
Mobiliteit en 
verkeersveiligheid: 
de kern van het 
probleem 
Het is eigenlijk heel simpel. Geen mobiliteit, geen ver
keer, dus geen verkeersonveiligheid. De volgende 
stap lijkt ook logisch: mindermobiliteit betekent dus 
ook meer veiligheid. In principe klopt dat wel. Maar 
het wordt oppassen geblazen, als dit resulteert la het 
beperken van de mobiliteit van bepaalde groepen 
verkeersdeelnemers. Er wordt bijvoorbeeld wel ver· 
ondersteld dat het beperken van het autoverkeer-de 
meest dominante factor in de verkeersonveiligheid
zal resulteren in grotere veiligheid. Veel wijst echter, 
althans voor ons land, op de mogelijkheid van een 
tegengestelde ontwikkeling. Slechts een uiterst dras
tische beperking van de 'auto-mobiliteit' kan dat ke
ren, waarbij dan wel de vraag rijst of de economie dat 
zal overleven. 
Feit blijft echter dat de auto-mobiliteit vaak de oor
zaak is van gebrek aan mobiliteit van diverse kwets
bare groepen. 
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Dit facet van het verschijnsel 
mobiliteit zal zeker aan bod 
komen op het komende N atio
naal Verkeersveiligheidscon
gres, dat op 17 en 18 april 1984 
in Amsterdam zal worden ge
houden. Het heeft als thema: 
Mobiliteit en veiligheid. Initia
tiefnemers zijn de Koninklijke 
Nederlandse Toeristenbond 
ANWB en Stichting Weten
schappelijk Onderzoek Ver
keersveiligheid SWOV. 

Vele kanten 

Het congresthema heeft vele 
kanten. Iedereen heeft recht 
op mobiliteit. Maar tot hoe ver 
en tegen welke prijs? Hoe we
gen we dat recht van het kind 
in zijn woonomgeving af tegen 
de belangen van de midden
stander in dezelfde wijk? Waar 
liggen de grenzen van het recht 
op mobiliteit en het ongemak 
en inkomensderving voor de 
winkelier? 
Allicht, openbaar vervoer moet 
beschikbaar zijn waar het par
ticuliere verstek laat gaan. 
Maar houden we de bus, tram 
en trein goedkoop of moeten 
ouderen en kinderen gedwon
gen worden van riskantere ver
voerswijzen gebruik te maken, 
of thuis te blijven? 
En kijk eens naar de bromfiets . 
Een efficiënt en - met wat 
goede wil- heel aanvaardbaar 
vervoermiddel, waarmee we 
eigenlijk n iet goed raad weten. 
Op het fietspad ongewenst, op 
de rijweg nog verder risicover
hogend voor de berijder. Moe
ten we het gebruik · dan maar 
ontmoedigen? Of moeten we 
ons maar eens bezig houden 
met het uitwerken van maatre
gelen die deze goedkope en 
handige vervoerswijze op ver-
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Mobiliteit voor iedereen! Maar 
ook als we elkaar in de wielen 
rijden? 
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Vervolg van pag. 1 

antwoorde wijze bevorderen? 
Wij zijn er van doordrongen 
dat de gehandicapten zo onge
hinderd mogelijk moeten kun
nen functioneren. Maar tot 
hoever gaat de solidariteit van 
de andoren? Zijn die beroid de 
voor deze groep vaak dure ver
kee:tsveiligheidsvoorzieningen 
te financieren? En zijn die trou
wens wel zo onbetaalbaar? De 
zogenaamde 'knielbus' kost 
zo'n 150miljoenextra volgens 
de Minister. Maar er zijn bere
keningen die een geheel an
dere - en gunstige - uitkomst 
hebben. Rekenen we wel 
goed? 
In deze krant wordt op enkele 
van deze facetten verder inge
gaan. 

Nieuw begin 

Op het eerste gezicht lijkt dit 
nieuwe thema weinig aan te 
sluiten bij de onderwerpen 
van vorige congressen. In 1978 
was dat veiligheid van voet
gangers, fietsers en bromfiet
sers binnen de bebouwde 
kom, in 1980 de ongelijkheid 
en ongelijkwaardigheid in het 
verkeerenin 1982 de verkeers
veiligheid in woonwijken. De 
aandacht was toen dus gericht 
op bepaalde aspecten van het 
verkeersveiligheidsvraagstuk. 
Aspecten die wel weer opge
sloten zitten in het nieuwe 
thema, dat als een soort afron
ding kan worden gezien. Een 
afronding maar ook een nieuw 
begin. Dit nieuwe thema past 
namelijk goed bij de hang naar 
een integrale aanpak van de 
verkeersonveiligheid. We zijn 
er zo langzamerhand wel ach
ter dat het geïsoleerd aanpak
ken van problemen vaak niet 
meer mogelijk is . De tijd van de 
grote, op één aspect geconcen
treerde maatregelen, zoals de 
draagplicht van helmen en 
autogordels is voorbij. De 
vraagstukken waar we nu mee 
geconfronteerd worden spelen 
zich af binnen een afwegings
proces van doorgaans onge
lijkwaardige zaken en belan
gen. Keer op keer worden be
trokkenen voor vele dilemma's 
en paradoxen geplaatst. Maar 
al te vaak blijken ze een onont
warbare knoop te vormen. Ge
noeg reden om op de kennis 
hierover en de ervaringen er
mee uitvoerig in te gaan. Het 
NVVC 1984 biedt hiervoor het 
platform. 
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Verkeersveiligheid 
meer dan een bedrag 
op een begroting 
'De Tweede Kamer heeft in het verleden grote aan
dacht besteed aan verkeersveiligheid. Veel meer dan 
op welk ander beleidsterrein heeft de Kamer zelf Ini
tiatieven ontwikkeld. Als voorbeeld kan de hele opzet 
van de Directie Verkeersveiligheid worden genoemd 
als zelfstandige directie binnen Verkeer en Water
staat. Dat is niet zozeer te danken geweest aan achter
eenvolgende kabinetten, maar de opzet en uitbouw 
van deze dienst is in grote mate bepaald door inter
venties van de Kamer.' Dit zegt Frits Castricum, ver
keersspecialist van de PvdA in de Tweede Kamer in 
antwoord op de vraag hoe belangrijk verkeersveilig
heid is voor een politieke partij. Een vraag die we ook 
voorleggen aan de twee andere aanwezigen tijdens 
ons gesprek in een van de vergaderruimten aan het 
Binnenhof, Ben Hennekam van het CDA en Annemarie 
Jorritsma van de VVD. Beiden nauw betrokken hij het 
totstandkomen van een verkeers- en vervoerbeleid 
binnen hun fracties. 

Hennekam beaamt de uit
spraak van Castricum. 'Het is 
in ieder geval niet juist te veron
derstellen dat je uit de lengte 
van de paragraaf verkeer in een 
verkiezingsprogramma direct 
kunt afleiden hoeveel aandacht 
er door de politiek aan verkeers
veiligheid wordt besteed. Of 
verkeersveiligheid belangrij
ker is dan bijvoorbeeld land
bouw? Dat vind ik een gevaar
lijke stelling. Het gaat om za
ken die je beide financieel kan 
kwantificeren, maar daarmee 
zijn ze nog niet vergelijkbaar. 
Je kunt niet zeggen, ik doe van 
landbouw iets af om de ver
keersveiligheid te vergroten of 
omgekeerd.' Mevrouw Jor
ritsma benadrukt dat je de po
litieke belangstelling voor ver
keersveiligheid evenmin kunt 
afleiden uit het bedrag dat 

daarvoor op de begroting staat 
genoemd. 'Want in wezen is 
verkeersveiligheid natuurlijk 
ook bij talrijke andere beleids
terreinen aan de orde. Neem 
alleen maar de ruimtelijke or
dening, waar je toch steeds 
weer moet bedenken dat er 
verkeersveiligheidsaspecten 
aanzitten.' 
Moet je ter wille van de ver
keersveiligheid de mobiliteit 
van mensen beperken? Henne
kam: 'Mobiliteit is een sociale 
verworvenheid. Je zou je ogen 
sluiten voor de werkelijkheid 
als je de maatschappij weer 
immobiel zou maken. Dat kan 
niet en daar betaal je een tol 
voor. Dat betekent zeker niet 
dat men de mobiliteit maar 
ongebreideld moet laten 
groeien. Als overheid moet je 
sturen. Op lange termijn is het 
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Gebruik fiets en openbaar ver 
voer bevorderen: géén politiek 
strijdpunt. 

streven dat er een zekere in
damming plaatsvindt. Een 
voorbeeld: we hebben het 
bouwen van steden in de pol
der verlaten. Terug naar de 
stad is nu het motto, en dat zal 
leiden tot een afname van het 
woon-werkverkeer. Maar je 
kunt niet zeggen we gaan re
creatie- of sociaal verkeer te
rugdringen. Je moet wel zien 
de ontwikkeling in goede ba
nen te leiden.' 

Mevrouw Jorritsma vindt ook 
dat je niet 'selectief' kunt b e 
zuinigen op recreatief of so
ciaal verkeer. 'De overheid 
moet voorwaarden scheppend 
tewerk gaan waarbij wel moet 
worden afgewogen: is het hier 
toelaatbaar of wordt de veilig 
heid van anderen teveel op d e 
proef gesteld.' 

Vindt Castricum dat er zoiets 
bestaatalseenrechtopmobili 
teit? 'Natuurlijk bestaat er een 
recht op mobiliteit', reageert 
hij, 'zowel voor mensen met 
een auto als voor mensen zon
der. Maar het is niet te verdedi
gen dat die mobiliteit onge
remd groeit in willekeurige 
richtingen. Het beleid wás erop 
gericht om de modal-split 
(keuze van het vervoermiddel) 
om te buigen in de richting van 
het openbaar vervoer. Maar 
dat standpunt is nu verlaten.' 

