Stuur
rijgedrag met
herkenbaarheid
tekst rob aben, zelfstandig landschapsarchitect &
bert henzen senior verkeerskundige grontmij

Er komt veel kijken bij het ontwerpen aan wegen. Als er geparkeerd,
Bert Henzen is senior verkeerskundige bij Grontmij
en Rob Aben is zelfstandig
landschapsarchitect te Arnhem, zie ook www.robaben.com. Zij geven samen
workshops en lezingen
over dit thema en hebben
het boek Stromen en verblijven, ‘Naar een integrale
ontwerpvisie op verkeer en
openbare ruimte’, mede tot
stand gebracht.

gekruist, vertrokken, gekeerd, verzameld, gereden, gefietst, overgestoken en gewandeld moet worden op een weg waar ook aan gewoond,
gewinkeld, gerecreëerd en gewerkt wordt, is het een opgave van jewelste om alle bewegingen in goede banen te leiden. Door de verschillende invalshoeken van verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers zijn
kansen te vinden om goede wegen te ontwerpen. Herkenbaarheid is het
sleutelwoord.

Van alle activiteiten die in de buitenruimte voorkomen,
is het verkeer de meest omvangrijke. Al die bewegingen
worden op het land gestroomlijnd in wegen. Die bewe
gingen werken als een magneet op mensen: ze willen
er dichtbij wonen, eraan werken, er recreëren. Dat was
eens zo bij de rivieren, dat was en is zo bij doorgaande
wegen en dat is zo bij snelwegen. Het bij elkaar brengen
van die twee elkaar aantrekkende en afstotende (geluid,
fijnstof, trillingen, et cetera) functies vereist heel wat
geregel en evenzoveel vormgeving. Meestal gebeurt dit
door verkeerskundigen/verkeersontwerpers en door
ruimtelijke vormgevers (stedebouwkundigen, land
schapsarchitecten).
Beide disciplines werken vanuit verschillende in
valshoeken aan de vormgeving van wegen. In 2008
begonnen we met een team aan een onderzoek naar
raakvlakken tussen deze twee disciplines. Dit onder
zoek leverde het boek ‘Stromen en verblijven’ op, dat
in samenwerking met onder andere het CROW, Ken

14

vakblad groen

niscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, is
uitgegeven. Tijdens dit onderzoek bleek dat voorbeelden
van wegontwerpen waar beide disciplines enthousiast
van worden, lastig te vinden zijn. De prioriteiten liggen
duidelijk anders, de processen zijn in veel gevallen niet
op elkaar afgestemd en beide disciplines spreken een
andere taal.

Winst door samenwerking

Toch zijn dit geen onoverkomelijke zaken, waardoor
we ervan overtuigd zijn dat veel winst te halen valt met
een goede samenwerking. Dat betekent winst voor de
verkeersveiligheid én voor de openbare ruimte. Beide
disciplines hebben hetzelfde doel: een goed en veilig
functionerende weg die er goed uitziet. Alleen de insteek
verschilt.
De verkeerskundige prioriteitsvolgorde bij het inrichten
van wegen is meestal: veiligheid, verkeersafwikkeling,
vormgeving (uniform en herkenbaar) en juridische

Herkenbaarheid

De Loolaan in Apeldoorn: een prachtige openbare ruimte waarin ook wordt gereden.

Herkenbaarheid is voor beide disciplines een
belangrijk gegeven. De weg moet als het ware
‘te lezen zijn’ voor de weggebruiker. Voor de
verkeerskundige betekent dit dat de weg
gebruiker door een eenduidige vormgeving
het gewenste rijgedrag vertoont. Een goed
voorbeeld hiervan vormen de rode fietspa
den. Herkenbaarheid is niet voor niets een
van de vijf Duurzaam Veilig Principes waar
onze wegen al zo’n twintig jaar mee worden
ingericht.
Herkenbaarheid betekent voor een ruimte
lijk ontwerper de inpassing van een weg in
zijn context, zodat het voor de weggebrui
ker duidelijk is waar hij zich bevindt en het
vanzelfsprekend is welk gedrag van hem
wordt verlangd. Wanneer een automobilist
een bebouwde kom binnenrijdt, behoort
de weg er zo uit te zien dat de automobilist

