
Vooruit De toekomst vanmobiliteit

E
r lijkt eenbelangrijke kente-
ring gaande inonze schijn-
baar onverzadigbare roep
naar groeiendemobiliteit.
Buitende luchtvaart groeit

demobiliteit inNederlandde laatste tien
jaarniet of nauwelijksmeer.De traditio-
neel constante groei naarmeer en snel-
lere bereikbaarheidheeft lange tijdnut
gehad.Honderd jaar geledenwasonze
gemiddeldedagelijkse actieradiusmaar
eenpaar kilometer, vandaag zijndat
enkele tientallenkilometers.

Groteremobiliteit heeftmaatschap-
pelijke voordelen. Alsmijn actieradius
tweekilometer zou zijn, zou ik tomaten-
plukker of klokkengietermoetenwor-
denendat lijktmeniet optimaal voorde
economie,wantdaar ben ikniet zo goed
in. Verhoging vandeactieradius is eco-
nomisch verstandig omwerknemer en
werkgever zo goedmogelijk te kunnen
koppelen.Maarhet economischnut om
die actieradiusnóg verder op te rekken
wordt steeds kleiner.De economische
schade vandeaantasting van landschap-
pendoor infrastructuur is op eengege-
venmoment groter dandeopbrengsten
vanbeterebereikbaarheid, als dat nu
niet al het geval is.Deburger zal zich
meermoeten schikkennaardebeschik-
bare ruimte voormobiliteit, inplaats van
andersom.

Ikmoest daaraandenken toen ik in
deplannen voordeuitbreiding vande
A27bij Amelisweerddook.Dieweg zou
van tiennaar veertien rijbanenmoeten.
Deachtergrond vandat plan is deklas-
sieke verwachtingdat hetwegverkeer
eindeloos zal blijvengroeien endatwe
die groeimoetenblijven faciliterenom
files te voorkomen.Vooral dat laatste is
een vergissing. Ikblijf het graagherha-
len: de economische schade van conges-
tie bestaat zeker,maar is zeldengroot
genoegomdrastischeuitbreiding van

infrastructuur te verantwoorden. E
fileprobleem is ook relatief rechtva
want vooral de veroorzaker betaalt:
file bestaat immersuitmensendie
genover defile.DeRaad vanStateh
eeneerder plan voordeA27afgeke
ondermeer omdatnut ennoodzaa
onvoldoendewarenaangetoond.

Actiegroepen tegende verbredin
hebben zelf eenalternatief planbe
Het kwetsbarepuntbij Amelisweer
dediepebakwaarinde snelweg ligt
eenpaarbescheidenaanpassingen
nen twee rijbanenworden toegevoe
De snelweggaat dan van ‘vier plus z
naar ‘zes plus zes’.Daarvoorhoeft d
niet teworden verbreed enblijft he
gespaard.

Er spreekt steedsmeer voordit s
bescheiden ingrepen inplaats van
tischeprojecten.Helemaal nuwea
maal ervaringhebbenopgedaanm
meer thuiswerken.Daardoor, endo
dedaaraangerelateerde verderefle
lisering vanwerktijden, neemt voor
vraagnaar vervoer inde spits af. En
effect zal voor eenbelangrijk deel b
vend zijn.

Amelisweerd is eennatuurgebie
eenoud landgoedmet grote bomen
er al honderden jaren staanenhet
mededaardoor eengeliefdparkbij
Utrechters.De economischewaard
dit soort secundairewoonvoorwaar
zoumeermeegenomenmoetenwo
inde sommen.Als dat besef beter l
en tegelijkertijd eeneerlijkere, lage
prijs voor defilekostenwordt berek
zullenhet bos enhet landschap ste
vaker gaanwinnen vandeuitbreide
snelwegenennieuwe spoorwegen.

Carlo van deWeijer is directeur v
het Eindhoven AI Systems Institu
en wisselt deze week duocolumn
Maarten Steinbuch af.

Bossen versus
infrastructuur
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De zomereik, een
veelvoorkomende
boom in Amelis-
weerd. Bij kap zullen
ondermeer dit soort
bomen verdwijnen.
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