Hennekam is het daar niet m ee 
eens. 'Ooknunogishetbeleid 
erop gericht om optimaal ge
bruik te maken van het open
baar vervoer. Maar ook dit 
moet je met gevoel voor de 
werkelijkheid doen. Daarom 
heeft het er voor sommigen de 
schijn van dat wij die ontwik
keling willen omkeren. Maar 
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het is voor ons niet óf de auto 
óf het openbaar vervoer, maar 
én de auto én het openbaar 
vervoer.' Castricum: 'Die zoge
naamde én-én filosofie was 
voor de stedelijke gebieden 
verlaten. Daar moest het open
baar vervoer en het langzaam 
verkeer prioriteit krijgen, wat 
niet wil zeggen dat je de men
sen bij wijze van spreken uit 
de auto in de bus moet slaan. 
Dat is een karikatuur. Maar als 
je ziet wat er nu gebeurt, is er 
duidelijk sprake van een trend
breuk. ' Hennekam ontkent 
dat. 'Erisgeensprakevaneen 
radicale verschuiving naar de 
andere kant.' 

De Tarlevennota 

In ieder geval zijn de drie grote 
politieke partijen het erover 
eens dat het op zijn minst een 
gunstige ontwikkeling zou zijn 
als meer mensen gebruik ma
ken van de fiets en het open
baar vervoer. Om een aantal 
redenen: energiegebruik, mi
lieu, ruimtelijke ordening, enz. 

Maar hoe belangrijk is ver
keersveiligheid als argument? 

'Ontzettend belangrijk', vindt 
Castricum. 'Een voorbeeld. 
Toen de Tarievennota aan de 
orde kwam, heeft onze fractie 
aan de SWOV gevraagd te be
cijferen wat de effecten van 
hogere tarieven voor het open
baar vervoer zouden zijn op de 
verkeersonveiligheid. Het ver
baast mij tot op de dag van 
vandaag dat daar van de kant 
van het ministerie op geen en-

mevrouw Jorritsma : 
'Het recht op mobiliteit is niet 

voor iedereen gelijk'. 

kele manier aandacht aan is 
besteed. Wetenschappelijk is 
de relatie tussen hogere tarie
ven en meer ongevallen met 
voetgangèrs en fietsers wel 
degelijk vastgesteld.' 

Hennekamisrninderonderde 
indruk van dergelijk cijferma
teriaal. 'De redenering van het 
treinkaartje wordt duurder, 
dus de mensen gaan meer fiet
sen, is voor een deel waar. 
Maar het leidt tot absurde si
tuaties als je daarop door
denkt. Ieder jaar vallen er tij
dens het Paasweekend 15 tot 
20 doden in het verkeer. Dus 
zou je het aantal verkeers
slachtoffers met 15 à 20 kunnen 
verminderen als je zegt dat er 
met Pasen geen auto mag wor
den gereden. Niemand zal dat 
echter in zijn hoofd halen. Als 
een maatregel voor mij politiek 
gezien onvermijdbaar is, moet 
je het dan nalaten omwille van 
bijkomende negatieve effec
ten? Om daarna later voor si
tuaties komen te staan die nog 
erger zijn? Bovendien neem ik 
aan dat verkeersveiligheid een 
rol heeft gespeeld vanuit de 
regering, hoewel dat in de nota 
zelf inderdaad maar beperkt 
tot uiting kwam', aldus Henne
kam. Ook mevrouw Jorritsma 
is niet geïmponeerd door de 
cijfers van Castricum 'hoewel 
het woord verkeersveiligheid 
wel degelijk gevallen is in het 
fractieberaad over de Tarie
vennota'. 'Dergelijke cijfers 
gaan er vanuit dat er verder 
niets geb.eurt. Maar ik ben er
van overtuigd dat er met name 
in de steden juist veel gebeurt. 

Castricum : 
'Men kijkt te veel naar de 

afzonderlijke begrotingsplaatjes'. 

Bovendien zijn de cijfers waar
uit blijkt dat er minder mensen 
met het openbaar vervoer mee
gaan als de prijs iets omhoog 
gaat maar gedeeltelijk hard te 
maken. 'Castricum: 'Maar dat 
geldt natuurlijk ook voor de 
cijfers die in de nota genoemd 
worden. Het kan allemaal nog 
veel ongunstiger uitvallen. Dat 
zal het aantal verkeersslacht
offers nadelig beïnvloeden.' 

Castricum vervolgt: 'Er vindt 
teveel een eenzijdige budget
taire afweging plaats, maar 
niet een afweging van alle 
maatschappelijk relevante fac
toren. Men kijkt teveel naar de 
afzonderlijke begrotings
plaatjes.' 

Eens! 

Over één ding zijn de drie frac
tievertegenwoordigers het 
roerend eens. Ook ter wille 
van de verkeersveiligheid 
moet het wonen en werken in 
de stad worden bevorderd. 
Castricum: 'Ik beschouw het 
idee van de 'compacte stad' , 
zoals neergelegd in de struc
tuurschets voor de verstedelij 
king als zeer realistisch. In Am
sterdam kunnen ze je laten 
zien dat men zeer wel in staat 
is om aanzienlijk meer te bou
wen dan tot voor kort voor mo
gelijk werd gehouden.' Henne
kam : 'Ook financieel bezien 
vormt het een gunstig uit
gangspunt, want uiteindelijk 
zal blijken dat we goedkoper 
uit zijn door in de stad te bou
wen' . Maar wil men ook daad
werkelijk financiële offers bren-

Hennekam : 
'Dat betekent zeker niet 
dat men de mobiliteit 

maar ongebreideld moet 
laten groeien'. 

gen om de verkeersleefbaar
heid in de stad te verbeteren? 
Wat bijvoorbeeld te denken 
van het inrichten van distribu
tiecentra om het zware verkeer 
uit de stad te bannen? 
Mevrouw Jorritsma betwijfelt 
of dergelijke centra een oplos
sing betekenen. 'Tenslotte 
worden zware vrachtauto's 
vervangen door méér lichte 
vrachtauto's en het is de vraag 
of dat per saldo positief uitvalt. 
Bovendien moet je je steeds 
afvragen wat de consequen
ties zijn voor de toeleverings
bedrijven. Ik denk dat er vaak 
alleen wordt gedacht aan de
gene die komt winkelen en 
niet aan degene die moet be
voorraden. Ik denk dat er geen 
winkel meer bevoorraad zou 
worden als iedereen zich daar
aan zou houden.' 

Nog even terug naar het 'recht 
op mobiliteit '. Geldt dat ook 
voor de 'zwakke verkeersdeel
nemers'? En zo ja, hoever moet 
je daarin gaan? 
Mevrouw Jorritsma: 'Het recht 
op mobiliteit is niet voor ieder
een gelijk. Maar een gehandi
capte heeft recht op een vorm 
van mobiliteit. Net als iemand 
op het platteland recht heeft 
op mobiliteit, maar niet in ge
lijke mate als in de stedelijke 
gebieden. Want er zijn nu een
maal grenzen aan de mogelijk
heden.' Dat laatste beaamt 
Hennekam. 'Je moet wel rea
listisch zijn. Het zal bijvoor
beeld nooit zo kunnen zijn dat 
alle bussen in ons land door 
knielbussen kunnen worden 
vervangen. Maar op bepaalde 
trajecten zouden wel knielbus
sen kunnen worden ingezet. 
Voor een experiment ben ik in 
ieder geval te vinden.' 
Castricum wil het liever wat 
breder zien. 'Ik ben ook voor 
een experiment met bijvoor
beeld de knielbus. Maar ik han
teer als uitgangspunt dat een 
gehandicapte in principe recht 
heeft op dezelfde mobiliteit als 
iedereen. Ik erken dat er mate
riële beperkingen zijn, maar 
dan moet de politiek eraan 
werken om die beperkingen 
zoveel mogelijk weg te ne
men.' 
De gedachte dat je ook een ver
moeide automobilist of een 
door alcohol aangeslagen mo
torrijder als zwakke verkeers
deelnemer kan betitelen 
spreekt geen van de aanwezi
gen aan. 'Zo iemand hoort niet 
achter het stuur te zitten. Daar 
moet je dus de inspanningen 
op richten, en niet op 'wegen 
met schuimrubber randen' om 
het maar eens overdreven te 
stellen', zo vertolkt mevrouw 
Jorritsma de algemene opvat-
ting. ~ 

3 



NVVC '84 moet uitwisseling van kennis bevorderen 

'Een congres lost geen 
problemen op!' 
Wie het komende NVVC ziet als hét antwoord op de 
verkeersveilig heidsvragen, zal bedrogen uitkomen. 
Daarvoor is de problematiek te ingiswikkiidd en ont
breekt te veel (toepasbare) kennis. Wat staat de initia
tiefnemers van het congres, ANWB en SWOV, dan voor 
ogen? 'Een uitwisseling van kennis, ideeën en ervarin
gen tussen specialisten, beleidsmakers en gebrui
kers', stelt Ada Kranenburg, secretaris van de Con
grescommissie van het NVVC. 

'Als dat lukt mogen we tevre
den zijn. Een congres lost geen 
problemen op' . En zij vervolgt : 
'Dit keer willen we dat uitwis
selingselement sterk bena
drukken. Het congres zelf 
staat in dat teken, maar ook 
het randgebeuren' . Zij wijst op 
de Ideeënmarkt, een evene
ment dat de vorige keer al veel 
succes kende. Dit keer zit er 
een prijsvraag aan vast. 'Dus 
kom maar op met al die creatie
ve, effectieve en liefst ook goed
kope verkeerstechnische oplos
singen om de veiligheid te 
bevorderen. Zo'n markt blijkt 
een uitstekende gelegenheid 
om met collega's en andere 
betrokkenen in gesprek te ko
men. Dat laatste willen we dit 

jaar ook entameren', zegt Ada 
Kranenburg: 'Daarom het 
avondprogramma van 17 april, 
waar deelnemers aan de markt 
en geïnteresseerden met el
kaar in de slag kunnen. Een 
slag die mede zal moeten re
sulteren in het toekennen van 
een prijs van de congresdeel
nemers'. Daarnaast zal de 
ANWB een prijs toekennen, 
die zal worden bepaald door 
een jury. 

