
In opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester, de adviseur voor 
de Infrastructuur Jan Brouwer onderzocht BAPS’ de verhouding 
tussen stedelijkheid en autosnelweg. Behalve een weerslag 
van dit onderzoek is Het Cahier van de Stedelijke Autosnelweg 
een aanzet en podium voor een vakinhoudelijke discussie die 
een bijdrage levert aan de tot stand koming van een integraal 
esthetisch model voor de samenhang tussen autosnelweg en 
stedelijke omgevingen.

Vroeger, toen snelwegen nog uitsluitend 
door groen landschap voerden, voldeed 
het vigerende ruimtelijk concept van de 
Parkway: Het functioneel en esthetisch 
belang van snelwegontwerpers viel 
samen met het functioneel en esthetisch 
belang van de medeontwerpers van 
de grenzen van haar netwerk: de 
landschapsontwerpers. Hierdoor was 
een integrale ruimtelijke, functionele 
en esthetische visie mogelijk op het 
snelwegennetwerk en de oppervlakte die 
het bediende.

Onder druk van ontwikkelingen van de 
stijgende welvaart en automobiliteit  en 
de kracht van de aanzuigende werking 
van infrastructuur op bebouwing, 
voeren snelwegen echter steeds 
meer door verstedelijkt gebied. Mede 
door het groeiende negatieve imago 
van de snelweg, dat uitbreiding van 
het netwerk bemoeilijkte, staan de 
snelwegontwerpers oog in oog met 
het monster van de file waardoor 
het uitvoeren van haar kerntaak, 
het duurzaam veilig garanderen 
van doorstroming, nauwelijks nog 
energie overlaat om met de nieuwe 

Door het loslaten van repressieve 
ruimtelijke regelgeving en het aanstellen 
van een overkoepelend bestuurslichaam 
kunnen spontane ontwikkelingen worden 
gemonitord, kan opnieuw geleerd worden 
hoe een moderne stad werkt en kunnen 
volgens een governance methodiek in 
plaats van government, esthetische en 
functionele belangen worden gewogen 
die zo’n nieuwe integrale Randstedelijke 
visie succesvol kunnen bewerkstelligen.

Om te komen tot zo’n integrale 
Randstedelijke visie wordt aanbevolen 
om het denken over grootschalige 
infrastructuur en stedelijkheid te 
verschuiven van het plaatsdenken naar 
een bewegingsdenken. De fundamentele 
vraag wordt opgeworpen in hoeverre het 
ontwerp van het netwerk, en daarmee de 
ervaring van de automobilist, gediend is 
bij pogingen om een vertrouwde sence of 
place te verschaffen aan een systeem dat 
in essentie nauwelijks plaatsgebonden 
karakteristieken kent.

Naast cognieve, plaatsdenken 
gestuurde benaderingen, waarin 
omgevingsidentiteit en - herkenbaarheid 
van het (Hollandse) landschap en 
stad dient te worden versterkt, wordt 
door Nijenhuis & van Winden van 
Stichting Via geprobeerd om tot een 
nieuwe bewegingsdenken gestuurde 
ontwerptheorie voor de stedelijke 
snelweg te komen. Analoog aan Giedeon, 
die dat voor de Parkway deed, stellen zij 
de zintuiglijke ervaring van het snellen, 
de tijd-ruimte perceptie centraal 
in de formulering van een nieuwe 
esthetische theorie. Zij beschouwen 
hiertoe de huidige stedelijke snelwegen 
die in de jaren zeventig rond de grote 
Nederlandse steden zijn aangelegd. 
Deze wegen worden door een gebrek 
aan een integrale ontwerpvisie gezien 
als ‘planologische ongelukken’ waardoor 
de verschijningsvorm het resultaat 
is van toevalligheid.  Door juist de 
kwaliteiten op te sporen die verscholen 
liggen in ruimtelijke disharmonische 
constellaties van deze ongelukken, 
pogen zij een stedelijk alternatief te 
formuleren voor het concept van de 
Parkway. Kwaliteiten die niet cognitief 
maar eerder affectief van aard zijn, die 
‘lust en spanning opwekken en de weg 
‘een opmonterend karakter’ verschaffen. 
Stichting Via betoogt dat allereerst een 
nieuwe representatiemethodiek dient 
te worden gevonden die de effecten van 
de beweging op de ervaring voldoende 
insluit. 

