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1. SAMENVATTING / INLEIDING
Mobiliteit is een belangrijk thema binnen de stedenbouw waar je niet omheen kunt.
Personen en goederen vervoeren is van levensbelang voor de economie en de vitaliteit in
een stad. Verkeer en vervoer zijn het gevolg van de verplaatsingsbehoefte van mensen.
De auto is daar een belangrijk onderdeel van en kent vele voordelen. Het is een relatief
veilige, snelle, flexibele en comfortabele manier van reizen. De nadelen zijn er ook
genoeg. De auto is met recht een heilige koe en de mens is er erg aan gehecht. Wanneer
je het autogebruik in de stad wil verminderen dan moet er, naast fysieke en technische
maatregelen, ook iets veranderen in de mindset van de mensen.
De auto is in Nederland als vervoermiddel niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De
vraag is of het nog wel acceptabel is dat de auto vooral in een Nederlandse stad als
Amsterdam nog overal prominent aanwezig kan zijn. Er zijn veel redenen om te vinden dat
de automobiliteit in de stad wel wat minder mag. Een auto neemt onnodig veel ruimte in en
de auto veroorzaakt geluidsoverlast en luchtvervuiling. Om vooral jonge gezinnen met
kinderen naar de stad te blijven trekken, moeten er plekken in de stad zijn waar de auto
bijvoorbeeld uit het maaiveld gehaald wordt. Voor de kwaliteit van de leefomgeving in de
stad is het van belang dat kinderen op straat kunnen spelen zonder hinder van de auto te
ervaren. Wat is de toekomst van de auto in de stad?
In de stedenbouw wordt er tot op heden veel rekening gehouden met de auto en het
daarbij behorende parkeren. Dit zorgt regelmatig voor problemen waar dan een goede
oplossing voor bedacht moet worden. Mensen hechten veel waarde aan hun auto en
willen het liefst de auto voor het huis parkeren maar dat kost ruimte. In de buitenwijken en
dorpen buiten de stad is het mogelijk om je auto letterlijk voor je deur te parkeren, maar
midden in Amsterdam moet je het er soms voor over hebben om een paar honderd meter
te moeten lopen. In hoeverre is het nog vanzelfsprekend dat iedereen kan beschikken
over een eigen auto en hoe kun je de auto blijven faciliteren zonder dat iedereen daar de
problemen van ondervindt?
Ik ben persoonlijk niet tegen het gebruik van de auto omdat ik er zelf ook gebruik van
maak, maar ik vind dat mensen zich bewuster moeten worden van het gebruik van de
auto. Waarom altijd maar die auto pakken in plaats van een keer de fiets of de bus! Is de
auto nog wel vanzelfsprekend? Vooral in een stad als Amsterdam waar in het
centrumgebied meer mensen werken (91.000 banen) dan wonen (84.000 inwoners)
binnen een gebied van slechts 800 hectare. De hoeveelheid van voorzieningen, winkels
en horeca zijn hier nog buiten gelaten. Ondanks de vitale economie in Amsterdam zijn
echter steeds minder ondernemers in het centrumgebied afhankelijk van de auto.
Hoofdconclusie paper
Voor een betere leefbare dynamische stad als Amsterdam moet er op korte termijn vanuit
beleid en een verandering in de mindset van de mensen, ingezet worden op het
terugdringen van de automobiliteit in de stad. In mindere mate moet de auto in de stad
nog gefaciliteerd kunnen worden zonder dat iedereen daar fysiek en milieutechnisch de
problemen van ondervindt. Als een goed alternatief zal er veel meer geïnvesteerd moeten
worden in enerzijds de fiets en het openbaar vervoer in de stad en anderzijds het verder
uitdragen van bestaande innovatieve stedenbouwkundige interventies waarbij de auto nog
wel gefaciliteerd kan blijven maar waar een aangenaam leefklimaat ontstaat.
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2. DE POSITIE VAN DE AUTO IN AMSTERDAM
Amsterdam groeit!
