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P. GOVERS

"CITY-CAR"
De stadsauto is wel een bijd rage

maar geen oplossing van de stedelijke

verkeersproblematiek

De grote rol die de personenauto in het
vorkeer speelt, komt volgens velen on-
voldoende tot uiting in de voorzienin-
gen, welke door de overheid voor het
verkeer moeten of zouden moeten wor-
den gecreëerd. Met name geldt de kri-
tiek de grote steden, waar de van alle
kanten geplukte automobilist onvol-
doende mogelijkheden vindt om zijn
vervoermiddel te gebruiken op een
wijze wals hij zelf graag zou willen.
Met name de ontoereikende parkeer-
voorzieningen zijn een doorn in het oog
van de automobilisten die dagelijks met
dit probleem lobben.
Leggen we ons oor te luisteren in auto-
kringen, dan kost het relatief weinig
moeite de grove onrechtvaardigheden te
vernemen, waarvan de automobilist het
slachtoffer is. Er wordt veel te weinig
gedaan voor de autobezitter in verhou-
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ding tot het gigantische bedrag, dat
deze de overheid jaarlijks in handen'
speelt.
Bij de overheid heerst de mening, dat
er toch hard gewerkt wordt om de
enorme groei van het verkeer bij le
houden. De vele fiscale maatregelen ten
spijt, blijft de groei van de auto zich in
een indrukwekkend tempo voltrekken.
Het is voor de overheid vrijwel on-
mogelijk de verkoersaanwas bij te hou-
den, terwijl ze mede hierdoor tevens een
dankbaar terrein vormt wanneer er
oxtra inkomsten gezocht worden. Het
succes is bij voorbaat verzekerd. De
meest kapitaalkrachtige bronnen wor-
den ermee aangeboord en de politieke
invloed is vrijwel nihil.
De concurrenten van het particuliere
vervoer voelen zich steeds meer be-
dreigd. Na de spoorwegen en de binnen-

De stadsauto dient niet aHeen compact
van bouw te zün, maar vooral uniform
voor wat betreft lengte en breedte. Daar-
naast be/wren een korte (iraaistraal en
een gemakkelijke toegankel.ijkheid. zon-
der breed uitdraaiende portieren, tot de
elementaire 1,ereisten. VandlUlr de schuif-
deuren lIan ell' zijkant. en de grote ach-
lerklep. Het ontwerp I.'an deze auto is
afkomstig van het Italiaa7l.'le blad "QllU-
tTD Ruote". de carrosserie werd verzorgd
door Osi OjJ Daf componenten.