Kennismarkt 

Een ander gebeuren op het 
gebied van kennisuitwisseling 
is de Kennismarkt. 'Hoe vaak 
gebeurt het niet', aldus Ada 
Kranenburg, 'dat bestaande 

kennis op verkeersveiligheids
gebied gewoon niet gebruikt 
wordt. Simpelweg omdat men 
niet weet dat het er is. Hoe 
vaak zie je in de praktijk niet 
dat zaken anders hadden kun
nen worden aangepakt als de 
praktijk en de wetenschap el
kaar tijdig hadden geraad
pleegd', brengt zij naar voren. 
Daarbij wijst zii erop dat die 
onderzoekers al to vaak verle
gen zitten om meer contacten 
met 'het veld'. Onontbeerlijke 
contacten om de twee-eenheid 
theorie en praktijk optimaal te 
latenfunctioneren. 'Metdatin 
ons achterhoofd hebben we 
besloten een Kennismarkt te 
organiseren. De deelnemers · 
kunnen hier terecht met vra
gen op het gebied van ver
keersveiligheid. Gekeken kan 
worden of er kennis is en of die 
toepasbaar is. Verder kan men 
hier vertrouwd raken met de 
mogelijkheden van de IRRD 
(International Road Research 
Documentation System). Dat 
is een internationaal documen
tatiesysteem waarin ongeveer 
150.000 titels en uittreksels 
van wetenschappelijk onder
zoek op het gebied van verkeer 
en verkeersveiligheid zijn op
genomen'. Tenslotte wordt 
informatie verstrekt over het 
geautomatiseerde SWOV-on
gevallenbestand. Dit snelle 
interactieve systeem kan 
goede diensten bewijzen bij 

het bepalen van aandachtsge
bieden. 

Geen publiekscongres 

Gezien het voorgaande moet 
je tot de conclusie komen dat 
het geen publiekscongres is. 
Ada Kranenburg: 'Er wordt 
inderdaad een zekere mate va11 
voorkennis verondersteld. In 
een van de laatste nummer!': 
van het ANWB-blad Verkeers
kunde stond dat prima ver
woord'. En zij citeert: 'De be
leidsman, de tekenaar, de ver
tegenwoordiger van een actie
groep op verkeersgebied of 
een bewonersorganisatie, de 
medewerker van een inge
nieursbureau en de student 
Verkeerskunde, Planologie of 
Bestuurswetenschappen zul
len op het NVVC het nodige 
van hun gading vinden!'. 
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Discussie-bijdrage van ir. T . 
van Hout en ir. A. J. M . van 
Laarhoven, Provincie 
Gelderland: 
Er dient minder te worden 
gediscussieerd over zaken die 
reeds zijn onderzocht, de 
resultaten hiervan dienen w el 
meer te worden gebruikt. De 
vrijkomende arbeidsruimte 
kan beter worden ingezet om 
het tekort aan kennis aan te 
vullen . 

'Het gaat ons om de kassa' 
De Schoolstraat in Voorschoten laat duidelijk de ont
wikkeling zien zoals die in vele dorpen en steden in 
ons land heeft plaatsgehad. Oorspronkelijk had de 
straat de functie van doorgaande route, dwars door 
de oude dorpskern. Maar toen Voorschoten groeide 
en het verkeer toenam, kon de Schoolstraat het ver
keersaanbod niet verder verwerken. Er kwam een 
doorgaande route om het centrum heen. Nu de straat 
geen verkeersfunctie meer heeft en Inmiddels bet 

We vroegen het wethouder J. 
R. van Leeuwen van Voorscho
ten, die onder meer openbare 
werken én economische zaken 
in zijn portefeuille heeft, S. van 
der Meulen van de Vereniging 
Bescherming Voetgangers 
(VBV) en H. Schooneveldt, be
halve eigenaar van een 
schoenwinkel in de School
straat ook voorzitter van de 
Ondernemersvereniging Voor
schoten. 
Van Leeuwen over het stand
punt van de gemeente : 'In het 
begin van de zeventiger jaren 
kwam de discussie over de 
Schoolstraat goed op gang. 
Steeds meer woonhuizen wa
ren vervangen door winkels, 
maar omdat op sommige ge
deelten van de straat het aan
tal woonhuizen nog overheer-

ste, konden we de School
straat niet geheel afsluiten. In 
1975 hebben we toen gekozen 
voor de aanleg van een zoge
naamd winkelerf. Een meng
vorm waarbij de straat bereik
baar bleef voor het gemotori
seerde verkeer dat kon be
schikken over een beperkt 
aantal parkeerplaatsen. Sinds 
die tijd is het aantal winkels 
toegenomen. Bovendien heeft 
zich een verschuiving binnen 
het winkelbestand voorge
daan. Winkels met niet-dage
lijkse goederen, zoals tassen, 
namen de plaats in van win
kels met dagelijkse goederen, 
zoals levensmiddelen. In 
plaats van 'een boodschap 
doen' kan het publiek nu gaan 
'winkelen' en om dat laatste 
aantrekkelijker te maken over-

karakter van een winkelstraat heeft gekregen, over· 
weegt de gemeente er een voetgangersgebied van te 
maken. De winkeliers zijn daar echter op tegen uit 
vrees dat de klanten, die tot nu toe met de auto voor 
de deur konden komen, zullen wegblijven. En omdat 
men bang is dat de aanvoer van winkelgoederen zal 
stagneren. Een botsing van economische belangen en 
verkeersveiligheidsbelangen? 

wegen we de Schoolstraat nu 
geheel (of eventueel een ge
deelte van de straat) af te slui
ten voor auto's.' 
Winkelier Schooneveldt ge
looft daar niet in. 'Er is nog 
lang niet voldoende aanbod in 



de niet-dagelijkse goederen
sfeer. Zolang we hier nog geen 
zaken als de Hema of Blokker 
hebben, moeten we het heb
ben van het 'kopend publiek' 
en niet van het 'winkelend 
publiek'. En dan zet men de 
auto neer waar men op dat 
ogenblik moet zijn. Er is één 
herenmodezaak. Dus als je een 
pak nodig hebt, zet je je auto 
dáár voor de deur.' 

'Geen procent 
omzetvermindering' 

Maar ook Schooneveldt moet 
toch toegeven dat een wande
ling in de Schoolstraat met al 
die auto's en ladende en los
sendevrachtauto'sgeen onver
deeld genoegen is. Speelt het 
argument verkeersveiligheid 
bij hem dan geen rol? 
Schooneveldt onomwonden: 
'Wij willen geen procent om
zetvermindering. Het gaat ons 
om de kassa, om onze klanten. 
Bovendien woon ik nu 42 jaar 
in deze straat en er is nog nooit 
wat gebeurd. Mijn eigen kin
deren spelen er!' Van der Meu
len van de VEV werpt tegen 
dat je zoiets niet kunt afmeten 
aan het aantal ongevallen. 'Als 
je praat over dergelijke stra
ten, oordeel je over de bele
vingswaarde van zo'n straat. 
En dat betekent niet: hoeveel 
ongelukken gebeuren er. Maar 
je moet ook kijken hoe de men
sen zich gedragen in die straat. 
Dan zie je hoe ze zich ergeren 
aan die ene idioot die wel veel 
te hard rijdt. Mensen willen 
misschien wel met de auto tot 
voor de deur komen, maar zo
dra ze zijn uitgestapt ergeren 
ze zich wezenloos aan die au
to's.' 
Wethouder Van Leeuwen be
aamt dat. 'Maar wij zijn wel 
van mening dat je niet kunt 
volstaan met het simpelweg 
afsluiten van een winkelstraat . 
Daarom hebben we er eerst 

Schooneveldt: 'Ik woon nu al 
42 jaar in deze straat en er is 
nog nooit wat gebeurd'. 

S. v.d. Meulen (links): hogere bezoekersfrequenties behoren tot 
de mogelijkheden. Wethouder van Leeuwen (rechts): 'Slechts 
30% van de bezoekers komt met de auto'. 

mag voorrijden bij de slager. Ik 
denk dat die chauffeur dwars 
door alles heen rijdt. 't Ligt 
anders als je via de achterkant 
kunt bevoorraden, maar dat is 
lang niet altijd mogelijk.' Wet
houder Van Leeuwen denkt 
dat die problemen nogal mee 
zullen vallen. 'Je kunt bijvoor
beeld bevoorrading toestaan 
tijdens de rustige uren, voor 
elven 's ochtends.' Schoone
veldt is verbaasd over zoveel 
onbegrip. 'Daar hebben we als 
winkelier toch niets in te ver
tellen! De chauffeur gaat al 
's ochtends om vijf uur van 
huis, omdat hij voor elf uur in 
Leiden moet zijn en in Den 
Haag. Denkt u dat wij hem 
kunnen vragen of hij misschien 
om vier uur 's ochtends wil 
vertrekken. Vergeet het maar.' 
Van Leeuwen: 'Elderskanhet 
toch ook. Zeker als het assorti
ment in de niet-dagelijkse goe
derensector wordt vergroot. 
Dergelijke winkels hoeven 
minder vaak bevoorraad te 

worden en de auto's waar dat 
mee gebeurt zijn meestal klei
ner. De supermarkten zijn aan 
de buitenkant gesitueerd, dus 
dat geeft geen moeilijkheden.' 
'Dergelijke maatregelen hoe
ven niet noodzakelijkerwijs 
tot hoge extra kosten te leiden. 
Alseenwinkelwelmeteen 18 
meter lange truck moet wor
den bevoorraad, zal men daar 
bij het kiezen van de vesti
gingsplaats al rekening mee 
houden. Het aanleggen van 
wat extra laad- en losplaatsen 
werkt ook nauwelijks kosten
verhogend. Zeker niet voor de 
consument. Je berekent een 
gewone parkeerplaats toch 
ook niet door?' 
'Tenslotte wil ik nog iets kwijt 
over de stelling dat dit soort 
'verkeersveiligheidsmaatre
gelen' de mobiliteit zou beper
ken. Ik ben het daar niet mee 
eens.Alsjezietdatminderdan 
30% van de bezoekers met de 
auto komt en de rest lopend of 
met de fiets, kun je niet zeggen 
dat dergelijke maatregelen de 
mobiliteit beperken. Hoog
stens de automobiliteit, maar 
daar zal een verbetering van 
de 'niet-automobiliteit' tegen
over staat. Per saldo kun je dus 
niet zeggen dat de mobiliteit 
zal afnemen', aldus Van Leeu
wen. 
Hoe het in Voorschoten verder 
zal gaan, zal pas medio dit jaar 
duidelijk worden. Een uitge
breide enquête moet aan het 
licht brengen.of de vrees van 
de winkeliers gegrond blijkt te 
zijn en of eventuele negatieve 
economische aspecten ade
quaat kunnen worden opge-
vangen. 