De gemeente Amsterdam groeit hard. De stad is op dit moment de snelst groeiende
gemeente in Europa met momenteel een groei van ruim 13.000 mensen in 2011. Tien jaar
eerder woonden er 734.000 mensen in Amsterdam en sindsdien is de bevolking
uitgegroeid naar bijna 781.000 inwoners. Dit betekend een groei van bijna 50.000 mensen
in 10 jaar tijd. De verwachting is dat deze groei voorlopig nog fors doorzet. In de periode
van 1981 tot 1991 daalde de groei van de gemeente met 10.000 mensen, in de periode
van 1991 tot 2001 steeg het aantal inwoners met 32.000 mensen. Deze getallen laten zien
dat de urbanisatie sinds de jaren negentig op volle toeren draait. Het gevolg van deze
toestroom van al die nieuwkomers is het nog drukker worden van alle verkeersstromen in
de stad, de druk op de stad neemt toe. Nieuwkomers komen naar de stad als twintigers,
worden hoog opgeleid en stichten een gezin wanneer zij dertigers zijn. In 20 jaar tijd is het
aandeel huishoudens van gezinnen met kinderen gestegen van 21,6 procent in 1987 naar
24,7 procent in 2007. De vraag naar autoluwe woonvormen waar kinderen veilig bij hun
woning kunnen spelen neemt steeds meer toe.
IJburg
IJburg is de wijk in Amsterdam waar 20% van de bewoners jonger dan 5 jaar is. Een
kinderrijke wijk dus. Het probleem hier is bijvoorbeeld dat jonge moeders maar zeer
beperkt met de kinderwagen in de tram kunnen. Gevolg is de aanschaf van een extra auto
en dagelijkse files tussen het centrum en de nieuwbouwwijk. Daarnaast is de ʻafstandʼ een
barrière om op de fiets naar de stad te gaan. Ik denk dat je het de IJburgers niet kwalijk
moet nemen dat zij de auto veel gebruiken. Het is een logisch gevolg van een ruim
opgezette nieuwe wijk op een relatief grote afstand van de stad. Daarnaast kiezen
mensen ervoor om in IJburg te wonen om zo hun eigen auto voor de deur te hebben. Om
deze reden moet je de discussie over het gebruik van de auto daarom alleen in het
stedelijke gebied binnen de ring A10 voeren. Hier zijn de dichtheden groter en hier is de
stad oorspronkelijk op veel plekken niet voor de auto gebouwd.
Autobezit in Amsterdam
Amsterdam telt dit jaar ongeveer 221.000 personenautoʼs. Dit komt er op neer dat circa 10
van de 35 inwoners een auto hebben en dat zijn gemiddeld 56 autoʼs per 100 woningen.
In vergelijking met een stad als Almere (gemiddeld 1 auto per woning) is dit een opvallend
laag getal. Opvallend zijn de cijfers over het percentage autobezit in delen binnen de ring
(30-34%) en de delen buiten de ring waar bijvoorbeeld in Nieuw West 42% van de mensen
over een auto beschikt. Deze cijfers laten een duidelijke vergelijking zien tussen autobezit,
dichtheid en stedenbouwkundige opzet van een dergelijke buurt. Het autobezit is in
Amsterdam relatief laag, maar het autobezit in de omliggende metropoolregio groeit.
Amsterdam blijft een aantrekkelijke stad om te werken en veel werknemers wonen rondom
de stad waar het autobezit hoger is. Het probleem is dus dat het dagelijkse
forensenverkeer van en naar de stad een enorm beslag op de stad legt met als gevolg
kilometers lange files en overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen.
Het leveren van goederen door middel van vrachtautoʼs en bestelbusjes is van belang
voor een vitale en dynamische stad als Amsterdam. Vooral in het centrum is er sprake van
een grote dichtheid aan voorzieningen, winkels en horeca. In een gebied van 800 hectare
zijn er 1786 horeca-vestigingen, 2832 winkels en 4095 voorzieningen (maatschappelijk,
onderwijs, gezondheid, cultuur, recreatie en sport).
