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“Tijdens de twintigste eeuw werd de stedenbouw heruitgevonden voor

een geëmancipeerde wereld waar iedereen volwaardig in de maatschappij zou participeren.

Hoewel deze nieuwe stedenbouwkundige taak sindsdien niet meer ontkend kan worden, is ze juist

door die ontvoogde wereld flink teruggeschroefd en wordt ze in bepaalde kringen dan maar

denigrerend als utopisch bestempeld en als onhaalbaar afgedaan, ook al is de gemaakte wereld

dikwijls op zogezegd onuitvoerbare droombeelden gebouwd. Zo werd Amerika immers ontdekt,

 werden de V.S. gemaakt en zijn de Amerikanen ook nog op de maan geland.”

Luc Deleu, Urbi et Orbi
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Inleiding

Aanleiding
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) streeft naar een gedeconcentreerde bundeling van

activiteiten.1 Dit ontwikkelingsconcept moet de uitwaaiering van allerhande hoogdynamische (en dus

ook verkeersgenererende functies) in het buitengebied tegengaan.

In 1997, het jaar waarin het RSV van kracht werd, vond dit concept algemene bijval. Acht jaar later lijkt

de haalbaarheid van dit concept steeds meer op - tot op heden vooral impliciet - scepticisme te worden

onthaald. De aandacht voor de herwaardering van de stadscentra blijft bestaan, maar op basis van de

feitelijke verstrooide toestand komen ruimteclaims buiten de stedelijke gebieden voor bepaalde hoog-

dynamische en verkeersgenererende activiteiten (in het bijzonder wonen en recreatie) langzaam weer

uit de taboesfeer. Het Vlaamse ruimtelijke systeem wordt steeds meer als een de facto netwerkstruc-

tuur beschouwd, en de steden steeds minder als centrale plaatsen maar wel als rastersteden.2

Aan de basis hiervan ligt de vaststelling dat de toenemende welvaart in de genetwerkte urbane omge-

ving van Vlaanderen blijkbaar resulteert in een vraag naar meer persoonlijke ruimte, en dat de laagdy-

namische open-ruimtefuncties (landbouw, natuur) economisch machteloos staan tegen andere bie-

ders. Door een mobiliteitsbril bekeken is het belangrijkste gevolg van deze ontwikkelingen een steeds

toenemende (latente vraag naar) automobiliteit. Een zeer strikt ruimtelijk beleid zou deze evolutie wel

onder controle kunnen houden, maar enkel mits daar een voldoende groot bestuurlijk en maatschap-

pelijk draagvlak voor bestaat.

Tegenover deze evoluerende inzichten in de ruimtelijke ordening staat de steeds toenemende mobili-

teitsproblematiek, die de inzichten in en de visie op de aanpak van de verkeersproblematiek uit 1997

sindsdien alleen maar meer draagvlak heeft doen vinden. De zware investeringen in mobiliteitsplan-

ning, openbaar vervoer, verkeersveilige infrastructuur en flankerende maatregelen lijken blijvers te zijn

en worden nauwelijks bekritiseerd.

Onafhankelijk van de wijzigende inzichten op de verhouding tussen stad en platteland wordt in 2005

echter onverminderd gepropageerd dat ook, en misschien wel vooral, de ruimtelijke ordening haar taak

te vervullen heeft in de beheersing van de automobiliteit. In de publieke perceptie worden de alterna-

tieven namelijk steeds schaarser: de opwaardering van de openbaar-vervoersystemen zal stilaan te-

gen budgettaire en duurzaamheidsgrenzen botsen terwijl het aantal bereikte (en - ruimtelijk gezien -

bereikbare) reizigers zal stagneren, de prijselasticiteit van de brandstofvraag lijkt lager te liggen dan

wat nodig is om via aanvaardbare prijszettingen het autogebruik te beïnvloeden, rekeningrijden wordt

in heel wat kringen als weinig democratisch noodscenario beschouwd en houdt zelfs het gevaar in

averechts te werken doordat het de suburbanisatie kan aanmoedigen, fietsverkeer is slechts ten dele

een alternatief en wordt slechts zeer geleidelijk aan veiliger, en tegen de enorme uitstoot van broei-

kasgassen door motorvoertuigen staat de technologie bijna machteloos.

                                                     
1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - gecoördineerde versie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AROHM - afdeling

Ruimtelijke Planning, Brussel, 1997/2004, p. 321.
2 BOUDRY L. et al. (red.), De eeuw van de stad - Witboek - Over Stadrepublieken en rastersteden, Ministerie van de Vlaam-

se Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Brussel, 2003, p. 155-157.
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Opzet
Het is de bedoeling om binnen deze scriptie te onderzoeken in welke mate een aantal visionaire ste-

denbouwkundige ontwerpen een bijdrage kunnen leveren aan het mobiliteitsdebat. Aan de hand van

een aantal criteria, afkomstig uit bronnen die zowel empirisch als theoretisch onderzoek omvatten,

wordt afgetoetst in hoeverre in deze ontwerpen een bijdrage voor een duurzamere ontwikkeling van de

mobiliteit schuilt.

Deze benadering moet eveneens toelaten om na te gaan in hoeverre de ordening van de stedelijke

ruimte al of niet in staat is om duurzame oplossingen te bieden voor het mobiliteitsprobleem, en in

welke mate deze hoop - die zeer levend is - gegrond is.

Het is niet de bedoeling om deze benadering los te koppelen van de bestaande beleidscontext in

Vlaanderen, specifieker binnen de Vlaamse Ruit. Er zal dan ook teruggekoppeld worden naar de doel-

stellingen en concepten zoals die gehanteerd worden in de van toepassing zijnde Vlaamse beleids-

plannen, zijnde het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Het is evenmin de bedoeling om visionaire ontwikkelingsstrategieën voor de “ideale stad” als oplossing

voor de mobiliteitsproblematiek naar voor te schuiven. Het is wel zaak na te gaan in hoeverre uit deze

ontwerpen lessen kunnen getrokken worden naar een toekomstige duurzame ruimtelijke ontwikkeling

toe, waarbij de focus op het aspect duurzame mobiliteit gericht wordt.

Werkwijze
In een eerste hoofdstuk worden een aantal bronnen gescreend op relevante gelegde verbanden tus-

sen ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit. Er wordt geen uitputtende analyse gemaakt, wel

wordt gericht gezocht naar elementen die in het ontwerpend onderzoek als aanknopingspunt zouden

kunnen dienen, waarbij steeds het streven naar duurzaamheid vooropgesteld wordt.

In een volgend hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal eerder abstracte planologische concepten

voor stedelijke ontwikkelingen die in de recente geschiedenis werden geponeerd, en die duidelijk ten

dele geïnspireerd zijn door een theoretische benadering van de vervoersproblematiek. Voorbeelden

hiervan zijn de compacte stad, de gebundelde deconcentratie of gedeconcentreerde bundeling, en de

corridor.

Tot slot wordt ingegaan op enkele ontwerpoefeningen, die vanuit een architecturaal-

stedenbouwkundige benadering oplossingen willen aanreiken. Door hun concrete verschijningsvorm

worden deze ontwerpen tegenwoordig als utopische en onrealistische denkbeelden beschouwd, die

typisch deel uitmaken van een voorbijgestreefde functionalistische visie. Voorbeelden van dergelijke

oefeningen - de één al meer theoretisch dan de ander - zijn een aantal ontwerpen van Arturo Soria y

Mata, Nikolaj Alexander Miljutin, Le Corbusier, en dichter bij huis Julien Schillemans en Renaat Braem.

Nochtans blijken dergelijke ontwerpoefeningen niet uitgestorven te zijn met de teloorgang van de func-

tionalistische traditie, getuige onder meer de Onaangepaste Stad van de Vlaamse architect Luc Deleu.

Het utopisch karakter van deze ontwerpen doet geenszins af aan hun ambitie om een rol te spelen in

en oplossingsrichtingen aan te reiken aan het maatschappelijk debat, wat dan ook rechtvaardigt ze op

te nemen in een discours over optimalisatie van stedelijke ontwikkelingen. Een centrale vraag die zich

zal stellen bij de beoordeling van de architecturale benaderingen en concepten, is die naar de rol die
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de stad kan of moet spelen binnen de context van een post-industriële duurzame ontwikkeling en het

complex van verplaatsingspatronen die deze evolutie met zich meebrengt. Ook hier is het de bedoeling

om eerder een screening dan een uitputtende analyse te maken.

Doorheen het hele verhaal wordt telkens geprobeerd een verband te leggen met een aantal beleids-

doelstellingen zoals die opgenomen zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteits-

plan Vlaanderen, zowel confronterend als evaluerend.



10



11

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en
mobiliteit: “klassieke” benadering

Doelstelling: duurzame mobiliteit
De centrale doelstelling die we in wat volgt voor ogen houden is de ontwikkeling van een meer duur-

zame vorm van mobiliteit.

“Duurzame mobiliteit” is echter steeds meer een containerbegrip geworden, dat afhankelijk van de

invalshoek anders ingevuld wordt. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen bijvoorbeeld formuleert het ontwik-

kelen van een duurzame mobiliteit als het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, ver-

keersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu- en natuurkwaliteit. Wanneer we teruggrijpen naar de

definitie van “duurzame ontwikkeling”, zoals in 1987 vastgesteld in het zogenaamde Brundtlandrapport

(uitgebracht door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling), dan gaat om een “ontwikkeling

die beantwoordt aan de behoeften van vandaag zonder de capaciteit van de toekomstige generaties

om hun eigen behoeften in te vullen, in gevaar te brengen.”3 De OESO geeft dan weer volgende defini-

tie: “Duurzame mobiliteit vormt geen gevaar voor de volksgezondheid of voor de ecosystemen, terwijl

het toch voldoet aan de vraag tot ‘bereikbaarheid’. Hierbij is het verbruik aan hernieuwbare energie-

bronnen kleiner dan hun regeneratiesnelheid en het verbruik aan uitputbare energiebronnen kleiner

dan de ontwikkeling van hernieuwbare substituten.”4

Gezien het eerder abstract karakter van voorliggende scriptie, zouden wij het begrip “duurzame mobi-

liteit” hier zelf willen invullen als een op lange termijn na te streven vorm van mobiliteit die:

•  individueel en op een democratische wijze toegankelijk is; deze toegankelijkheid zou voor brede

lagen van de bevolking (ook jongeren, bejaarden, mindervaliden,...) vergelijkbaar moeten zijn met

de toegankelijkheid tot het vervoersysteem die de gemiddelde werkende middenklasse in het

Vlaanderen van het begin van de 21e eeuw ervaart - dit zonder “overbodige” verplaatsingen aan te

moedigen

•  alle hoogdynamische functies (waaronder wonen, werken, onderwijs en intensieve vormen van

vrijetijdsbesteding) vlot en op een vergelijkbare manier bereikbaar maakt en het functioneren van

het economisch systeem ondersteunt

•  verkeers- en sociaal veilig is

•  de draagkracht van het leefmilieu (zowel mens als natuur) respecteert; dus energieneutraal, emis-

sievrij, geruisloos en zo min mogelijk versnipperend

Om de hanteerbaarheid van het begrip “duurzame mobiliteit” te vergroten wanneer we ingaan op meer

specifiek gedefinieerde problematieken kunnen we gebruik maken van een benaderende indicator

(een “proxy”). Onder meer Newman & Kenworthy5 doen dit door voor een bepaalde regio (stad) het

                                                     
3 Op weg naar duurzame ontwikkeling? - Samenvatting van het Federale Rapport inzake duurzame ontwikkeling, Federaal

Planbureau, Brussel, 1999, p. 8.
4 Mobiliteitsplan Vlaanderen - ontwerp, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, LIN - Mobiliteitscel, juni 2001, p. 287.
5 NEWMAN P., KENWORTHY J., Cities and automobile dependence. A sourcebook, Gower, Aldershot, 1989.
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jaarlijks energieverbruik voor vervoer per persoon te berekenen. Het spreekt vanzelf dat de benade-

rende methode van Newman & Kenworthy slechts kan gebruikt worden met inachtname van volgende

accentverschuivingen ten opzichte van - hier als voorbeeld genoemd - de doelstellingen van het Mobi-

liteitsplan Vlaanderen (dat overigens op zich weinig ambitieus is inzake energiedoelstellingen):

•  het accent ligt hier sterk op de milieukwaliteit: een lager energieverbruik impliceert lagere emissie-

waarden en een minder snel verbruik van fossiele energievoorraden

•  een lager energieverbruik impliceert onder meer een groter aandeel openbaar vervoer, waardoor

de toegankelijkheid van het vervoersysteem meer geëgaliseerd wordt (jongeren, ouderen, gehan-

dicapten, minder begoeden...)

•  een lager energieverbruik impliceert een verhoogde veiligheid door de reductie van het aantal au-

tokilometers

•  een lager energieverbruik impliceert echter niet noodzakelijk een betere bereikbaarheid; door een

aangepaste ruimtelijke ontwikkeling is het echter wel mogelijk om de bereikbaarheid van bepaalde

gebieden significant te verbeteren terwijl het aantal autokilometers wordt gereduceerd - dit is ech-

ter noch een ruimtelijk uniform effect noch een automatisme

In wat volgt wordt er - waar mogelijk en van toepassing - zoveel mogelijk gerefereerd naar de context

van de Vlaamse Ruit als “setting”.

Onderzoek: ruimtelijke structuur en mobiliteit

Empirisch onderzoek door Newman & Kenworthy
Het is bijzonder moeilijk om inzicht te krijgen in de relatie die bestaat tussen het verplaatsingspatroon

(en specifieker: het autoverkeer) en de ruimtelijke structuur van een stad. Eén van de meest uitgebrei-

de onderzoeken ter zake werd in de jaren 1980 uitgevoerd door de Australiërs Newman & Kenworthy.

Zij vergeleken tweeëndertig wereldsteden (tien Amerikaanse, vijf Australische, een Canadese (Toron-

to), twaalf Europese (waaronder Brussel), drie Aziatische (Tokio, Singapore en Hong Kong) en één

Russische (Moskou, dat slechts ten dele werd meegenomen in het onderzoek)). De belangrijkste pa-

rameter, die als duurzaamheidsindicator werd gebruikt, was het energieverbruik voor vervoer per per-

soon. De correlatie met een aantal andere parameters werd nagegaan.

Per parameter wordt hieronder een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies. De gegevens

werden zo objectief mogelijk geregistreerd, over de interpretatie bestaan echter uiteenlopende visies.

We focussen hier op die parameters, gevolgtrekkingen en discussiepunten die in het bijzonder van

belang zijn voor de ruimtelijke ordening van een stedelijke omgeving. Andere gevolgtrekkingen worden

zijdelings vermeld.

Opgemerkt moet worden dat de conclusies van Newman & Kenworthy - en in het bijzonder die conclu-

sies die overeenkomen met wat ook intuïtief aangevoeld kan worden - sinds lang gemeengoed zijn

onder verkeers- en ruimtelijke planners en beleidsverantwoordelijken. Toch is het niet slecht om een

aantal nuances en discussiepunten hier nog eens van onder het stof te halen.

Brandstofverbruik

Het geregistreerde energieverbruik, uitgedrukt in megajoule per persoon, lag anno 1980 in de Ameri-
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kaanse steden twee keer zo hoog als in Toronto, vier keer zo hoog als in de Europese steden, tien

keer zo hoog als in de Aziatische steden en liefst honderdvijftig keer zo hoog als in Moskou.

Een op basis van de efficiëntie (het aantal kilometers dat door een wagen met één liter brandstof kan

worden afgelegd, afhankelijk van de voertuigefficiëntie en de efficiëntie/gemiddelde snelheid van het

plaatselijke autoverkeerssyteem) doorgevoerde nivellering van de gegevens over het brandstofverbruik

verandert weinig aan deze verhoudingen. Europese en Aziatische wagens mogen dan wel zuiniger zijn,

de lagere gemiddelde snelheden in de Europese en Aziatische steden vlakken dit efficiëntieverschil

weer uit.

Het geval Moskou is atypisch, in die zin dat er in 1980 slechts twintig privé-personenwagens per dui-

zend inwoners waren, en dat de politieke sturing in de richting van het collectief vervoer hier zeer sterk

aanwezig was. Niettemin is het opmerkelijk dat een grote, relatief moderne stad kon functioneren ter-

wijl er nauwelijks benzine of diesel werd verbruikt.

Modal split

Er werd een sterk uiteenlopende modal split genoteerd. Amerikaanse steden als Houston, Phoenix en

Detroit kennen een openbaar-vervoergebruik van minder dan 1% (gerekend in reizigerskilometers).

Enkel Amerikaanse steden die over een adequaat spoorsysteem beschikken slagen erin om dit per-

centage te laten opklimmen naar 7 à 8% (San Francisco en Chicago), en tot 14% in New York. Het

aandeel voetgangers en fietsers ligt hoger in die steden met een hoog aandeel spoorgebonden open-

baar-vervoergebruik (6 à 8%, tot 10% in Boston). In Canada en Australië werden vergelijkbare patro-

nen opgetekend.

In Europese steden haalt het openbaar vervoer 25%, en het voetgangers- en fietsverkeer 21%. Dit

stijgt in de Aziatische steden tot 64% openbaar-vervoergebruik en 25% voetgangers en fietsers. Ook

hier zijn spoorgebonden systemen (trein, tram, metro, light-rail) zeer belangrijk: in Tokio worden 95%

van de reizigerskilometers met het openbaar vervoer per spoor afgelegd.

Openbaar vervoer

Het beschikbaar aanbod aan openbaar vervoer in Amerikaanse steden (in voertuigkilometers per per-

soon uitgedrukt) bedraagt iets meer dan de helft van dat in Australische steden, iets meer dan een

derde van dat in Europese steden en iets meer dan een kwart van dat in Aziatische steden. Het aan-

geboden openbaar vervoer wordt in Azië bijna zes keer meer gebruikt dan in de USA. De andere ste-

den bevinden zich hier tussenin.

Autobezit

In Aziatische steden bevinden zich slechts 160 wagens per 1000 inwoners; in Europa zijn dat er 375 en

in de USA 656.

Wegen en parkeergelegenheid

Amerikaanse steden bieden drie tot vier keer zoveel meter openbare weg per persoon aan dan de

Europese steden, en zeven tot negen keer meer dan de Aziatische steden. Amerikaanse steden voor-

zien bijna dubbel zoveel parkeerplaatsen in het centraal zakendistrict dan Europese steden, en zes

keer meer dan de Aziatische steden.
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Congestie en tijdsbesteding

De gemiddelde snelheid die personenwagens bereiken bedraagt 43 km/u in de Amerikaanse steden,

44 km/u in de Australische, en daalt over 30 km/u (Europese steden) naar 24 km/u (Aziatische ste-

den). De snelheid van bussen ligt uiteraard een stuk lager en houdt relatief gelijke tred met die van het

autoverkeer (van 23 tot 15 km/u). De gemiddelde snelheid van het spoorvervoer bevindt zich vrij con-

stant op 40 tot 45 km/u. Hieruit kan wellicht geconcludeerd worden dat het openbaar busvervoer, met

haar - ongeacht de omstandigheden - reële maximumsnelheid van zo’n 25 km/u, wat snelheid betreft

nergens ter wereld de concurrentie met het autoverkeer kan aangaan. Spoorgebonden systemen kun-

nen dit echter wel, en dit in toenemende mate naarmate het autoverkeer minder vlot verloopt.

Het jaarlijks aantal reizigersuren (auto en openbaar vervoer) varieert van 310 (Amerikaanse steden),

over 235 (Europese steden) naar 203 (Aziatische steden). Voetgangers- en fietsverkeer werden hier

niet geteld, wat mogelijk een verklaring inhoudt voor de afwijking die hier vastgesteld wordt ten op-

zichte van de wet van de constante tijdsbudgetten (zie verder).

Dichtheid

Om de dichtheid (aantal bewoners en jobs per hectare) van de globale stad, stadscentrum, binnenstad

en periferie, alsook de spreiding van bewoners en werkplaatsen te kunnen bepalen, moesten per stad

verschillende ruimtelijke sectoren worden beschouwd. Door de sterk verschillende ruimtelijke structuur

van de verschillende types van steden is dit geen gemakkelijke zaak, waar dan ook enige discussie

rond kan bestaan.

Vastgesteld werd dat de globale dichtheid van de Europese steden ruim een viervoud is van die van de

Amerikaanse, terwijl de Aziatische steden ruim tien keer denser zijn. Uitschieters in beide richtingen

zijn Houston (globaal 9 bewoners en 6 jobs per ha) en Hong Kong (met 293 bewoners en 110 jobs per

ha wellicht de meest geconcentreerde stad ter wereld). De Amerikaanse steden die een sterkere histo-

rische structuur bezitten (New York, Chicago, Washington) zijn merkelijk denser dan de nieuwere ste-

den.

Wanneer naar de dichtheid van het stadscentrum wordt gekeken, valt het op dat de Amerikaanse (en

in iets mindere mate Australische) steden centra bezitten met zeer hoge werkgelegenheidsconcentra-

ties, maar met relatief weinig tot zeer weinig bewoners (500 jobs/ha, tegen 54 bewoners/ha). De Euro-

pese en Aziatisch steden vertonen hier veel meer evenwicht en vertonen dan ook een minder scherp

profiel voor wat betreft jobdichtheid (resp. 362 en 692 jobs/ha en 92 en 149 bewoners/ha).

Voor wat betreft de dichtheid van de binnenstad werden gelijkaardige verhoudingen vastgesteld als

voor de globale stad. De oudere binnensteden van sommige Amerikaanse (New York, Washington,

Chicago, Boston,...) en Australische (Sydney) steden vertonen hierin echter een sterke gelijkenis met

de Europese steden.

De periferie van Europese steden is ook tot vier keer denser dan die van de Amerikaanse, terwijl de

“periferie” van Hong Kong hogere dichtheden vertoont dan sommige Amerikaanse stadscentra.

Ook de spreiding van de dichtheid van bevolking en werkgelegenheid is een relevante parameter. De

Amerikaanse steden vertonen een zeer beperkte centralisatie inzake wonen, waarbij nauwelijks 0,3 %

van de bevolking in het centraal zakendistrict woont. In de Europese steden woont 3 tot 10% van de

bevolking in het centraal zakendistrict. De Aziatische steden zitten daar tussenin. Wanneer we naar

het volledige stadscentrum kijken, is het patroon gelijkaardig maar meer genuanceerd, en woont tus-
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sen de 16% (Australische steden) en 42% van de stedelijke bevolking in het centrum. Wanneer we

naar de werkgelegenheid kijken, is het patroon gelijkaardig, met dien verstande dat jobs overal veel

sterker geconcentreerd zijn dan bewoning (36% in het stadscentrum voor Amerikaanse steden - die

nochtans de hoogste kantoortorens bezitten, 60% bij de Europese en 65 % voor de Aziatische steden).

FIGUUR 1: STEDELIJKE DICHTHEID VERSUS BRANDSTOFVERBRUIK PER HOOFD, GECORRIGEERD OP BASIS VAN
VOERTUIGEFFICIËNTIE

Interpretaties en aanvullingen door Newman & Kenworthy
Op basis van de voorgaande gegevens legden Newman & Kenworthy in 1989 volgende verbanden:

•  Er is een sterk negatieve correlatie tussen brandstofverbruik (equivalent gesteld met autogebruik)

en alle dichtheidsparameters, behalve met de dichtheid aan jobs in het stadscentrum. Op basis

van grafische voorstellingen van het verband stelt men dat er een drempelwaarde van 30 à 40 be-

woners/ha (gemiddeld genomen voor het hele stedelijk gebied) bestaat, die een harde randvoor-

waarde vormt om een significante reductie van het brandstofverbruik te kunnen realiseren.
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•  Zoals te verwachten uit het eerste gelegde verband, bestaat er een sterk positief verband tussen

alle dichtheidsparameters - behalve de dichtheid aan jobs in het stadscentrum - en alle openbaar-

vervoerparameters (aantal reizigerskilometers, aandeel reizigerskilometers in de modal split, aan-

bod aan openbaar vervoer per persoon, aantal ritten per persoon en aandeel werknemers die met

het openbaar vervoer gaan werken). De correlatie is er ook met het aandeel voetgangers en fiet-

sers in het woon-werkverkeer én (maar dan negatief) met het wagenbezit. Dat de dichtheid van

jobs in het centrum niet echt speelt, ligt wellicht aan het feit dat de leefbaarheid en het efficiënt ge-

bruik van een openbaar-vervoersysteem reeds gegarandeerd is als een belangrijk aandeel van de

jobs zich in het stadscentrum bevinden, waarbij plaatselijke extra hoge concentraties van minder

groot belang zijn.