& 

voor gezorgd dat de bereik
baarheid van de Schoolstraat 
optimaal is door het aanleggen 
van voldoende parkeergele
genheid in de nabije omge
ving. Verder zullen de winke
liers er zelf ook meer aan moe
ten doen om de straat als win
kelstraat aantrekkelijker te 
maken. Daarbij kun je denken 
aan de manier waarop een 
klant wordt benaderd, tot en 
met het organiseren van rom
melmarkten, braderiëen, enz. 
De consument heeft in onze 
regio op zeer korte afstand 
veel alternatieven om te gaan 
winkelen. Je zal het daarom 
aantrekkelijk moeten maken 
om naar de Schoolstraat te 
komen. Van der Meulen haalt 
in dit verband een onderzoek 
aan van de universiteit van 
Amsterdam. 'Daarin wordt be
schreven dat men iets derge
lijks bij de hand had in Arn
hem. Ook daar werd een win
kelstraat afgesloten voor het 
verkeer. Maar tegelijkertijd 
werkte men aan een verfraai
ing van de omgeving. Dat 
leidde uiteindelijk tot een ho
gere bezoekersfrequentie. In 
Haarlem sloot men een winkel
straat af maar tevens werd 
een nieuwe parkeergarage 
opengesteld. Dat zijn goede 
combinaties van maatregelen.' 
Schooneveldt blijft argwanend 
en somt enkele voorbeelden 
op van winkelstraten waar de 
resultaten minder florissant 
waren. 'We weten nu waar we 
aan toe zijn. Wat er gebeurt na 
afsluiting moeten we nog maar 
zien. Bovendien is er in deze 
tijd van recessie toch nauwe
lijks geld voor extra's.' 

De Schoolstraat, waar het allemaal om draait. 

'Problemen met 
bevoorrading vallen wel 
mee' 

'De straat afsluiten zou ook 
grote problemen met zich mee
brengen met de bevoorrading', 
zo vervolgt Schooneveldt. 'Ik 
zie het al gebeuren dat er bij
voorbeeld geen koelauto meer 
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Hoe zit het 
congres in elkaar? 
Op blz. 7 is het tweedaagse programma van hetNVVC 
'84 afgedrukt. Om het onderwerp van dit congres wat 
handelbaar te maken, is het onderverdeeld in vijf the
ma's. Op basis daarvan is al in een eerder stadium 
gevraagd om dincucsiebijdragen. Die vonn0n op hun 
beurt de basis van concept-congresuitspraken, die 
hieronder zijn te vinden. Uitspraken en thema's staan 
in de werkbijeenkomsten op het congres ter discussie, 
waarbij de mogelijkheid bestaat tot amendering. Tij
dens de gezamenlijke discussie op de tweede congres
dag zullen de discussieresultaten worden toegelicht, 
waarna de geamendeerde congresuitspraken in stem
ming worden gebracht. 

De vijf werkbijeenkomsten zul
len draaien om de volgende 
thema's: 

De veiligheid van verblijfsver
keer (verblijven, wandelen, 
winkelen, spelen), zowel bin
nen als buiten de bebouwde 
kom, in relatie tot de mobiliteit 
van vervoersverkeer. Vervoers
verkeer selectief toestaan of 
verregaand beperken is op 
vele manieren mogelijk. Hoe
ver kunnen we hiermee gaan 
en welke 'prijs' zijn we bereid 
te betalen? Wat zijn de effec
ten op verkeersveiligheidsge
bied van scenario's waarin de 
totale mobiliteit wordt beperkt 
of gekozen wordt voor be
paalde wijze(n) van vervoer? 

De veiligheid in relatie tot de 
bereikbaarheid van zowel 
clientèle als goederenvervoer
ders, zowel in woongebieden 
als in winkelcentra. De bereik
baarheid uitdrukken in verlies 
of winst in 'omzet' van onder-

nemingen is tot nu toe niet 
succesvol gebleken, evenmin 
als het tevredenstellen van 
zowel bewoners als clientèle, 
zowel winkeliers als goederen
vervoerders. Is onze creativi
teit uitgeput? Zijn economi
sche overwegingen werkelijk 
de grondslag voor het verzet 
tegen veiligheidsmaatrege
len? 

De mobiliteit van (brom-}fiet
sersinrelatietothun veiligheid. 
De tweewieler staat in de be
langstelling. Fietsen is ge
zond, maar niet zo veilig, brom
fietsen relatief goedkoop en 
snel, maar ook onveilig. Wordt 
bij het bevorderen van dit soort 
verkeer wel genoeg aan de 
veilÎgheid van de voorzienin
gen gedacht? Moeten fietsen 
en bromfietsen van elkaar wor
den gescheiden? Waar gaat de 
bromfietser dan naar toe? Het 
bevorderen van het fietsge
bruik lijkt nu centraal te staan. 
Komt het veiligheidsaspect 

hierdoor niet in de verdruk
king? 

Mobiliteit en veiligheid; inte
gratie op alle beslissingsni
veau's. Waar de verantwoor
delijkheden liggen, wat de pro
cedures voor een effectieve 
samenwerking zijn, is in theo
rie welbekend. Welke zaken in 
zo'n integra tie aan de orde 
zijn, biijkt nog vaak een moei
lijk punt. Zijn er al concrete 
toepassingen van zo'n samen
werking in de praktijk? Wat 
zijn de ervaringen daarmee, 
waar liggen de knelpunten? 
Kan een dergelijke samenwer
king zowel de mobiliteit als de 
veiligheid omvatten? 

Veiliger mobiliteit, een kwestie 
van 'leren omgaan' met de ver
keersvoorzieningen en met el
kaar als verkeersdeelnemers. 
Kunnen instrumenten als ver
keersonderwijs, verkeersop
leidingen, bijscholing en voor
lichting helpen bij het ophef
fen van belemmeringen van de 
mobiliteit van bepaalde groe
pen als kleuters, ouderen en 
gehandicapten? Hoe moet dat 
worden aangepakt en waar 
liggen de beperkingen? Kan 
dat wel centraal en los van de 
eigen verkeersomgeving? Hoe 
realiseren we een samenhan
gend systeem van permanente 
verkeersopvoeding? 

congresstukken 

Medio maart wordt de con
gresgangers het Congresboek 
toegestuurd. Dit bevat onder
meer een algemene inleiding, 
achtergrondgegevens over 
het congresonderwerp, de 
concept-congresuitspraken 
met toelichting en de pro
gramma-opzet. Tegelijkertijd 

Concept-Congresuitspraken NVVC '84 

.... '"'·- ....... , ". _."" " _ _ l:"'" .... 

zal een bundel met de discus
siebijdragen (ongeveer 30 in 
totaal) worden opgestuurd. 
Het congresverslag wordt en
kele maanden na afloop ver
wacht en zal naast de verschil
lende inleidingen ook de ver
slagen van de werkbijeenkom
sten en de congresuitspraken 
bevatten. 
Geïnteresseerden kunnen des 
gewenst beschikken over de 
bundel reacties op de Congres
uitspraken van 1982. 

Deelnameprijs 

Ondanks het feit dat de deel
nameprijzen voor dit soort eve
nementen nu onder het 'hoge' 
BTW-tarief vallen, is de prijs 
t.o.v. 1982 niet gewijzigd: 
f 175,-. Dat werd mogelijk 
gemaakt door het subsidiëren 
van de congresliteratuur door 
de Directie Verkeersveiligheid 
van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. 
Studenten en georganiseerde 
bewonersgroeperingen kun
nen in beperkt aantal een re
ductie krijgen van 75%. 
De prijs van de lunches is 
f 17,50. 

Aanmelding 

Aanmelding kan slechts 
plaatsvinden m.b.v. een aan
meldingsformulier, zoals op 
bladzijde 12 is opgenomen. 
Opgave voor deelname aan 
een werkbijeenkomst is even
eens mogelijk via dit formulier. 
Aanmelden voor één van de 
beide congresdagen is niet 
mogelijk. 

& 

Voor toelichting zie bericht hierboven 'Hoe zit het congres in elkaar?'. 

Thema 1: De veiligheid van 
verblijfsverkeer binnen en bui
ten de bebouwde kom in relatie 
tot de mobiliteit van vervoers
verkeer. 

Concept-uitspraak 

Werkelijke veiligheid voor 
(spelende) kinderen en bejaar
den, voetgangers en fietsers 
eist het volledig doorbreken 
van de huidige, op het autover
keer afgestemde, extreem ge
nuanceerde hiërarchie van we
gen en straten. Die nuancering 
wordt door de gebruikers van 
de weg en de omgeving niet 
begrepen. Het zijn dan ook de 
wegtypen met gemengde 
functies waar de meeste 

slachtoffers vallen en waar de 
onzekerheid vaak het grootst 
is. 
Daar waar de planologie, de 
ruimtelijke en verkeerstechni
sche inrichting nog kansen 
bieden, zal nadrukkelijk en 
goed doordacht ruimte gege
ven moeten worden aan spe
len, lopen en fietsen. Meer vei
lige ruimte 'teruggeven' voor 
verblijfsactiviteiten en lang
zaam verkeer heeft zijn prijs 
voor gemotoriseerd verkeer: 
langere en/of langer durende 
ritten, af te dwingen door ver
keerstechnische maatregelen. 

Thema 2: Bereikbaarheid van 
dienstencentra, winkels en wo
ningen in relatie tot verkeers
veiligheidsmaatregelen die de 
mobiliteit beperken. 

Concept-uitspraak 

Verkeersveiligheid is te koop. 
De prijs voor veiligheid èn be
reikbaarheid van dienstencen
tra, winkels en woningen ligt 
in: andere verpakking en over
slag van goederen, kleinere 
transporteenheden en betere 
voorzieningen voor laden en 
lossen. Het doorberekenen 
daarvan zal ten laste komen 
van de consument, die dat zal 
moeten accepteren, aangezien 
hij het zelf is die veiligheid èn 

bereikbaarheid vraagt. 
Betekent bereikbaarheid ook 
het bevorderen van de mobili
teit van 'kwetsbaren' (kinde
ren, ouderen en gehandicap
ten) dan mogen de hogere kos
ten voor hun vervoer-bijvoor
beeld duurder openbaar ver
voer door kleinere transpor
teenheden - niet zó op hen 
worden verhaald, dat daardoor 
opnieuw een belemmering van 
mobiliteit ontstaat. 