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De auto en luchtvervuiling
Dat de auto niet bevorderlijk is voor een schone lucht is duidelijk. Er zijn opmerkelijke
metingen op verschillende plekken in Amsterdam die bijvoorbeeld laten zien dat de mate
van luchtverontreiniging op de Haarlemmerweg in 4 jaar is afgenomen met bijna 10
procent. In de huidige situatie binnen de ring wijzen onderzoeken uit dat er op de
belangrijkste stadsstraten nog steeds sprake is van overschrijding van stikstofdioxide en
fijnstof. De overige stadsdelen buiten de ring tonen een beeld van grotendeels geen
overschrijding. Deze cijfers geven aan dat de dichtheid van de functies in de stad in relatie
staan met het gebruik van de auto.
De auto en geluidsoverlast
Naast luchtkwaliteit is de geluidsoverlast een belangrijk probleem. 1 op de 5
Amsterdammers ondervindt veel geluidsoverlast en dit wordt grotendeels veroorzaakt door
het wegverkeer. Geluidsoverlast tast de leefbaarheid aan en kan leiden tot
gezondheidsproblemen. Oplossingen die hiertegen al toegepast worden zijn bijvoorbeeld
geluidreducerend asfalt, betere geluidsisolatie van woningen en het stimuleren van
geluidsarme elektrische autoʼs. Het verlagen van de snelheid op straten van 50 naar 30
kilometer per uur leidt tot halvering van de geluidsbelasting.
Verkeersveiligheid in Amsterdam
Amsterdam is een drukke stad waar de fietser, auto, voetganger en het openbaar vervoer
de straat met elkaar moeten delen. Op veel plekken zijn verkeersruimtes aan de krappe
kant met als gevolg een grote kans op confrontatie tussen verkeersdeelnemers. In 2005
waren er in het Amsterdamse verkeer 19 dodelijke slachtoffers te betreuren, tegenover 12
in 2009. In het aantal verkeersslachtoffers met een ziekenhuisopname als gevolg steeg
van 237 in 2005 naar 341 gevallen in 2009.
Amsterdam fietsstad?
Amsterdam wordt op de schouders gedragen als het gaat om de positie van de fiets in de
stad. ʻAmsterdam fietsstad!ʼ, wordt er dan geroepen. Als je kijkt naar het gebruik van de
fiets als meest voorname vervoermiddel in Amsterdam (boven de auto) dan geloof ik dat
graag maar als fietser in Amsterdam ervaar ik toch een hoop ongemakken. Wanneer ik
bijvoorbeeld vanaf de Zuidas naar mijn werk aan het Waterlooplein fiets, leg ik een afstand
af van 5,3 kilometer en over deze afstand doe ik 20 minuten. Op veel plekken in de stad
moet ik me door het verkeer heen wurgen omdat ik 19 (!) verkeerslichten op mijn pad
tegenkom (dat is gemiddeld elke 280 meter een verkeerslicht), de fietspaden meestal niet
veel breder zijn dan anderhalve meter en waar ik op 45 (!) plekken mijn pad met die van
de auto kruis of waar ik op het Rembrandtplein wegglijd over de gladde tramrails wanneer
het regent.
De auto en het gemeentebeleid
De gemeente Amsterdam werkt sinds een aantal jaar actief over de positie van de auto in
de stad. De onlangs vastgestelde structuurvisie en bijbehorende achtergrond documenten
benadrukken het behouden, verbeteren en vergroten van de openbare ruimte in de stad.
In de stad moet er prioriteit gegeven worden aan het langzaam verkeer (voetganger/
fietser) en het openbaar vervoer. De belangrijkste doelstellingen bij de aanpak van de auto
in de stad zijn:
•
•
•
•

verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte
verbeteren van de bereikbaarheid van de stad
verminderen van de overlast: lucht, geluid en klimaat
verbeteren van de verkeersveiligheid
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3. DE TOEKOMSTIGE POSITIE VAN DE AUTO IN AMSTERDAM
Wanneer je naar de toekomstige positie van de auto in Amsterdam kijkt dan denk ik niet
dat deze volledig uit het straatbeeld verdwijnt. Ik denk dat bijvoorbeeld auto-deling de
komende jaren steeds populairder gaat worden en dat er een systeem komt waarbij je een
auto op maat op afroep op elke gewenste plek kunt krijgen. Vanwege toenemende hoge
kosten en aantrekkelijke alternatieven zal het minder aantrekkelijk worden om een eigen
auto in de stad te hebben.