vaart, is nu ook het openbaar vervoer
in het defensief getreden. Zij trekken
weliswaar aan het koriste eind in de
felle strijd om de gunst van de cliënt,
maar hebben toch nog steeds een gro-
tere Invloed, dan hun steeds zwakker
wordende aan del'! rechtvaardigt.
Individualisten als we zijn, gaat de
voorkeur van de mens uit naar een in-
dlviducol vervoermlddel. We zijn bereid
onze onafhankelijkheid duur te betalen,
laten wc dat even vaststellen. De auto
is voor veel gezinnen één van de duur-
ste posten in het geztnsbudgot, terwijl
deze niot 'loti hoog genoteerd staat, als
men de baten van deze uitgaven in
rangvolgorde opstelt.
Wanneer we hel verkeer realistisch be-
zien, dan is het duidelijk, dat de auto
slechts één facet van het totale verkeer
is. Het verkeer vervult een dienende
taak in onze gemeenschap en is onder-
geschikt aan bijvoorbeeld de leefbaar-
heid en aan de economie. Er kunnen
zich dus omstandigheden voordoen,
waarbij de auto ten dele of misschien
wel geheel zal moeten plaatsmaken
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voor andere vormen van verkeer, als
de leefbaarheid, of de economie in het
gedrang zouden komen.
De stadsauto. het onderwerp van dit
artikel, is een schakel in het scala van
mogelijkheden tussen de vrije toegang
voor andere vormen van verkeer, als de
uitbanning van de auto in het centrum
drang zouden komen.
Kern van de stedelijke verkeersproble-
men zijn niet de wegen, maar de ontoe-
reikende pa rkeervooraieningen, Ver-
keersopstoppingen worden veelal direct
of indirect door parkerende auto's ver-
oorxaakt, Waar dat nodig zou zijn, kan
de verkeerscapacltett van de doorgaan-
de wegen en straten vele malen vergroot
worden door de lange r-ijen geparkeerde
auto's te laten verdwijnen, Het par-keer-
vraagstuk en de wegcapaciteit van de
stadswegen staan dus nauw met elkaar-
in verband. We willen ons hier beper-
ken tot het zoeken naar een bijdrage
ter oplossing van de parkeerchaos en
wel zodanig, dat het de leefbaarheid en
de economische functie van de stad niet
in ernstige mate aantast. Een stad be-
staande uit louter parkeergarages is
immers een slechtere oplossing dan een
totaal parkeerverbod? In het eerste ge-
val heeft niemand er behoefte aan, van
die parkeergarages gebruik te maken.
Dat onvoldoende parkeerruimte een na-
tuurlijke rem op de verkeersdrukte is,
kan men op het Damrak of op de N.Z.
Voorburgwal In Amsterdam ervaren.
Buiten de spitsuren is het daar nu vele
malen minder druk, dan tien of twintig
jaar geleden. Door gebrek aan parkeer-
plaatsen heeft een automobilist el' nu
niets meer te zoeken.
Vanuit bestuurlijk standpunt bezien is
het ten ene male onmogelijk om aan de
natuurlijke vraag naar parkeerruimte
te voldoen. Uitgerekend is, dat voor
iedere 100m2 bcdrdfsoppervlak gemid-
deld een parkeerruimte van 200 tot
300m2 nodig 7..oU zijn om aan de be-
hoefte van zowel de Iang- als de kort-
parkeerders te voldoen. Dat van een
kantoorflat met 15 verdiepingen er 10
voor parkeerruimte en 5 als kant-oar
zijn ingericht is natuurlijk economisch
een onbegonnen zaak. Dit wordt nog
duidelijker als men beseft, dat een stil-
staande auto niets, maal' dan ook hele-
maal niets, presteert. De bouw van par-
keergarages mag dan in een zekere be-
hoefte voorzien, de oplossing van het
verkeersprobleem voor de binnenstad
biedt ze uit economIsche overwegingen
zeker niet.
Biedt een "stadsauto" die oplossing?
Neen, ook niet, maar met begeleiding
van een aantal maatregelen die van
overheidswege genomen zouden moeten
worden, is In deze richting wet een ver-
lichting van de steeds ernstiger wor-
dende situatie te bereiken.
Bij het aanleggen van parkeervakken,
en het plaatsen van parkeermeters, stuit
men op het probleem van de sterk uit-
eenlopende afmetingen van de in ge-
bruik 7Jjndeauto's. Een Cadillac is
5,70m lang en ruim 2,00m breed. Een
BMC Mlni is 3,05m lang en 1,41ill

breed. Past men de afmetingen van de

parkeerplaats aan bij de grootste
auto, dan wordt er voor de kleinste
heel wat parkeerruimte verspild. En
aangezien er meer kleine dan grote
auto's rijden, wordt er alles bij elkaar
heel wat ruimte ongebruikt gelaten.
De nuohtere lezer zal mi-sschien opmer-
ken, dat deze verspilling alleen voor
vast afgebakende parkeerplaatsen geldt,
zoals bij parkeermeters en parkeervak-
ken. Als gevolg van het willekeurig
parkeren met korte en lange auto's zal
ook bij het achter elkaar parkeren in
straten (zonder parkeermeters) nog heel
wat ruimte ongebruikt blijven.
Een auto waarvan de maximum lengte
en breedte zijn voorgeschreven, zou
dit probleem een oplossing kunnen bie-
den. Maal' dit betekent wel, dat de toe-
gang tot de binnenstad of alleen het
parkeren - voor grotere auto's aan
banden moet wamen gelegd, of geheel
moet worden verboden.
"De City Car" de stadsauto. die naast
het hebben van voorgeschreven afrne-
tingenook compact van bouw moet zijn
en een grote wendbaarheid dient te be-
zitten om tot haar recht te kunnen ko-
men moet derhalve een wettelijke
status krijgen. Een afwijkend kenteken
zal de speciale faciHteiten die een
stadsauto wel- en een andere personen-
auto niet krijgt toebedeeld, wellicht
moeten begeleiden.
Dat compacte afmetingen voor de stads-
auto essentieel zijn, behoeft wel geen
betoog. Waal' echter precies de grens zal
moeten liggen, willen wij hier niet aan-
geven. Wel een voorbeeld, waaruit moge
blijken hoe groot de ruimtewinst kan