6 



irhema 3 : De mobiliteit van 
(biom) fietsers in relatie tot hun 
,veiligheid 

Concept-uitspraak 

Netwerken van fietsroutes 
dienen rekening te houden 
met het feitelijk _gedrag van 
fietsers, aan teslwten op fiets
paden in de regîo en zoveel 
mogelijk gescheiden te zijn 
van autoroute·s. 
Alleen daar: waar de fietsvoor
zierungen voldoende :ruim zijn, 
zullen zij ook plaats bieden 
aan bromfietsen. En dan nog 
uitsluitend als die behoren tot 
een langzame categorie. Dit 
betekent dat snelle bromfiet
sen verwezen worden naar 
speciaal voor hen bestemde 
voorz1erungen en naar de auto
routes. 
De huidige verkeersonveilig
heid van bromfietsers blijft 
een onoplosbaar probleem, 
ookvoor fietsers , als niet over
gegaan wordt tot het mdelen 
van de categorie snorfiets/ 
bromfiets naar rijsnelheid. 
Plaats op de weg, gedragsre
gels en opleidingseisen dienen 
primair vanuit de veiligheid 
bepaald te worden. 

Thema 4 : Integratie in plan vor
mingen uitvoering betreffende 
mobiliteit en veiligheid door 
verschillende bestuurslagen. 

COncept-uitapraàk 

Slechts indien een gezamenlijk 
denkkader en probleemgericht 
werken de grondslag wordt 
voor het uitvoeren van het Na
tionaal Verkeerveiligheids
plan, zal dit leiden tot geïnte
greerde en op elkaar afge· 
stemde maatregelen en effec
tieve samenwerking. Het opti
maliseren van de verkeersvei
ligheid betekent dàn tevens 
het optimaliseren van het ver
voer- en verkeerssysteem. Het 
plan bevat hiertoe thans geen 
aanzet. Die zal ontwikkeld 
moeten worden. 
Activiteiten van beleidssecto
ren buiten die van vervoer en 
verkeer hebben vaak onvoor
ziene gevolgen voor het ver
keer en voor de verkeersonvei
ligheid. (Denk bijvoorbeeld 
aan scholen samenvoegen, 
bejaardenhuizen bouwen, be
drijfjes stimuleren). Die be
leidssectoren zijn daarvan te 
weinig doordrongen. Zij die
nen daarom inzicht te verwer
ven in mogelijke verkeers- en 
verkeersveiligheidsconse
quenties van hun activiteiten 
en bereid te zijn, in samenwer
king met de beleidssectoren 
vervoer en verkeer èn ver
keersveiligheid, beslissingen 
te nemen die ook de verkeers
veiligheid dienen. 

Thema 5: Veiliger mobiliteit, 
'een kwestie van 'leren omgaan' 
met de verkeersvoorzieningen 
en met elkaar als verkeersdeel
nemers. 

Concept-uitspraall 

Elkevorm van verkeerseduca
tie moet gericht zijn op het 
leren omgaan met kritische 
combinaties van omstandighe
den in het verkeer, die in elke 
fase van het vervoers- en ver
keersproces kunnen optreden 
en uitmonden in ongevallen. 
Aansluiting op de eigen ver
keerssituatie, praktische oefe
ning en toepassing van kennis 
in het verkeer zijn onmisbare 
schakels inlletverbeteren van 
het 'kunnen, weten en willen' 
van verkeersdeelnemers. Edu
catie van de ene categorie mag 
echter geen onachtzaamheid 
en zelfs misbruik van de an
dere tot gevolg hebben. 
Permanente verkeerseducatie 
is dan ook noodzakelijk. Daar
voor moet een systeem wor
den ontwikkeld, waarbinnen 
speficieke educatieprogram
ma's voor de verschillende ver
voerswijzen en de verschil
lende leeftijdsgroepen op el
kaar aansluiten en elkaar aan
vullen. 
Verkeerseducatie zal verloren 
moeite blijven, als verkeers
voorzieningen.zó zijn ingericht 
dat zij gevaarlijk gedrag uitlok
ken of 'te moeilijk' zijn voor de 
verkeersdeelnemer. Ook als 
dekmantel voor het nalaten 
van noodzakelijke verkeer
technische maatregelen zal 
verkeerseducatie slechts in 
schi]n de veiligheid dienen. 

& 
Commentaar van Stop de Kin
dermoord op het komende 
NVVC, in het blad VERKEERT 
van december '83: 
Als wij praten over mobiliteit, 
dan bedoelen we niet alleen de 
automobiliteit. Het is duidelijk 
dat de omvang van de huidige 
automobiliteit de oorzaak is 
van een beperktere mobiliteit 
van de andere, zwakkere weg
gebruikers (de meerderheid!) 
en van grotere onveiligheid op 
straat. 

Uit de CDA discussiebijdrage: 
Samen verantwoordelijk geldt 
in het hele leven, ook op de 
weg. Juist ook op de weg lijkt 
het adagium echter: eerst ikke 
en de rest kan stikken. Het is de 
vraag, of verkeersdeelnemers 
elkaar als mensen zien dan wel 
als objecten die hun een onge
hinderde doorgang kunnen 
beletten. 

Programma 
NVVC 1984 
dinsdag 17 april 

10.00 uur Welkomstwoord door Hoofddirecteur ANWB 
10.05 uur Opening door Mr. Pieter van Vollenhoven 
10.20 uur Effecten NVVC-82 door Ir. J . Barkhof 
10.40 uur Probleemstelling Congresonderwerp: Mobiliteit en Vei

ligheid, door Prof.Ir. E. Asmussen 
11 .05 uur Koffiepauze 
11.35 uur Werkbijeenkomsten over de 5 thema's (mel eventueel 

maximaal 3 paralleHopende werkbijeenkomsten 1. v .m . de 
8 beschikbare zalen .) 

12.30 uur - Lunchpauze 
- Bezoek Imemaffic en Ideeënmark.t 

14.00 uur Voortzetting discussie in de werkbijeenkomsten 
15.00 uur Theepauze (in of duect buiten zaaltjes) 
15.10 uur Opstellen amendementen op concept-congresuitspraak 

in elke werkbijeenkoms 
16.15 UUI Einde werkbijeenkomsten 
(Intertraffic is tot 17 .00 uur geopend.) 

woensdag 18 april 

10.00 uur Welkomstwoord door Voorzitter ANWB 
10.05 uur Opening door de staatssecretans van Verkeer en Water

staat 
10.20 uur lntroducne behandeling congrnswtspraken door 

Drs. T . E. Westerterp 
10.25 uur Behandeling concept-congresui tspraak thema 1 
10.65 uur Koffiepauze 
11.25 uur Behandeling concept-congresuitspraak thema 2 
11 . 55 uur Behandeling concept-congresuitspraak thema 3 
12.25 uUI - Lunch 

- Bezoek lntertraffic en Ideeënmarkt 
14.00 uUI Behandeling concept-congresuitspraak thema 4 
14.30 uur Behandeling concept-congresuitspraak thema 5 
15.00 UUI Introductie prijsuitreiking Prijsvraag Zuinige Verkeers· 

techniek door Ir. J . Barkhof 
15.05 uur Juryrappon - Ir. P. B. van Gurp, voorzitter van de jury 
15.15 uur Uîtreikmg van de Juryprijzen 
15.20 uur Toelichting door de prijswinnaar(s) 
16. 3 5 uur Oitteikmg Congrespri)s prijsvraag Zuinige Verkeerstech

niek door Drs. T.b. J . Westerliout. Voorzitter SWOV 
15.40 uur Slmtingswoord voorzitter SWOV 
15.45 uur Einde congres /uitdelen congresuitspraken aan de d e elne

mers 
15.45 -
16.30 uur Informele afsluitingsbijeenkomst NVVC-1984. 

Avondprogramma 17 april voor overblijvende 
deelnemers, georganiseerd door ANWB resp. SWOV. 

Robijn-lounge: Zuinige verkeerstechniek 

19 .00 uur Toelichting en discussie over de ingezonden ideeën voor 
de prijsvraag 'Zuinige Verkeerstechniek' onder leiding 
van 
Ir. G. R. de Regt 

20.00 uur Koffie 
20.10 uur Voortzetting toelichting en discussie 
21.30 uur Sluiting 

Zaal 1: Kennismarkt 

19.00 uur Kennismaking IRRD-informatiesysteem; Mogelijkheden 
SWOV-ongevallenbestand; Beantwoording vragen op 
verkeersveiligheidsgebied door deskundigen 

20.10 uur Koffie 
21.30 uur Sluiting 
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'Een bromfiets is 
geen veredelde fiets' 
De verkoop van bromfietsen zit op een dieptepunt. 
Als men uitsluitend naar de verkeersveiligheidssta· 
tistieken kijkt, is dat geen ongunstige ontwikkeling. 
Want de bromfietser vormt één van de grotere risico
groepen in het verkeer. Daar staat tegenover dat een 
bromfiets een zuinig, economisch en betrekkelijk 
schoon vervoermiddel is, dat - volgens sommigen -
ten onrechte in de verdrukking is geraakt. Dat vindt 
men onder andere bij de Stichting 'Goed Brommen', 
die zich beijvert een gunstiger klimaat voor de brom
fietsgebruiker te scheppen. 
T.H. Thijssen, secretaris van 
de stichting, daarover: 'De 
maatschappij heeft het recht 
om de bromfiets te elimineren 
als je ervan uitgaat dat de 
bromfiets statistisch bezien 
één van de gevaarlijkste ver
voermiddelen is. Mits je goede 
alternatieven biedt. Een alter
natief zou kunnen zijn: zet een 
16-jarige maar in een auto. Of 
zorg voor een voldoende fijn
mazig openbaar vervoernet. 
Dat laatste lukt in de steden 
wellicht nog tot op zekere 
hoogte en tot 3 à 5 km is de 
fiets een alternatief. Maar bui
ten de grote steden en voor 
grotere afstanden grijpt men 
naar een ander vervoermiddel. 
Uitgaande van de behoefte 
aan mobiliteit, is er duidelijk 
een plaats voor het produkt 
bromfiets . Ik zeg wel eens dat 
als de bromfiets al niet 30 jaar 
bestond, dan zou je hem nu 
moeten uitvinden. Ik vind dat 
ook de verkeersveiligheids-