Flexibel werken
Vanwege het steeds meer flexibele werken zal de verplaatsingsbehoefte de komende
jaren minder worden. Mensen gaan steeds meer thuis werken en zijn daardoor minder op
weg. Deze trend blijft zich steeds verder ontwikkelen. De laatste jaren laten de cijfers zien
dat het gebruik van de fiets behoorlijk is toegenomen van 74 procent in de periode
1986-1991 naar 90% in 2008. Het gebruik van het openbaar vervoer en de auto is in
diezelfde periode gedaald.
De auto en de openbare ruimte
Problemen die je nu met de auto in de stad hebt zijn schadelijke uitlaatgassen, de
geluidsoverlast en de ruimtevraag die de auto nodig heeft. Wanneer in de toekomst
iedereen op elektriciteit of waterstof rijdt dan ben je ter plekke de schadelijke uitlaatgassen
en de geluidsoverlast in principe kwijt. Wat resteert is de ruimtevraag voor de auto. Een
auto kan wel op innovatieve wijze op een accu rijden maar de auto blijft in zijn fysieke
verschijning bestaan en daar moet plek voor zijn. Ik denk dat het met het terugdringen van
uitlaatgassen en de geluidsoverlast de komende jaren wel goed zit maar het bieden van
parkeerplaatsen blijven voorlopig essentieel. Op deze manier blijft het parkeren een
belangrijk thema in de stedenbouw. De auto in de openbare ruimte draagt echter niet bij
aan het verbeteren van duurzaam ruimtegebruik want het kost veel te veel ruimte.
Eigenlijk is het raar dat we de grachten in het centrum volproppen met autoʼs terwijl die
ruimte daar 400 jaar geleden natuurlijk nooit voor ingericht is. Ik denk zelf dat mensen
liever uitzicht hebben op een park met bomen in plaats van een stenige ruimte vol met
geparkeerd blik.
De auto en techniek
Technische innovatie door middel van toepassing van navigatie en automatische
verkeersregulatie wordt de komende jaren steeds meer ontwikkeld. In de toekomst stapt
iemand in een auto, geeft een bestemming op en legt een reis af zonder menselijke
handelingen. Files behoren dan tot het verleden omdat het verkeer integraal gereguleerd
wordt. Ik kan me voorstellen dat deze toekomstige verkeersregulatie in Amsterdam voor
het openbaar vervoer een grote rol kan spelen.
Noord- Zuidlijn
Ik ben er van overtuigd dat de komst van de Noord- Zuidlijn in 2017 een verlossing kan
zijn voor veel mensen die wonen en werken in de buurt van deze nieuwe hoogwaardige
openbaar vervoerroute. Een buurt als de Pijp met een woningdichtheid van 150 woningen
per hectare vraagt om een grote mobiliteitsbehoefte. Veel mensen die werken en wonen in
de Pijp rondom de Noord- Zuidlijn moeten worden verleidt om gebruik te maken van de
metro. Dit zal het autogebruik doen verminderen. De smalle straten in de stedelijke en
compacte opzet van de wijk staan vol met autoʼs. De komst van de Noord- Zuidlijn zal de
wijk nog aantrekkelijker maken om te wonen en te ondernemen.
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Autoluw wonen
Het in de toekomst kunnen blijven accommoderen van de auto zonder dat iedereen er de
eerder besproken problemen van ondervindt is een interessant thema. Het beeld van de
ideale stad is natuurlijk dat een kind ongestoord de straat op kan rennen zonder het
gevaar van een naderende auto. In Amsterdam zijn hier al goede voorbeelden van. Het
Funenpark en GWL-terrein zijn goede voorbeelden van compacte autoluwe woonbuurten
waar de auto in het openbare terrein tussen de woningen niet voorkomt. De autoʼs worden
hier collectief in een parkeergarage geparkeerd waar de bewoners het laatste stukje naar
hun woning moeten lopen. Het gevolg is wel de creatie van een autovrij binnengebied
waar kinderen met hartelust kunnen spelen. Dit is wel een strategie om mensen met
kinderen in de stad te houden en naar de stad te trekken. Om de stad leefbaar te houden
en hierin te blijven verbeteren zou je nog meer van dit soort woonbuurten moeten
ontwerpen waarbij de auto bijvoorbeeld onder het maaiveld of in gebouwde
parkeergarages weggestopt wordt.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Wanneer er in Amsterdam iets te verbeteren valt, in tegenstelling tot de auto, dan is het
wel de positie van de fietser in de stad. Zorg ervoor dat de verkeerslichten zoveel mogelijk
in het voordeel van de fietser zijn, door middel van groene golven en kort groen licht voor
autoverkeer. Er moeten bredere fietspaden ten koste van parkeerplaatsen en tweebaans
autostraten aangelegd worden en zorg er voor dat er directere verbindingen voor de
fietser ontstaan zonder al te veel omrijden door middel van het aanleggen van nieuwe
routes.