•  Er is een sterke positieve correlatie tussen het aanbod aan weginfrastructuur en parkeergelegen-

heid in het stadscentrum en alle parameters die aan het autogebruik zijn gekoppeld. Er is even-

zeer een sterke correlatie tussen het aanbod aan spoorinfrastructuur en de parameters die met

brandstofverbruik en wagengebruik te maken hebben.

•  Er lijkt een negatieve correlatie te bestaan tussen zowel het aantal bestede reizigersuren als het

autogebruik per persoon en de congestiegraad van de stad. Met andere woorden: een betere

doorstroming van het autoverkeer heeft als voornaamste resultaat dat mensen meer tijd in auto’s

doorbrengen, en wellicht zelfs langer onderweg zijn. Newman & Kenworthy concluderen dat het

bestrijden van files - althans door infrastructurele of ruimtelijke maatregelen - voor het globale ste-

delijke systeem dan ook geen enkel positief effect oplevert, en dat het positief milieu-effect van vlot

stromend verkeer slechts schijn is.

De samenvattende conclusies van Newman & Kenworthy (1989) geven aan dat, als een stad minder

auto- en brandstofafhankelijk wil worden, ze de intensiteit van haar landgebruik moet verhogen, de

oriëntatie van de transportinfrastructuur moet ombuigen naar de alternatieve modi (specifiek spoor- en

aansluitend voetgangers- en fietsinfrastructuur), hoge-snelheids-verkeersstromen moet beteugelen,

sterker moet centraliseren (in centra en subcentra) en de performantie van het openbaar vervoer moet

verhogen. Deze voorstellen zijn sterk gericht op ruimtelijke en infrastructurele maatregelen. Een kwan-

tificering wordt in onderstaande tabel gegeven, en illustreert de theoretisch zeer sterk aanwezige -

empirisch vastgestelde - potenties.
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FIGUUR 2: KWANTIFICERING VAN OPTREDENDE WIJZIGINGEN IN HET BRANDSTOFVERBRUIK BIJ EEN EVOLUTIE
VAN VERSCHILLENDE FACTOREN VAN DE HOOGSTE NAAR DE LAAGSTE OPGETEKENDE AUTO-AFHANKELIJKHEID

In 1999 maakten Newman & Kenworthy in een nieuwe publicatie6 een actualisatie van hun bevindin-

gen, onder meer op basis van een aantal bijkomende gegevens voor steden die voorheen niet in het

onderzoek betrokken waren (onder meer een aantal hoofdsteden van in ontwikkeling zijnde Aziatische

landen, zoals Kuala Lumpur, Bangkok, Seoul, Jakarta, Manila en Surabaya). Een interessante nieuwe

vaststelling die wordt gemaakt, en enigszins ingaat tegen de heersende opvattingen, is het ontbreken

van een correlatie tussen welvaart en autogebruik of brandstofverbruik. Vooral bij de Aziatische steden

zijn de gegevens duidelijk: de welvaart in de rijke Aziatische steden bedraagt ruim een viervoud van

dat van de overige onderzochte steden in Azië, terwijl er per inwoner 20% minder gebruik gemaakt

wordt van de auto. Een extreem geval is Kuala Lumpur, dat een gemiddeld autogebruik kent van 2,7

keer dat van de rijke Aziatische steden, terwijl het slechts 19% van hun welvaart kent. Een ander op-

merkelijk fenomeen is te vinden in de inkomsten van het openbaar vervoer, die in de rijke Aziatische

steden voor een ruime winstmarge van 19% zorgen, terwijl de laagste kostendekking voorkomt in de

Amerikaanse steden (waar slechts 35% van de kosten wordt gedekt door ticketverkoop). In de Euro-

                                                     
6 NEWMAN P., KENWORTHY J., Sustainability and cities: overcoming automobile dependence, Island Press, Washington

DC, 1999.
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pese steden bedraagt de kostendekking 54%, waarbij steden met een sterk prijsbeleid als Brussel

(27%) en Stockholm (33%) dit getal naar beneden beïnvloeden en Londen (sinds de regering-Thatcher

nagenoeg kostendekkend) naar boven.

In hun publicatie van 1999 geven Newman & Kenworthy ook hun visie op toekomstige stedelijke ont-

wikkelingen, waarbij de nadruk gelegd wordt op het revitaliseren van de binnenstad, het concentreren

van ontwikkelingen rond bestaande railsystemen, het ontmoedigen van verdere spreiding van functies

door een sterk ruimtelijk beleid en door geen nieuwe wegen meer te bouwen, en het uitbreiden van

spoorinfrastructuur naar slecht bediende voorsteden (waar dan weer ontwikkelingen mogelijk zijn rond

de stations). Daarbij moeten de achterliggende doelstellingen steeds zijn: verdichting en vermengen

van functies.

Kritiek op en ondersteuning van Newman & Kenworthy
Zoals verder nog zal blijken, zijn de conclusies van Newman & Kenworthy vrij goed doorgedrongen in

de vakwereld van de hedendaagse ruimtelijke en mobiliteitsplanning, en daarmee in een aantal in

zwang zijnde ruimtelijke beleidsconcepten. Niettemin werd de (algemene) geldigheid van de conclu-

sies, het sterk ruimtelijk accent dat door Newman & Kenworthy wordt gelegd en vooral de bruikbaar-

heid in beleidsmaatregelen meer dan eens in vraag gesteld. Het is dan ook nuttig om hier enige dui-

ding rond te geven.

Omvang van de stad

Een niet te verwaarlozen element, waar Newman & Kenworthy nauwelijks aandacht aan besteden, is

de omvang van de stad. De vraag kan inderdaad gesteld worden in hoeverre hun bevindingen van

toepassing zijn op kleine steden, op satellietstructuren, op stedelijke netwerken of op zeer grote ag-

glomeraties.

Breheny geeft met zijn berekeningen aan dat de grotere Britse agglomeraties (behalve Londen) per

hoofd een derde minder transportenergie verbruiken dan gemiddeld, en dat de kleinste nederzettingen

een derde meer gebruiken dan gemiddeld. Op basis van gegevens van de Britse National Travel Sur-

vey (1985-1986) wordt echter aangetoond dat in Groot-Brittannië niet het verkeer in de Londense ag-

glomeratie het minst brandstof per hoofd verbruikt, maar wel dat in de andere Britse steden (gemiddeld

gerekend, voor de steden vanaf 25000 inwoners). Het verschil met Londen is niet indrukwekkend

(minder dan 3%), maar geeft wel aan dat agglomeratievoordelen in termen van brandstofverbruik ein-

dig en beperkt zijn.7

Banister gebruikt dezelfde gegevensreeksen om aan te tonen dat ook kleine, geconcentreerde stadjes,

die een hoge graad van zelfvoorziening kennen, zich niet te ver van een grotere stad bevinden en hier

een goede spoorverbinding mee bezitten een relatief beperkt brandstofverbruik kennen. Banister geeft

het voorbeeld van het stadje Henley (10000 inwoners), waar toch nog sprake is van een meerverbruik

van een derde ten opzichte van de regionale steden. Afgelegen dorpen met weinig voorzieningen en

slecht openbaar vervoer verbruiken volgens Banister per persoon tot het drievoudige van regionale

steden.8

                                                     
7 BREHENY M., The Contradictions of the Compact City, in BREHENY M. (red.), Sustainable development and urban Form,

Pion Ltd., London, 1992, p. 147-148.
8 BANISTER D., Energy use, transport and settlement patterns, in BREHENY M. (red.), Sustainable development and urban
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Binnen het Europees onderzoeksproject SESAME werd een computermodel opgebouwd, gebaseerd

op uitgebreide gegevenssets van 40 Europese steden. De met dit model uitgevoerde simulaties wezen

uit dat steden die zich boven een drempel van 750000 inwoners situeren een dalend aandeel van het

autogebruik zouden kennen bij toenemende omvang. Beneden deze drempel is er een licht positieve

correlatie tussen het aandeel autogebruik en de omvang (aantal inwoners) van de stad.9 Deze resul-

taten zijn niet noodzakelijk in tegenspraak met Newman & Kenworthy, die enkel grote steden onder-

zochten. Banister stelt dat de gegevens van Newman & Kenworthy nauwelijks een verband aantonen

tussen de omvang van de onderzochte steden (zowel in termen van oppervlakte als in termen van

bevolking) en het brandstofverbruik. Er kan enkel een licht negatieve correlatie - met een zwakke sig-

nificantie - opgetekend worden.10

Verschillende bronnen lijken in de richting van het bestaan van een drempelwaarde te wijzen. Intuïtief

kunnen we het bestaan van deze drempel mogelijk als volgt verklaren:

•  Beneden de drempelwaarde nemen de afstanden toe met een toenemende omvang van de stad.

Door het uitgebreide aanbod aan bestemmingen, die gemiddeld verder weg liggen dan in een klei-

ne stad, worden de afstanden groter en worden ze minder vaak te voet of met de fiets afgelegd.

•  Beneden de drempelwaarde blijft de congestie binnen de perken, zodat substitutie van autogebruik

door openbaar vervoer nauwelijks voorkomt.

•  Beneden de drempelwaarde is de kritische massa om een hoogwaardig openbaar-vervoersysteem

- dat in snelheid concurrentieel is met het autoverkeer - operationeel te houden onvoldoende aan-

wezig (een redenering die ook door Wegener & Fürst11 gemaakt wordt). Kleine steden beschikken

in het beste geval over een degelijk busnetwerk, waarvan vastgesteld werd dat de commerciële

snelheid nergens ter wereld kan wedijveren met de snelheid van het autoverkeer.

Wellicht moet de optimale omvang van een stad in termen van brandstofverbruik dus eerder gezien

worden als een curve met twee pieken: een optimum voor kleine steden en een optimum voor grote

steden. Waar deze optima zich exact zullen bevinden, lijkt nergens onderzocht te zijn, en zal wellicht

sterk afhangen van de lokale situatie - waar opnieuw ook ruimtelijke elementen een rol zullen spelen.

In dit verband kunnen we - voor grote steden - opnieuw verwijzen naar Newman & Kenworthy, maar

ook naar Breheny, die een lans breken voor het creëren van urbane subcentra of suburbane centra

rond openbaar-vervoerknooppunten. Gerealiseerde typevoorbeelden hiervan zijn de stadsuitbreidingen

van Parijs en Stockholm. Voor kleine steden zal hier eerder het principe van de compacte stad, in

combinatie met een sterk aanbod aan voetgangers-, fiets- en openbaar-vervoervoorzieningen (regio-

naal spoor, aangevuld met bus) moeten gelden.

Dichtheidsdrempels

Studies die zich toespitsen op openbaar-vervoergebruik en ruimtegebruik treden Newman & Ken-

worthy dan weer bij inzake de erkenning van het bestaan van drempelwaarden voor dichtheden: Le-

vison & Kumar (1990) geven een waarde van 10000 bewoners per vierkante mijl (equivalent met 39

personen/ha). Smith (1984) stelt een significante stijging van het openbaar vervoergebruik vast bij een

                                                                                                                                                                     
Form, Pion Ltd., London, 1992, p. 168-171.

9 WEGENER F., FÜRST F., Land-Use Transport Interaction: State of the Art - Berichte aus dem Institut für Raumplanung 46,
Institut für Raumplanung, Dortmund, november 1999, p. 69.

10 BANISTER D., op. cit., p. 173.
11 WEGENER F., FÜRST F., op. cit., p. 36.
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toename van 7 naar 16 woningen per acre (ruwweg te schatten op 43 respectievelijk 100 bewoners

per ha). Andere studies wijzen uit dat het aanbod aan openbaar vervoer (bereikbaarheid van bestem-

mingen, frequentie, snelheid, comfort, betaalbaarheid) van groter belang is dan de densiteit op zich.12

In het licht van de discussie die rond de (ideale) omvang van de stad kan worden gevoerd, zijn deze

dichtheidsdrempels enkel relevant voor grote steden, waar een hoogwaardig openbaar-

vervoersysteem aanwezig is. In kleine steden zal de nabijheid, en dus de compactheid, waarschijnlijk

belangrijker zijn. Na te streven minimumdichtheden zullen dan sterker afhangen van de omvang (uit-

gedrukt in aantal inwoners) van de stad zelf.

Verplaatsingsafstand en -frequentie

Holz-Rau & Kutter (1995), Holz-Rau (1997), Klagermeier (1997) en Miller & Ibrahim (1998) stelden vast

dat residentiële dichtheden geen verband vertonen met in het bijzonder de afstanden die in het woon-

werkverkeer afgelegd worden. Verplaatsingen in de vrije tijd vertonen wel een zekere variatie, die

echter sterk zou samenhangen met het bestaan van sociale groepen die dan weer wel een segregatie

vertonen in wijken met sterk verschillende residentiële dichtheden. In geen enkele studie werd overi-

gens een verband vastgesteld tussen dichtheid en het aantal verplaatsingen per persoon.13

Transport and Road Research Laboratory stelde in 1981 vast dat het aandeel lange-

afstandspendelaars (> 20 km van het werk wonend) bij een zeer sterke concentratie van jobs sterk kan

oplopen (tot bijna 40% in de Londense City). In dergelijke gevallen zal een verdere verdichting (van

jobs) een negatieve invloed hebben op de verplaatsingsafstand per persoon.14 Dit is wellicht interpre-

teerbaar als verklaring voor het quasi ontbreken van een correlatie tussen de dichtheid aan jobs in het

stadscentrum en het brandstofverbruik, terwijl die correlatie wel bestaat voor de andere dichtheidspa-

rameters van Newman & Kenworthy. Hierbij kan opgemerkt worden dat deze vaststelling ook van toe-

passing is binnen de Vlaamse en Belgische context: door de sterke concentratie van jobs in het - uit-

stekend met het openbaar vervoer ontsloten - stadscentrum van Brussel bestaat er een zeer sterk

uitgesproken lange-afstandspendel. Ter illustratie: in 1991 werkte ten minste 5% van de actieve be-

roepsbevolking van Antwerpen, Brugge, Hasselt, een aantal kustgemeenten en bijna alle Henegouwse

en Naamse gemeenten in de Brusselse agglomeratie. Het aandeel openbaar vervoer in de modal split

voor deze jobs is hoog, maar op zijn minst een deel van de energiewinst tengevolge van de sterk naar

spoorvervoer georiënteerde modal split wordt verloren door de grote afstanden die deze pendelaars

dagelijks afleggen.15

Belang van het constante financieel reisbudget en reistijdbudget

Wegener & Fürst (1999) stellen de correlatie die Newman & Kenworthy leggen tussen brandstofver-

bruik en stedelijke densiteit niet expliciet in vraag, maar relativeren wel het belang dat eraan gehecht

wordt. Zij zetten, op basis van de gegevens van Newman & Kenworthy, het brandstofverbruik per per-

soon uit tegen de prijs van de brandstof (relatief ten opzichte van het inkomen per persoon in de be-

treffende stad) en stellen een - nog sterkere - negatieve correlatie vast. In één moeite verklaren We-

                                                     
12 WEGENER F., FÜRST F., op. cit., p. 33.
13 WEGENER F., FÜRST F., op. cit., p. 32.
14 IMMERS B., Ruimtelijke ordening als instrument voor duurzame mobiliteit - cursustekst en slides, Post-academische oplei-

ding verkeerskunde, maart 2003.
15 MERENNE B., VAN DER HAEGEN H., VAN HECKE E., België ruimtelijk doorgelicht, Gemeentekrediet van België en

DWTC, 1998, p. 130-132.
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gener & Fürst waarom Australische steden - die quasi even sterk uitgespreid zijn als de Amerikaanse

steden - toekomen met nauwelijks meer dan de helft van de brandstof per persoon als de Amerikaan-

se steden: relatief kosten benzine en diesel in Australië het dubbel als in de VS.16

Wegener & Fürst zien de ruimtelijke structuur dan ook als een randvoorwaarde die voldoende potenti-

eel moet aanbieden waarbinnen het autogebruik kan verminderen (pull-maatregel), en die vooral als

katalysator werkt voor de effecten van noodzakelijke prijsmaatregelen (push-maatregelen).

Meerdere bronnen geven aan dat - niettegenstaande de in economische termen uitgedrukte lage prijs-

elasticiteit van brandstof - de correlatie tussen brandstofverbruik en brandstofprijs sterker is dan elke

andere onderzochte correlatie (bijvoorbeeld met karakteristieken van de ruimtelijke structuur, zoals

dichtheid of centralisatie).

Behalve over een financieel reisbudget, beschikken mensen ook over een reistijdbudget.17 Tanner

suggereerde begin jaren 1960 dat mensen voor hun dagelijkse verplaatsingen een vergelijkbare uitga-

ve deden, ongeacht of ze in de stad of op het platteland woonden. Zahavi onderzocht dit fenomeen in

de jaren 1970 en noteerde dat verplaatsingen 3 tot 5% van het financiële budget uitmaakten bij huis-

houdens zonder auto, en 10 tot 15% bij huishoudens die over tenminste één wagen beschikten. Daar-

naast stelde hij ook een gemiddelde dagelijkse verplaatsingstijd van 1,1 uur per dag vast. Hupkes for-

muleerde in 1977 de zogenaamde BREVER-wet: de “wet van behoud van reistijd en verplaatsingen”.

Hupkes stelde vast dat in quasi alle door hem onderzochte landen (zowel geïndustrialiseerde als niet-

geïndustrialiseerde) mensen bereid zijn zich tussen 65 en 84 minuten per dag te verplaatsen, en dat ze

daarin tussen de 3,8 en 4,8 verplaatsingen maken. De gegevens van de Belgische volkstelling van

199118 alsook een VUB-onderzoek voor Vlaanderen uit 199919 lijken aan te geven dat België respec-

tievelijk Vlaanderen hier geen uitzondering op de regel vormen.

                                                     
16 WEGENER F., FÜRST F., op. cit., p. 32.
17 HOFMAN P., SMIT F., VAN HEESVELDE P., Het Primaat van de tijd - Een post-economische benadering - scriptie, Post-

academische opleiding verkeerskunde, januari 2003, p. 36-44.
18 MERENNE B., VAN DER HAEGEN H., VAN HECKE E., op. cit., p. 127-129.
19 HOFMAN P., SMIT F., VAN HEESVELDE P., op. cit., p. 39.
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FIGUUR 3: GEMIDDELDE TIJD BESTEED AAN VERPLAATSING PER PERSOON PER DAG, RELATIE TOT INKOMEN

De BREVER-wet heeft verregaande consequenties, die echter in de (onder meer hier besproken) lite-

ratuur niet steeds onderkend worden.20 De belangrijkste consequentie is dat het verhogen van de

doorstroomsnelheid (door bijvoorbeeld het voorzien van bijkomende infrastructuur, door het ruimtelijk

spreiden van functies, door het bestrijden van congestie met technologische middelen) automatisch zal

resulteren in een toename van de afgelegde afstanden. Dit wordt wel door Newman & Kenworthy,

veeleer dan door hun critici, erkend. Op basis van literatuurstudie en een gedetailleerde case study

van Perth stellen zij dat het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer er rechtstreeks voor

zorgt dat er meer autokilometers worden afgelegd (30% meer voor Perth wanneer de congestie door

infrastructurele maatregelen zou worden aangepakt), en dat algemeen geldt dat het door filebestrijding

geïnduceerd verkeer meer brandstof verbruikt en meer emissies veroorzaakt dan de files zelf. Dit geldt

uiteraard vooral voor congestiegevoelige, en dus vooral grote, steden.

Met de vaststelling van deze consequentie van de BREVER-wet begeven we ons op het ideologisch

geladen pad van het recht op mobiliteit. Tot waar draagt persoonlijke mobiliteit en ongelimiteerde be-

reikbaarheid bij aan het maatschappelijk welzijn? Volgens Immers21 moet bereikbaarheid gezien wor-

den als een voorwaarde voor economische groei én als voorwaarde voor de ontwikkeling van het indi-

vidu. Het individu zal inderdaad zowel economische als individuele ontplooiingsmotieven kennen, die

hem er toe aanzetten om binnen zijn reistijd- en financieel reisbudget zijn winsten te maximaliseren.

De combinatie van hogere snelheden met de BREVER-wet biedt het individu namelijk meer bestem-

mingen en dus meer mogelijkheden. De vraag is echter tot op welke hoogte dit voor de maatschappij

voordeel oplevert. Wellicht kan de berekening van de door een ongebreidelde mobiliteit veroorzaakte

externe kosten (en de aan de maatschappij veroorzaakte verliezen, uitgedrukt in aandelen van zowel

financieel reisbudget als reistijdbudget) deze discussie voeden.

                                                     
20 HOFMAN P., SMIT F., VAN HEESVELDE P., op. cit., p. 44.
21 IMMERS B., op. cit.
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Energieverbruik als duurzaamheidsparameter

Een voor de hand liggende kritiek werd geuit op de substitutie van duurzame ontwikkeling door een

eenvoudige parameter als de reductie van het brandstofverbruik. Het spreekt vanzelf dat een dergelij-

ke subsitutie nooit echt de bedoeling kan zijn. Levens-, woon- en meer algemeen ruimtelijke kwaliteit,

alsook het in stand houden van een gezond economisch systeem met voldoende werkgelegenheid zijn

voorbeelden van doelstellingen die evengoed deel uitmaken van een duurzame ontwikkeling. Er moet

dan ook voldoende nadruk gelegd worden op de verschillende ruimtelijke eisen die deze verschillende

doelstellingen stellen.

Relevantie voor het beleid

Over de mogelijkheid om adequate ruimtelijke beleidsconcepten te distilleren uit de besproken studies,

conclusies en stellingnames, is reeds heel wat geschreven. Een voorbeeld: Breheny berekende in

1994 dat, indien men de stedelijke decentralisatie en suburbanisatie in Groot-Brittannië in 1964 radi-

caal tot stilstand zou hebben gebracht, men sindsdien een jaarlijks minderverbruik van brandstof zou

gerealiseerd hebben van slechts 2 à 3 %. Een dergelijke besparing is even goed ogenblikkelijk te reali-

seren door de benzineprijs eenvoudig met 10% op te trekken. Breheny stelt dat het sop van mogelijk

draconische ruimtelijke beleidsmaatregelen de kool van de energiebesparing waarschijnlijk niet waard

is, maar concludeert vooral dat planningsconcepten die langzaam maar zeker gemeengoed zijn ge-

worden - in het bijzonder dat van de “compacte stad” - onvoldoende onderbouwd zijn.22

Ook in Vlaanderen en Nederland werd de veronderstelde relevantie voor het ruimtelijk beleid reeds

meermaals op scepticisme onthaald. We gaan hier in een volgend hoofdstuk verder op in.

Theoretisch onderzoek
Voorgaande beschouwingen sproten voort uit empirisch onderzoek. Daarnaast werden ook tal van

theoretisch modellen voorgesteld of onderzocht. Waar het theoretisch opbouwen van concepten voor

stedelijke ontwikkelingen tot voor kort een taak was van architecten en stedenbouwkundigen, waarbij

het resultaat pas na realisatie aan de verwachtingen kon getoetst worden, laten hedendaagse compu-

termodellen toe om - weliswaar binnen rigide afgebakende randvoorwaarden - simulaties te maken

van toekomstige ontwikkelingen.