mensen zich dat moeten reali
seren.' 
Maar stel dat uw inspanningen 
tot gevolg zouden hebben dat 
er dit jaar 50% meer bromfiet
sen verkocht worden, dan zou 
het aantal bromfietsdoden on
getwijfeld stijgen. Wilt u dat? 
Thijssen bedachtzaam formu
lerend: 'Ik denk dat het onmo
gelijk is een individueel ver
keerssysteem te creëren waar
bij de kans op ongevallen nul 
is. Op geboren worden staat 
de doodstraf. Dat geldt voor 
alle facetten van het leven, of 
dat nu voetballen betreft of in 
een bus zitten. Het theoreti
sche toppunt van verkeersvei
ligheid is in bed blijven liggen 
of als Michelinmannetjes met 
helmen op hand in hand over 
de stoep schuifelen. Maar dan 
denk ik dat er maatschappelijk 
ook dingen fout gaan. Dus zul
len we de volwassenheid op 
moeten brengen om bepaalde 
verkeersmiddelen zo zorgvul-

digmogelijktegebruiken. Wat 
dat betreft hebben we tot nu 
toe in Nederland met de brom
fiets de plank misgeslagen. 
Maar dat betekent nog niet 
dat een stuk mismanagement 
in het verleden de bromfiets 
veroordeelt tot het slechtste 
produktwatjejevoordemobi
liteit kunt voorstellen.' 
'Maar om terug te komen op 
uw vraag. Als we het systeem 
dat we in Nederland kennen 
niet aanpassen, vrees ik dat u 
gelijk kunt hebben. Ik denk dat 
je daarom moet bezien wat de 
reële mogelijkheden zijn voor 
de overheid om de bromfiet
sers zo adequaat mogelijk te 
begeleiden. Bijvoorbeeld door 
een betere opleiding. Nu kan 
iemand op zijn 15e jaar een 
bromfiets bestellen om er op 
zijn 16e verjaardag mee te 
gaan rijden, zonder dat hij na 
de lagere school ook maar 
enige vorm van opleiding daar
voor heeft gekregen. Je moet 
dus zorgen voor goed theore
tisch verkeersonderwijs dat 
wordt afgesloten met een ver
keerscertificaat. Dat geldt 
trouwens niet alleen voor de 
bromfietsers. In principe vind 
ik dat iedereen een opleiding 
zou moeten krijgen, ongeacht 
hoe hij zich in het verkeer be
geeft'. 

Categorie-indeling 

Verder pleit de Stichting 'Goed 
Brommen' voor een nieuwe 
categorie-indeling voor de 
tweewielers. Men onder
scheidt vijf klassen: de fiets, 
de snorfiets, de bromfiets, de 

Bromfiets van het fietspad, 
maar dan? 

lichte motorfiets en tenslotte 
de gewone motorfiets. Thijs
sen: 'De eerste drie reken ik 
tot het langzaam verkeer, de 
lichte motorfiets en de gewone 
motorfiets tot het snelverkeer.' 
Wat zullen de consequenties 
zijn voor de verkeersveiligheid 
van een dergelijke indeling? 
'De lichte motorfiets, te berij
den vanaf 16 jaar met een mo
torrijbewijs, zal de behoefte 
om de huidige bromfiets op te 
voeren verminderen. Het aan
tal 'illegale motorrijders' zal 
verminderen ten gunste van 
de beter opgeleide verkeers
deelnemers. Per saldo denk ik 
dat het aantal ongevallen niet 
zal toenemen. Hoewel dat ui-

. teraard afhankelijk zal zijn van 
het aantal mensen dat voor 
een bepaalde categorie voer
tuig kiest', aldus Thijssen. 
'Door het opheffen van techni
sche beperkingen t.a.v. de 
bromfiets, maak je ook de pro
ductie en import mogelijk van 
scooterachtige bromfietsen, 
die minder tot opvoeren uitno
digen.' 

U rekent de bromfiets uitdruk
kelijk tot het langzaam verkeer. 
Wat betekent dit ten aanzien 
van de vraag of de bromfiets 
thuishoort op het fietspad ofop 
de rijbaan? 
'Ik vind het griezelig als ver
keersdeskundigen zeggen dat 
ze geen raad weten met de 
bromfiets om hem vervolgens 
maar een baantje verder te 
zetten. Je hebt dan één pro-
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bleem opgelost, namelijk dat 
van de fietser. Maar daarvoor 
moet je de bromfiets niet in een 
hoek dringen waar de elimina
tie nog sneller plaats zal heb
ben. Ik geef toe dat het een 
ongewenste zaak is als een 
brommer met 70 km/h over 
een fietspad scheurt. Maar dat 
is ook geen bromfiets, maar 
een lichte motorfiets. Die hoort 
op de rijbaan. Een bromfiets 
past qua snelheid, acceleratie 
en remvermogen niet tussen 
het snelverkeer. De bromfiets 
die 40 km/h rijdt hoeft niet in 
conflict te komen met de fiet
sers. Recent onderzoek op de 
Haagse fietsroute wijst uit dat 
de gemiddelde snelheid van 
fietsers 22 km/u bedraagt. Ik 
vind dat er dus sprake is van 
aanvaardbare snelheidsver
schillen.' 

'Primair is de behoefte 
aan mobiliteit' 

'Resumerend vind ik dat de 
verkeersonveiligheid van 
bromfietsers zeker geen onop-

ENFB: 

losbaar probleem is. We heb
ben er 30 jaar weinig aan ge
daan: geen opleiding, het op
voeren is niet aangepakt en 
justitie heeft het laten afwe
ten. De bromfiets is een zelf
standig vervoermiddel en 
geen veredelde fiets. Dus zul 
je de voorzieningen daarop 
moeten aanpassen en niet sim
pelweg de bromfiets de rijbaan 
op moeten sturen. 
Primair moet staan, dat er be
hoefte is aan individuele mobi
litieit en dat de bromfiets daar 
een functie in heeft. 't Is ver
keerd om uitsluitend vanuit de 
verkeersveiligheid te redene
ren. Er is verkeer, en het is een 
taak van de overheid om dat zo 
veilig mogelijk te laten ge
schieden.' 

* In de Stichting 'Goed Brom
men' participeren: ANWB, BO
VAG, Centrale Politie Ver
keerscommissie, IW-TNO, 
RAI, Nederlandse Stichting 
Geluidhinder, VVN. 

& 

Haal snelle bromfiets 
van het fietspad! 
Bromfietsen zijn gevaarlijk en 
hinderlijk voor fietsers, stelt de 
Echte Nederlandse Fietsers
bond (ENFB). En voor de berij
ders zelf zijn ze bepaald ook 
niet het toonbeeld van veilig
heid. Een bijkomend nadeel is 
dat de brommer de aanleg van 
fietsvoorziening belemmert. 
Er kunnen bijvoorbeeld smal
lere - en dus ook goedkopere 
- fietspaden worden aange
legd, als bromfietsen daar 
geen gebruik van mogen ma
ken. 
De ENFB sluit echter niet de 
ogen voor de goede kanten van 
de brommer: het is soms een 
goed alternatief voor zowel de 
auto (ook voor wat betreft 
ruimtebeslag) als voor de fiets. 
De Fietsersclub ziet de huidige 
bromfiets echter als snelver
keer, dat dus niet op het fiets
pad thuishoort. De bond ge
looft daarom in het introduce
ren van twee bromfietscatego
rieën: de snorfiets, die op het 
fietspad mag en een maxi
mumsnelheid heeft van 20 à 25 
km/u (waaraan ook niet te 
sleutelen is) en de lichte motor
fiets met een maximum snel
heid van 50 tot 60 kilometer. 
De juridische en feitelijke 

plaats van de laatste is dan 
tussen het snelverkeer, waar
bij de autosnelweg verboden 
terrein is. Een rijbewijs moet 
dan ook verplicht zijn, de mini
mumleeftijd worden opgetrok
ken van 16 tot 18 jaar. 
Op deze wijze wordt, aldus de 
ENFB, een aantal konfliktmo
gelijkheden tussen fietsers en 
bromfietsers weggenomen. 
Voor die situaties waarin met 
hogere snelheid mag worden 
gereden, is dan een opleiding 
vereist, wat samen met een 
verhoging van de minimum 
leeftijd zowel de verkeersleef
baarheid als de veiligheid ten 
goede zal komen. 
De ENFB vindt dat in afwach
ting van wettelijke regelingen 
de Jagere overheden niet stil 
moeten zitten. Zij kunnen de 
bromfiets-problematiek alvast 
te lijf gaan door bijvoorbeeld 
fietsvoorzieningen uitsluitend 
voor fietsers te reserveren. 
Het instellen van meer dan 
twee categorieën bromfietsen, 
waarvoor bijvoorbeeld de 
Stichting 'Goed Brommen' 
pleit, zal de zaak er volgens de 
bond alleen maar onduidelijker 
op maken. 

& 

1Verkeersweek1 

in Amsterdam 
Het wordt langzamerhand een 
traditie: de iedere twee jaar in 
de maand april terugkerende 
'verkeersweek' in Amsterdam. 
Ook in 1984 valt het NVVC 
weer samen met de internatio
nale vakbeurs voor verkeers
techniek, wegbeheer en on
derhoud, Intertraffic 84. Die 
wordt ook in het RAI-complex 
gehouden, van 16 tot en met 
19 april. Deze beurs is in zijn 
soort de grootste ter wereld. 
Dit jaar zal daar veel aandacht 
uitgaan naar de geavanceerde 
software, die het mogelijk 
maakt dat met computers ge
regelde verkeerssystemen fle
xibeler reageren op verande
ringen in het verkeer. 
Aan de tentoonstelling zullen 
weer nieuwe elementen wor
den toegevoegd: uitrusting en 
systemen voor openbaar ver
voer, verkeersgeleidingssys
temen en voorzieningen voor 

gehandicapten in het verkeer. 
De toegangsprijs voor de ten
toonstelling bedraagt fl. 15,-. 
Verder zullen in deze week 
enkele seminars over actuele 
problemen op het gebied van 
verkeer en vervoer worden 
georganiseerd. In de ochten
duren van 16 april houdt het 
Studie Centrum Wegenbouw 
een congres over g ladheidsbe
strijding. 's Middags belegt 
TNO een congres over het 
thema vervoersbeleid en mi
lieu-aspecten. Op 17 en 18 april 
volgt dus het NVVC en op don
derdag 19 april tenslotte is er 
een congres over microcompu
ters in verkeer en vervoer. 
Deze bijeenkomst wordt geor
ganiseerd door het blad Ver
keerskunde van de ANWB. 
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Mobiliteit van gehandicapten: 

'Problemen niet 
oplossen met je 
po emonnee aar 

• me ene Il 

Rond 9% van onze bevolking is lichamelijk gehandi· 
capt. Een derde daarvan heeft problemen met het 
openbaar vervoer. Enkele cijfers die aangegeven dat 
grote groepen mensen zich niet zo kunnen verplaat
sen als ze wel zouden wensen. Maar hoe bevorder je 
de mobiliteit van de gehandicapte zonder de ver
keersveiligheid geweld aan te doen? Door de be
staande verkeers- en vervoerinfrastructuur aan te 
vullen met extra voorzieningen, speciaal ten behoeve 
van de rolstoelgebruiker of de visueel gehandicapte? 
Of is dat een verkeerd uitgangspunt en moet je in 
principe de gehele infrastructuur ontwerpen op de 
meest zwakke verkeersdeelnemer? Een principiële 
vraag, die aan orde kwam in een gesprek met D. A. 
Vogelzang van de Nederlandse Gehandicaptenraad, 
R. Sanders van het Provinciaal Overlegorgaan Gehan
dicaptenbeleid (Noord-Holland) en H. Boersma van de 
afdeling gehandicapten v~n Veilig Verkeer Neder
land. 