Maatregelen terugdringen autoverkeer
Het terugdringen van het autoverkeer binnen de ring A10 is op veel manieren mogelijk. Je
kunt denken aan beperkt vergunningen afgeven, vergunningen een stuk duurder maken,
parkeertarieven duurder, autodelen stimuleren, straten alleen voor eenrichtingverkeer. Het
terugdringen van autoverkeer staat ook in relatie met het terugdringen van geluidsoverlast
en schadelijk uitlaatgassen. Stimuleer het gebruik van vervoer met een niet-fossiele
brandstof aangedreven motor zoals rijden op elektriciteit of waterstof.
Om het autogebruik en autobezit van nieuwkomers naar Amsterdam te verminderen zou je
deze mensen moeten verleiden om van het openbaar vervoer gebruik te maken en
bijvoorbeeld een verbod op afgifte van parkeervergunningen moeten invoeren. De
nieuwkomers die per se in Amsterdam willen wonen moeten eigenlijk meteen
geconfronteerd worden met de autoluwe ambities van de gemeente. Ze moeten weten dat
het hebben van een auto in Amsterdam niet zo vanzelfsprekend is als het hebben van een
auto in een stad als bijvoorbeeld Almere. Bij het terugdringen van de auto in de stad moet
je kijken naar het bieden van goede alternatieven. In Amsterdam worden allerlei vormen
van openbaar vervoer aangeboden. Vooral de metro is een snelle manier om de stad te
doorkruisen.
Een andere mogelijkheid voor een meer autoluw Amsterdam is het opknippen van de stad
in zones voor de auto. Waarom moet de auto overal kunnen komen? Alleen de fietser het
openbaar vervoer kunnen overal direct komen maar met de auto moet je dan bijvoorbeeld
hele stukken omrijden om ergens te komen. Een soortgelijk voorbeeld is het
verkeerskundige concept in Houten. Daar ligt een ringweg rondom het dorp waar vandaan
je als automobilist de woonbuurten inprikt. De barrière voor de automobilist is dat deze
zich niet tussen woonbuurten onderling kan verplaatsen, maar eerst terug moet rijden naar
de ringweg om vanuit daar iets verderop de andere wijk in te prikken.
Een ideaal beeld voor Amsterdam is, mede vanuit verkeersveiligheid, het scheiden van
alle verkeersmodaliteiten maar daar is in een oude stad als Amsterdam te weinig ruimte
voor. Bovendien zou je daardoor de stad uit zijn verband trekken en er ontstaat een model
van een maakbare stad waar alles een eigen plek moet krijgen. In de modernistische
stedenbouw van vorige eeuw was dit juist een belangrijk uitgangspunt. Kijk maar naar
Lelystad waar er in de oudere delen van de stad ingezet is op een totale scheiding van
alle verkeersmodaliteiten. Langzaam verkeer heeft een geheel eigen netwerk en
conflicteert alleen op het woonerf met de auto. Daarbuiten fiets je door middel van
tientallen fietsbruggen over de brede autodreven van de stad. Uit oogpunt van
verkeersveiligheid is dit een groot pluspunt maar de sociale veiligheid en de samenhang
van een stad komt hierdoor in het gevaar.