zijn, wanneer de auto-afmetingen aan
banden gelegd zouden worden.
Door uitsluitend auto's in het stadsver-
keer toe te laten die een bepaalde lengte
en breedte niet te boven gaan, kunnen
de afmetingen van parkeerplaatsen ver-
kleind- en tegelijkertijd de capaciteit
vergroot worden.
Zou de maximum autolengte bijvoor-
beeld op 3 meter en de breedte op
1,45 m worden gesteld, dan kan het
aantal beschlkbare plaatsen globaal
worden verdubbeld. Maar we moeten
ons daarbij wel realiseren, dat de in-
voering hiervan vele problemen met
zich zal brengen waarvoor een oplos-
sing ·gevonden moet worden. Vele van
deze omschalcelproblemen zijn in om-
vang te beperken dooreen ruime over-
gangsperiode zodat alle betrokkenen
zich op de veranderde omstandigheden
kunnen instellen. Het betekent echter
ook, dat de stadsbestuurders en rege-
ring op korte termijn maatregelen zul-
len moeten nemen, om niet onnodig lang
op het effect van dit soort maatregelen
te moeten wachten. Een verdubbeltng
van het aantal parkeerplaatsen alleen
biedt nog geen oplossing van de stede-
lijke verkeersproblemen. De particu-
liere stadsauto Is bepaald niet alleen-
zaligmakend. Daarvoor zijn meer maat-
regelen en mogelijkheden nodig,
Er zullen meer faciliteiten en strenger
toezicht moeten komen op het laden en
lossen van vrachtwagens. Er dient een
evenwichtige verdeling te komen tussen
de parkeerruimte voor de lang- en de
kortparkeerders. Noodzakelijk is het
verder dat de gehele organisatie in een

Studio~ontwerp van Fiat voor een stadsta:ci_Het idee vertoont grote gelijkenis met
dat van "Quatra Ru.ote". Opmerkelijk is hier de .bagagebergplaats naaSl de chauf-
feur, die zijn stoel in veel gevallen niet hoeft te verUiten. Vandaar ook daf hier
aan de linkerzijde een schuifdetlr ontbreekt en een nornutte draaideur is aange-
bra.cht.
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verkeersareaal centraal wordt geleid en
de te treffen maatregelen snel en soepel
bij de zich steeds veranderende omstan-
dighoden kunnen worden aangepast.
Wel zullen we ons ermede moeten ver-
zoenen, dat er zich drukke en minder
drukke momenten zullen blijven voor-
doen. De spitsuren blijven bestaan, om-
dat een verdere spreiding van begin en
einde van de werktijd grote economi-
sche problemen met zich mee brengt,
die zwaarder kunnen wegen, dan de
verkeersproblematlek.
Verliezen we de werkelijkheid niet uit
het oog, dan zullen we moelen toe-
geven, dat de auto van een langpar-
keerder, die in de binnenstad iedere dag
8 à 10 uur ± 10 m2 parkeerruimte in be-
slag neemt, een bijzonder slechte pres-
tatie op het gebied van rentabiliteit van
de gebruikte grond levert. Wanneer de
eigenaar die kosten ten volle zou moe-
ten betalen, dan kostte het hem goud en
7.OU hij zich waarschijnlijk nog wel eens
bedenken alvorens met de auto naar zijn
werk te rijden. Zij die in het centrum
van een grote stad hun dagelijks werk
vinden, zijn dikwijls niet bereid zich
met het openbaar vervoer van en naar
hun werk te laten brengen. Dat koml
enerzijds omdat trams en bussen on-
comfortabel 7.ijn als gevolg van een te
grotE' toeloop tijdens de sptisuren, deels
door te lange wachttijden, terwijl de
afstand tussen de halte waar men op- of
uitstapt en huis of werk dikwijls groter
Is dan men zou wensen. Een beter func-
tionerend openbaar vervoer zou de be-
langstelling ervoor zeker vergroten.
Toch ontbreekt het in de serie moge-
lijkheden die het publiek ten dienste
staan voor het vervoer binnen en in de
buurt van de stad nog aan voldoende
tussenvormen van openbaar en partlcu-
lier vervoer. De taxi, en dan speciaal
de stadstaxi. komt aan de maatschap-
pelijke bezwaren tegen de personen-
auto tegemoet en biedt voor de auto-
bezitter dezelfde verveersgemakken als
de particuliere aula. De prijs vormt
echter een bezwaar en staat de groei
van deze dienstverlenende sector in de
weg. Financiële faciliteiten die de ex-
ploitatiekosten verlagen, zijn in over-
heldakringen niet onwelwillend ontvan-
gen. Het probleem is echter, waar een
duidelijke en gerechtvaardigde schei-
ding tussen een taxi- en een particu-
liere personenauto moet woroen getrok-
ken.