De heer Volgelzang heeft daar 
duidelijk een mening over. Als 
we over gehandicapten spre
ken hebben we het altijd over 
'zwakke groepen verkeers
deelnemers' . Volgens mij zegt 
dat niet iets over die groepen 
maar veelmeer over de afstand 
tussen het verkeer en die groe
pen. 't Is een verkeerd uit
gangspunt om dat verkeer als 
een soort axioma te aanvaar
den. Het is een kwestie van 
gebrekkige aanpassing en dat 
moet je van beide kanten aan
pakken.' 
'Ons verkeerssysteem is nu 
gericht op de bekwame ver-

keersdeelnemer, de modaal
plus. Als je in dat systeem de 
minder behendige verkeers
deelnemers toelaat, de mo
daal-min waar ik dan ook de 
gehandicapten toe reken, heb 
je onveiligheid. Dat los je niet 
op door voor die zwakke uit
zonderingsgroepen bepaalde 
uitzonderingsmaatregelen te 
nemen. In ieder geval dient 
een maatregel voor modaal
min op zijn minst neutraal 

Extra voorzieningen scheppen 
of alle voorzieningen zo vorm
geven dat iedereen zich veilig 
kan verplaatsen? 

V.l.n.r.: R. Sanders, H. Boersma en D. A. Vogelzang 

maar liefst ook positief te zijn 
voor modaal. Zodra we onder
scheid gaan maken tussen han
dige en minder handige jon
gens, betwijfel ik of we er ooit 
uitkomen', aldus Vogelzang. 

'Bovendien wordt steeds de 
medisch gehandicapte als 
voorbeeld genomen. Maar ie
dereen is af en toe gehandi- · 
capt. Probeer bijvoorbeeld 
maar eens met twee zware 
koffers een station binnen te 
lopen, of met een kinderwagen 
door een warenhuis te wande
len. En iemand die in een 
sneeuwstorm rijdt, ervaart 
hetzelfde als een visueel ge
handicapte, alleen tijdelijk', zo 
vervolgt Vogelzang die zelf in 
een rolstoel rijdt , 'maar mist de 
routine van de visueel gehan
dicapte!' Boersma van VVN 
sluit 'extra maatregelen' niet a 
priori uit. 'Op het gebied van 
wettelijke maatregelen is er 
nog te weinig gebeurd. Toch 
zou je met behulp van wette
lijke en verkeerstechnische 
maatregelen de zwakke ver
keersdeelnemers meer be
scherming kunnen bieden. Ei
genlijk is er alleen ten aanzien 
van invalidenvoertuigen iets 
geregeld, maar veelis het niet.' 
Sanders van het Overlegor
gaan Gehandicaptenbeleid in 
Noord-Holland is het niet met 
Boersma eens. 'Je moet extra 
voorzieningen natuurlijk niet 
geheel uitsluiten, maar je moet 
je bij het bevorderen van de 
mobiliteit niet specifiek rich
ten op de handicap. Je moet 
voorzieningen zodanig vorm
geven dat iedereen, ook de 
gehandicapte, zich zo veilig 
mogelijk kan verplaatsen.' 

'Het kost alleen op papier 
meer' 

Maar een dergelijke benade
ring kost toch onvermijdelijk 
meer geld. En dat is schaars. 
Hoe realistisch is zo'n benade
ring? 
Vogelzang bestrijdt dat we 

hier over miljoenen zo niet mil
jarden extra praten. 'Als een 
dergelijke benadering duurder 
is zal het worden nagelaten. 
Maar het is niet een kwestie 
van geld. Je moet dit niet met 
je portemonnee oplossen maar 
met je hersens.' 
Toch moet je iets verzinnen als 
je bijvoorbeeld een hoogteve
schil moet overbruggen: een 
trap, een helling of een lift. 
Iemand moet dat betalen. 
Vogelzang raakt in zijn ele
ment. 'Daar gaat het nu juist 
om. Je moet je eerst afvragen 
of zo'n hoogteverschil nu 
werkelijk functioneel is. Een 
bordes bij een gebouw is door
gaans alleen maar een status
symbool. Als je de ingang ge
lijkvloers maakt, heb je ook 
geen extra lift nodig.' Sanders 
vult aan: 'Een voorbeeld. Ik 
kreeg pas een ingenieus appa
raat onder ogen, voorzien van 
nog een hulpapparaat, waar
mee een gehandicapte in staat 
moet zijn z'n jas dicht te kno
pen. Waanzin. Er wordt niet 
eerst gekeken of zo'n man n u 
wel een jas met knopen nodig 
heeft. Klitteband is vaak veel 
praktischer. Dat geldt ook voor 
verkeersvoorzieningen. Je 
moet niet bij voorbaat je toe
vlucht nemen tot allerlei hulp 
middelen of extra voorzienin
gen. Dat werkt niet.Neem bij
voorbeeld de blindenroute op 
het station Bussum. Die kostte 
rond de 40 000 gulden, maar 
nu al blijkt dat die niet voldoe t. 
Op het station CS Amsterdam 
daarentegen maakt men ge
bruik van verschillende soor
ten tegels om onderscheid t e 
maken tussen verkeers- en 
verblijfgebieden. Dat kost 
niets extra.' Boersma wijst 
erop dat naar beide projecten 
nog geen afsluitend onderzoek 
is gedaan. 'Een ander voor
beeld', vervolgt Sanders, 'zijn 
de rateltikkers . Er wordt ons 
steeds weer gevraagd op 
welke verkeerslichten rateltik
kers moeten worden aange
bracht voor visueel gehandi-
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capten. Ik weiger daar nog 
langer over te praten. Mijn 
antwoord luidt : allemaal. Ik 

1 praat dan niet meer over meer
kosten of kosten/baten ver
houdingen. Wantovereenjaar 
kost dat niet méér. 't Kost al
leen op papier meer. 't Is ook 
eigenlijk ontstellend dat je ziet 
dat men zoveel mogelijk 
'zwakke verkeersdeelnemers' 
op een hoop gooit om derge
lijke voorzieningen te 
rechtvaardigen. Hele bejaar
dentehuizen worden er soms 
bijgesleept. Zo moet het niet', 
besluit Sanders furieus. 
Boersma beaamt het voor
beeld van de rateltikker. 'Een 
beetje verkeerslichteninstalla
tie kost drie ton. De meerkos
ten voor rateltikkers worden 
wel geaccepteerd als de leve
rancier ze in de offerte onder
brengt. Het verhoogt de kos
ten met misschien een half 
procent. Maar als ze als 'extra' 
worden gepresenteerd, gaat 
men zich afvragen of er wel 
voldoende mensen gebruik van 
gaan maken.' · 

Tegengestelde belangen 
van gehandicapten en 
validen? 

Toch blijken er in de praktijk 
tegenstrijdigheden tussen vei
ligheidsvoorzieningen voor va
liden en gehandicapten. Je 
kunt bijvoorbeeld uit verkeers
veiligheidsoverwegingen een 
winkelstraat afsluiten, maar 
daar belemmer je wel de moge
lijkheden van gehandicapten 
mee. 
Volgens Boersma zijn daar in 
de praktijk wel oplossingen 
voortebedenken. 'Jekuntbij
voorbeeld bepaalde invaliden
auto's met ontheffingspar
keerkaart toelaten of gebruik 
maken van voorzieningen die 
zijn gecreëerd ten behoeve 
van de aanvoer van goederen.' 
Sanders gelooft daar niet zo in. 
'Als je auto's wilt weren bete
kent dat ook gehandicapten
auto's. En daar moet je je ge
woon bij neerleggen. Hoog
stens kun je verlangen dat er 
voldoende parkeerruimte voor 
gehandicapten wordt aange
legd.' Maar soms is er wel 
sprake van een hele duidelijke 
confrontatie van belangen, 
aldus Vogelzang, doelend op 
het conflict bromfiets/rolstoel. 
'Als je een doorgang maakt die 
groot genoeg is voor een rol-
9toel, houdt dat ook in dat 
bromfietsen vrij spel hebben. 
Je ziet herhaaldelijk dat daar 
ltlachten over komen, bijvoor
beeld van buurtbewoners. Het 
;revolg is dat er een nauwe 
ioorgang (een schaapshek) 
Nordt geplaatst. Dan kun je 
let wel vergeten met je rol
;toel.' 

Is er ook sprake van een onder
linge tegenstrijdigheid van be
langen tussen verschillende 
groepen van gehandicapten? 
Vogelzang : 'Hetenigewezen
lijke probleem is de hoogte c.q. 
de aanwezigheid van een stoe
prand. Visueel gehandicapten 
willen graag een stoeprand 
om zich te oriënteren. Rolstoe
lers willen liever geen stoep
rand. Ik denk dat ook dit pro
bleem oplosbaar is. Zo hebben 
rolstoelgebruikers geen al te 
grote problemen met een op
staande rand van slechts en
kele centimeters. En een visu
eel gehandicapte heeft slechts 
enkele centimeters nodig. 
't Compromis is waarschijnlijk 
een stoeprand met een hoogte 
van twee of vier centimeter. 
Daar zijn we nog niet helemaal 
uit. En bij afwezigheid van een 
stoeprand kan men denken 
aan een vorm van markering'. 