aspecten. De insteek van de ruimtelijke ontwerpers is
de stedebouwkundige en cultuurhistorische inpassing
en de beleving van álle gebruikers (dus niet alleen de
verkeersdeelnemers). Juist de verschillende invalshoe
ken kunnen de basis vormen van een goed ontwerp. Door
de ontwerpmiddelen van beide disciplines samen te
brengen, kunnen ze elkaar versterken. Soms zijn dwin
gende middelen nodig, soms subtiele, soms nadrukkelijk
vormgegeven, soms nauwelijks zichtbare. Soms zijn er
middelen nodig op de rijbaan zelf, soms juist buiten de
rijbaan.

automatisch snelheid mindert. Denk aan:
klinkers in plaats van asfalt, rijbaanversmal
ling en trottoirbanden. Dit zijn signalen die
de verkeersdeelnemer al dan niet bewust op
merkt. Bijkomend is dat de herkenbaarheid
voor de overige gebruikers ook van belang is;
voor mensen die aan de weg wonen, werken
of recreëren. Herkenbaarheid gaat hier over
identiteit. De weg is dusdanig vormgegeven
dat hij ook past bij alle functies die er een
adres aan hebben.

Dit artikel is het eerste van een tweeluik waarbij we
ingaan op de mogelijkheden die een goede samenwer
king biedt. Dit eerste deel gaat over herkenbaarheid, het
tweede deel over ruimtelijke dragers. Het is een oproep
aan beide disciplines om zich te verdiepen in elkaars
wereld om zo elke weg een aanwinst te kunnen laten zijn
voor de weggebruikers en voor de stad, het dorp of het
landschap waar ze in liggen.

Ruimte voor variatie

Menselijke fouten (en daarmee verkeerson
gevallen) kunnen worden voorkomen door
een wegomgeving aan te bieden die herken
baar en voorspelbaar is. De kenmerken van
de weg moeten de weggebruikers duidelijk
maken op wat voor weg ze rijden, welk rijge
drag er van hen en van de andere verkeers
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Impressie probleemstelling. Deze impressie toont aan wat
kan gebeuren als de weg een geheel technische inrichting krijgt:
de inrichtingsmiddelen worden zó nadrukkelijk, dat de weg als het
ware los komt van en geen connectie heeft met zijn omgeving. De weg is
zo niet goed herkenbaar als een 50-kilometerweg door een woonwijk.

deelnemers wordt verwacht en welke andere
verkeersdeelnemers ze op die weg kunnen
aantreffen. Zo wordt de voorspelbaarheid
van het verkeerssysteem groter en worden
onzeker gedrag en de daaruit voortvloeiende
ongevallen voorkomen. Voor de herkenbaar
heid van wegen is het niet alleen van belang
dat er onderscheid is tussen wegcategorieën
(stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen), maar ook uniformiteit
binnen de categorieën. De verkeerskundige
middelen, zoals kantmarkeringen om de her
kenbaarheid van een categorie te vergroten,
moeten consequent worden toegepast; dit
blijkt niet altijd het geval. Bovendien zijn ze
niet altijd betekenisvol voor weggebruikers.
Herkenbaarheid is niet hetzelfde als unifor
miteit. Dit is een misvatting die ertoe kan
leiden dat veel wegen overal hetzelfde ogen.
Zie bijvoorbeeld het plaatje met de voordeu
ren: het is voor iedereen in één oogopslag
duidelijk dat elk afzonderlijk plaatje een
voordeur is, dankzij herkenbare elementen
zoals vorm, afmetingen, klink, klinkhoogte.
Toch is er veel variatie mogelijk zonder dat
het tot misverstanden leidt. Materiaal en
kleur kunnen verschillen; de ene deur heeft
een deurbel en brievenbus, de andere niet.
Het gaat pas mis als de voordeur naar buiten
opent, of als de klink ontbreekt. Kortom:
sommige zaken moeten herkenbaar het
zelfde blijven bij een weg, bij andere zaken
is er ruimte voor variatie. Zo moet voor
weggebruikers door bepaalde herkenbaar
heidskenmerken, zoals een doorgetrokken
middenlijn, kantmarkeringen en het wegma
teriaal, duidelijk zijn op welke categorie ze
zich bevinden. Maar er is voor de ruimtelijke
ontwerpers voldoende speelruimte om tot
een goede inpassing te komen.
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Natuurlijk sturen