Daarnaast zou men kunnen denken aan
een soort "witte auto" plan. Huur-
aula's zonder chauffeur zijn belangrijk
goedkoper dan een taxi, waar ook het
loon van de taxichauffeur ingecalcu-
leerd is. Behalve de lage prijs is het
aantrekkelijke van een huurauto zonder
chauffeur ook, dat deze altijd voor ge-
bruik gereed staat. Theoretisch klinkt
dat heel mooi, maar het zal er in do
praktijk toch wel op neerkomen, dat
het piekgebruik in de spitsuren ligt,
hetgeen betekent, dat op de drukke
uren moeilijk aan zo'n auto te komen
zal zijn, terwijl de exploitatie buiten de
piekuren ver van de 100"10 af zal liggen.
Hoe men het ook wendt of keert, de-
zelfde problemen komen steeds weer in
een iets andere vorm terug. Zelfs met
een volmaakt verkeersplan zal men hef
ideaalbeeld nooit kunnen bereiken. In
de spitsuren blijft er een te groot ver-
keersaanbod, buiten de spitsuren wor-
den alle faciliteiten die op de spitsuren
zijn afgestemd, onvoldoende benut.
Tot nu toe hebben we alleen gesproken
over de city-cal' in het stadsverkeer.
Een aspect dat nog niet ter sprake
kwam, maar toch ook direct te maken
heeft met het stadsmilieu en de leef-
baarheid daarin, is de krachtbron die
de city-ear gaat aandrijven. Als auto-
mobielkrachtbron kennen we op dit
moment vrijwel uitsluitend de inwen-
dige verbrandingsmotor met benzine.
gasolie of l.p.g. als brandstof. We mogen
gerust vaststellen, dat deze motor, dIe
thcoreblsoh weliswaar vrij ingewikkeld
in elkaar zit, in de praktijk heeft be-
wezen goed te voldoen. Zowel technisch
als economisch is deze krachtbron zo-
danig in ons dagelijks leven ingewor-
teld, dat zelfs een technisch betere, of
een economisch rendabeler motor een
zware dobber zullen krijgen aan de ver-
brandmgsmotor. Slechts de electrocar
- door batterijen aangedreven - zal
voor stadsgebruik en korte afstanden in
staat zijn de auto met benzinemotor te
verdringen, waarbij en passant het pro-
bleem van de luchtverontreiniging ten-
gevolge van (auto-) uitlaatgassen wordt
opgelost.
De voordelen welke aan elektrische
aandrijving inharent zijn, te weten een
gemakkelijke bediening, lange levens-
duur, grote betrouwbaarheid en af-
wezigheid van motorische geluiden, zijn
van graal belang en wegen voor stads-
verkeer ruimschoots op tegen de na-

delen van een beperkte actieradius en
matige prestaties, die in en om de stad
niet zwaar tellen. Elektrische aandrij-
ving van voertuigen is bepaald niet
nieuw. Voor intern transport en voor
licht bestelwerk is dit systeem reeds ge-
ruime tijd in de harde praktijk toege-
past en we mogen zeggen: niet zonder
succes.
Technisch is het zonder meer bruikbaar
voor personenvervoer. Binnen onz=
leefgemeenschap zal er echter nog heel
wat gedaan moeten worden om de toe-
passing op grote schaal tot een succes
le maken. Men zou daarbij kunnen den-
ken aan een (Iaad-)stroomaansluiting
op parkeermeters (met ingecalculeerd
tarief voor stroomverbruik). Een derge-
lijke voorziening is niet alleen in de
stadscentra noodzakelijk, maar ook in
de wooncentra.
Voor woonhuizen met een eigen garage
is die voorziening niet zo moeilijk wel
voor auto's die op straat geparkeerd
worden.
De problemen waarvoor het autover-
keer de stadsbesturen stelt, zijn verre
van ·gemakkelijk_ Het zal wellicht on-
mogelijk blijken er een afdoende oplos-
sing voor te vinden. Een grondige stu-
die van de gehele materie is naar onze
mening dringend noodzakelijk om tot
een aarttal aanvaardbare en bruikbare
maatregelen te komen willen we de
chaos waarin we steeds dieper verzeild
raken de baas blijven. De verkeers-
problemen in de stad zijn gemakkelijk
op le lossen, als men de loopafstand van
werk naar woongebied zou kunnen be-
perken, of als men kans zou zien de
mensen hun werk thuis of vanuit huis
te laten verrichten.

Denkt u daarbij maar eens aan de af-
standsbediening van machines, het
geven van opdrachten aan een computer
per telefoon, of het beoordelen van
situaties via een gesloten TV-circuit.
Toch maken we dan de fout, die reeds
eerder ter sprake kwam, de leefbaar-
heid en de economie ondergeschikt te
maken aan het verkeer. Het is de taak
van de overheid de prioriteiten van ons
bestaan te garanderen. Daarbij zullen
stedelijke verkeersproblemen nooit ge-
heel te vermijden zijn, De stadsauto èn
de stadstaxi houden echter - bij een
juiste aanpuk - een nuttige 1'01 kunnen
spelen bij het pogen om het stadsver-
keer in botere banen te leiden.
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