Lijvig werk 

Tenslotte nog een vraag over 
het rapport van de Subcommis
sie Verkeersproblemen Gehan
dicapten dat nu ruim een jaar 
geleden verscheen. Een lijvig 
werk met talloze aanbevelin
gen hoe men voor de gehandi
capten maatregelen kan ne
men. Draagt zo'n uitgave iets 
bij aan het vinden van oplossin
gen? 
Sanders vindt van niet: 'Ik 
ervaar dit moeilijk leesbare 
rapport als een soort schuilhut 
voor gemeenten. Die kunnen 
met het rapport in de hand 
zeggen dat ze zich aan de aan
bevelingen van de Subcom
missie houden, terwijl ze in 
wezen nog steeds denken in 
de sfeer van een voorziening 
hier en een voorziening daar.' 
Extra voorzieningen of juist 
niet? Tot een eensluidende 

eindconclusie heeft ons ge
sprek niet geleid, getuige de 
slotopmerkingen van de aan
wezigen. Boersma vat het ge
sprek aldus samen: 'Menmoet 
leren inclusief te denken. Dat 
betekent dat men zich (als de 
gelegenheid zich voordoet) 
steeds weer moet afvragen 
welke maatregelen er voor 
mensen met functiestoornis
sen genomen moeten worden. 
Het is een geleidelijk proces! 
Sanders: 'Nee, ik versta onder 
inclusief denken dat je alle 
elementen die toch al voorko
men zodanig vormgeeft dat 
iedereen er gebruik van kan 
maken. Je moet je per definitie 
richten op de zwaksten.' Een 
conclusie die Vogelzang on
derschrijft. 

& 

De geschiedenis van een 
Verkeersveiligheidscongres 
Waar ging het bij de vorige 
drie NVVC's over en wat wa
ren de belangrijkste conclusies 
toen? Het eerste congres, in 
1978, had als onderwerp de 
veiligheid van voetgangers, 
fietsers en bromfietsers bin
nen de bebouwde kom. Het 
was toen allemaal niet erg 
hoopgevend, getuige de op
merkingen en conclusies uit 
de verschillende werkverga
deringen: 
- we weten nog onvoldoende 
om veiligheid als 'hard' argu
ment te laten meespelen bij 
het beslissen en uitvoeren van 
maatregelen; 
- we hebben het te druk met 
ad hoc problemen om hierin 
verbetering te brengen; 
- we kunnen de beslisser niet 
die informatie aanreiken waar
door hij het nut van verkeers
veiligheidsonderzoek kan 
beoordelen. 
Gepleit werd voor een betere 
taakverdeling tussen de be
leidsvoorbereider, het centrale 
verkeersveiligheidsonder
zoek, de beslisser, de beleids
uitvoerder en de beleidseva
lueerder. 

1980 

In 1980, toen ongelijkheid en 
ongelijkwaardigheid in het 
verkeer in het middelpunt 
stond, werden de uitspraken 
van het congres concreter. Een 
belangrijke uitspraak was dat 
men meende dat verkeersvei
ligheid een vitaal onderdeel 
moet vormen van beleidsplan
nen voor verkeer en vervoer. 
Het congres vond ook dat 

1 

vooral aandacht besteed 1 
moest worden aan de risico's 
van de meest kwetsbare groe
pen. Dus ingrijpende aanpas-
singen van de verkeersstruc
tuur, vooral op het gebied van 
de herindeling van straten en 
wegen. 
De regelmakers zouden zich 
moeten beperken tot het ma
ken van 'vanzelfsprekende' ver
keersregels. Dit en de juiste 
inrichting van straten maakt 
logisch verkeersgedrag moge
lijk. Ook bij het handhaven van 
de regels door de politie moest 
volgens het congres met dit 
logische gedrag rekening wor
den gehouden. Strafrechtelijke 
maatregelen tegen gevaarlijk 
gedrag achtte men belangrijk, 
maar er zou meer geëxperi
menteerd moeten worden met 
andere soorten maatregelen, 

Niet iedereen was ingenomen 
met het NWC in 1978 
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zoals opvoedende. Directe af
handeling van een overtreding 
werd als zeer nuttig gezien. De 
verkeerseducatie moest meer 
gericht zijn op het aanleren 
van vaardigheden om juist te 
handelen bij confrontatie met 
andere verkeersdeelnemers. 
Bij het verrichten van onder
zoek tenslotte zouden de la
gere overheden betrokken 
moeten worden. Eén centrale 
instantie moest - in overleg 
met ontwerpers en gebruikers 
- kennis, methoden en tech
nieken ontwikkelen. 

1982 

Het onderwerp 'De verkeers
veiligheid in woonwijken' 
leidde in 1982 tot een opmerke
lijke confrontatie tussen ver
keersdeskundigen en stede
bouwkundigen. Duidelijk 
werd dat de samenwerking 
tussen de verschillende groe
pen nog een moeilijke worste
ling was. 
Uit de congresuitspraken 
kwam naar voren dat het aan
wijzen van speciale, geogra
fisch beperkte verblijfsgebie
den onjuist werd bevonden. 
Een weg kan pas als verkeers
ader worden aangewezen 
wanneer een zware auto-ont
sluitingsfunctie onontkoom
baar is en de bescherming van 
het langzaam verkeer gega
randeerd is . 
Prioriteit geven aan een ander 
straatgebruik dan de auto
doorstroming maakt diverse 
maatregelen nodig, zo meende 
het Congres. Bij (her)inrichting 
van de straat zou het doel van I> 
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Vervolg van pag. 11 nische maatregelen die afge
stemd zijn op de beperkingen 
en de mogelijkheden van de 
verkeersdeelnemers. Daarbij 
spelen voorlichting en educa
tie een belangrijke rol. Bij on
derzoek, zo vond het congres, 
moeten resultaten van onge
vallenanaiyses, verkeerskun
dig-, gedrags- en beleving::;on
derzoek in samenhang met el
kaar worden gebruikt. Initia
tieven 'vanuit de buurt' en be-

langengroepen werden als on
misbaar gezien bij het ver
keersveiliger maken van de 
buurt. Het maken van plannen 
en het overleg met de betrok
kenen zou het best kunnen 
gebeuren met een contract 
tussen overheid en betrokke
nen. 

voor het afhandelen van klach
ten en suggesties. 

maatregelen moeten vastlig
gen en door betrokkenen, dus 
ook de bewoners, aanvaard 
moeten zijn. Ook werd gewe
zen op de noodzaak van een 
schatting van de effecten en 
controle daanran acbtera.f. 
Beïnvloeding van de route
keuze en het gedrag kon vol
gens het congres vooral wor
den bereikt door verkeerstech-

Een regionaal orgaan voor de 
verkeersveiligheid werd een 
belangrijke taak toegekend 
als coördinatie- en overlegplat
form voor instanties en organi
saties die in de regio werk· 
zaam zijn op het gebied van de 

Het congres deed verder aan
bevelingen voor een veilig
heidstelefoon of -spreekuur 
met ruime financiële marge 

verkeersveiligheid. 
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Invullen met sc:hrljfmachine a.u.b. en inzenden aan: ANWB·Bondspresentatie, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag 1 
1 
1 
1 
1 

Naam: ~--~~----~~----~~----~~-~ Functie : _ __________ Tel.: - --------

Verzendadres(bijvoorkeurzakenadres): ----------------~----~----~----~~--~~~-----

1 Straat/Postbus: Postcode+plaats: 

1 verzoekt inschrijving voor de volgende congresonderdelen (aankruisen wat van toepassing is a.u.b.) 

1 
A. Deelnamecongresop17en 18aprll D à/ 175,- D tegen gereduceerd tarief van f 45,- zie onder (incl. BTW hoog) 

1 
1 B. Lunches 0 beide dagen D alleen 17 april D alleen 18 april 

1 
1 

1 
1 
1 

C. Werkbijeenkomsten 

te voorkeur bij werkbijeenkomst 
0 deelnemer 0 1 0 4 
D toehoorder 0 2 0 5 
D geen voorkeur D 3 

2evoorkeur bij werkbijeenkomst 
0 deelnemer D 1 0 4 
0 toehoorder [j 2 D 5 
D geen voorkeur 0 3 

D levert discussienotitie voor werkbijeenkomst 0 1; D 2; D 3; D 4; D 5. 
D levert geen discussienotitie. 
Degenen die een discussienotitie inleveren vóór 23 maart worden als 
deelnemer bij de betreffende werkbijeenkomst ingedeeld. 

Indeling voor de werkbijeenkomst geschiedt in volgorde van binnenkomst 
van de aanmeldingskaarten. 
Wanneer het maximum aantal deelnemers voor een bepaald subthema 
is overtekend zal, zoveel mogelijk aan de hand van het opgegeven alternatief, indeling bij 
een ander, c.q. parallel subthema plaatsvinden. 

Deversc:huldigdekosten: deelnamecongresdagen f Het bedrag wordt overgemaakt op postrekening 4880 t.n.v. 
ANWB DenHaag onder vermelding vanL+ B-NVVC 1984 door: .. . x lunchà/ 17,50 f 

totaal f l'Jaam: -~~-~-----~----~~-----~-~ 

Adres: Plaats: 

Datum: Handtekening: 

NB: Bij annulering vóór 23 maart ontvangt men 80% restitutie. Bij annulering na 22 maart vindt geen restitutie plaats en worden alle 
I · congresstukken toegezonden. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Deelname tegen gereduceerd tarief• 

als 0 student D lid bewonersgroepering in de gemeente: 

Het adres van de onderwijsinstelling c.q. bewonersgroepering is : 

Naam: 

1 Straat : - ------ --------------
1 

Postcode+plaats : 

1 
1 Telefoon: 

1 

a,.e'i'-1 · e't'l. 
~'"(\.O~ \\.0<Jet ~ • ""''3S>'t oo'f.· o0~0...... ~ooe't 

. ~ '\l. it\ <JO 
1 
I * Deelname aan het congres via dit tarief is beperkt tot een maximum van 75 personen. 
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