In de praktijk blijkt dat het rijgedrag ook
intuïtief wordt opgeroepen door het wegont
werp. Bij het sturen van rijgedrag kunnen
dwingende (verkeerskundige) maatregelen
worden ingezet, zoals middengeleiders,
drempels, asverspringingen en sluizen. Vaak
is dit noodzakelijk om het rijgedrag te sturen.
Wanneer veel van deze middelen worden toe
gepast, leidt dit tot wegen die technisch ogen
en zich losmaken van de omgeving. Dit vraagt
dusdanig veel van de weggebruikers dat het
tegengestelde effect soms wordt bereikt: zij
moeten op zóveel letten, dat de situatie on
duidelijker en daarmee onveiliger wordt.
Onderzoek waarbij proefpersonen foto’s
van wegen moesten sorteren, toonde aan
dat uniforme elementen niet altijd worden
opgemerkt. Hieruit kunnen we concluderen
dat het voor een goede herkenbaarheid (in
termen van onderscheidbaarheid) niet al
leen van belang is om meer uniformiteit in
de vormgeving aan te brengen, maar om dit
vooral te realiseren met (ruimtelijkevorm
gevings-)elementen die vanzelfsprekend het
gedrag bepalen. Dat wil zeggen: elementen
waar weggebruikers uit zichzelf op letten.
Voorbeelden van een inrichting die het rijge
drag op een vanzelfsprekende manier beïn
vloedt, zijn bomen in een bocht, hagen dicht
op de weg, een flauwe of juist scherpe bocht,
wel of geen ruimte voor parkeren. Allemaal
middelen die subtiel sturen en daarmee ef
fect hebben op het rijgedrag.
Een fraai voorbeeld van een weg waar de
ruimtelijke inrichting duidelijk stuurt en
daarmee het rijgedrag afdwingt, is de N785
of Schelmse Weg in Arnhem. Deze prach
tige weg loopt deels door heuvelachtig
bos. Hij is lang geleden ingeplant met een

heeft dit gevolgen voor zijn rijgedrag. Wan
neer voor de weggebruiker duidelijk is dat hij
de bebouwde kern uitrijdt, de weg recht en
breder wordt, hij de fietspaden en trottoirs
achter zich laat, zal hij snelheid meerderen.
Een recent voorbeeld van een situatie
waarbij het gewenste rijgedrag volgt uit de
natuurlijke vormgeving is de Wibautstraat
in Amsterdam. Jarenlang was deze straat het
lelijke eendje van de stad, zelfs de lelijkste
straat van Nederland: een brede asfaltweg
met veel asverspringingen vanwege de venti
latieroosters van de eronder gelegen metro,
en oversteekplaatsen voor fietsers en voet
gangers. De rijbaan was afgezet met struiken,
daarachter werd gefietst en gewandeld.
De hoge gebouwen kenden verspringende
rooilijnen en gesloten gevels. De stad en de
weg keerden elkaar de rug toe. De inrichting
zei als het ware: ‘Wegwezen hier, geef maar
flink wat gas’.

Impressie Schelmseweg Arnhem.
De laanbomen staan tegen het asfalt
aan, dit maakt dat automobilisten vanzelf
vaart minderen. Ondanks de bomen blijken
er geen extra ongelukken voor te komen.

Sinds kort hebben de stedelijke ruimte
en het verkeer elkaar weer gevonden.
De Wibautstraat is een fraaie stadstraat

dubbele rij beuken, die inmiddels tegen
het asfalt zijn aangegroeid. In het netwerk
van Arnhem is het een gebiedsontsluitings
weg: er rijden dagelijks duizenden auto’s
overheen en er staan regelmatig files. De
vormgeving van de weg druist in tegen alle
verkeersinrichtingseisen, maar er vinden
weinig ongevallen plaats die gerelateerd
zijn aan de nabijheid van de bomen. Je
rijdt er automatisch niet met hoge snel
heid. Dit lijkt alles te maken te hebben met
de verwachtingswaarde; door de nabij
heid van de bomen oogt de weg niet als
een gebiedsontsluitingsweg, maar als een
landelijke, lommerrijke straat. Wat als de
bomen het hier ooit begeven en de officiële
inrichtingseisen worden gehanteerd?