Archetype van de Britse stad

Een interessant modelmatig onderzoek werd door Rickaby & de la Barra uitgevoerd met het hiertoe

ontwikkelde TRANUS-model. Zij ontwikkelden vijf verschillende ontwikkelingsmodellen, uitgaande van

een archetypische Britse stad van zo’n 100000 inwoners die te maken krijgt met een instroom van

25000 inwijkelingen van het omliggende platteland. De belangrijkste parameter voor monitoring was

ook hier het brandstofverbruik, waarbij naast het verbruik voor transport ook de potentiële besparing

door toenemend gebruik van warmtekrachtkoppeling of wijkverwarmingssystemen in aanmerking werd

genomen.23 Het gebruikte model werd gecalibreerd op basis van onderzoeksgegevens van twintig

                                                     
22 BREHENY M., Transport planning, energy and development: improving our understanding of the basic relationships, in

BANISTER D. (red.), Transport and urban development, E&FN Spon, London, 1995, p. 91.
23 RICKABY P.A., STEADMAN J.P., BARRETT M., Patterns of Land Use in English Towns: Implications for Energy Use and

Carbon Dioxide Emissions, in BREHENY M. (red.), Sustainable development and urban Form, Pion Ltd., London, 1992, p.
182-196.
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Britse steden met een inwonersaantal tussen de 50000 en de 150000. Het basisscenario bestaat uit

een concentrische stedelijk structuur met een kleine en een grote ringweg, met elkaar verbonden door

acht radiale steenwegen. De grote ringweg bezit een diameter van 9 kilometer en vormt de buiten-

grens van de stad. De bebouwing bevindt zich geconcentreerd in een cirkel met een diameter van zo’n

3,5 km en in corridors langs de steenwegen. Bij de berekening werden zowel op een stedelijke als op

een regionale schaal telkens vijf ontwikkelingsscenario’s beschouwd.

De modellen op het stedelijke schaalniveau werden als volgt opgebouwd:

•  een optie waar de bijkomende ontwikkelingen geconcentreerd worden door verdichting in vier van

de acht bestaande subcentra langs de radiale steenwegen, tegelijk wordt de capaciteit en het aan-

bod van zowel wegen als openbaar vervoer tussen stadscentrum en subcentra en tussen de subs-

centra onderling opgevoerd

•  een optie waar de bijkomende ontwikkelingen geconcentreerd worden door verdichting van de

structuur langs vier van de acht bestaande radiale steenwegen, zodat deze vier corridors versterkt

worden; de capaciteit en de bediening door het openbaar vervoer langs deze vier wegen wordt

verbeterd

•  een combinatie van beide vorige opties: coridorontwikkeling gecombineerd met subcentraontwik-

keling

•  een perifere ontwikkeling waarbij alle ruimte tussen de bestaande stedelijke structuur en de grote

ringweg wordt ingevuld met ontwikkelingen in lage dichtheden; onafhankelijk van de historische

radiale structuur ontwikkelen zich lokale centra en nieuwe verbindingen (zowel wegen als open-

baar vervoer) tussen deze lokale centra onderling en tussen deze lokale centra en het historisch

stadscentrum

•  de laatste optie voorziet in nieuwe ontwikkelingen met (vrij) hoge dichtheden, aansluitend bij de

bestaande structuur, en komt in feite neer op een gecontroleerde uitdijing van de stadskern

Het doorrekenen van de modellen op het stedelijke schaalnivau leverde teleurstellende resultaten op:

er werden nauwelijks variaties in het brandstofverbruik geregistreerd. Zoals verwacht scoort de vierde

ontwikkelingsoptie (spreiding van nieuwe ontwikkelingen in lage dichtheden) het slechtst, maar de

variatie wordt door Rickaby, Steadman & Barrett als niet significant beoordeeld.24 De auteurs verklaren

dit resultaat door te stellen dat geen van de ruimtelijke ontwikkelingsopties een significante beïnvloe-

ding van de congestie veroorzaakt. De omvang van de modelstad is te klein om een echte congestie-

problematiek met zich mee te brengen, zodat er - ongeacht de sturing van de ruimtelijke ontwikkelin-

gen en ongeacht de verbetering van het openbaar (bus)vervoer - geen significante modal shift op-

treedt. De resultaten van deze doorrekeningen laten echter geen uitspraak toe over het potentieel van

de voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingsopties als katalysator voor - bijvoorbeeld - een prijsbeleid.

                                                     
24 RICKABY P.A., STEADMAN J.P., BARRETT M., ibidem, p. 195.
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FIGUUR 4: ONTWIKKELINGSOPTIES VOOR EEN ARCHETYPE VAN DE BRITSE STAD

Op regionale schaal werden volgende ontwikkelingsscenario’s opgebouwd:

•  een optie die alle nieuwe ontwikkelingen in de bestaande centrale stad concentreert

•  de nieuwe ontwikkelingen worden in smalle corridors met hoge dichtheid langs de acht radiale

invalswegen geconcentreerd

•  alle nieuwe ontwikkelingen worden ondergebracht in acht nieuwe satellietsteden aan de rand van

de beschouwde regio, waaronder vier kleine en twee middelgrote stadjes

•  een optie waar nieuwe ontwikkelingen in hoge dichtheden geconcentreerd worden in lijnvorm langs

het netwerk van secundaire wegen

•  de laatste optie concentreert de ontwikkelingen in 24 nieuwe of uit te breiden bestaande dorpen,

verspreid over de beschouwde regio



26

FIGUUR 5: ONTWIKKELINGSOPTIES VOOR EEN ARCHETYPE VAN DE BRITSE STAD IN EEN REGIONALE CONTEXT

Doorrekening van deze opties gaf wel significante brandstofbesparingen aan voor de eerste (9 tot 14%

minder) en de laatste optie (minder sterke besparingen). De configuratie met nieuwe steden (stadjes)

levert geen duidelijke winsten op omwille van de lange pendelafstanden naar de jobs en voorzieningen

waarvan er uiteindelijk slechts een beperkt deel in de nieuwe steden terechtkomt. De corridorontwikke-

lingen langs de invalswegen leverden geen winst op; dit wordt deels verklaard door het onaantrekkelij-

ke openbaar busvervoer dat mee in de file staat.

Dortmund

Andere modelstudies spitsten zich minder toe op de ruimtelijke vormgeving van stedelijke structuren.
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Een interessante case, besproken door Wegener & Fürst25, werd uitgevoerd op het stedelijk gebied

van Dortmund (600000 inwoners), en stelde verschillende types van maatregelen voor, die telkens

werden doorgerekend. Tot slot werd een combinatie van alle voorgestelde maatregelen doorgerekend.

De voorgestelde maatregelen (gradueel in te voeren vanaf 1994 met als horizon 2015) waren de vol-

gende:

•  strikt ruimtelijk beleid volgens het compacte-stadmodel

•  sterke prijsstijgingen van de brandstof (graduele verhoging tot 12 DM/l (6 €/l)) en gereduceerd

verbruik per wagen (naar 5 l per 100 km)

•  verhoogde parkeertarieven in de binnenstad (naar een vervijfvoudiging)

•  sneller openbaar vervoer (+25%), reductie van de snelwegcapaciteit (-50%) en lagere snelheden

voor wagens (-40%)

•  een combinatie van alle voornoemde maatregelen

Ook hier vallen de conclusies nadelig uit voor de ruimtelijke maatregel: deze heeft nauwelijk een aan-

toonbaar effect ten opzichte van het trendscenario. Het vertragen van het autoverkeer en versnellen

van het openbaar vervoer resulteert in een reductie van de CO2-uitstoot met 20%, terwijl het verhogen

van de brandstofprijzen de CO2-uitstoot met bijna 60% reduceert. Een combinatie van alle factoren

reduceert de CO2-uitstoot in 2015 met bijna 70%. In het “combinatiescenario” zullen de ruimtelijke

maatregelen wellicht een katalyserend effect hebben op de andere (prijs)maatregelen, en zullen ze

wellicht de nadelige gevolgen van de prijsmaatregelen kunnen verzachten. Als “stand alone”-maatregel

leveren de ruimtelijke maatregelen echter nauwelijks milieuwinst op.

Empirisch versus theoretisch onderzoek
De theoretische modellen lijken de conclusies van het empirisch onderzoek niet steeds te bevestigen.

Dit doet vermoeden dat sociaal-economische en cultureel bepaalde elementen (zoals sociale segrega-

tie), alsook het gevoerde verkeersbeleid een grotere invloed bezitten dan de ruimtelijke structuur op

zich. De verbanden die empirisch gelegd kunnen worden tussen ruimtelijke structuur en het aantal

autokilometers dat per persoon wordt afgelegd, moeten mogelijk eerder gezien worden als verbanden

met het verplaatsingsgedrag van de mensen die in een bepaalde wijk wonen (en dus niet noodzakelijk

met de ruimtelijke structuur op zich).

Daarenboven mag ook niet uit het oog verloren worden dat de ontwikkeling van de ruimtelijke strucuur

deels ook een gevolg is van verplaatsingspatronen die gekenmerkt worden door steeds grotere af-

standen en hogere snelheden (cfr. de BREVER-wet die hierboven werd aangehaald). Onderzoek dat

mobiliteit beschouwt als een gevolg van een bepaalde ruimtelijke structuur, gaat ervan uit dat er een

antwoord bestaat op de vraag of nu de kip of het ei er het eerst was. De realiteit bestaat inderdaad uit

een wisselwerking, waarbij het quasi onmogelijk is om in onderzoek sommige bepalende factoren te

isoleren van andere.

Eénduidige voorspellingen lijken niet mogelijk te zijn. Er bestaat daarvoor onvoldoende inzicht in het

verband tussen ruimtelijke structuur en verplaatsingsgedrag. Niettemin is het mogelijk om - binnen

bepaalde randvoorwaarden - een aantal beperkte conclusies te trekken. Want dat er wel degelijk een

invloed is van de ruimtelijke structuur op de mobiliteit staat vast, zij het dat het niet steeds duidelijk is of

                                                     
25 WEGENER F., FÜRST F., op. cit., p. 61-62.
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het ruimtelijk beleid nu louter katalyserend is voor het mobiliteitsbeleid, of dat ruimtelijk beleid wel de-

gelijk als “push”-maatregel kan functioneren. Een aantal van de beperkte conclusies - in het bijzonder

de intuïtief aan te voelen zaken - zijn opgenomen in tal van ruimtelijke en vervoers-beleidsplannen. We

komen daar verder op terug.

De beperkte conclusies die we, met het oog op het opzet van dit werk, zouden willen benadrukken zijn

de volgende:

•  steden met een groot aandeel openbaar-vervoergebruik en langzaam verkeer dragen per hoofd

aanzienlijk minder bij aan het broeikaseffect (en aan de andere negatieve gevolgen van intensief

autoverkeer)

•  zeer grote steden zijn niet noodzakelijk de meest energie-efficiënte op vlak van vervoer, maar

bezitten een groot potentieel aan openbaar-vervoergebruikers wat het relatief gemakkelijk maakt

om de energie-efficiëntie op te voeren

•  kleinere steden kunnen energie-efficiënt zijn op vlak van vervoer wanneer het langzaam verkeer

aangemoedigd wordt, het autoverkeer ontmoedigd wordt en er een goede spoorverbinding naar

naburige steden bestaat

•  kleine afgelegen nederzettingen en sterk verspreide bebouwing zijn per definitie zeer energie-

inefficiënt op vlak van vervoer

•  zeer grote steden kennen het grootste aandeel openbaar-vervoergebruik, wat voornamelijk te ver-

klaren valt door enerzijds het goede aanbod aan openbaar vervoer en anderzijds de hier voorko-

mende congestieproblematiek

•  openbaar vervoer is enkel concurrentieel met het autoverkeer als het een vergelijkbare of hogere

commerciële snelheid bezit; in de praktijk betekent dit dat men het aandeel openbaar-

vervoergebruikers enkel ernstig kan verhogen door gebruik van een uitgebreid spoornetwerk met

vrije bedding en toegankelijke knooppunten, en door het vertragen van het autoverkeer

•  de ruimtelijke structuur is een belangrijke randvoorwaarde en katalysator om niet-autogebonden

vervoerswijzen kansen te geven, maar zal slechts in combinatie met (voornamelijk financiële)

“push”-maatregelen een significante reductie van het autogebruik kunnen teweeg brengen ten op-

zichte van een autogerichte ruimtelijke ontwikkeling

•  het door infrastructuurmaatregelen oplossen van structurele congestieproblemen zal als voor-

naamste effect hebben dat het aantal afgelegde autokilometers toeneemt

•  ruimtelijke maatregelen (scheiding van functies, verweving van functies, centralisatie, verhogen

van dichtheden,...) hebben uiteraard geen invloed op het reis(tijd)budget en hebben dus slechts

een zeer beperkte invloed op de pendelafstanden; sommige ruimtelijke maatregelen (verhogen

van dichtheden, centralisatie,...) kunnen congestie in de hand werken en zullen zo toch een -

meestal onbedoeld -  inperkend effect hebben op de pendelafstanden

•  ruimtelijke maatregelen zullen wel een sterk effect hebben op de modal split als ze zich richten op

infrastructuur voor openbaar vervoer en langzaam verkeer en als ze weinig ruimte laten voor (snel)

autoverkeer en parkeren

•  een hogere dichtheid van vooral de woonfunctie en een sterke centralisatie van de stad verhoogt

het aandeel openbaar vervoer en langzaam verkeer

•  een lage dichtheid en grote ruimtelijke spreiding vermindert de congestieproblematiek, verhoogt de
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per auto afgelegde afstand en het energieverbruik en ondermijnt alle alternatieve vervoersmodi

•  uitgaande van bestaande stedelijke structuren kunnen ruimtelijke maatregelen per definitie slechts

op lange termijn vruchten afwerpen

Gangbare concepten in het

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid
In wat volgt wordt aandacht besteed aan ruimtelijke ontwikkelingsconcepten die door beleidsverant-

woordelijken als gangbaar model worden gehanteerd. Het is daarbij niet steeds even gemakkelijk om

het onderscheid te maken tussen enerzijds deze ruimtelijke concepten (die vrij abstract zijn, gebaseerd

zijn op onder meer economische, sociale en ecologische theorieën en de ambitie hebben algemeen

toepasbaar te zijn) en anderzijds de stedenbouwkundige ontwerpen (die een veel concretere verschij-

ningsvorm en een sterk architecturaal karakter bezitten). Dit onderscheid is echter essentieel in het

kader van het opzet van de voorliggende verhandeling. De concepten die eerder als stedenbouwkun-

dig ontwerp kunnen getypeerd worden zullen dan ook in een volgend hoofdstuk behandeld worden.

Naoorlogse ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid
In het ruimtelijk beleid dat zich na de Tweede Wereldoorlog in onder meer het Verenigd Koninkrijk,

Scandinavië en Nederland ontwikkelde, werden concepten gehanteerd die sterk gericht waren op het

in goede banen leiden van de verstedelijking, waarbij men kansen wou geven aan de stedelijke eco-

nomische ontwikkeling zonder de stad te laten verstikken.

Voor de Londense regio werd in 1944 het Greater London Regional Plan ontwikkeld, dat in 1946 werd

gevolgd door de New Towns Act. Het uitgestippelde beleid was er op gericht om een zogenaamde

“green belt” rond de Londense agglomeratie open te houden en rondom deze groene gordel nieuwe

satellietsteden (zoals Harlow en Crawley) te ontwikkelen. Deze “new towns” bouwden feitelijk voort op

het idee van de “garden cities”, dat door Ebenezer Howard werd ontwikkeld en in het begin van de

twintigste eeuw reeds werd gerealiseerd in Letchworth Garden City en Welwyn Garden City.26,27 De

nieuwe steden waren beperkt van omvang en beschikten over een goede spoorverbinding met de

Londense agglomeratie.

Om de groei van Kopenhagen op te vangen werd in 1947 het zogenaamde “vingerplan” ontwikkeld.28

In deze vingerstructuur werden nieuwe ontwikkelingen geconcentreerd rond de stations van verschil-

lende spoorlijnen die vanuit het stadscentrum vertrokken. Op die manier werd de stedelijke ontwikke-

ling opgevangen in corridors waartussen groene spieën bleven bestaan.

                                                     
26 DE KLERK L.A., Op zoek naar de ideale stad, Van Loghum Slaterus, 1980, p. 207-209.
27 HALL P., Cities of tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century, Basil Backwell,

Oxford-New York, 1988, p. 308.
28 HERMANSSON J., Greater Copenhagen - The Finger Plan - Transland Not-In Depth Study, 1999, p. 2.



30

FIGUUR 6: HET “VINGERPLAN” VAN KOPENHAGEN FIGUUR 7: WIJKEN VAN DE ZWEEDSE “NEW TOWN”
VÄLLINGBY, GEGROEPEERD ROND METROSTATIONS

Het algemeen plan dat in 1945 voor Stockholm werd ontwikkeld was gebaseerd op satellietsteden die

in hoge dichtheden rond metrostations werden ontwikkeld.29,30 Ook hier werden open-ruimtegebieden

rond de satellieten en rond de oude stad gespaard.

De (Eerste) Nota inzake de Ruimtelijke Ordening die in 1960 het licht zag in Nederland ontwikkelt met

het concept van het “groene hart” waarrond een “randstad” wordt uitgebouwd een variant op de Lon-

dense “green belt”. Op basis van indrukwekkende bevolkingsgroei- en inwijkingsprognoses werd in

1966 al een Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening aangenomen, waarin het nieuwe concept van

de “gebundelde deconcentratie” werd opgenomen. Op enige afstand van de stedenring werden groei-

polen aangeduid, waaronder nieuwe steden zoals Lelystad en Almere, waarbij de groei van de be-

staande steden in de randstad aan banden werd gelegd via een op open-ruimtegebieden gericht aan-

koopbeleid.31 Bundeling werd gestimuleerd omwille van voornamelijk economische agglomeratievoor-

delen, efficiënte benutting van infrastructuur en het creëren van voldoende draagvlak voor voorzienin-

gen; deconcentratie moest daarbij de verstikking van de “randstad” voorkomen.

Voor de selectie van de groeipolen en de locaties voor nieuwe nederzettingen in de recentste polders

werd een theoretische onderbouwing gevonden in het werk van de Duitse geograaf Walter Christaller.

Christaller was in de jaren 1930 de grondlegger van de “theorie van de centrale plaatsen”, waarin hij

stelt dat in een homogene ruimte een ideaal regionaal nederzettingspatroon ontstaat als nederzettin-

gen die in eenzelfde mate centrumfuncties bezitten zich op gelijke afstanden ontwikkelen van neder-

zettingen met een nog sterkere centrumpositie. Zo ontstaat een honingraatpatroon opgebouwd uit

nederzettingen die tot verschillende hiërarchische klassen behoren: de grootste nederzettingen hebben

                                                     
29 HALL P., op. cit., p. 308-312.
30 DELFANTE CH., Grande histoire de la ville, Armand Collin, Paris, 1997.
31 Dossier Nota Ruimte - 50 jaar ruimtelijk beleid [http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9434], Ministerie van VROM, Den Haag,

geraadpleegd 14/02/2005.
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de sterkste centrumfunctie en zijn het minst talrijk, kleinere nederzettingen met een zwakkere cen-

trumfunctie zullen daarentegen talrijker zijn. De theorie van Christaller, die tot stand kwam in een

maatschappelijke context zonder automobiliteit, werd ook in Duitsland als ontwikkelingsmodel ge-

bruikt.32

FIGUUR 8: TOEPASSING VAN DE CENTRALE-PLAATSENTHEORIE OP ZUID-DUITSLAND

Het eerste Schéma Directeur Régional d'Aménagement et d'Urbanisme zag in 1965 het licht in de Pa-

rijse regio en bleef tot 1994 van kracht. Ook hier was aandacht voor het behoud van open ruimte, de

valleistructuren en de bossen rond de stad een belangrijk gegeven. Er werd ingezet op satellietsteden,

waarbij het model dat in Stockholm was toegepast vele malen werd uitvergroot en op een heel ander

schaalniveau werd geïmplementeerd.33 Om de Parijse “new towns” (onder meer Marne-la-Vallée, Cer-

gy-Pontoise, Évry, ...) met de stad te verbinden werd onder de naam Réseau Express Régional (RER)

een nieuw stadsgewestelijk spoornet ontwikkeld.

                                                     
32 DOXIADIS C., Ekistics: an introduction to the science of human settlements, Hutchinson, London, 1969, p. 132-156.
33 MERLIN P., New Towns - Regional Planning and Development, Methuen & Co., 1971, p. 150.
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FIGUUR 9: UITBREIDINGSVOORSTEL VOOR PARIJS IN HET BEKKEN VAN PARIJS

Ten tijde van de vorming van deze ruimtelijke ontwikkelingsvisies werd nog veel heil verwacht van de

toenemende automobiliteit. Wegens het relatief beperkte autobezit in de genoemde Europese steden

na de Tweede Wereldoorlog (anders dan in de VS) werd echter evenveel aandacht besteed aan de

interactie van de ruimtelijke ontwikkelingen met het openbaar-vervoersysteem als aan de ontsluiting

voor autoverkeer.

Sinds de jaren 1970 werd de maatschappij, en daarmee ook de stedenbouwkundige praktijk, zich

meer en meer bewust van de problemen die het toenemende autoverkeer met zich meebracht. Bijge-

volg werden de toen in zwang zijnde ruimtelijke ontwikkelingsconcepten herschreven in termen van

mobiliteit. In de Nederlandse Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra uit 1994 werd een loca-

tiebeleid geïntroduceerd, dat onder meer inhield dat nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk gebundeld

met, aansluitend bij of verweven met bestaande structuren moeten gebeuren, en waarbij het bereik-

baarheidsprofiel van een locatie een voorwaarde vormt voor de inplanting van bepaalde activiteiten.

Een conclusie die werd gemaakt, is dat de klassieke uitgangspunten die in de naoorlogse periode wer-

den gebruikt om de verstedelijking in goede banen te leiden en verstikking van de agglomeratie te

voorkomen, naadloos konden aansluiten bij een nieuwe visie op ruimtelijke ontwikkeling vanuit een

mobiliteitsbenadering. In Nederland heette het dat de “gebundelde deconcentratie” van de jaren 1960

uitmondt in het “compacte-stadbeleid” van de jaren 1990.34

Het geval Stockholm is hier frappant: ontwikkeld in een tijd waarin het autogebruik alleen nog maar

kon groeien en er van het autoverkeer veel goeds verwacht werd, lijkt het concept met zijn hoge dicht-

heden rond toegankelijke knooppunten van snel openbaar vervoer toch zeer goed te beantwoorden

aan het ideaalbeeld van een stedelijke structuur die maximale kansen biedt aan een duurzamer ver-

keerssysteem. Toen de satellieten van Stockholm werden gepland draaide de suburbanisatie in de VS

                                                     
34 Dossier Nota Ruimte - 50 jaar ruimtelijk beleid [http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9434], op. cit.
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(waar de auto-revolutie al veel vroeger begonnen was) al sinds de jaren 1930 op volle toeren.35 Nieuwe

ruimtelijke ontwikkelingen waren in de VS al zeer sterk op de auto georiënteerd en openbaar-

vervoersystemen verloren systematisch hun klanten. Nadat in de jaren 1930 het tramsysteem van Los

Angeles en nog vierenveertig andere Amerikaanse steden opgekocht en doelbewust ontmanteld werd

door een consortium van autoindustriëlen, leek de klok er niet meer terug te draaien.36

Europees beleid
In 1990 publiceerde de Europese Commissie haar Green paper on the urban environment,37 waarin

het compacte-stadmodel sterk verdedigd wordt. Deze intentienota stelt volgende voorwaarden, niet

enkel in functie van een mobiliteitsbeleid, maar in functie van een verbetering van het stedelijk milieu in

zijn geheel:38

•  strikte zonering moet vermeden, en menging van functies aangemoedigd worden, waarbij speci-

fiek aandacht moet gaan naar het wonen in de stadscentra

•  het erfgoed moet gerespecteerd worden als tegengewicht voor de banalisering van de architectuur

•  de problemen van het stedelijk milieu moeten niet ontweken worden door perifere uitbreidingen,

maar moeten binnen de bestaande begrenzing van de stad aangepakt worden

Sleutelbegrippen die naar voor geschoven worden zijn verdichting, menging van functies, herontwikke-

ling van brownfields en opwaardering van bestaande stedelijk gebieden.

