niet ver
genoeg omdat hij de Invloed van het verkeerslandschap buiten beschouwing laat.
3 Er zijn uiteraard talloze definities van
het begrip 'politiek' te geven. De definitie in dit artikel wordt toegelicht In
Woerdman (1999).
4 Asmusscn (1996) betoogt in zijn studie
De nieuwe normmens: 'Vaak wordt gesteld
dat bij het ontwerpen van verkeers- en
vervoervoorzieningen de mens als maat
der dingen wordt genomen, dat wil zeggen als belangrijkste criterium wordt
gezien. Dit suggereert dat er een
'gemiddelde mens' bestaat die als norm
fungeert voor het ontwerp. In de praktijk blijkt dat het ontwerp meestal is
gebaseerd op een mens van circa 20-55
jaar in goede gezondheid (bijvoorbeeld

5

6

voor wat betreft de voor het gebruik van
het ontwerp vereiste loopsnelheden,
reactierijden en waarnemingsafstanden).' Omdat de verkcerspopulatie in
werkelijkheid zeer heterogeen van
samenstelling is, bepleit Asmusscn een.
ontwerpstrategie waarbij een 'nieuwe
normmens' als uitgangspunt wordt
genomen.
Godefrooij (1997). In Noorwegen is het
gebruikelijk dat fietsers altijd op het trottoir fietsen. Niet altijd worden fietsers
naar de zijkant van de weg 'verbannen''. In
een recent herontwerp van het centrum
van. Straatsburg is juist in de middenberm
plaats ingeruimd voor fietsers.
Wilson en Middelham (2000): 'Op een
met verkeerslichten geregeld kruispunt
kan. de wachttijd voor het langzaam verkeer aanzienlijk worden, gereduceerd als
in een cyclus twee of meer groenfasen
voor dat langzaam verkeer worden gegeven. Uit de enquêteresultaten blijkt,, dat
wegbeheerders dat over de hele linie
slechts zelden doen. De voorgaande
resultaten zijn niet verwonderlijk,
omdat zowel coördinaties als meervoudige realisaties voor het langzaam verkeer een grote aanslag doen op de capaciteit van een kruispunt. Dit betekent
dat een keuze voor fiets- en voetgangersvriendclijkc regelingen dan ook
vaak congestie voor het gemotoriseerde
verkeer tot gevolg heeft, wat door de
politiek meestal niet wordt geaccepteerd' (Wilson en Middelham 2000, 15).
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