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Het netwerk van openbaar zou fijnmaziger moeten, nog sneller en nog frequenter om echt
met de auto te concurreren. Het nadeel van een fijnmazig netwerk is dat de totale
reissnelheid vertraagd omdat de haltedichtheid dan hoger is en dat er daardoor vaker
gestopt moet worden. Een netwerk openbaar vervoer in een dynamische stad als
Amsterdam heeft een hoge frequentie nodig. Bij het verhogen van de frequentie zou je
kunnen korten op de hoeveelheid materieel per rit. Wel om de 2 minuten een tram maar
dan een tram in kleinere samenstelling. Personele kosten zijn tegen die tijd niet meer
nodig omdat trams en metroʼs straks allemaal onbemand rondrijden. Soms sta je hier in
Amsterdam op de metrohalte 10 minuten op de metro te wachten. In een stad als
Amsterdam met een eigen metronetwerk mag dit niet. Een paar jaar geleden was ik in
Moskou en daar rijden de metroʼs stipt om de anderhalve minuut. Dit is hier zelfs zo stipt
dat er op elk station een aftelklok hangt, maar het werkt wel en het is betrouwbaar.
Goederentransport in Amsterdam
Winkels, horeca en andere functies in de stad moeten geregeld voorzien worden van
voorraad en dat gebeurd nu meestal met vrachtautoʼs en bestelbusjes die een hoop
overlast veroorzaken. Amsterdam heeft de beschikking van een tramnetwerk dat veel
intensiever gebruikt kan worden en zowaar verder uitgebreid. Er was ooit sprake van het
initiatief van de vrachttram. Waarom is dit nooit doorgezet? Aan de randen van de stad
maak je overslagpunten en via de vrachttram gaan de goederen verder de stad in. In
Utrecht heb je het mooie voorbeeld van de bierboot waar alle horeca aan de gracht door
middel van vrachtboten voorzien worden van producten. Als je op die manier een groot
deel van het vrachtverkeer kunt weren uit het centrum, dan scheelt dat een hoop
problemen in ruimte, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Er kan ook gedacht worden aan
vrachtvervoer per boot. Het grachtenwater in Amsterdam kan, naast het uitbaten van
rondvaarten voor toeristen, op die manier veel functioneler benut gaan worden.
Autoluwe woonbuurten en compacte stedenbouw
Een groot voordel van het bouwen van autoluwe woonbuurten is het feit dat er ruimte
bespaart wordt op de oorspronkelijke plek van de auto op straat. Aangezien Amsterdam
de komende jaren nog tienduizenden woningen moet bouwen om aan de vraag te
voldoen, moet je heel efficiënt met de schaarse ruimte in de stad omgaan. Het weghalen
van de auto uit het maaiveld scheelt enorm en draagt op die manier bij aan de
ontwikkeling van compacte stedenbouw. Wanneer alle 221.000 autoʼs in Amsterdam in
parkeergarages wordt weggestopt dan scheelt dit een ruimte die vergelijkbaar is met de
helft van het centrumgebied van Amsterdam.
Kleinschalige nieuwe woonbuurten in de stad moeten eigenlijk de voorwaarde meekrijgen
dat het parkeren binnen de eigen kavel opgelost moet worden en dan nog het liefst uit het
maaiveld. Het gevaar is echter dat mensen in deze woonbuurten vanuit hun auto
binnendoor direct hun woning betreden zonder gebruik te maken van het openbare
domein. De stad verliest hierdoor de dynamiek en levendigheid die het nu heeft.
Eindwoord
Tenslotte kan ik concluderen dat er genoeg aanleidingen zijn om het gebruik van de auto
in Amsterdam te verminderen. Niet alleen het gebruik van de auto maar ook door steeds
innovatievere maatregelen zullen luchtvervuiling en geluidsoverlast beperkter worden. Het
flexibele werken zorgt er voor dat drukke momenten in het verkeer zich meer verspreiden
over de dag en dat mensen meer thuiswerken. Deze trend scheelt straks weer in die
manier waarop de auto invloed uitoefent op de leefbaarheid van de stad. Nieuwe autoluwe
woonbuurten zorgen er voor dat kinderen in de toekomst weer veilig op straat kunnen
spelen en dat de auto in de openbare ruimte minder prominent aanwezig is.
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