Van het compacte-stadmodel wordt in het groenboek heel wat verwacht inzake reductie van de nega-

tieve effecten van het verkeer. Naar het mobiliteitsbeleid op zich toe worden eveneens voorstellen

gedaan:

•  aandacht voor voorzieningen voor het langzaam verkeer en het ontwikkelen van meer milieuvrien-

delijke vormen van individueel vervoer

•  het verbeteren van en de afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen op het openbaar vervoer, ook

als dit ten koste gaat van vlot autoverkeer

•  verkeersmanagement door elektronica en inrichting van de publieke ruimte, in functie van het ver-

beteren van de milieukwaliteit, het verminderen van congestie en het bevoordelen van het open-

baar vervoer

•  parkeerbeperkingen

•  het betalend maken van het weggebruik in steden

Deze beleidslijnen van de Europese Commissie spruiten uiteraard voort uit de ruimtelijke conceptont-

wikkeling die, zoals hierboven geschetst, zich voordeed in enkele Europese lidstaten en naburige lan-

den die een voortrekkersrol vervullen inzake het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Men mag dan ook niet

uit het oog verliezen dat de basis voor het compacte-stadmodel veeleer gelegd werd door het formule-

ren van een antwoord op de vraag naar een noodzakelijk sturing van de naoorlogse verstedelijking dan

door een antwoord op de vraag naar een duurzamere mobiliteit. We gaan hier in een volgende para-

graaf, waar kritieken op de compacte stad en haar varianten worden besproken, verder op in.

                                                     
35 HALL P., op. cit., p. 290-293.
36 NEWMAN P., KENWORTHY J., 1999, op. cit., p. 30-31.
37 Green paper on the urban environment - COM(90)218, Commission of the European Communities, Brussel, juni 1990.
38 Green paper on the urban environment - COM(90)218, ibid., p. 30.
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Vlaams beleid

Ruimtelijk beleid

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat als het eerste volwaardige ruimtelijk beleidsplan

voor het Vlaams Gewest kan beschouwd worden, koos in 1997 resoluut voor een versterking van de

stedelijke gebieden enerzijds en een versterking van het buitengebied anderzijds.

Het RSV stelt “gedeconcentreerde bundeling” voorop als voornaamste ruimtelijk principe om ontwikke-

lingen te sturen. "Bundeling" staat voor het selectief concentreren van de groei van het wonen, het

werken en de andere maatschappelijke functies in de steden en kernen; "gedeconcentreerd" staat

voor het rekening houden met het bestaande (gedeconcentreerde) spreidingspatroon en met de ge-

spreid voorkomende dynamiek van de functies in Vlaanderen. De bescherming van de open ruimte en

de herwaardering van het stedelijk weefsel staan echter duidelijk voorop.

Door een concentratie van ruimtelijke ontwikkelingen na te streven in juist die gebieden die reeds een

belangrijke densiteit bezitten, wil men de versnippering van de (open) ruimte tegengaan, de bestaande

voorzieningen en infrastructuur beter benutten en een duurzaam ruimtegebruik nastreven.

Men wil dit beleid van gedeconcentreerde bundeling realiseren door volgende operationele doelstellin-

gen na te streven:

•  Stimuleren en concentreren van activiteiten. Concentratie van ontwikkelingen in de stedelijke ge-

bieden moet leiden tot een zuiniger ruimtegebruik, efficiënter functionerende voorzieningen, een

breder draagvlak voor hoogwaardige economische voorzieningen en het vrijwaren van het buiten-

gebied.

•  Vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten.

•  Het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen.

•  Het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit na te streven en

door een locatiebeleid.

•  Het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies.

Een concreet instrument dat voorgesteld wordt om deze doelstellingen uit te voeren is de “afbakening

van de stedelijke gebieden”, waarbij er een grenslijn getrokken wordt rond die gebieden die men be-

leidsmatig wil voorbehouden voor de ontwikkeling van nieuwe hoogdynamische activiteiten. Bijkomend

aanbod aan bedrijventerreinen en woongebied wordt in deze stedelijk gebieden voorzien, waarbij voor

nieuwe woonontwikkelingen een dichtheid van minimum 25 woningen per hectare (binnen een ruimte-

lijk samenhangend geheel) wordt nagestreefd. Ook in de kernen van het buitengebied wordt een mi-

nimale dichtheid gevraagd, die hier echter slechts 15 woningen per hectare bedraagt.

Vanuit ruimtelijke invalshoek zijn de gestelde voordelen van het afbakenen van de stedelijke gebieden

de volgende: er wordt zuiniger met de schaarse ruimte omgesprongen, voorzieningen komen dichter

bij woningen terecht en zijn dan ook toegankelijker en goedkoper, aaneengesloten landbouwgebieden

versnipperen niet verder en ecologische relaties kunnen blijven bestaan.

Het RSV stelt dat de afbakening ook een aantal voordelen op het vlak van mobiliteit biedt: “Het ruimte-

lijk principe van de gedeconcentreerde bundeling leidt tot een ruimtelijke bundeling van de verplaat-

singsbehoefte. Dit leidt tot een verruiming van de individuele verplaatsingsmogelijkheden (bv. diverse

bestemmingen blijven bereikbaar te voet, per fiets). De bereikbaarheid van diverse voorzieningen is er
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in principe hoger. De ruimtelijke bundeling is daarbij een noodzakelijke voorwaarde voor collectief ver-

voer. Door de ruimtelijke concentratie van herkomst en bestemming is een totale inperking van het

verkeersvolume eveneens mogelijk.”39

Door de duidelijke optie om de stedelijke gebieden af te bakenen, volgt het RSV ontegensprekelijk het

compacte-stadmodel, waarbij echter ook duidelijk aandacht gaat naar het functioneren van de com-

pacte stedelijke gebieden als knooppunten in stedelijke netwerken (o.a. de Vlaamse Ruit, opgehangen

aan de grootstedelijke gebieden Antwerpen en Gent en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het ste-

delijk netwerk kan als een ruimtelijk concept voor een stedelijke structuur op een ander schaalniveau

beschouwd worden, dat een verruiming van het compacte-stadmodel wenst te zijn.

Mobiliteitsbeleid

In 2001 werd het Ontwerp van Mobiliteitsplan Vlaanderen voorgesteld, een beleidsdocument dat een

visie op de mobiliteit voor het Vlaams Gewest wil formuleren, maar in de praktijk echter een veel be-

perktere reikwijdte bezit dan zijn ruimtelijke pendant (RSV). De ruimtelijke elementen van het geweste-

lijk mobiliteitsbeleid blijven namelijk vervat in het RSV, en worden vanuit het Vlaamse mobiliteitsplan

nauwelijks in vraag gesteld. De vijftig bladzijden van de gewenste ruimtelijke structuur uit het RSV die

rond het thema lijninfrastructuur zijn opgebouwd, blijven bepalend voor de wegencategorisering (me-

thodiek, selectie en ontwikkelingsperspectieven), en de selectie van het hoofdspoorwegen- en hoofd-

waterwegennet. Daarnaast blijft het RSV bepalend voor de selecties van de bepalende verkeersgene-

rerende elementen: stedelijke gebieden en netwerken, economische knooppunten en netwerken, en

poorten.

Niettemin zette het Mobiliteitsplan Vlaanderen een kader neer en definieerde het de doelstellingen voor

een Vlaams mobiliteitsbeleid. Deze doelstellingen zijn opgebouwd rond bereikbaarheid, toegankelijk-

heid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu- en natuurkwaliteit:40

•  Bereikbaarheid: Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en

poorten waarborgen.

•  Toegankelijkheid: Op een selectieve manier iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden zich te

verplaatsen.

•  Verkeersveiligheid: De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op een

wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

•  Verkeersleefbaarheid: Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren.

•  Milieu- en natuurkwaliteit: De schade aan milieu en natuur terugdringen.

Het zou dan ook wenselijk zijn dat bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid volgens het RSV (maar ook

volgens de provinciale structuurplannen) deze doelstellingen meegenomen worden. In het Mobiliteits-

plan Vlaanderen wordt dan ook heel wat verwacht van de realisatie van een stedelijke structuur door

middel van de afbakeningsprocessen, van een operationeel locatiebeleid dat onder meer een efficiënte

ruimtelijke organisatie van logistieke ketens stuurt en van een juridisch kader voor het stellen van ei-

sen inzake toegankelijkheid met het collectief vervoer via de stedenbouwkundige vergunning.

                                                     
39 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, op. cit., p. 470.
40 Mobiliteitsplan Vlaanderen - ontwerp, op. cit., p. 42-45.
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Kritische kanttekeningen bij het

compacte-stadmodel en haar varianten
Zoals hierboven reeds werd gesuggereerd, staan het compacte-stadmodel en haar varianten echter

bloot aan kritiek sinds deze als ruimtelijke maatregel ten aanzien van de mobiliteitsproblematiek wor-

den verkocht.

De paradox van de Europese compacte stad
In 1992 beschrijft Breheny de paradox van de compacte stad41, zoals die twee jaar voordien door de

Europese Commissie in haar groenboek als duurzame stedelijke vorm werd voorgesteld. Breheny stelt

vast dat de Europese Commissie in de compacte stad niet alleen een voorwaarde ziet voor de reductie

van de milieubelasting, maar ook voor de verbetering van de leefbaarheid in stedelijke omgevingen.

De eerste doelstelling zou gerealiseerd worden door het reduceren van de verplaatsingsbehoefte en

het verkleinen van het aandeel autoverkeer (en daarnaast door het toegenomen potentieel van cen-

trale warmteproductie en warmtekrachtkoppeling). De tweede doelstelling moet waargemaakt worden

door de mix van functies, die garant moet staan voor het culturele, creatieve en publieke karakter van

de stad. Breheny geeft toe dat de voorgestelde, elegante, optie van de compacte stad zeer verleidelijk

is, omdat milieubewustzijn er gecombineerd wordt met de belofte van schonere, gezondere en meer

welvarende steden. Hij stelt echter dat de onderbouwing ondermaats is, en de realiseerbaarheid en

wenselijkheid niet aangetoond - zeker in het licht van de trend van tegen- of sub-urbanisatie die zich in

werkelijkheid rond de meeste westerse steden voordoet.

Voor wat betreft het energieaspect van de compacte stad bekritiseert Breheny de overname van de

theorieën van Newman & Kenworthy, die volgens hem te weinig rekening houden met studies die

aantonen dat een ernstige reductie van het brandstofverbruik enkel door een prijsbeleid mogelijk is. Hij

citeert Gordon & Richardson, de Amerikaanse opponenten van Newman & Kenworthy, die stellen dat

de efficiëntie van het intra-suburb-autoverkeer op termijn door de potentieel korterer ritlengte en be-

perkte congestie wel eens hoger zou kunnen zijn dan die in dense stedelijke gebieden, en dit in het

bijzonder voor het niet-woon-werkverkeer. De sterk autogerichte houding van Gordon & Richardson

wordt echter ook door Breheny als gedateerd beschouwd sinds overdreven CO2-uitstoot en het hieruit

voortvloeiende broeikaseffect als belangrijk maatschappelijk probleem wordt erkend. De stelling van

Gordon & Richardson houdt inderdaad geen rekening met het potentieel dat dichte stedelijke structu-

ren bieden ten aanzien van het reduceren van het energieverbruik. Het voorbeeld van Moskou in de

jaren 1980 toont inderdaad aan dat het in principe mógelijk is om een hedendaagse dense stad te

doen functioneren quasi zonder auto’s. Een uitgestrekt suburbaan gebied zonder auto’s is echter een

contradictio in terminis: te voet gaan, fietsen of het openbaar vervoer gebruiken zullen hier nooit ern-

stige alternatieven kunnen zijn, hoe sterk de brandstofprijzen ook stijgen.

Het belangrijkste argument dat Breheny gebruikt om de compacte stad als te simplistisch te beoorde-

len, zijn de hier reeds eerder aangehaalde gegevens van de National Travel Survey die aantonen dat

Londen, toch overduidelijk de grootste en meest compacte Britse stad, niet noodzakelijk minder ener-

                                                     
41 BREHENY M., in BREHENY M. (red.), op. cit., p. 138-159.
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gie per persoon verbruikt voor vervoer dan andere Britse steden.

Breheny besluit dat een energiezuinige stedelijke structuur wellicht meer in de richting van een “de-

centralised concentration” op stadsgewestelijke schaal zal moeten gezocht worden. Door de concen-

tratie niet in één maar in meerdere - kleinere - centra te organiseren, kan het openbaar vervoer even

goed een belangrijke rol opnemen (ook voor verkeer tussen de verschillende suburbs), maar zal tege-

lijk de congestie minder ernstig wegen dan wanneer er slechts één centrum is. Als voorbeeld van een

dergelijke ontwikkeling worden de Parijse voorsteden genoemd, waar niet alleen tangentiële metrolij-

nen, maar zelfs een TGV-aansluiting voorzien is. Het Europese groenboek staat echter sterk afkerig

tegenover een ontwikkeling met nieuwe steden of nederzettingen, omdat deze door zich af te scheuren

van de bestaande compacte stad energie-inefficiënt zouden zijn en er niet in zouden slagen een be-

hoorlijke stedelijke levenskwaliteit te bieden. Breheny stelt dat zulks niet bewezen is: nieuwe nederzet-

tingen kunnen ook energie-efficiënt zijn, op voorwaarde dat ze zich ofwel zeer afgelegen van, ofwel

zeer dicht bij bestaande stedelijke gebieden situeren.

Ook de door het groenboek geprezen stedelijk mix wordt door Breheny op scepticisme onthaald. Voor

een aantal basisvoorzieningen is het zeker aangewezen dat ze zoveel mogelijk gemengd met andere

activiteiten voorkomen en dus te voet of per fiets bereikbaar zijn. Dit is echter veel minder evident voor

gespecialiseerde jobs, producten of recreatievoorzieningen, voor welke men nooit lokaal in de be-

hoefte zal kunnen voorzien. Ook stelt Breheny dat de redenering die aan de basis van de gewenste

functiemix ligt nooit ernstig is getoetst, en dat de effectiviteit van een functionele mix wel eens sterk

afhankelijk zou kunnen zijn van de brandstofprijzen.

Breheny’s kritiek richt zich niet enkel op de vermeende positieve effecten op de mobiliteit die het com-

pacte-stadmodel naar voor schuift. Hij stelt onder meer dat het simpelweg onmogelijk is om alle nieu-

we stedelijke ontwikkelingen binnen de grenzen van de bestaande stedelijk gebieden te lokaliseren,

dat het verder verdichten van de steden ten koste dreigt te gaan van groene gebieden - die deels in-

staan voor de stedelijke levenskwaliteit - in diezelfde steden, dat de moderne telecommunicatietech-

nieken mogelijk andere - nog niet onderzochte - woonpatronen en behoeften zullen creëren, dat een

aantal potenties voor individuele hernieuwbare energiebronnen (zoals zonnepanelen) moeilijk combi-

neerbaar zijn met hoge dichtheden en dat de realisatie van de compacte stad een verdere  uitholling

van de rurale economieën met zich mee kan brengen. Op deze laatste discussiepunten zullen we hier

echter niet verder ingaan.

VINEX-locaties in de Nederlandse compacte stad
In 1999 schreef van der Waals een terugblik op het compacte-stadconcept bekeken vanuit de beoog-

de reductie van de milieubelasting, onder meer door een verwachte verbeterde mobiliteit.42 Van der

Waals bespreekt ook de - voor onze discussie minder belangrijke - veronderstelde effecten van het

compacte-stadbeleid op het energieverbruik voor woningverwarming, op lawaaioverlast en lokale pol-

lutie en op de versnippering van natuurlijke gebieden.

Van der Waals stelt vast dat het compacte-stadbeleid in Nederland vooral geïmplementeerd werd in de

ruimtelijke keuzes die voor de zogenaamde VINEX-locaties werden gemaakt, waarbij zoveel mogelijk

aansluiting bij bestaande stedelijke structuren en openbaar-vervoersystemen werd gezocht. VINEX-

                                                     
42 VAN DER WAALS J., The compact city and the environment: a review, in Tijdschrift voor Economische en Sociale Geo-
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locaties zijn nieuwe woningbouwlocaties, ontwikkeld in uitvoering van de Vierde Nota over de Ruimte-

lijke Ordening Extra (VINEX).

FIGUUR 10: VINEX-LOCATIE LEIDSCHE RIJN BIJ UTRECHT

Enerzijds wijst de realiteit volgens van der Waals uit dat de doelstellingen van de compacte stad nau-

welijks haalbaar zijn. De voorgeschreven woondichtheden van 30-35 woningen per hectare blijken na

evaluatie neer te komen op slechts 27 tot 17 woningen per hectare, afhankelijk van de streek. Men is

er wel in geslaagd om tussen 1970 en 1995 een behoorlijk aandeel van de bijkomende ontwikkelingen

op te vangen in groeicentra en steden, maar daar staat tegenover dat een veel groter aandeel van de

groei opgenomen bleef worden in kleine nederzettingen en in landelijke gebieden.

Anderzijds stelt van der Waals op basis van onderzoek vast dat de nieuwe bewoners van een aantal

VINEX-locaties aansluitend bij grote steden inderdaad minder autokilometers aflegden in het woon-

werkverkeer (min 8%), maar dat er voor niet-woon-werkverkeer geen significante evolutie op te teke-

nen viel. Er was een zeker verband op te tekenen tussen hoge dichtheden in VINEX-locaties en de

modal split in het woon-werkverkeer, maar er werd geen verband vastgesteld met het gemiddeld aan-

tal afgelegde autokilometers voor alle verplaatsingen samen.

Een door van der Waals geciteerde studie van Verroen et al. uit 1995 toont aan dat in het westen van

Nederland het bouwen van nieuwe “steden“ met een goede mix van functies en een behoorlijke spoor-

aansluiting de beste oplossing biedt om het aantal autokilometers te beperken. In de rest van Neder-

land zou het compacte-stadmodel de beste optie blijven. Daarbij lijkt de functionele mix en de goede

toegankelijkheid van het openbaar vervoer een grotere rol te spelen dan de dichtheid op zich. Noch-

tans zijn ook hier de verschillen in emissies die opgetekend werden tussen de verschillende bestu-

deerde scenario’s weinig indrukwekkend: ze liggen in een grootteorde van slechts enkele procenten.43

De conclusies van van der Waals zijn deels gelijklopend met die van Breheny, zij het dat ze iets genu-

anceerder geformuleerd zijn. Een poging om een overzicht te geven van de aantoonbare verbanden

tussen verschillende urbanisatiepatronen en milieu-effecten levert een mager resultaat op. Het ver-

                                                                                                                                                                     
grafie, nr. 2/2000, p. 111-121.

43 VAN DER WAALS J., ibid., p.114.
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band tussen compacte stedelijke ontwikkelingen en kwaliteit van het leefmilieu is zeer complex en

bulkt van de onzekerheden die door het beleid niet steeds erkend worden. Het lijkt er ook op dat de

impact van een compacte-stadbeleid op korte termijn in het algemeen overschat wordt. De milieu-

effecten van het compacte-stadbeleid zijn zeer sterk afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen

en het beleid in andere sectoren.

Over lange-termijnontwikkelingen kunnen echter veel minder gemakkelijk uitspraken gedaan worden.

Een nauwelijks betwistbare verdienste van het compacte-stadbeleid is dat het een grote flexibiliteit

toelaat voor toekomstige ontwikkelingen en beleidsopties, zowel op het vlak van verkeer, landgebruik

als het omgaan met natuurlijke en landschappelijke waarden.

Van Wee44 sluit zich hier bij aan, en stelt dat, ondanks de beperkte meetbare impact, er op lange ter-

mijn wellicht niemand spijt van zal hebben dat gemengde functies worden gestimuleerd, lage dichthe-

den vermeden en het gebruik van spoorinfrastructuur wordt geoptimaliseerd. Niet enkel het potentieel

om de milieu-impact van het vervoer te reduceren speelt hier mee, maar ook de reductie van de auto-

afhankelijkheid als waarde op zich, die door de vergrijzing meer en meer aan appreciatie zal winnen.

En de Vlaamse compacte stad?
Het RSV, dat sinds 1997 van kracht is, krijgt maar stap voor stap greep op de ruimtelijke ontwikkelin-

gen. Door de afbakening van de stedelijke gebieden wordt er langzaam maar zeker meer ruimte voor

woon- en werklocaties in of aansluitend bij steden gecreëerd, terwijl er zich anderzijds nog heel wat

onbebouwde, maar - op basis van het “oude” ruimtelijk beleid - juridisch nog steeds voor ontwikkeling

in aanmerking komende gronden in het buitengebied bevinden. Voor een empirische evaluatie van het

compacte-stad-luik van de gedeconcentreerde bundeling van het RSV is het in 2005 waarschijnlijk te

vroeg. Hieronder wordt wel een ex ante beschouwing vanuit de mobiliteitsproblematiek besproken.

Verhetsel & Peetermans bespraken in 1998 de rol van ruimtelijke maatregelen in een uiteenzetting

over de Antwerpse congestieproblematiek.45 Voor de Antwerpse regio werd een verkeersmodel opge-

steld, dat opgebouwd werd rond - onder andere - een aantal ruimtelijke parameters. Verhetsel & Pee-

termans gaan er - op basis van Nederlands onderzoek - van uit dat de invloed van de ruimtelijke orde-

ning op verkeer en vervoer door het model overschat wordt. Het model houdt namelijk geen rekening

met het bestaan van (relatief constante) tijdsbudgetten en met mogelijk verschillende reacties op wijzi-

gende ruimtelijke omstandigheden van verschillende “homogene” bevolkingsgroepen; daarenboven is

het model niet dynamisch (en houdt dus geen rekening met het tijdstip waarop een ingreep gebeurt) en

wordt er slechts een lange-termijn-evenwichtssituatie (die mogelijk nooit gerealiseerd wordt) gemodel-

leerd.

Het model werd ingezet om een trendscenario tegenover een beleidsscenario door te rekenen voor het

jaar 2010. Het beleidsscenario gaat uit van planologische maatregelen waarbij de bijkomende ontwik-

kelingen volgens de meest strikte interpretatie van het RSV-beleid zoveel mogelijk geconcentreerd

worden in en aansluitend bij de stad, terwijl het trendscenario de bestaande gewestplannen verder

invult. Op vlak van infrastructuur, regelgeving en fiscale maatregelen wordt autogebruik (en autosolis-

me) in het beleidsscenario systematisch ontmoedigd ten voordele van vooral het openbaar vervoer. De

                                                     
44 VAN WEE B., Land use and transport: research and policy challenges, in Journal of Transport Geography, nr. 10/2002, p.

270.
45 VERHETSEL A., PEETERMANS E., Congestie tijdens de avondspits: impact van planologische en infrastructurele be-
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resultaten van de modellering van deze scenario’s zijn significant: in het beleidsscenario verdubbelt het

aandeel openbaar-vervoergebruik tot 29% ten opzichte van 1991 voor het volledige studiegebied, in

het trendscenario neemt dit aandeel af tot 12%. Specifiek voor de binnenstad (met in 1991 reeds een

aandeel van 33% openbaar-vervoergebruik) kunnen dezelfde evoluties vastgesteld worden, zij het

relatief minder sterk.