Inpassing in de context

Een weg leidt altijd door een omgeving.
De weg als het ware inbedden of mee laten
kleuren met de omgeving draagt bij aan de
beïnvloeding van het gewenste rijgedrag.
Dit komt doordat de situatie inzichtelijk is.
Wanneer de weggebruiker door de vorm
geving en omgeving al dan niet onbewust
aanvoelt dat hij zich op een stadsstraat, een
dorpsstraat of een landelijke weg bevindt,

Impressie Ruys de Beerenbrouckstraat Delft.
Deze wijkontsluitingsweg is tegelijkertijd een
woonstraat. Door het
profiel consequent door
te zetten in de lengterichting, ontstaat er een
weliswaar vol maar toch
rustig beeld. Zo lopen
het fietspad en het
trottoir ‘gewoon’ door
bij enkele zijstraten. De
rijbaan is bewust smaller dan de wegcapaciteit
verlangt. Dit stimuleert
het rijden met een
aangepaste snelheid (40
km/h).

geworden met een brede, verhoogd gelegen
middenberm en een consequent doorgaand
profiel dat ordening geeft aan de versprin
gende gebouwen. Een duidelijke winst voor
de stad en voor het ruimtelijk beeld van de
weg. De weg en de omgeving hebben weer
een bij de stad horende identiteit en een
aantrekkelijker verblijfsklimaat gekregen.
En vooral: de situatie is niet onveiliger
geworden.
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Elke nieuwe weg en elke herinrichting
vormen een kans om een prachtige ruimte
toe te voegen, waarin het ook goed rijden
is. Hoewel het flink zoeken is, zijn er goede
voorbeelden te vinden waar de verkeers
kundige en de ruimtelijke vormgever elkaar
gevonden hebben en de samenwerking tot
meerwaarde leidde. De inrichting van de
Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft maakt
dat deze doorgaande weg oogt als een woon
straat.
De inrichting van de Piet Heinkade in Am
sterdam leidt tot een gebiedsontsluitings
weg, die onlosmakelijk onderdeel is van het
publieke domein. Rijd of flaneer ook maar
eens over de Loolaan in Apeldoorn.
Het herkenbaar inrichten van wegen is een
gezamenlijke opgave. Die opgave gaat veel
verder dan de rijbaan zelf. Ook de omgeving
draagt bij aan het sturen van (rij)gedrag. De
kunst is om elke weg uniforme herkenbaar
heidskenmerken en op de locatie gebaseerde
kenmerken te geven. Daarmee is elke weg
hetzelfde, en toch anders. Net zoals bij de
deuren – het blijft maatwerk.

Bron onder andere:

Stromen en verblijven, ‘Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en
openbare ruimte’; Marleen Hoven, Jeroen Mensink (red), Hillie Talens, Rob
Aben, NAI010 Uitgevers/CROW, 2013.
ISBN: 978-90-6450-791-5

Oude situatie:
Impressie Wibautstraat
Amsterdam oude situatie. De
weg was niet goed herkenbaar als
stadsstraat: het had een rommelige
inrichting en er was een duidelijke scheiding tussen de brede asfaltzone en de levendigheid op de trottoirs, fietspaden en ventwegen.
Een amorfe groenstrook tussen deze twee werelden
bevestigde dit.

Nieuwe situatie:
Impressie Wibautstraat
Amsterdam nieuwe situatie.
Deze gebiedsontsluitingsweg is
herkenbaar als stedelijke straat waar je
rekening met elkaar moet houden. Door de
verhoogde middenberm, de vier rijen bomen en
het consequent doorzetten van het basisprofiel in de
lengterichting, gaat er een grote mate van (hier broodnodige) ordening uit van de nieuwe inrichting.

Piet Hein Kade Amsterdam: deze stadsinvalsweg is onderdeel van de publieke ruimte van de stad, onder andere door de brede stoep
die er direct aan grenst en door de brede middenberm die consequent doorloopt.
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