Voor een succesvolle mobilisatie 
van elk esthetisch model lijkt 
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ontwerpdiscipline waarmee het netwerk 
haar grenzen deelt, de stedenbouw, tot 
een nieuwe visie te komen.  
Volgens Vincent van Rossem is de, in 
haar kern anti-stedelijke, stedenbouw 
niet in staat gebleken voorbij een 
kleinsteedse –snelwegloze- Sitteske 
visie op de stad te komen. Vanuit dit 
voetganger-georiënteerd gedachtegoed 
kampt de stedenbouwkundige discipline 
met een negatief beeld van de snelweg 
dat pas recentelijk in het visionaire 
Wensbeeld Einsteinweg, geïnspireerd 
door ontvlechtingtechnieken van MVRDV, 

letterlijk en figuurlijk een nieuwe weg 
lijkt te zijn  ingeslagen. Een stedelijk 
snelwegtype dat de reeks steeg, straat, 
boulevard, avenue completeert.

fundamentele ontwerpsamenwerking 
tussen de van oudsher gescheiden 
opererende disciplines van het 
nationale snelwegontwerp enerzijds 
en gemeentelijke stedenbouwkundige 
diensten anderzijds onontkoombaar. 
Een samenwerking en communicatie 
die momenteel gebukt gaat onder 
cultuurproblemen en tegengestelde 
dan wel ongedeelde belangen. Al zijn 
de eerste aanzetten tot een verbeterde 
dialoog reeds zichtbaar.

Blijkens het Wensbeeld Einsteinweg 
uit 2002 is de stedenbouwkundige 
dienst in Amsterdam in staat gebleken 
oplossingsgericht te werken. Met behoud 

van de vereiste capaciteit proberen zij 
de weg onderdeel te maken van de stad 
door ontvlechting en ontsluiting. 

Rijkswaterstaat blijkt niet onwelwillend 
om mee te denken over deze 
‘ontvlechtingtechnieken’ omdat ze 
de potentie hebben oplossingen te 
generen voor de capaciteitsproblemen. 
Tegelijkertijd biedt het kans tot 
herintroductie van het type oersnelweg, 
waar met 120 km/u zonder files kan 
worden doorgestoomd. De Nieuwe 
Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen 
die de vigerende Richtlijnen Ontwerp 
Autosnelwegen spoedig gaat vervangen 
biedt hiertoe goede perspectieven. 
Waar in de ROA strikt de standaard 
vormgevingsrichtlijnen dient te worden 
gevolgd, is er in de NOA meer flexibiliteit 
voor de ontwerpers, waarin eerst een 
tracé wordt ontworpen om pas daarna 
te worden getoetst door de superieuren. 
Van top-down naar bottom-up. Niet 
alleen levert dit mogelijk nieuwe 
snelwegtypen op, ook het ontwerp 
van de weg gaat daarmee lijken op 
het probleemoplossende werk van de 
stedenbouwkundige collega’s.

Samen met de verwachting op spoedige 
marktintroductie van schonere en stillere 
auto’s bieden de ontvlechtingtechnieken 
en de NOA goede kansen de letterlijke en 
figuurlijke verkokering van het stedelijk 
snelwegontwerp te keren. Zij zijn 
aanleiding voor het voeren van een zinvol 
gezamenlijk gesprek, over stedelijkheid, 
mobiliteit en schoonheid. 

Voor ons ligt de verleidelijke belofte 
van de ervaring van het grootstedelijk 
‘rollercoaster’-spektakel.
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