Wanneer echter de verschillende pakketten van beleidsmaatregelen (planologisch, infrastructureel,

regelgevend en financieel) geïsoleerd worden, dan blijkt dat de ruimtelijke maatregelen (zowel de pla-

nologische als de infrastructurele) duidelijk ondergeschikt zijn aan de andere maatregelen, en in het

bijzonder aan de financiële maatregelen.

Wanneer de planologische maatregelen in het beleidsscenario geïsoleerd werden, waardoor wonen en

werken relatief dichter bij elkaar gebracht worden dan in het trendscenario waar de suburbanisatie zich

onverminderd verderzet, dan bleek dat de effecten op het openbaar-vervoergebruik in beide scenario’s

ongeveer dezelfde waren. Tegelijk werd vastgesteld dat er in het beleidsscenario slechts marginaal

minder (grootteorde van enkele procenten) autokilometers gegenereerd werden.

De auteurs vinden dit zelf een ontnuchterende vaststelling. De invloed van de gedeconcentreerde bun-

deling op de ruimtelijke spreiding van functies is blijkbaar zo beperkt dat deze geen oplossing voor het

mobiliteitsprobleem zal vormen.46 De auteurs haasten zich om hieraan toe te voegen dat het RSV wel

heel wat andere verdiensten heeft die geen uitstaans hebben met de Antwerpse mobiliteitsproblema-

tiek.

Alternatieve ontwikkelingsmodellen
Het zou de praktijk van de ruimtelijke planning oneer aandoen indien we ons hier zouden beperken tot

die concepten die als variante van het compacte-stadmodel kunnen voorgesteld worden. Hieronder

geven we nog twee ontwikkelingsmodellen waar een vrij uitgebreid theoretisch discours rond bestaat.

Het gaat hier niet noodzakelijk om beleidsconcepten: ze komen duidelijk minder sterk als toekomstvi-

sie naar voren in de vigerende ruimtelijke beleidsplannen, ze worden daarentegen wel vaak gebruikt

om bestaande, vaak spontaan tot stand gekomen ontwikkelingen, te omschrijven.

Corridor
Het begrip corridorontwikkeling is op heel wat verschillende manieren op te vatten, en wordt niet enkel

als beleidsconcept gebruikt maar wordt ook aangewend om bepaalde ongestuurd optredende ruimte-

lijke ontwikkelingen te definiëren. Het kan dan ook interessant zijn om wat verder in te gaan op dit

ruimtelijk concept.

Sap47 geeft een overzicht van de corridor in de stedenbouwkundige literatuur. De corridor als ruimtelijk

ontwikkelingsmodel (niet te verwarren met stedenbouwkundige ontwerpen voor lineaire steden, waar-

over meer in een volgend hoofdstuk) verscheen in de jaren 1950-1960 in de geschriften van onder

meer de Amerikaanse kunst- en architectuurhistoricus George R. Collins, de Canadese geograaf

Charles F.J. Whebell en de Griekse stedenbouwkundige Constantinos Doxiadis.

                                                                                                                                                                     
leidsmaatregelen, in Planologisch Nieuws, nr. 4/1998, p. 283-299.

46 VERHETSEL A., PEETERMANS E., ibid., p. 294.
47 SAP H., Corridors and/or linear cities; a historic contribution to contemporary discussion on corridor development, in voor-

bereiding, TU Eindhoven, 2004.
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Collins meende in 1968 dat lijnvormige ontwikkelingen het natuurlijke groeipatroon vormen in verste-

delijkte gebieden. Corridorontwikkeling langs transportassen biedt volgens Collins voordelen van een

homogene toegankelijkheid en het contact van de stad met het platteland. Collins legt hier zelf het

verband met de stedenbouwkundige ontwerpen voor lineaire steden, maar waarschuwt ervoor de cor-

ridor als ontwikkelingsmodel niet te verwarren met de architecturale weergave van de lineaire steden.

Collins pleit ervoor om corridorontwikkeling - waarvan hij vaststelt dat ze zich spontaan en ongepland

ontwikkelt - te erkennen en op te nemen in het planningsinstrumentarium.

Whebell definieert in 1969 de corridor als een lineair systeem van stedelijke plaatsen met een verbin-

dend transportplatform. Als geograaf formuleert Whebell een op corridorontwikkelingen gebaseerd

nederzettingspatroon, dat als alternatief voor de centrale-plaatsentheorie van Christaller wordt gepo-

neerd. In plaats van een hiërarchie van plaatsen met een verschillende centraliteitsindex, voorziet

Whebell een hiërarchisch systeem van meer en minder verstedelijkte en ontwikkelde corridors. Kennis

en handel kunnen zich verspreiden langs de routes die de klassieke nederzettingen met elkaar verbin-

den. Deze klassieke nederzettingen zijn immers ontstaan omwille van de lokale productiefactoren, die

steeds minder van belang zijn. Bereikbaarheid en de positie in het netwerk zijn belangrijkere locatie-

factoren geworden, die in de corridorontwikkelingen aangeboden kunnen worden.

FIGUUR 11: CORRIDORONTWIKKELING VOLGENS WHEBELL FIGUUR 12: KLASSIEKE STADSUITBREIDING
VERSUS DYNAPOLIS
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Ook Doxiadis (1963) ziet het pre-industriële stedelijke model sinds de komst van het mechanisch ver-

voer evolueren naar corridorstructuren.48 De transporttechnologie heeft er volgens Doxiadis toe geleid

dat er dynamische systemen bovenop het centrale-plaatsensysteem van Christaller geponeerd wer-

den.49 Het resultaat van dit proces is dat de klassieke stadscentra hun rol gedeeltelijk blijven vervullen,

maar dat groei en stadsuitbreiding eerder in corridors langs transportsystemen zal ontstaan. Doxiadis

ziet in de lineaire stad geen oplossing, wegens het statisch karakter daarvan. Hij stelt zijn eigen dyna-

misch en parabolisch uitbreidingsmodel voor in de vorm van de Dynapolis. De Dynapolis is een model

voor geplande unidirectionale stedelijke groei. Op die manier zou ruimte geboden worden aan mensen

en auto’s, terwijl de historische centra blijven bestaan en nieuwe ontwikkelingen in het centrum de stad

niet verstikken. In de jaren 1960 resulteerde de Dynapolis zelfs in een concreet stedenbouwkundig

project voor de bouw van Islamabad, de nieuwe hoofdstad van Pakistan waarvoor Doxiadis het mas-

terplan tekende.

Sap stelt vast dat het begrip corridor (als beleidsconcept) meestal een duidelijke definitie mist, on-

danks dat de Nederlandse overheid het als concept introduceerde in de voorbereidende discussietek-

sten die moesten resulteren in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. In deze voorbereidende

nota’s wordt ervan uitgegaan dat corridorontwikkelingen onvermijdelijke resultaten zijn van ruimtelijk-

economische krachten, die echter door de ruimtelijke planning geoptimaliseerd en tot op zekere

hoogte beteugeld kunnen worden.

Enkele kabinetswisselingen zorgden ervoor dat deze Vijfde Nota nooit goedgekeurd werd. In april 2004

werd de vervangende Nota Ruimte vastgesteld, waaruit het begrip corridor intussen alweer verdwenen

was. Overigens was het concept, vooraleer het weer uit de Nederlandse nota’s verdween, onthaald op

heel wat scepticisme uit de hoek van de professionele planners: verdachtmakingen als zou de corridor

als vrijgeleide moeten dienen voor industriële en commerciële lintbebouwing langs snelwegen waren

niet van de lucht.

De corridor is overigens aanwezig in nog een aantal andere ruimtelijke beleidsplannen. In het Waalse

Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) uit 1999 bijvoorbeeld wordt het begrip “eu-

rocorridor” - dat eerder door de Europese Commissie werd geformuleerd - veelvuldig gebruikt50, hoe-

wel er duidelijk geen homogene ontwikkelingsperspectieven geformuleerd worden over de hele lengte

van deze corridors. Ook in het Vision Diagram voor Noord-West-Europa van de NWMA Spatial Vision

Group (2000) worden corridors op kaart aangegeven51; het begrip corridor blijft echter ook hier vaag.

Zowel in het SDER als in het Vision Diagram worden de corridors aangegeven langs bestaande trans-

portinfrastructuur.

                                                     
48 DOXIADIS C., L'architecture en transition, Dunod, Paris, 1963, p. 95-100.
49 DOXIADIS C., Ekistics: an introduction to the science of human settlements, op. cit., p. 132-156, 235-239.
50 Schéma de Développement de l’Espace Régional, Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement

du territoire, du Logement et du Patrimoine, 1999.
51 ZONNEVELD W., Grenzeloze ruimtelijke planning - De Europese transnationale ruimtelijke visies, in Ruimte en Planning,

nr. 3/2004, p. 20-26.
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FIGUUR 13: RUIMTELIJKE TOEKOMSTVISIE VOOR WALLONIË UIT HET SDER

Urban sprawl
Ook het fenomeen van de “urban sprawl” verdient een plaats in dit hoofdstuk. Met de corridor heeft de

sprawl gemeen dat het begrip aangewend wordt om bepaalde nauwelijks of niet gestuurde ruimtelijke

ontwikkelingen te beschrijven. Als theoretisch concept voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen staat

het tegenwoordig echter niet sterk.

In de late jaren 1940 en de jaren 1950 verwenen in de VS honderdduizenden hectaren landbouwge-

bied en andere open ruimte onder de suburbs. Dit proces werd gestimuleerd door de bouw van nieuwe

wegen, het instellen van een juridisch kader voor zonering van de grond, het aanbod van stabiele hy-

pothecaire kredieten en door de naoorlogse babyboom.52

Uiteraard is de suburbanisatie ook in Europa een bekend fenomeen, dat hier echter veel minder sterk

door de stedenbouwkundige praktijk werd verdedigd en in de praktijk veel later is gekomen en zich

mede daardoor veel minder sterk heeft doorgezet dan in de VS.53

Over de al dan niet wenselijke eigenschappen van “suburbia” is mettertijd een heel sociologisch dis-

cours ontstaan.54 Vast staat evenwel dat de suburbanisatie een zeer sterk bepalende randvoorwaarde

is voor de automobiliteit. “Suburbia” leent zich niet tot de organisatie van efficiënt openbaar vervoer en

is evenmin een omgeving op maat van voetganger en fietser. In suburbia zijn de afstanden groter, zijn

de verplaatsingspatronen homogener (waardoor lokale congestieproblematiek minder frequent voor-

komt, maar zeker niet afwezig is) en zijn aantrekkelijke alternatieven voor de auto onbestaande. Be-

                                                     
52 HALL P., op. cit., p. 291.
53 HALL P., op. cit., p. 297-304.
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halve de onmogelijkheid om voorkomende congestie te ontwijken (door het ontbreken van alternatie-

ven), is de kans op excessief brandstofverbruik, luchtvervuiling en vervoersongelijkheid tussen sociale

groepen veel groter dan in een gecentraliseerde of compacte stad.

Met name aan de Amerikaanse westkust werden deze - deels door de suburbanisatie veroorzaakte -

problemen sinds eind jaren 1960 meer en meer erkend. In de jaren 1980 begonnen de spoorgebonden

vervoersystemen in een aantal Amerikaanse steden dan ook aan een revival, ondanks dat het spoor-

vervoer-concept in vele gevallen al lang niet meer compatibel was met de ruimtelijke structuur.55 Een

typisch voorbeeld is het BART-light-railsysteem (Bay Area Rapid Transit) in San Francisco, waar het

wegens de grote vraag naar parkeerplaatsen onhaalbaar bleek om de voorgenomen verdichting van

de stationsomgevingen te realiseren. In de praktijk komt de overgrote meerderheid van de BART-

reizigers dan ook met de auto naar het station.

Gezien de sociale, ruimtelijke, verkeers-, en milieu-problemen die suburbia met zich meebrengt zijn de

planologen die de “urban sprawl” verdedigen als concept voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met-

tertijd zeldzaam geworden. Aanhangers van “suburbia” gebruiken in de meeste gevallen ideologische

en zelfs esthetische elementen. In die zin kan “suburbia” ook als utopie worden beschouwd, een bena-

dering waar we later nog op terugkomen. De aanhangers kunnen vooralsnog echter geen antwoord

formuleren op de vraag naar duurzaamheid. Een opmerkelijke - vrij recente - uitzondering hierop is de

- reeds in een vorig hoofdstuk aangehaalde - these van Gordon & Richardson die stellen dat intra-

suburb-autoverkeer op termijn misschien wel milieuvriendelijker zou kunnen zijn dan het verkeer dat in

een dense centrumstad gegenereerd wordt. Deze theorie lijkt de laatste jaren echter geen bijval meer

te oogsten, noch door de feiten gestaafd te worden.

Wel ontstaat binnen het vakgebied van de hedendaagse ruimtelijke planning van langsom meer een

discours waarbinnen een manier gezocht wordt om om te gaan met de reeds aanwezige sprawl.

Vlaamse voorbeelden hiervan zijn het ontwerpproject After Sprawl uit 2002 (dat een nieuwe vorm van

landschappelijke kwaliteit zoekt in de verspreide bebouwing56) en het Witboek Stedenbeleid uit 2003

dat het begrip “netwerkstad” lanceert als concept om aan de versnipperde ruimte een stedelijke kwali-

teit toe te kennen.57 Het is echter zeer onduidelijk waar het raakvlak moet gezocht worden tussen deze

onderzoeksprojecten en een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit.

                                                                                                                                                                     
54 HALL P., op. cit., p.304-307.
55 HALL P., op. cit., p.315-318.
56 After-Sprawl - Research for the contemporary city, Xaveer de Geyter Architects, 2002.
57 BOUDRY L. et al. (red.), op. cit., p. 155-157.
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Een “andere” benadering?

Mobiliteit en ontwerpend onderzoek
Binnen de ruimtelijk-maatschappelijke context van de Vlaamse Ruit is het bijzonder moeilijk om de

potentiële bijdrage van de ruimtelijke ordening of - strikter gezien - de stedenbouw aan een duurzame

ontwikkeling van de mobiliteit scherp te stellen.

Nochtans gebeurt er heel wat empirisch studiewerk, dat enerzijds het verplaatsingsgedrag en de ef-

fecten daarvan in kaart probeert te brengen, en dat anderzijds de verbanden met een aantal sociaal-

economische en ruimtelijke parameters wil blootleggen. Daarnaast wordt er ook heel wat technisch en

theoretisch onderzoek gedaan, naar onder meer het simuleren van verplaatsingsgedrag en verkeers-

stromen, maar ook naar nieuwe technologieën met als doel het mobiliteitssysteem vlotter, toegankelij-

ker, veiliger en minder milieubelastend te maken.

We stellen vast dat er de laatste decennia - ondanks het nog steeds toenemend maatschappelijk be-

lang van het mobiliteitsdebat - van langsom minder aandacht is gegaan naar een derde manier van

onderzoek, dat we hier graag ontwerpend onderzoek zouden noemen. Het ontwerpend onderzoek

werd langzaam maar zeker verengd tot enerzijds vormen van stadsontwerp en inrichting van infra-

structuren (op het lage schaalniveau) en anderzijds structuurplanning (beleidsplanning op het hoge

schaalniveau - waarbij men zich kan afvragen in hoeverre hier nog ontworpen wordt).

Meer visionaire varianten van stedenbouwkundig ontwerp zijn met de neergang van het functionalisti-

sche gedachtengoed min of meer verdwenen. Nochtans kan het zinvol zijn om de wisselwerking tus-

sen ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzame mobiliteit ook eens vanuit een andere invalshoek te

bekijken dan vanuit een empirische of wetenschappelijk-technische benadering. Hier moet aan toege-

voegd worden dat de structuurplanning wel een meer conceptuele benadering inhoudt, maar dat het -

door het sterk beleidsgerichte karakter - binnen de structuurplanning quasi onmogelijk is om visionaire

concepten op hun (gedeeltelijke of afgeleide) bruikbaarheid te toetsen.

Kader met vrijheidsgraden of maakbare samenleving?
Het opzet van wat volgt is een bespreking van een aantal visionaire ontwerpen voor stedelijke structu-

ren, die met elkaar gemeen hebben dat zij een ruimtelijke oplossing zoeken voor een aantal maat-

schappelijke problemen. De meeste van deze stedenbouwkundige ontwerpen zijn sterk ideologisch

getint, en willen vorm geven aan een nieuwe samenlevingsvorm. Aangezien - zoals gezegd - het visio-

nair ontwerp sinds de val van het functionalisme een sterke neergang heeft gekend, houden de

meeste ontwerpen nauwelijks of geen rekening met de mobiliteitsproblematiek van de 21e eeuw. Files,

emissies en ongevallen werden lange tijd niet als prioritaire knelpunten beschouwd.

Dat wil echter niet zeggen dat er uit deze visies geen lering te trekken valt. Evengoed als het concept

van de compacte stad - dat teruggaat naar een middeleeuwse stedelijke structuur - kunnen andere

historische ontwikkelingsmodellen de verdienste hebben dat ze ontworpen werden voor een maat-

schappij die voor haar verplaatsingen grotendeels op openbaar vervoer, fietsen en wandelen was aan-
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gewezen, niet toevallig net die vervoermiddelen die tegenwoordig als duurzaam worden beschouwd.

Uitzondering op deze “neergang” zijn enkele ontwerpen uit de jaren 1970 en ’80 die eerder in de post-

moderne stroming te situeren zijn, zoals het uit het niets opgebouwde universiteitsstadje Louvain-la-

Neuve, dat haar middeleeuwse allures weet te combineren met een hedendaagse aanpak van de ver-

keersproblematiek. Ook het compacte-stadmodel zelf, en enkele theoretische voorstellen voor auto-

vrije steden wortelen ten dele in de postmoderne traditie die een groot belang hechtte aan de menselij-

ke maat en historische vormentaal.

In de jaren 1990 ontstond in de architectuur en de stedenbouw een nieuw soort functionalistische

stroming. Dit neomodernisme produceerde behalve architectuur ook de Onaangepaste Stad, een serie

ontwerpen voor nieuwe steden van de Belgische architect Luc Deleu. De Onaangepaste Stad lijkt de

traditie van de visionaire stedenbouw terug op te nemen, door met enige durf een plaats op te eisen in

het discours en de zachte aanpak van de postmoderne planning af te wijzen. Met zijn ontwerp vestigt

Deleu opnieuw een geloof in de stedenbouw als maker van de maatschappij. Waar het postmodernis-

me, maar ook de pragmatische structuurplanning, de stedenbouw ziet als een ruimtelijk kader met

heel wat vrijheidsgraden, zal dit neomodernisme opnieuw geloof hechten aan de maakbaarheid van de

samenleving door de stedenbouwkundige praktijk. Interessant aan het ontwerp van Deleu is dat het

zich situeert binnen een hedendaagse westerse context.

Historische voorstellen
Het hieronder gegeven historisch overzicht heeft niet de ambitie om uitputtend te zijn, en richt de focus

eerder op die ontwerpen die afwijken van het compacte-stadmodel maar welke toch mogelijkheden

lijken te bieden voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit.

De voetgangersstad
De zoektocht naar de ideale stad manifesteert zich doorheen de hele geschiedenis van de stedelijke

planning, van de oudheid tot het heden. Plato beschreef in zijn werk Nomoi (De Wetten) de ideale

ruimtelijke structuur van een polis met 30000 inwoners, die zijn ideale samenleving zou kunnen her-

bergen.

Tijdens de Renaissance werden heel wat modellen voor ideale steden geschets, onder andere door

Leonardo da Vinci. Deze ontwerpen werden gekenmerkt door de belangrijke aandacht die ging naar

het voorkomen van de stad als stedenbouwkundig project, gestoeld op esthetische idealen, met een

belangrijke militaire component, groen in de stad, zonering en doelbewuste sociale segregatie.58

In de zestiende en zeventiende eeuw wijdden een aantal denkers zich aan de theoretische ontwikke-

ling van utopische samenlevingsmodellen. De meest invloedrijke figuur van deze stroming is Thomas

More, die in 1516 het werk Utopia schreef als humanistisch antwoord op Plato’s theorie. De hoofdstad

van Mores Utopia neemt de vorm aan van een vierkante, rastervormige stad die 3300 meter in het

kwadraat meet en 60000 tot 96000 inwoners telt.

                                                     
58 DE KLERK L.A., op. cit., p. 69-70.
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FIGUUR 14: MORES ONTWERP VOOR AMAUROTE, DE HOOFDSTAD VAN UTOPIA

De periode van de Verlichting was ook die van de socialistische utopieën, die parallel met de eerste

industriële ontwikkelingen tot stand kwamen. Een belangrijke mijlpaal was hier de stad Chaux, die in

opdracht van Lodewijk XV door Claude-Nicolas Ledoux werd ontworpen om de arbeiders van de

zoutmijnen van Arc-et-Senans te huisvesten. Tussen 1775 en 1779 werd dit project deels gerealiseerd.

Chaux is geconcipieerd als functionele stad, geïntegreerd in het landschap, met veel groen, maar is

ook een verbeelding van een maatschappelijk hiërarchisch model. Een vervolg op dit model is het

Familistère-complex dat bijna honder jaar later door Godin rond zijn gelijknamige kachelfabriek te Gui-

se werd gebouwd.

FIGUUR 15: LEDOUX’ IDEALE STAD CHAUX
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Al deze modellen en ontwerpen die dateren van voor - of van het begin van - de industriële revolutie

hebben gemeen dat ze impliciet uitgaan van de actieradius van een voetganger. Aangezien gemecha-

niseerd vervoer nauwelijks of niet bestond was het vooral belangrijk om alle voorzieningen binnen

voetgangersbereik te lokaliseren. Dit resulteert in steden die beperkt zijn in omvang en inwonersaantal,

en ook - zij het in mindere mate - in hoge dichtheden. De ideale steden uit de Renaissance bijvoor-

beeld waren bewust niet berekend op groei van de bevolking.

Dit lijkt logisch, maar is bij nader inzien toch opmerkelijk: grote steden zijn namelijk niet alleen een

fenomeen van de laatste twee eeuwen. In het jaar 200 telde Rome reeds 1,3 miljoen inwoners, en ook

Constantinopel (375000) en Alexandrië (216000) konden bezwaarlijk beschouwd worden als steden op

maat van de voetganger. In 1800, toen er van treinen, laat staan fietsen, auto’s of een metro nog lang

geen sprake was, naderde Londen de kaap van het miljoen inwoners, en woonden in Parijs ruim een

half miljoen mensen.59

Zoals hieronder zal blijken wijzigde de opvatting over de ideale vorm van de stad echter drastisch toen

publiek transport, en later auto’s en fietsen, hoe langer hoe meer praktische en betaalbare vervoermo-

di werden.

Negentiende-eeuwse stadsplanning
De ontwikkeling van de industriële steden, die zich vanaf het einde van de 18e eeuw begon voor te

doen, werd voornamelijk gekenmerkt door een zeer sterke bevolkingsgroei die opgevangen werd door

een verdichting van de bestaande bebouwing, die een cyclus van stijgende grondprijzen met zich

meebracht. De industriële revolutie ging in veel steden gepaard met een liberalisering die ertoe leidde

dat stadsplanning en bouwreglementering steeds minder aan de orde waren. Dit leidde ertoe dat er

halverwege de 19e eeuw in de industriële centra hallucinante bevolkingsdichtheden tot 1500 inwoners

per hectare werden opgetekend.60

Rond 1850 begonnen technici en overheden, onder meer op basis van nieuwe inzichten in de medi-

sche wetenschap en de hygiëne, gevoeliger te worden voor de levensomstandigheden van de arbei-

dersklasse, en kwam de stadsplanning weer in het vizier. Deze nieuwe visie leidde tot soms zeer

grootschalige technocratische stadsvernieuwingen zoals het plan-Haussmann voor Parijs dat in de

jaren 1860 werd uitgevoerd. Zeer belangrijke elementen in deze plannen zijn de brede boulevards, die

veel verkeer konden verwerken en vlotte verbindingen mogelijk maakten tussen de nieuwe commerci-

ele centra en vooral de nieuwe treinstations die als verkeersknooppunten functioneerden. Behalve met

de trein werd met nieuwe vormen van vervoer nog nauwelijks rekening gehouden. Pas in de tweede

helft van de 19e eeuw begonnen in Parijs langzaam maar zeker tramlijnen te verschijnen, en rond de

eeuwwisseling kwam de metro op de voorgrond. De constructie van deze stedelijke spoorsystemen

werd wel vergemakkelijkt door de ruim bemeten gabarieten van Haussmann. Het openbaar vervoer

bleef echter nog lange tijd voorbehouden voor de bourgeoisie.

Ook het uitbreidingsplan voor Barcelona van Cerdà, en de navolging van de principes van Hausmann

in onder meer Wenen en Brussel kunnen in deze tijdgeest gesitueerd worden.61

                                                     
59 Les grandes villes [http://www.webencyclo.com/dossiers/contenu/D35-000101DD.asp?IDDossier=35], Éditions Atlas, Paris,

geraadpleegd 14/02/2005.
60 DE KLERK L.A., op. cit., p. 139.
61 DE KLERK L.A., op. cit., p. 144-151.
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FIGUUR 16: DE DOORBRAKEN VAN HAUSSMANN IN PARIJS

FIGUUR 17: ONTWERP VOOR DE UITBREIDING VAN BARCELONA DOOR CERDÁ, 1858

De tuinstad
Het idee van de zogenaamde tuinstad, dat rond 1900 door Ebenezer Howard werd gelanceerd, bete-

kende een nieuwe mijlpaal in de stedenbouw.62 De tuinstad is een concept dat probeert de voordelen

van het platteland met die van de stad te combineren. Howard stelt voor om nieuwe nederzettingen te

stichten op het platteland, met een vooraf bepaalde omvang die volstaat om een goed voorzieningen-

apparaat op te bouwen, maar waar de afstanden beperkt worden. Het wegenpatroon, de maximum-

densiteit en een groene gordel rond de stad liggen a priori vast. De toegankelijkheid van groen en open

ruimte is verzekerd. Een zoneringsplan staat garant voor een evenwichtige ruimtelijke structuur. De

grond wordt goedkoop verworven in landbouwgebied en blijft eigendom van de gemeenschap, zodat

speculatie uitgesloten wordt. De stad zelf telt zo’n 30000 inwoners, gehuisvest op 5500 percelen van

                                                     
62 DE KLERK L.A., op. cit., p. 197-211.
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240 vierkante meter; in het bijbehorende landbouwgebied wonen nog eens 2000 mensen. De globale

bevolkingsdichtheid van de stad bedraagt zo’n 75 inwoners per hectare; de stad zelf is cirkelvormig

met een diameter van slechts 2,5 kilometer. Rond de stad, zelf 400 ha groot, bevindt zich een land-

bouwgordel van 2000 ha die tot op zekere hoogte voor de voedselvoorziening moet kunnen instaan.

De industriële en commerciële zones bevinden zich binnen de stad, en zijn grotendeels aan de rings-

poorweg en de ringvaart gelegen.

FIGUUR 18: TUINSTADDIAGRAM VAN HOWARD

Op een hoger schaalniveau ontwikkelde Howard ook een regionaal verstedelijkingsmodel, waarbij één

stad als centrum functioneert en 58000 inwoners mocht tellen; de andere tuinsteden (32000 inwoners)

zijn in een ring met een diameter van slechts een dertiental kilometer rond de centrale stad geschikt

zodat er een stedelijke structuur voor 250000 inwoners ontstaat. De andere tuinsteden (32000 inwo-

ners) zijn met elkaar en met de centrale stad verbonden door middel van snelle spoorverbindingen,

wegen en een kanaal.
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FIGUUR 19: REGIONAAL VERSTEDELIJKINGSMODEL GEBASEERD OP DE TUINSTAD, DOOR HOWARD

Howard probeerde de stedelijke ontwikkelingsproblematiek integraal te benaderen, en hield terdege

rekening met de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het vervoersysteem. De woondichtheid die

Howard voorstelt lijkt een degelijk compromis tussen de wens om de overconcentratie en het gebrek

aan groen van de 19e-eeuwe industriestad tegen te gaan en de wens om de afstanden tussen wonen,

werken, voorzieningen en open ruimte klein te houden. Opvallend is dat de woondichtheid, gerekend in

aantal woningen per hectare in de woongebieden, in dezelfde grootteorde ligt als die van de Neder-

landse Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) (met dien verstande dat de gemiddel-

de gezinsgrootte in Howards model wel veel hoger ligt). Howards model slaagt erin om de afstanden

binnen de stad zelf op maat van de voetganger te houden, en de verschillende steden onderling met

een doeltreffend openbaar-vervoersysteem te verbinden. Voor het goederenvervoer staan spoorweg

en kanalen in, die door de locatie van de industriegebieden optimaal benut kunnen worden.

De Britse “new towns” Letchworth en Welwyn Garden City zijn twee realisaties waar met Howards

principes rekening werd gehouden. Welwyn Garden City barstte na verloop van tijd echter uit zijn voe-

gen, en is door de nabijheid van en de goede verbindingen met Londen vooral een voorstad van pen-

delaars geworden. Het verder van Londen gelegen Letchworth daarentegen telde dertig jaar na de

start in 1919 nog steeds slechts 15000 inwoners.
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FIGUUR 20: PLAN VOOR WELWYN GARDEN CITY, 1924

Het model van Howard lijkt nog een zekere actualiteitswaarde te bezitten. Spijtig is dat Howard in 1898

moeilijk kon anticiperen op de excessieve ontwikkeling van het autoverkeer, en dus geen voorstellen

deed naar verkeersleefbaarheid, -veiligheid of reductie van het autoverkeer toe. Nochtans zijn een

aantal van zijn principes voor spoorwegen (tangentiële verbindingen, ringspoorwegen en eventueel

ondergrondse doorgaande lijnen) wellicht ook toe te passen op het autoverkeer. De tuinstad van Ho-

ward lijkt dan weer wel op maat gesneden van fietsers (die in die tijd nauwelijks in het straatbeeld

aanwezig waren), en in het algemeen van die vervoersystemen die thans als “duurzaam” beschouwd

worden (spoor, water en langzaam verkeer).

Een vraag die kan gesteld worden is in hoeverre het regionaal verstedelijkingsmodel van Howard een

antwoord kan bieden op de grote vestigingsdruk op centraal gelegen plaatsen die uitgaat van activitei-

ten zoals gespecialiseerde dienstverlening. Dezelfde vraag stelt zich ten aanzien van bepaalde activi-

teiten die sterk gebonden zijn aan bepaalde lokaal aanwezige fysische eigenschappen (havens, toe-

risme, ontginningen...). Het is weinig realistisch te stellen dat de ruimtevraag van een sterke economi-

sche ontwikkeling op zulke plaatsen kan beteugeld worden door de planologische randvoorwaarden

die Howard stelt. De ontwikkeling van Welwyn Garden City tot voorstad van Londen - in plaats van tot

zelfvoorzienende tuinstad met een begrensde omvang - toont trouwens aan dat het zeer moeilijk is om
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externe invloeden van centrale plaatsen of specifieke omstandigheden in de omgeving te negeren.

De autostad
De steeds grotere verspreiding van de auto als individueel vervoermiddel maakte dat urbanisten in de

eerste helft van de 20e eeuw het begrip “nabijheid” van langsom sterker konden relativeren. Dit was

met name het geval in de VS, waar in 1927 reeds één auto per twee gezinnen bolde. De recessie en

de oorlog zorgden ervoor dat dit penetratiepeil van 1927 in de VS pas begin jaren 1950 opnieuw ge-

haald en vervolgens overschreden werd, en in Europa nog later pas voor de eerste keer bereikt werd.

De Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, die op het vlak van vormelijk-stedenbouwkundige in-

zichten sterk aanleunde bij de sovjet-desurbanisten (zie verder), zag in de automobiliteit de oplossing

om de stad en het platteland naar elkaar toe te brengen. De ideale stad bestond volgens Wright uit een

volledig gedecentraliseerd nederzettingspatroon waarbij de bevolking gelijkmatig over het land uitge-

spreid wordt. Vanaf 1924 concretiseerde Wright zijn visie in een ontwerp van wat hij Broadacre City

noemde.63

FIGUUR 21: SCHETS VAN BROADACRE CITY DOOR WRIGHT, 1934-1958

Broadacre City was door Wright geconcipieerd als een nederzetting met een beperkte omvang, maar

bleek uiteindelijk een model dat in de VS op veel plaatsen - gedreven door speculatie, toenemende

welvaart en consumptie en beperkte overheidsregulering - bijna als vanzelf werd gerealiseerd.

Ook in de Sovjet-Unie bestond er een bij de ideeën van Wright aanleunende desurbanistische stro-

ming. Gezien de materiële condities (in de Sovjet-Unie waren nauwelijks auto’s beschikbaar, en ook

elektriciteit was er schaars - dit in tegenstelling tot de situatie in de VS) richtte de desurbanistische

stroming in de Sovjet-Unie zich op minder auto-afhankelijke modellen zoals de lineaire stad (zie ver-

der). Overigens verloor deze desurbanistische stroming in de Sovjet-Unie langzaam maar zeker de

steun van de communistische partij: vanaf 1933 moesten de stedenbouwkundigen zich eerst en vooral

bezig houden met het grootschalig herbouwen van de historische stadscentra.

                                                     
63 HALL P., op. cit., p. 283-285.
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Hall beschouwt Broadacre City veeleer als een visionaire voorstelling van de - toen - toekomstige ur-

banisatiepatronen in de VS dan als een ontwerp.64 Na de Tweede Wereldoorlog realiseerde de “subur-

ban building boom” stukken Broadacre City verspreid over heel de VS, een praktijk die enkele decen-

nia later ook in Europa binnenwaaide en achteraf gezien aan de basis zou blijken te liggen van heel

wat hedendaagse mobiliteitsproblemen.

Nochtans werd het ideaal van Broadacre City reeds in een vroeg stadium bekritiseerd door onder meer

stedenbouwkundigen als de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier die zich afkeerden van de desur-

banistische stroming en een uitgesproken belang hechtten aan de centrumfunctie van de stad.65 Deze

urbanistische modernisten stelden zich vragen bij het stedenbouwkundig consumptiemodel dat door

Wright gekoppeld werd aan het vergroten van de afstanden, het bouwen van wegen en het produceren

van auto’s.

Suburbia bleef dan ook lange tijd een typisch Amerikaans fenomeen, dat niet ondersteund werd door

de Europese economische, sociale en stedenbouwkundige context. Dat wil echter niet zeggen dat de

Europese urbanisten van de eerste helft van de 20e eeuw zich niet schikten naar de nieuwe maat-

schappelijke positie die de auto langzaam maar zeker aan het verwerven was.

Modernistische utopieën zoals de Ville Contemporaine van Le Corbusier gingen hier op hun eigen

manier mee om, wat resulteerde in een duidelijke - in het Charter van Athene vastgelegde - visie van

de modernisten op de stedelijke mobiliteit. De Ville Contemporaine is een uit 1922 daterend ontwerp

voor een stad voor drie miljoen inwoners, dat later verfijnd werd in het Plan Voisin en de Ville Radieuse

(1933). Daarmee profileerde Le Corbusier zich duidelijk tegenover de desurbanisten, en stelde hij de

grote stad voor als de ideale woonomgeving.

FIGUUR 22: LA VILLE CONTEMPORAINE DOOR LE CORBUSIER

De Ville Contemporaine is opgebouwd uit een raster met mazen van 400 m in het vierkant, zijnde de

gemiddelde afstand tussen twee metrohaltes. De traditionele straat is bij Le Corbusier van het toneel

                                                     
64 HALL P., op. cit., p. 290.
65 DE KLERK L.A., op. cit., p. 240-252.



55

verdwenen en de verschillenden verkeerssoorten worden strikt gescheiden. Voor de voetgangers zijn

er onder andere binnenstraten voorzien. Het snelverkeer krijgt een wegenstelsel dat zich op vijf meter

boven het maaiveld bevindt. Het langzaam verkeer blijft op de begane grond. Het centrum van de stad

wordt als verkeersknooppunt geconcipieerd en omvat een stationscomplex met zes verdiepingen waar

alle verkeerssoorten samenkomen, inclusief het luchtverkeer (kleine vliegtuigjes kunnen op het dak

van het station landen). De woondichtheid ligt hoog, en bedraagt 300 inwoners per hectare in de minst

dense gedeelten. De zone rond het centrale stationscomplex is een zakencentrum, opgebouwd uit

wolkenkrabbers die een dichtheid van 2500 werknemers per hectare realiseren. Deze dichtheden wor-

den gecombineerd met grote oppervlakten publieke ruimte door het consequent aanwenden van mid-

delhoge tot zeer hoge gebouwen. Het bebouwingspercentage van het maaiveld varieert tussen 5 en

45%; de hoogte van de gebouwen gaat tot 250 meter. Een belangrijke karakteristiek van deze Corbu-

siaanse stedenbouw is het scheiden van functies. Wonen, zakencentrum, verkeer, industrie, ontspan-

ning: elke functie krijgt een ruimtelijk afgescheiden locatie toegewezen.

Anders dan Wright oriënteert Le Corbusier zijn ontwerpen niet enkel op de auto, maar ook op andere

vormen van vervoer. Door de hoge dichtheden wordt ook het efficiënt gebruik van de infrastructuur (en

in het bijzonder het collectief vervoer) verzekerd. Hij houdt echter wel rekening met bereikbaarheidsei-

sen voor de auto, maar ook met de negatieve effecten die het autoverkeer veroorzaakt en de moge-

lijkheden die het scheiden van verkeersstromen biedt.

Een parallel met Wright is het optimisme over de nieuwe vervoertechnologie, dat ook bij Le Corbusier

leidt tot het relativeren van het begrip nabijheid. Door de verschillende functies rigoureus te scheiden

worden ook hier de afstanden vergroot, en wordt het - net als in Broadacre City - zeer moeilijk om zich

van de ene naar een andere functie te begeven zonder gebruik te maken van de nieuwe vervoertech-

nologie (auto of collectief vervoer).

De principes die Le Corbusier gebruikt werden in 1933 door het CIAM (Congrès International d'Archi-

tecture Moderne) vastgelegd in het Charter van Athene, dat vier stedelijke, ruimtelijk van elkaar te

scheiden functies definieert: naast wonen, werken en ontspannen is ook het verkeer één van deze

functies.66 De principes van het Charter vonden hun toepassing in heel wat naoorlogse Europese wij-

ken, en werden op de ene locatie al rigoureuzer - maar daarom niet steeds succesvoller - toegepast

dan op andere plaatsen. Een voorbeeld van een strenge toepassing van de CIAM-stedenbouw vinden

we in de Amsterdamse hoogbouwwijk Bijlmermeer. De Bijlmer werd eind jaren 1960 gebouwd als

hoogbouwwijk met hoge dichtheden, een open maaiveld en een volledig gescheiden verkeerssysteem

waarbij auto’s en de metro op een viaduct boven het maaiveld gehouden worden. De grootschalige

uniformiteit, het gebrek aan identiteit en het gebleken onvermogen om een gezonde bewonersmix te

creëren zijn slechts enkele oorzaken van de vele sociale problemen die in de wijk ontstaan zijn en die

het imago van het Charter van Athene geen goed hebben gedaan. Ondanks de ernstige problemen die

de Bijlmerwijk van in het begin gekend heeft, kan niet ontkend worden dat het CIAM-verkeerssysteem

hier duidelijk een aantal voordelen biedt. Vooral de verkeersveiligheid en -leefbaarheid scoort goed,

maar ook de bereikbaarheid met en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de fiets als ver-

voermiddel is hier zeer hoog.67

                                                     
66 FRAMPTON K., Moderne architectuur - Een kritische geschiedenis, SUN, Nijmegen, 1995, p. 333.
67 SIMONS P., Bijlmermeer Amsterdam - scriptie “Architectuur en woningbouw”, TU Eindhoven, april 2003.
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FIGUUR 23: BIJLMERMEER MET HOOGBOUW, DREVEN, FIETSPADEN, METROLIJN

FIGUUR 24: BIJLMERMEER MET AUTOVRIJ MAAIVELD, DAARBOVEN DREVEN VOOR AUTOVERKEER EN VIADUCT
VOOR METRO

Behalve in de stedenbouw sensu strictu heeft het principe van het scheiden van functies uit het Char-

ter ook een sterke invloed gehad op de moderne ruimtelijke planning, zoals die sinds de jaren 1960

onder meer in België werd toegepast. Zoals Lauwers opmerkt werkte het principe van de functieschei-

ding sterk door in het totstandkomen van de gewestplannen, zonder dat er voldoende aandacht be-

steed is aan de uitbouw van een hiërarchisch georganiseerd multimodaal verkeerssysteem dat noch-

tans de gescheiden functies met elkaar zou moeten verbinden.68

De lineaire stad van Soria y Mata
De opkomst van het stedelijk openbaar vervoer, en in het bijzonder de tram, veroorzaakte belangrijke

verschuivingen in de visie op stedelijke ontwikkelingen. Eén van de vroegste, en ook sterk tot de ver-

beelding sprekende antwoorden op de vraag naar een dynamische, moderne stedelijke ontwikkelings-

structuur, is de lineaire stad.

De Spaanse vroege modernist Arturo Soria y Mata was wellicht de eerste die zich op dit spoor begaf.

Soria y Mata stelde dat de ontwikkeling van het moderne verkeer als vanzelf zou leiden tot een langge-

rekte vorm van de stad, en dat hier best op geanticipeerd werd door de vorm van de stadsuitbreidingen
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aan te passen aan die van de infrastructuur die nodig is voor een efficiënt vervoersysteem.69

Hij maakte in 1882 een ontwerp voor een hoefijzervormige nederzettingsstructuur rond de stadskern

van Madrid met een lengte van 58 kilometer en een breedte van slechts 400 meter. Het plan was op-

gebouwd rond een transportas bestaande uit een weg en tramlijn. Een band van slechts twee keer 200

meter breedte aan beide zijden van deze as werd voorzien voor de nederzettingen en was door een

groene strook gescheiden van het achterliggende landbouwgebied.70

Het plan van Soria y Mata bezit enkele doelstellingen die sterk lijken op die van de tuinsteden: beide

willen eengezinswoningen in het groen mogelijk maken zonder daarom de bereikbaarheid te verminde-

ren, waarbij Soria y Mata echter een veel groter belang hechtte aan een technologische oplossing in

de vorm van de moderne elektrische tram.

FIGUUR 25: CIUDAD LINEAL VAN SORIA Y MATA (PLAN EN DOORSNEDE)

Doxiadis wijst erop dat Soria y Mata’s lineaire stad enkel een oplossing voorstelt voor stadsuitbreiding,

en dan nog enkel voor wonen. Volgens hem kan het ontwerp van Soria y Mata onmogelijk tot een vol-

waardige stedelijke structuur leiden omdat ze geen centrale functies kan opnemen.71 De stedelijke

omgeving wordt niet integraal benaderd, dit in tegenstelling tot wat Howard een kleine twintig jaar later

voorstelt. Nochtans voorzag Soria y Mata wel een wijd vertakt netwerk van lijnvormige steden dat zich

op termijn over heel Europa zou uitstrekken.

In 1898 werd een aanvang gemaakt met de realisatie van de geplande hoefijzervormige structuur. In

1931 moest het plan als mislukt beschouwd worden, na realisatie van slechts 1000 woningen en 5

kilometer weg. De belangrijkste praktische struikelblok was te vinden in de optredende grondspecula-

tie.

De Klerk meent dat Soria y Mata zonder twijfel als voorloper van de functionele stedenbouw moet wor-

den beschouwd, en dat hij een niet te verwaarlozen invloed uitoefende op latere stedenbouwers als

                                                                                                                                                                     
68 LAUWERS, D. (1992), Ruimtelijke aspecten van de fileproblematiek, in POTÉ R. (red.), Fileboek, Garant, 1992, p. 42.
69 DE KLERK L.A., op. cit., p. 226.
70 DE KLERK L.A., op. cit., p. 228.
71 SAP H., op. cit., 2004, p. 9.
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Garnier, Hilbersheimer, Miljutin en Le Corbusier.72

De modernistische lineaire stad
Ondanks de mislukte poging om het model van Soria y Mata in de praktijk te realiseren, werd het idee

van de lineaire stad nooit begraven. Ontwerpers die zich in de 20e eeuw inlieten met het lijnstadmodel

zijn onder meer de Russische desurbanist Nikolaj Miljutin, opnieuw Le Corbusier en de progressieve

Belgische architecten Julien Schillemans en Renaat Braem.

In de decennia na de Russische revolutie kreeg het lineaire model zelfs een sterke ideologische lading.

In de vroege jaren 1920 werden in het toen nog zeer sterk rurale Rusland revolutionaire samenle-

vingsmodellen uitgedacht. De constructivistische stroming stelde zich tot doel de gewenste nieuwe

maatschappelijke productie- en levensprocessen te doen uitkristalliseren in nieuwe nederzettingspa-

tronen en gebouwen (woningen, clubs en fabrieken). Grootschalige woon- en activiteitencomplexen

werden beschouwd als sociale condensator, waarbij de nadruk zeer sterk gelegd werd op de gemeen-

schappelijke voorzieningen en de sociale gelijkheid. Binnen deze context ontstond de desurbanistische

stroming, die zich keerde tegen het concept van het permanent wonen in een klassieke stedelijke

structuur.

De Russische ambtenaar Miljutin ging op zoek naar een ideaal constructivistisch verstedelijkingsmo-

del. Daarbij vertrok hij van de uitgangspunten van Lenin, die vond dat er zoveel mogelijk bij bronnen

van grondstoffen en energie moest geïndustrialiseerd worden. Het model van Miljutin werd niet toeval-

lig een letterlijke afspiegeling van de Fordistische productielijn. De stedelijke structuur werd ontworpen

als een band met een breedte die beperkt werd tot de actieradius van de voetganger. De industriële

strook werd gebundeld met een spoorweg, de woonband met een weg werd van de industrie geschei-

den door een groenstrook, en nog een groenstrook scheidt de woonband van het landbouwgebied.73

                                                     
72 DE KLERK L.A., op. cit., p. 228.
73 DE KLERK L.A., op. cit., p. 276.
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FIGUUR 26: MODEL VOOR LINEAIRE STAD VAN MILJUTIN

Het model van Miljutin werd door Leonidov gedeeltelijk overgenomen in het ontwerp voor Magni-

togorsk, een nieuwe stad annex staalfabriek die in de jaren 1930 in de zuidelijke Oeral, nabij belangrij-

ke ijzerertslagen, uit het niets zou verrijzen en voorbestemd was om de grootste Russische staalpro-

ductie-eenheid te worden. Leonidov ontwierp voor Magnitogorsk een bandvormige structuur van 25

kilometer lang en 300 meter breed. Zijn ideaal was een soor lineaire tuinstad. Centraal in de bandstad

loopt een autosnelweg, die regelmatig wordt gekruist door wegen van een lagere orde. Van de band-

vormige tuinstad van Leonidov kwam uiteindelijk niet veel terecht bij de bouw van Magnitogorsk, dat

tegenwoordig vooral bekend staat als een exces van het Leninistisch-industriële tijdperk.

FIGUUR 27: ONTWERP VOOR MAGNITOGORSK DOOR LEONIDOV

Aan het eind van de jaren 1920 ontwierp de Antwerpse architect Julien Schillemans een utopisch plan
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voor een nieuwe wereldstad.74 Het project van Schillemans stelde voor de hele wereldbevolking onder

te brengen in enkele nieuw te bouwen wereldsteden, die in een gematigd klimaat gesitueerd zouden

worden. Deze wereldsteden waren concentrisch van opzet en gebaseerd op het samenvoegen van

radiale, lineaire steden rond een groot landschappelijk park. Zo’n wereldstad zou 35 miljoen inwoners

herbergen. Ook bij Schillemans was het de bedoeling om de voordelen van stad en platteland te com-

bineren. De lijnvormige basisstructuur bestaat uit een metrolijn en snelweg waarop de cultuurgebou-

wen geënt zijn. Grote wandelterrassen zien uit over het onaangetaste landschap, dat slechts doorsne-

den is door kanalen en snelwegen. De langgerekte woonsteden verheffen zich boven de begane

grond, die aan iedereen toebehoort. De metrolijnen volgen de bandstad onder het maaiveld, en de

snelwegen bevinden zich gelijkvloers. Parkeergarages bevinden zich in enkele hogere duplexniveaus.

De woningen bezitten dubbelhoge leefruimtes, grote glaspartijen en dakterrassen.

Schillemans’ concept voor de lineaire wereldsteden was een sociaal project, waarbij een omgeving

werd gecreëerd die de moderne mens toeliet zich volledig te ontplooien binnen een egalitaire maat-

schappij. De vorm van dit sociaal project was ook bij Schillemans duidelijk geïnspireerd door enerzijds

de zoektocht naar de vereniging van stad en platteland, en anderzijds het geloof in de moderne tech-

nologie en de door deze technologie geboden mogelijkheden tot mobiliteit. Niet te verwaarlozen is de

belangrijke milieudimensie die eigen is aan dit ontwerp die maakt dat Schillemans, ondanks het lage

realiteitsgehalte van zijn wereldsteden, zijn tijd toch ver vooruit was.

Er werden nooit ernstige pogingen ondernomen om Schillemans’ plannen in de praktijk te brengen,

maar er was wel politieke interesse. Schillemans was zelf lid van de Kommunistische Partij, maar er

was ook en zelfs vooral interesse binnen de Antwerpse communistisch geïnspireerde, en tijdelijk erg

succesvolle, partij “De Teknokraten”, die rond 1940 het ontwerp van Schillemans aan de Belgische

Kamer van volksvertegenwoordigers voorlegden. Met de communisten in de regering zou Schillemans

na de oorlog waarschijnlijk de kans gekregen hebben om zijn gedachtengoed in concrete bouwpro-

jecten om te zetten; de kiezer besliste er echter anders over. 75

FIGUUR 28: ONTWERP VOOR EEN WERELDSTAD VAN 35 MILJOEN INWONERS, DOOR SCHILLEMANS

In dezelfde periode was ook de architect Renaat Braem bezig met lijnsteden. Geïnspireerd door het

                                                     
74 THIERS D., Julien Schillemans, visionair architect en wereldburger, in  Brood & Rozen, nr. 2/2002, p. 40-42.
75 THIERS D., ibid., p. 42, 46.
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plansocialisme van de Belgische minister Hendrik De Man - maar ook door Schillemans - maakte hij

een ontwerp voor een honderd kilometer lange lijnstad, gepland langs het Albertkanaal (dat toen zijn

voltooiing naderde) tussen Antwerpen en Luik. De lijnstad was sterk geïnspireerd op de voorstellen

van Miljutin en bestond uit een aantal parallelle bandzones: verkeer per snelweg, verkeer per spoor,

verkeer te water, een strook industrie, een brede strook groen, en dan de woonwijken met de sociale

voorzieningen. Alle woningen hadden een vrij uitzicht op het oorspronkelijke natuurlijke landschap; de

wijken waren zo gepland dat werknemers op korte fietsafstand werk zouden vinden in de industriezone

die zich langs het Albertkanaal zou ontwikkelen.76

Braem werkte later verder op het idee dat hij dan Bandstad België noemde, en dat hij zag functioneren

als onderdeel van een sociaal georganiseerd Europa. De Bandstad België overleefde de jaren 1930 en

werd door Braem onder meer gepubliceerd in zijn pamflet “Het lelijkste land te wereld” van 1968.

FIGUUR 29: BEELD VAN DE BANDSTAD BELGIË DOOR BRAEM

Door de duidelijke localisatie en het voorzien van gezinswoningen lijkt Braems lijnstad realistischer dan

de wereldsteden van Schillemans.77 Het Albertkanaal op zich was een zeer grootschalige stedenbouw-

kundige ingreep, die effectief een sterke bandvormige industriële ontwikkeling met zich meegebracht

heeft en aan de basis lag van de transportcorridor die zich met de tijd ontwikkeld heeft (behalve het

kanaal zelf ook de snelweg E313, hoogspanningslijn, pijpleidingen, en beperkte spoorinfrastructuur).

Onder meer op basis van het groot potentieel inzake duurzame mobiliteit wordt deze industriële band

heden ten dage nog steeds versterkt in het kader van het “Economisch Netwerk Albertkanaal” uit het

RSV. De residentiële ontwikkelingen in de omgeving van het Albertkanaal zijn in de praktijk echter

opgevangen door de groei van de bestaande dorpen en steden in de omgeving; er is dus geen resi-

dentiële band ontstaan zoals Braem het bedoelde.

Braem zelf schrijft in 1987 nog het volgende over zijn bandstad-idee: “Mijn stedebouwkundige deskun-

dige confraters, en mijn eigen studenten hebben deze voorstellen altijd verworpen als wilde utopie.

Maar volgens mij zijn utopieën de eigenlijke bouwstenen voor de tempel van de toekomstige gemeen-

                                                     
76 BRAEM R., Het schoonste land ter wereld, Kritak, Leuven, 1987, p.34-36.
77 STRAUVEN F., Renaat Braem - architect, AMA, 1983, p. 26.
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schap.”78

Ook Le Corbusier experimenteerde met lijnvormige stedenbouw. In 1929 maakte hij een schets voor

een mogelijke lijnvormige stadsuitbreiding van Rio de Janeiro. Tussen 1930 en 1933 verfijnde hij dit

concept in het zogenaamde Plan Obus voor Algiers. Dit plan bestond uit een megastructuur die opge-

bouwd was rond een snelweg met zes verdiepingen onder het wegoppervlak en twaalf erboven. Deze

verdiepingen waren telkens vijf meter hoog en vormden een soort kunstmatig maaiveld dat vrij invul-

baar was. Uitvoering van deze ontwerpen werd nooit overwogen, maar deze zouden wel leiden tot de

latere Unité d’Habitation dat als één van de prototypes van het modernistische woonblok geldt.

FIGUUR 30: PLAN OBUS VOOR ALGIERS, DOOR LE CORBUSIER

In 1935 mocht Le Corbusier voor de Tsjechische schoenenfabrikant Bata een plan voor de ontwikke-

ling van de stad Zlín tekenen. Het plan was gebaseerd op het concept van Miljutin, en moest eveneens

als context beschouwd worden voor de modernistische woonblokken die Le Corbusier in die periode

eveneens ontwikkelde. Interessant is dat het lijnstadmodel van Miljutin door Le Corbusier geïmple-

menteerd werd in een bestaande nederzettingsstructuur. De lijnstructuur (gedragen door een weg en

een spoorweg) zou de oude, diep in het dal gelegen woon- en fabriekskern van Zlín verbinden met het

op het plateau gelegen zakenvliegveld. Deze lineaire ontwikkeling vanuit een bestaande kernstad

paste in een ruimer kader voor een regionaal ontwikkelingsmodel dat door Le Corbusier ontwikkeld

werd op basis van de planningsthesen van Christaller en Arturo Soria y Mata, en dat Le Corbusier in

1944 neerschreef in zijn werk “Les trois établissements humains”. Le Corbusier nam het honingraat-

patroon met de klassieke radiaal-concentrische steden van Christaller over, maar voegde er lineaire

industriële ontwikkelingen aan toe langs de verbindingswegen die zich tussen de kernen van Christal-

ler bevinden. De open ruimtes in het raster zouden dan kunnen worden benut door landbouwcoöpera-

ties. “Les trois établissements humains” kan gezien worden als een poging om de desurbanisten en de

meer op de stad gerichte urbanisten te verzoenen door de lijnstad te combineren met de klassieke

radiaal-concentrische stad.79

                                                     
78 BRAEM R., op. cit., p. 36.
79 FRAMPTON K., op. cit., p. 222-224.
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FIGUUR 31: PLAN VOOR ZLÍN, DOOR LE CORBUSIER

Op het eerste zicht bezitten deze verschillende ontwerpen voor lineaire steden heel wat voordelen op

het vlak van mobiliteit. Door de doorgedreven bundeling van infrastructuren wordt een homogene be-

reikbaarheid verkregen, die evenzeer geldt voor de auto, het spoor en eventueel de waterweg. Het

systeem lijkt ook te kunnen functioneren met een minimum aan auto’s. De dwarse afstanden zijn kort

en per fiets of te voet overbrugbaar. Werkgelegenheid kan ruimtelijk gescheiden van, maar toch vlakbij

de woonwijken voorzien worden, net als open ruimte en transportinfrastructuur. Deze integrale oplos-

sing wordt dan ook nog eens op een spectaculaire manier vormgegeven.

Er schuilen echter een aantal addertjes onder het gras. Door de homogene spreiding van functies ont-

breekt in de modernistische lineaire stad elke vorm van een centrum. Het is dan ook onduidelijk waar

centrumfuncties zich moeten vestigen. Net door de spreiding van functies, alsook door de homogene

vlotte bereikbaarheid, valt het te verwachten dat verplaatsingen gestimuleerd zullen worden en over

grotere afstanden zullen plaatsvinden. Een dergelijke evolutie valt moeilijk te rijmen met een streven

naar duurzame mobiliteit, om nog maar te zwijgen van de congestiegevoeligheid van het systeem. Ook

de vraag naar de ideale omvang (i.c. lengte) van een dergelijke lineaire stad blijft onbeantwoord.

De hedendaagse utopie
Recente ontwerpen voor “ideale steden” zijn moeilijker te vinden. Een heel nieuw concept dat pas na

de veralgemening van het autobezit zijn intrede heeft gedaan, is dat van de autovrije stad. Maar ook

vandaag wordt nog gewerkt aan ontwerpen die zoveel mogelijk een integrale oplossing willen voor-

stellen. We presenteren er hieronder twee.

De autovrije stad
Er wordt aangenomen dat de oliecrisis in 1973 mede de oorzaak was van de lancering van het concept

van het autovrije stadscentrum. Kopenhagen pionierde echter al in de jaren 1960 met het autovrij

maken van een deel van het commercieel centrum. In Nederland was Groningen de eerste historische

stad die haar marktplaats niet langer als parking te beschikking stelde, die doorgaand verkeer uit het

centrum weerde, het openbaar vervoer voorrang gaf en het parkeren concentreerde buiten een cen-

traal winkelwandelgebied. In België pionierde Brugge in 1979 met het autovrij maken van de markt, het

autoluw maken van het historisch centrum door het invoeren van een lussensysteem en het voorzien
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van ondergrondse parkings. Geleidelijk aan maakten verschillende steden delen van hun historische

centra volledig vrij van particuliere personenwagens. Het meest uitgebreide voorbeeld in België is het

centrum van Gent, waarvan sinds 1998 zo’n 35 hectare autovrij gemaakt werd. Het ideaalbeeld van

het autovrije centrum wordt echter nog veel dichter benaderd in enkele zeer specifieke gevallen, zoals

Venetië (enkel per boot en te voet toegankelijk), het Zwitserse skioord Zermatt (verboden voor nage-

noeg alle particuliere motorvoertuigen) en een aantal toeristische eilanden zoals Schiermonnikoog

(waar enkel de schaarse permanente bewoners een auto kunnen invoeren).

Maar naast het concept van de autovrije stad, zijn er ook een aantal stedenbouwkundige ontwerpen

ontwikkeld die sterk steunen op het principe van een autovrije of autoluwe stad.

Eén van de meest sprekende voorbeelden, dat ook effectief gerealiseerd werd, is het Belgische Lou-

vain-la-Neuve. Het totaalconcept van deze nieuwe universiteitsstad voor 50000 inwoners, die in de

jaren 1970 vanuit het niets verrees, is sterk op voetgangers gericht. Het autoverkeer wordt naar de

periferie en de ondergrond verbannen. Het grote parkeeraanbod in het centrum heeft er echter toe

geleid dat het autogebruik toch hoog gebleven is, ondanks de beperkte aanwezigheid ervan in het

(bovengrondse) straatbeeld.

FIGUUR 32: STRAATBEELD, LOUVAIN-LA-NEUVE

Ook recenter werden ontwerpen ontwikkeld voor ideale autovrije steden. De kunstenaar, sociaal

werker en self-made-stedenbouwkundige Crawford ging daar vrij ver in en publiceerde zijn ideeën in

2000 in het boek Carfree Cities.80

Crawfords autovrije stad is modulair opgebouwd uit cirkelvormige districten met een diameter van 760

meter, die elk 12000 inwoners huisvesten en 8000 jobs herbergen. Een district is radiaal-concentrisch

opgebouwd rond een metrostation, dat zo steeds binnen de vijf minuten wandelafstand ligt. Het

stratenpatroon appelleert aan de middeleeuwse voetgangersstad, en kan behalve voetgangers en

fietsers enkel occasioneel autoverkeer opnemen. De meeste straten zijn smal en monden uit op

pleinen en pleintjes; een uitzondering wordt gevormd door een brede centrale boulevard die als fietsas

functioneert, een kanaal of goederentransportlijn bevat en ondergronds de metrolijn herbergt. Elk dis-

                                                     
80 CRAWFORD J.H., Carfree Cities, International Books, Utrecht, 2000, p. 130-151.
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trict moet een eigen architecturale identiteit krijgen, wat echter niet mag leiden tot uniformiteit binnen

het district. De dichtheden zijn hoog en de functies gemengd. Binnen het district worden gemiddeld

vier bouwlagen voorzien binnen 40% bebouwde oppervlakte. De open ruimte binnen de districten zijn

straten, pleinen en publieke en private tuinen binnen de bouwblokken. Er wordt geen speciale ruimte

voorzien voor autoverkeer en -stalling, waardoor er ondanks de hoge dichtheid toch relatief veel open

ruimte beschikbaar blijft. Milieubelastende nijverheid en parkeerterreinen (transferia) worden in aparte

industriële districten ondergebracht. Qua dichtheid blijft Crawford ruimschoots onder de waarden die in

het centrum van Parijs - waar Crawford graag mee vergelijkt - opgetekend worden.

FIGUUR 33: LOB MET DISTRICTEN VAN DE AUTOVRIJE STAD, CRAWFORD

Met deze districten als bouwstenen ontwikkelt Crawford verschillende mogelijk stedelijke constellaties,

waarbij verschillende districten elkaar raken en als kralen aan het metrosnoer worden geregen. Con-

stanten zijn het open houden van 80% van de ruimte op het niveau van de stad, het voorzien van cen-

trumfuncties daar waar de metrolijnen elkaar raken en de lokalisering van de industriële en parking-

districten in de meest perifere zones. Crawford ziet constellaties mogelijk gaande van 300000 tot 3

miljoen inwoners. Een voorstel voor een stad van 1 miljoen inwoners bestaat uit drie gekromd-

lemniscaatvormige metrolussen die elkaar in het centrum raken en samen 100 districten, en dus ook

100 metrostations bedienen. De maximale reistijd tussen twee lukraak gekozen plaatsen in de stad

wordt op die manier beperkt tot 35 minuten.

Een constellatie die minder dan 50 districten bevat zou minder dens kunnen zijn terwijl de maximale

reistijd afneemt. Voor steden met meer dan 200 districten nadert volgens Crawford de maximale reis-

tijd de limieten van het aanvaardbare. Een alternatief concept zou er dan uit bestaan dat verschillende

(maximaal zes) autovrije steden van 1 miljoen inwoners in een min of meer cirkelvormige structuur

zouden geschikt worden, waarbij de centra door een hogesnelheidstrein met elkaar verbonden wor-

den. Op die manier zou de reistijd tussen twee willekeurige punten in de stad van zes miljoen inwoners
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nog steeds kunnen beperkt worden tot 45 minuten. Wanneer de aanvaardbare maximale reistijd wordt

opgetrokken tot ruim een uur, dan kan de omvang - nog steeds op basis van dezelfde districten van

12000 inwoners - opgetrokken worden tot 12 miljoen inwoners.

FIGUUR 34: DE AUTOVRIJE STAD: CONFIGURATIE VOOR 1 MILJOEN INWONERS, DOOR CRAWFORD
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FIGUUR 35: DE AUTOVRIJE STAD: CONFIGURATIE VOOR 6 MILJOEN INWONERS, DOOR CRAWFORD

Crawfords utopisch stedenbouwkundig ontwerp is zonder twijfel doordrongen van het streven naar een

duurzame mobiliteit. Er wordt in een optimale wisselwerking voorzien tussen het openbaar-

vervoersysteem en de ruimtelijke structuur, en autoverkeer wordt binnen de stad quasi onmogelijk

gemaakt. Naast aandacht voor duurzame mobiliteit ontwikkelde Crawford eveneens een duidelijk ste-

denbouwkundig concept dat op microschaal weinig revolutionair wil zijn, maar net de kwaliteiten van de

middeleeuwse stad (kleinschaligheid, verkeersleefbaarheid, verspreide publieke ruimte, voetganger-

somgeving) wil recycleren en optimaliseren. Hiermee sluit Crawford aan bij de postmoderne stroming

die onder meer aan de basis lag van het ontwerp voor Louvain-la-Neuve. Op een hoger schaalniveau

lijken de structuren die Crawford voorstelt echter sterk aan te sluiten bij de modernistische ideeën van

Soria y Mata en zijn navolgers over de lijnvormige stad. Daarnaast zijn ook duidelijk elementen van de

tuinstad van Howard opgenomen: de maatgevende actieradius van de voetganger, het belang van

tuinen en kavels, de nabijheid van het platteland en de spoorverbindingen tussen de verschillende

“steden” zijn sterk gelijkend op de ideeën die Howard hierover had.

Crawford doet een ernstige poging om de nadelen van het scheiden van functies en van het modernis-

tische wonen te vermijden, om het tuinstadidee aan te vullen met moderne technieken van performant

openbaar vervoer, om een globale structuur te ontwikkelen die autogebruik binnen de stad oninteres-

sant maakt, om de toegankelijkheid tot de open ruimte te verzekeren en om identiteit aan de verschil-

lende stadsdelen te geven. Niettemin blijven duidelijk ook een aantal nadelen overeind van de ver-

schillende genoemde concepten waar Crawford de mosterd haalt. Zo is er slechts zeer beperkt ruimte

om centrale functies op te nemen in het centrum dat gevormd wordt door het knooppunt van spoorlij-

nen. Ook stelt zich de vraag hoe een dergelijke stad organisch kan groeien: het concept wordt voorge-
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steld als een eindtoestand zonder dat er duidelijkheid is hoe een ontwikkeling in de voorgestelde rich-

ting kan verlopen, laat staan een transformatie vertrekkende van een bestaande ruimtelijke structuur

met historische centra en suburbane wijken.

De laatste kwestie - in hoeverre het mogelijk is een proces op te zetten dat bestaande structuren kan

transformeren in de richting van een meer duurzaam model - is wellicht de minst evidente. Newman &

Kenworthy deden daar in hun publicatie uit 1999 toch een - vrij gewaagde - poging toe en schetsten

een visie die kan geïnterpreteerd worden als een eerste stap in de richting van de carfree city van

Crawford.81 Newman & Kenworthy zien vier noodzakelijke stappen om een bestaand stedelijk gebied

duurzamer te maken op vlak van mobiliteit. De eerste stap bestaat uit de herwaardering van het histo-

rische stadscentrum. De tweede essentiële stap is het concentreren van nieuwe ontwikkelingen rond

de haltes van bestaande spoorinfrastructuur. Stap drie is het tegengaan van verdere suburbanisatie.

De vierde stap is dan de uitbreiding van het spoorsysteem naar de bestaande suburbs en het bouwen

van nieuwe “urban villages” met hoge dichtheden en gemengde functies rond de stations. Een schets

van het beoogde resultaat is echter minder overtuigend dan het model van Crawford. De visie van

Newman & Kenworthy lijkt slechts realiseerbaar als langs alle belangrijke bestaande wegen ook een

spoorlijn wordt gebouwd. Of het openbaar vervoer dan nog even energiezuinig - laat staan kosteneffi-

ciënt - is, blijft een open vraag. Ook is het twijfelachtig of een uitgebreid openbaar-vervoeraanbod een

modal shift zal veroorzaken als het klassieke wegensysteem - op maat gesneden van de suburbane

structuren - gewoon blijft bestaan.

FIGUUR 36: PLAN VOOR EEN TOEKOMSTIGE KNOOPPUNTENSTAD, NEWMAN & KENWORTHY

                                                     
81 NEWMAN P., KENWORTHY J., 1999, op. cit., p. 184-189.
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De Onaangepaste Stad
Ook de Onaangepaste Stad, een serie ontwerpen voor nieuwe steden van de Vlaamse architect Luc

Deleu, is een vrij uniek gegeven dat nieuwe ruimtelijke structuren zoekt voor het hedendaagse stedelij-

ke gebeuren. Anders dan Crawford focust Deleu niet op een oplossing die sterk rond één thema (i.c.

duurzame mobiliteit) opgebouwd is, maar wil hij veeleer een totaalconcept lanceren als kader voor een

hedendaagse stedelijke samenleving. De ontwerpen van Deleu vormden ten tijde van dit schrijven een

brandend actueel thema in de Belgische kunst- en architectuurwereld, waarbij ze vooral als kunstob-

ject werden beschouwd.

Het project van de Onaangepaste Stad nam een start in 1994-1996 met een inzending voor een

stedenbouwkundig ontwerp voor Usiebenpole, een stadsuitbreiding voor Wenen op een langwerpig

kunstmatig eiland in de Donau. Deleu en zijn ontwerpbureau T.O.P. office stelden op het eiland een

lineaire sokkel voor die de weginfrastructuur bevatte en waar bovenop de huisvesting en voorzieningen

voor honderdduizend nieuwe bewoners alsook een luchttramlijn (hangende monorail) werden voorzien.

Transportinfrastructuur, woningen, voorzieningen en publieke ruimte werden in één megastructuur

gegoten. Autoverkeer en parkings werden - zelfs visueel - afgezonderd van de overige activiteiten. De

luchttramlijn was eveneens gescheiden van de andere vormen van verkeer, maar bleef een belangrijk

visueel element van het architecturaal concept. De vaak verschillende parallelle dekken waren bedoeld

voor fietsers, voetgangers en wandelaars.82

FIGUUR 37: USIEBENPOLE, VERSIE VOOR 120000 INWONERS, MAQUETTE

                                                     
82 DELEU, L., Urbi et Orbi, Ludion, Gent-Amsterdam, 2002, p. 50-52.
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FIGUUR 38: USIEBENPOLE, BRUGDEEL, DETAIL VAN MAQUETTE

Usiebenpole was de directe aanleiding om een reeks stedelijke structuren te ontwikkelen die volledig

los van een context kunnen functioneren. De eerste versie heette Brikabrak en was bedoeld als wijk

voor slechts 9500 inwoners. Brikabrak werd opgevolgd door het even grote Dinkytown, het 19000 in-

woners tellende Octopus en later Vipcity voor 38000 inwoners. De benodigde oppervlakte voor de

verschillende functies worden op basis van beschikbare statistische informatie rigoureus uitgerekend;

voorzieningen worden zo homogeen mogelijk gespreid langs de as van de stad.

FIGUUR 39: VIPCITY UNITÉ & POWERPOINT, HET STADSHART MET KANTOREN, MAQUETTE

Deleus ontwerpen zijn gekaderd binnen de door hemzelf ontwikkelde stedenbouwkundige theorie van

het “orbanisme”, welke aangeeft dat architectuur op een mondiale schaal moet kunnen functioneren

en een sterke milieucomponent kent, en dat het begrip “urbanisme” wil vervangen. Binnen dit kader wil

hij oplossingen voor meer mobiliteit, betere communicatie, stadsverfraaiing en meer vrijheid voor het

individu formuleren. Hier kan een parallel met de visie op een wereldstad van Schillemans vastgesteld

worden. Niet alleen qua theorie, maar ook qua morfologie (lineaire superstructuren) zijn er sterke

overeenkomsten te vinden. Een belangrijk verschil is te vinden in het omgaan met de context. Waar

Schillemans zijn wereldstad in onbegrensde groene open ruimten projecteerde, doet Deleu dat onder

meer bovenop bestaande stedelijke structuren, die hij niet als hinderpaal beschouwt voor de realisatie

van zijn eigen ontwerpen.
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FIGUUR 40: D.O.S. XXI: OCTOPUS, DETAIL, MAQUETTE

Het vertrekpunt is bij Deleu steeds een lineaire nederzetting aan verschillende gestapelde verkeersas-

sen. De sokkel bevat niet alleen een autotunnel, maar ook de meer autogerichte voorzieningen, en

vormt de “autostad”. Daarboven zweeft de luchttram aan een monorail, onder een meerdeksbrug vol

stedelijke voorzieningen die aan de fiets- en wandeldekken gelegen zijn. De meerdeksbrug fungeert

als openbare ontmoetingsplaats en biedt tegelijk een breed panorama en is verbonden aan een rij van

woonslabben en diverse andere gebouwen.83

Deleu besteedt heel wat aandacht aan een hedendaagse duurzame benadering van de mobiliteit in

zijn project, wat zich ondermeer manifesteert in een grote aandacht voor een verkeersvrij openbaar

domein, een efficiënt openbaar vervoer dat alle functies met elkaar verbindt en een strenge hiërarchie

en opgelegde typologie voor het wegenpatroon.84 Het is dan ook geen toeval dat het openbaar vervoer

sterk in het oog springt, en dat het autoverkeer onder de grond geborgen wordt. Het openbaar vervoer

wordt door Deleu beschouwd als de belangrijkste infrastructurele drager van de stad.

In Vipcity, het laatste ontwerp in de reeks van de Onaangepaste Stad, verlaat Deleu zijn rigoureus

uitgewerkte lineaire model. Vipcity bestaat enerzijds uit een aaneenschakeling van de wijken

Brikabrak, Dinkytown en Octopus die samen 38000 bewoners huisvesten, maar anderzijds uit een

enorm uitgestrekte verkaveling bestaande uit ruim 15000 percelen met een oppervlakte van elk 58 are.

Zo wordt Vipcity een stadje van 76000 inwoners met een oppervlakte van maar liefst 121 vierkante

kilometer, waarbij slechts de helft van de bevolking in de dense stad woont. De andere helft woont in

iets wat sterk aan Broadacre City doet denken. De omvang van de kavels is theoretisch bepaald op

basis van de per aardbewoner beschikbare ruimte die niet door andere functies wordt geclaimd (land-

bouw, bos, natuur). Deleu merkt op dat hij door de helft van de gezinnen op vrije kavels te huisvesten

                                                     
83 DELEU, L., op. cit., p. 56-66.
84 DELEU, L., op. cit., p. 42.
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het bestaande woonpatroon in België benadert.

Dit lijkt echter een bizar statement, dat niet te rijmen valt met het duurzaamheidsdenken van het or-

banisme. Structurerend openbaar vervoer, een volwaardig openbaar domein, ondergronds autoverkeer

en zuinig ruimtegebruik zijn hier namelijk niet langer van tel voor de helft van de bevolking. Het alter-

natief dat geboden wordt, is zelfs zeer extreem: het uitgangspunt is dat alle ruimte moet geperceleerd

worden. Deleu lijkt zelf aan te voelen dat hier een haar in de boter zit. In de rand vermeldt hij: “De

gemiddelde dichtheid van Vipcity met slechts 6,33 inwoners per hectare is natuurlijk ontzettend laag en

onhoudbaar”.85

FIGUUR 41: VIPCITY UNDER CONSTRUCTION 3, DETAIL

Wanneer we abstractie maken van deze verkavelingen, lijkt de Onaangepast Stad toch met een aantal

meer fundamentele onbeantwoorde vragen te kampen, die deels samenvallen met vragen die rezen bij

andere lineaire ontwikkelingsmodellen. Zo is het onduidelijk op welke schaalniveaus Deleus visie al

dan niet kan functioneren. Een stad van 38000 inwoners is zeer beperkt qua inwonersaantal, maar is

wel al 7,5 kilometer lang. Een centrum ontbreekt, maar alle stedelijke functies zijn wel op de as geënt

en dus perfect bereikbaar met alle vervoermodi. Op een lengte van 7,5 kilometer zijn de af te leggen

afstanden nog steeds vlot overbrugbaar. In die zin is het ontbreken van een centrum niet noodzakelijk

problematisch. Dit verandert echter wanneer de stad wil uitbreiden. De afstanden nemen toe, maar er

zullen ook meer centrumfuncties een plaats moeten vinden. Het lijkt onrealistisch om dan nog steeds

uit te gaan van de totale afwezigheid van een centrum. Te verwachten valt dat bij een uitbreiding van

de stad de verkeersstroom onevenredig zal aanzwellen. Ondanks de formele corridorstructuur zullen

kris-kras-verplaatsingspatronen even goed voorkomen als in een klassiek stedelijk weefsel en dit wel-

licht over nog grotere afstanden. Van een duurzame mobiliteit blijft dan waarschijnlijk nog weinig over.

Behalve over ruimte voor uitbreiding en locaties voor centrumfuncties is er ook niet ernstig nagedacht

over locaties voor milieubelastende en ruimte-intensieve industrie.

Een andere zienswijze zou Vipcity als een centrum op zich kunnen beschouwen, dat als centraal -

langwerpig - stadsdeel functioneert voor zowel de eigen bewoners als voor de reeds aanwezige stede-

                                                     
85 DELEU, L., op. cit., p. 72.
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lijke structuur waarover het geprojecteerd wordt. De ruime verkaveling die Deleu voor het omliggend

gebied voorstelt, zou dan dit bestaand stedelijk weefsel kunnen verbeelden. Binnen het lineaire cen-

trum is er dan inderdaad een duidelijke verkeersstructuur ontwikkeld, die echter moeilijk aansluiting

vindt op het bestaande verkeerssysteem van de rest van de stad.

We kunnen hieruit concluderen dat de Onaangepaste Stad een boeiende denk- en ontwerpoefening is,

die echter de intuïtieve maar daarom niet minder hooggespannen verwachtingen niet zomaar kan in-

lossen. Deze ontwerpoefening reikt wel een aantal aanknopingspunten aan, die echter onvoldoende

gekaderd zijn om het idee van het orbanisme waar te maken. Maar ook zonder een realisatie van het

orbanisme en zijn wereldarchitectuur zijn elementen van de Onaangepaste Stad bruikbaar om te di-

enen in stadsvernieuwingen en -uitbreidingen.
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Raakvlakken tussen ruimtelijk
beleidsconcept, utopie en mobiliteit

Parallellen tussen ruimtelijk concept en utopie
Op basis van het voorgaande stellen we vast dat er telkens een parallel te trekken valt tussen ruim-

telijke beleidsconcepten en bepaalde zeer specifieke stedenbouwkundige utopieën. De hieronder ge-

toonde relaties zijn niet noodzakelijk van hetzelfde type. Zo lijkt het ruimtelijk concept van de corridor

rechtstreeks uit de stedenbouwkundige utopie van de lineaire stad voort te komen, is “suburbia” daar-

entegen eerder autonoom tot stand gekomen zonder dat daar grote theorieën of voorbeelden voor

nodig waren, en kwam het utopische ontwerp van Le Corbusier voor Zlín zelfs tot stand op basis van

de geografisch-planologische theorie van Christaller.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de vastgestelde parallellen tussen telkens een

ruimtelijk concept en een stedenbouwkundige utopie, samen met hun doelstellingen, bekeken vanuit

een mobiliteitsperspectief.

ruimtelijk concept

•  visie op mobiliteit

stedenbouwkundige utopie

•  visie op verkeer

compacte stad

•  grote kansen voor openbaar vervoer en lang-

zaam verkeer

•  kleine afstanden door hoge dichtheden

•  beperkingen voor autoverkeer ten voordele

van de veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van

het publieke domein

•  geen uitspraken over de wenselijke omvang

van de stad

Ville Contemporaine en Ville Radieuse van Le

Corbusier

•  volledig geïntegreerd multimodaal en hiërar-

chisch verkeerssysteem met scheiding van

verkeerssoorten

•  functies ruimtelijk gescheiden maar vlot met

elkaar verbonden door het verkeerssysteem

•  zeer hoge dichtheden zorgen voor een effi-

ciënt gebruik van de infrastructuur (zowel

openbaar als privévervoer)

•  publiek domein van groot belang en enkel

voor langzaam verkeer toegankelijk

•  geen beperkingen voor het autoverkeer

•  grote stad is wenselijk

gebundelde deconcentratie, gedeconcen-

treerde bundeling

•  compacte kernen volgens het compacte-

stadmodel maar met een gelimiteerde om-

vang

tuinstad van Howard; autovrije stad van Craw-

ford

•  compacte kleine kernen op maat van de voet-

ganger

•  geen uitspraken over opvang van centrum-
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•  omvang van de kern variabel en afhankelijk

van de hiërarchische positie van de nederzet-

ting in kwestie

•  in de kern verhoogde kansen voor langzaam

verkeer en - afhankelijk van de omvang van

de nederzetting in kwestie - openbaar vervoer,

en beperkingen voor autoverkeer

•  efficiënt gebruik van snelle spoor- en snelwe-

ginfrastructuur tussen de kernen

functies

•  matig hoge dichtheden met enkel een

beperkte interne groei (verdichting) mogelijk

•  snelle spoorverbindingen met de andere

tuinsteden/kernen voor reizigers

•  spoorwegen en kanalen voor economisch

verkeer

radiaal-concentrische groei langs assen (ving-

erstad)

•  behoud van historische kernstad volgens het

compacte-stadmodel

•  stadsuitbreidingen in hoge dichtheden langs

openbaar-vervoercorridors op wandelafstand

van de stations

•  efficiënt gebruik van de verkeersinfrastructuur

en behoud van groene wiggen

lineaire stadsuitbreiding van Soria y Mata;

rasterstadmodel van Le Corbusier (combinatie

van Christaller en Soria y Mata)

•  historische kernstad of -steden als basis voor

lineaire residentiële en/of industriële ontwik-

kelingen langs transportinfrastructuur

•  lineaire ontwikkelingen in functie van de

bereikbaarheid, het contact tussen stedelijk en

landelijk milieu en het openhouden van land-

bouwgebieden

corridor

•  efficiëntere benutting van lijninfrastructuren

door bundeling van ontwikkelingen langsheen

deze lijninfrastructuren

•  centra en centrale functies verdwijnen door

een evolutie naar een lineaire structuur met

een homogene bereikbaarheid

Bandstad België van Braem, de Onaangepaste

Stad van Deleu

•  opheffen van het centrum door homogene

bereikbaarheid

•  de dwars op de band gesitueerde functies

bevinden zich op loop- of fietsafstand van de

residentiële functies

•  verhogen van de efficiëntie van het

verkeerssysteem alsook de kansen van het

openbaar vervoer en langzaam verkeer

•  lineaire ontwikkelingen in functie van de ho-

mogene bereikbaarheid, het contact tussen

stedelijk en landelijk milieu en het bewaren

van open ruimte

suburbia

•  spreiding van de verkeersdruk door opheffen

van het centrum

•  ontbreken van alternatieven voor de auto

•  lage waardering van publieke ruimte door zeer

ruim te verkavelen

Broadacre City van Wright

•  opheffen van het centrum door homogene

bereikbaarheid

•  onderscheid tussen stad en platteland wordt

opgeheven

•  de privé-auto maakt de uiteenlegging van de

stad mogelijk
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Wanneer we bovenstaande tabel confronteren met het empirisch onderzoek naar de meest duurzame

vorm van de stad dat in het begin van deze verhandeling werd besproken, dan kunnen we volgende

vaststellingen doen.

Geen rechtstreekse leerschool
Het is duidelijk - en het was te verwachten - dat er geen rechtstreeks verband kan gevonden worden

tussen stedenbouwkundige ontwerpen die geboren werden in creatieve breinen van idealistische ar-

chitecten, en de duurzame stad. Daarvoor zijn deze ontwerpen bijna systematisch te veel gebaseerd

op een sterk vereenvoudigd beeld van de stedelijke samenlevingsproblematiek. Zeker voor de meer

historische ontwerpen geldt meestal dat de architect weinig inzicht had - of kon hebben - in heden-

daagse stedelijke problemen als verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid, luchtvervuiling, congestie,

sociale segregatie of stadsvlucht. Niet alleen het gebrek aan inzicht in complexe processen, maar ook

het gemis aan aandacht voor overgangsscenario’s versterkt het aura van onbruikbaarheid dat de

meeste van deze ontwerpen uitstralen: men beschrijft steevast een eindtoestand die een tabula rasa-

strategie impliceert.

Wegener & Fürst stellen dat dergelijke ideale ontwerpen wel de verdienste bezitten een studieobject

aan te bieden dat vanuit verschillende andere disciplines kan getoetst worden op - onder meer - duur-

zaamheid: “The definition of 'ideal' land-use transport systems cannot directly help to identify policies

for sustainable urban transport. However, the value of defining such 'ideal' land-use transport system is

to be seen in the structured categorisation of options for urban structures to be systematically investi-

gated by other approaches.”86

Nochtans valt de intrinsieke waarde van sommige concepten niet te ontkennen. Zo is het duidelijk dat

de tuinstad van Howard nog steeds een aantal omgevingskwaliteiten en transportmogelijkheden biedt

die binnen de hedendaagse stedelijke context zeer aantrekkelijk klinken, en die ook sterk doorwerken

in de autovrije stad van Crawford die als een “update” van de tuinstad kan worden gezien.

Een ander sterk punt bij een aantal van deze ontwerpen is het sterk milieugerichte karakter. Dit is in

het bijzonder het geval in de lineaire steden van de drie genoemde Belgische architecten (Schillemans,

Braem en Deleu). Bij Braem was het open houden van een natuurlijk landschap topprioriteit; in de mo-

biliteit onderkenden Braem en Schillemans echter vooral een sociaal probleem en nog niet zozeer een

milieuprobleem. Deleu speelt meer in op het idee van duurzame mobiliteit door zijn ruimtelijk structure-

rende luchttram en de ruimtelijke scheiding van het autoverkeer.

Maar ook de problematiek van de verkeersleefbaarheid deed al in een vroeg stadium zijn intrede. Le

Corbusier scheidde de verschillende categorieën van verkeersstromen: deze ideale situatie wordt nog

steeds in elk mobiliteitsplan nagestreefd. Daarnaast zag Le Corbusier in dat een stad een voldoende

kritische massa nodig had om een sociaal - voor iedereen toegankelijk - vervoersysteem op poten te

zetten. Deze premisse blijft nog steeds geldig: mensen die geen auto bezitten zijn in de grotere steden

het meest mobiel.

En Wright? Die voorspelde vooral waar de ruimtelijke structuur naartoe zou evolueren onder druk van

het toenemende autobezit. We kunnen ons echter sterk maken dat Wright geen visie had op de aan-

pak van de aan de suburbanisatie gekoppelde mobiliteitsproblemen.
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De visionaire stad als kader
Laat ons even terugkeren naar het eerste deel van deze scriptie, waar het verband tussen ruimtelijke

structuur en duurzame mobiliteit werd beschouwd. Eén van de belangrijkste conclusies die hier

getrokken werd, is dat de ruimtelijke structuur een belangrijke randvoorwaarde en katalysator is om

niet-autogebonden vervoerswijzen kansen te geven, maar dat er slechts in combinatie met (voorname-

lijk financiële) “push”-maatregelen een significante reductie van het autogebruik teweeg gebracht  zal

kunnen worden ten opzichte van een autogerichte ruimtelijke ontwikkeling.

Wanneer we dit uitgangspunt voor ogen houden, dan komt het erop aan om toekomstige ruimtelijke

ontwikkelingen zo te sturen dat ze ook kunnen functioneren zonder dat de meerderheid van de

bevolking over een auto beschikt.

Wanneer we de hiervoor besproken reeks stedenbouwkundige ontwerpen als catalogus beschouwen,

dan merken we dat ze wellicht allemaal zouden kunnen functioneren zonder algemeen autogebruik.

De grote uitzondering op de regel is hier opnieuw Broadacre City van Wright, dat ook het enige

ontwerp is dat expliciet uitging van een veralgemeend autobezit. De andere ontwerpen kwamen ofwel

tot stand binnen een context van beperkt autobezit (Soria y Mata, Le Corbusier, Braem, Howard), ofwel

binnen een context waar autoluwheid als omgevingskwaliteit wordt gezien (Crawford, Deleu).

De besproken ontwerpen bezitten dus wel degelijk enige relevantie binnen de huidige maatschappeli-

jke context. Zeker wat betreft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad met het openbaar

vervoer en het langzaam verkeer, scoren ze heel wat beter dan de visie die in de meeste hedendaags

stedenbouwkundig plannen naar voren wordt geschoven.

Verkeers- en prijsbeleid als kader
Onze terugblik naar het eerste deel van deze scriptie noodzaakt ons echter om de vraag van de kip of

het ei nog eens onder de aandacht te brengen. Als het inderdaad waar is dat, zoals onder meer door

Wegener & Fürst wordt gesteld, het autogebruik veel sterker gerelateerd is met de brandstofprijs dan

met de ruimtelijke structuur, dan kan men ervan uitgaan dat de ruimtelijke structuur, naarmate de

brandstofprijzen stijgen, vanzelf zal evolueren in de richting van een efficiënte autoluwe stad. De rol

van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening ligt dan enkel nog in het anticiperen op en faciliteren van

deze evolutie. Het hoeft niet gezegd dat we ook in dat geval over een evolutie op zeer lange termijn

spreken.

Gevolgen voor het ruimtelijk beleid
Zoals reeds opgemerkt zijn er heel wat bezwaren om er van uit te gaan dat dergelijke grootschalige

stedenbouwkundige ontwerpen een directe gebruikswaarde bezitten en dan maar uitgevoerd moeten

worden. De complexe stedelijke samenlevingsproblematiek, de kapitaalintensieve en vaak historisch

waardevolle bestaande gebouwde structuren en de gedemocratiseerde besluitvorming laten slechts

een zeer geleidelijke evolutie van de structuur van het stedelijk weefsel toe.

In die zin is de Vlaamse structuurplanning, met haar uitgangspunt van gedeconcentreerde bundeling,

                                                                                                                                                                     
86 WEGENER F., FÜRST F., op. cit., p. 28.
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wellicht een geschikt instrument. Maar ook binnen de structuurplanning bestaan gradaties van door-

tastendheid. Dat het in de praktijk brengen van het principe van de gedeconcentreerde bundeling ter-

gend langzaam gaat, heeft meer met het slechts beperkt aanwezige politiek engagement hiervoor te

maken dan met het instrumentarium van de structuurplanning. Maar dan nog: zoals reeds geciteerd

van Verhetsel & Peetermans zal de uitvoering van het RSV niet zaligmakend zijn. Veel meer dan een

versterking van het noodzakelijke ruimtelijk kader waarbinnen verkeerstechnische en push-

maatregelen hun effect kunnen maximaliseren valt er van het RSV niet te verwachten op vlak van

duurzame mobiliteit. Van der Waals drukt dit weinig optimistische verwachtingspatroon, zij het hier met

betrekking op het Nederlandse beleidskader, vrij laconiek uit: “The conclusions suggest that the argu-

ments for a policy of concentrating urbanisation, from an environmental point of view, cannot so much

be found in the positive environmental effects in the short term, but rather in the flexibility for different

future developments and policy options. Different urbanisation scenarios that are characterised by a

certain concentration, accessibility to nodes of public transport, mixing of functions and protection of

areas with natural values can be defended. A diversity of urbanisation patterns may be environmentally

sound; a message that must be convenient for urban planners.”87 Of: baat het niet op korte termijn,

dan schaadt het in elk geval de - misschien duurzamere - mogelijkheden in de toekomst niet.

Alternatieve - meer ingrijpende - scenario’s zijn theoretisch wel mogelijk: de voorbeelden van Hong

Kong en het Moskou van de jaren 1980 bewijzen dat het kan. Het beleid dat zou moeten gevoerd wor-

den om een evolutie in die richting te bewerkstelligen is echter zo draconisch dat de ontwikkeling van

een draagvlak als basis voor een democratische besluitvorming hiervoor moeilijk kan verwacht wor-

den, en dit zeker niet binnen afzienbare termijn.

                                                     
87 VAN DER WAALS J., op. cit., p. 119.
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Conclusie
Uit het het eerste deel van deze verhandeling komt duidelijk naar voor dat een aantal uitgangspunten

die tot de “common knowledge” van de hedendaagse stedenbouwkundige en verkeerskundige praktijk

mogen gerekend worden, overeind blijven. Ontwikkeling in kernen met hoge dichtheden, het mengen

van functies, scheiding van verkeersstromen, een sterk aanbod aan openbaar vervoer (op vrije bed-

ding) en een prijsbeleid afgestemd op de doorrekening van de externe kosten zijn en blijven belangri-

jke elementen in het streven naar duurzaamheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid.

Daarnaast zijn ook enkele minder voor de hand liggende vaststellingen van belang:

•  op lange termijn bestaat er een rechtstreeks verband tussen de prijs van de brandstof en het auto-

gebruik

•  er bestaat geen direct verband tussen welvaart en autogebruik

•  het energieverbruik voor vervoer ligt in zeer grote steden niet noodzakelijk lager dan in middelgrote

steden

•  het gemiddelde financieel reisbudget en het reistijdbudget blijven nagenoeg constant; ook het aan-

bieden van sneller vervoer of maatregelen tegen overmatige congestie beïnvloeden deze niet

•  enkel wanneer deze extreme vormen aannemen, zullen stedenbouwkundige ontwikkelingen op

zichzelf het energieverbruik sterk kunnen reduceren; in het algemeen zal dit echter niet het geval

zijn en moeten de ruimtelijke ontwikkelingen zo gestuurd worden dat ze een kader vormen waar-

binnen andere maatregelen hun effect kunnen maximaliseren

Uit het het tweede deel van deze verhandeling blijkt dat er geen rechtstreekse en integrale oplossingen

mogen verwacht worden van visionaire stedenbouwkundige ontwerpen. Het in de toekomst projecteren

van concrete wensbeelden blijft echter wel één van de zinvolle manieren om het debat rond ruimtelijke

en - bij uitbreiding - maatschappelijke visievorming te voeden. Het is dan ook jammer dat er in de

moderne stedenbouwkundige en verkeersplanologische praktijk een slechts zeer beperkte aandacht

gaat naar dit soort projecten. Een zoektocht naar waardevolle hedendaagse visionaire ontwerpen

leverde alleen de gewrochten van Deleu en Crawford op. Zeker het werk van Crawford biedt een aan-

tal kansen, die vlot aansluiting vinden bij het theoretisch discours dat rond duurzame mobiliteit werd

ontwikkeld.

In de dagelijkse praktijk zullen het niet de visionaire stedenbouwkundigen zijn die werken aan een

meer duurzame ruimtelijke structuur en vervoersysteem. Nochtans is het niet onbelangrijk dat ook

technici en politici enige affiniteit bezitten met ideaalscenario’s, die wel het vermogen bezitten om

bepaalde beslissingen mee te sturen.
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