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Overblijfselen van deze lange lijnen zijn nog
wel zichtbaar.

Door het onderbreken van deze doorgaande
wegen zijn ze minder belangrijk geworden en
spelen ze nog zelden een rol in de oriëntatie op
de omgeving. Daarmee is Nederland het enige
land in Europa dat de Napoleontische Rijkswe-
gen heeft opgeheven en zijn niet alleen de voor
de hand liggende verbindingen tussen de ste-
den verdwenen, maar begrijpen we ook niet
meer goed hoe het land in elkaar zit. Wie ooit
de Route Nationale heeft genomen in plaats
van de Autoroute waant zich in het echte
Frankrijk. Het is een rit door het dagelijks le-
ven. In Nederland is dit niet langer mogelijk,
alleen al het feit dat nieuwe regionale wegen
tegenwoordig vaak zijn ingeklemd tussen ge-
luidswallen maakt dat de relatie met de bebou-
wing en de ondergrond verloren is gegaan.

Planologen, stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten hebben decennialang de re-
gionale samenhang en verbanden tussen ste-
den verwaarloosd. Langzaam maar zeker
wordt duidelijk dat niet een plan van bovenaf,
laat staan een visie, maar dat honderden zo
niet duizenden losse stedenbouwkundige
plannen en plannetjes de stormachtige groei
van de Randstad hebben opgevangen.

Met name in de Randstad blinken wij uit in het
uitdenken en ontwikkelen van – afzonderlijke
– gebieden. Denk aan Leidsche Rijn of Ypen-
burg. Hier wordt in een precies omlijnd gebied
voortvarend gewerkt en gebouwd. Daarbin-
nen zijn allerlei experimenten mogelijk, waar-
in de stand van techniek en wetgeving, gevoed
door maatschappelijke opvattingen, heeft ge-
leid tot een ongekende diversiteit aan plannen.
Niet voor niets wordt wereldwijd het Neder-
landse kunnen op dit gebied bezongen.

Over de infrastructuur binnen die nieuw ont-
wikkelde gebieden ontstaan bijna elke tien
jaar andere, nog weer modernere opvattingen.
Tot we nu zijn aangekomen bij de regelmatige
en rechte wegenstelsels uit de Vinexwijken. De
wegen zijn ieder decennium anders van vorm,
maar eigenlijk doen ze steeds hetzelfde. De in-
frastructuur versterkt het isolement. Iedere
ontwikkeling staat namelijk min of meer op
zichzelf. Alsof de meest recente uitbreiding
ook echt de laatste zal blijken te zijn.

Dat onthult onze werkelijke identiteit: die is
niet nationaal, maar is alleen op een kleinere
schaal te beschrijven, die van de betrokken-
heid op de plaatselijke groep met zijn eigen ge-
schreven en ongeschreven regels.

De idealen van Nederland zijn zo te vatten in
gemeenschappen van overeenkomstige belan-
gen – buurten, wijken, dorpen, steden. Gevolg

hiervan is weer dat de Randstad uiteenvalt in
honderden kleine delen; geperfectioneerde
stedenbouwkundige concepten zonder duide-
lijk onderling verband. Zo kan deze metropool
niet verder groeien.

Het Ruisdaeliaanse droombeeld, waarin elke
wijk een buurtschap is – overzichtelijk en rus-
tig, en als het kan grenzend aan het landschap
– is aan diggelen. De lappendeken die hiervoor
in de plaats is gekomen biedt te weinig orde en
samenhang en vreet bovendien ruimte. De
Randstad is en blijft de meest ruim opgezette
en landelijke bevolkingsconcentratie ter we-
reld. En toch voelt ze vol en onoverzichtelijk.

De Randstad is onbegrijpelijk geworden. Met
verstrekkende gevolgen. De steden in de Rand-
stad zijn in de afgelopen eeuw hun verbinding
met het omringende landschap kwijtgeraakt.
Wijken, buurten en bedrijventerreinen zijn er-
bij gekomen, maar zonder dat daarbij een an-
der ordeningsprincipe is gebruikt. De Rand-
stad heeft daarom behoefte aan nieuwe ver-
banden, aan wegen en netwerken daarvan.
Daardoor ontstaat een nieuwe orde.

Door steevast het ontwerp van de wegen in te
zetten om onze blik te sturen kan de Randstad
weer ’leesbaar’, dat wil zeggen: begrijpelijk
worden, kunnen steden weer aan het land-
schap komen te liggen. Kunnen we vanaf de
weg ruimte ervaren. Het druist tegen de heer-
sende mode in en zelfs tegen onze cultuur.
Maar we hebben weer lange lijnen nodig, grote
patronen van infrastructuur.

De mogelijkheden zijn legio. Een exact op
NAP zwevende Groene Hartroute tussen Rot-
terdam en Amsterdam, waardoor beide steden
weer aan het veen-weidelandschap komen te
liggen. Of het inrichten van vrijbanen: kortste
routes voor fietsers en elektrische auto’s over
de oude Napoleontische wegen tussen de ste-
den, van kerktoren naar kerktoren. De Hol-
landse Kustboulevard als groene provinciale
weg die het overmatig verstedelijkte gebied
langs de Noordzee herschikt. Het opheffen van
de fragmentatie van dit deel van Nederland is
de enige manier om onze ligging aan de zee
niet verder uit beeld te laten verdwijnen.

Een andere manier van denken over straten en
wegen maken de Randstad met haar steden en
dorpen begrijpelijker en geven lucht. Het gaat
niet alleen over het pragmatisch beheersen
van verkeerstromen, maar over verbinden.
Daar zijn wegen tenslotte voor bedoeld.

Henk Hartzema is architect en docent stadsplan-
ning in Nederland en Zwitserland. Dit is een bekorte
versie van zijn pamflet ’Pleidooi voor beter asfalt.
Waarom de Randstad vol lijkt terwijl deze leeg is’,
dat hij aanbood aan de leden van de Tweede Kamer.

Plan 2

De Vrijbaan: fietsen over Napoleons wegen

Plan 3

Groene Hartroute tussen 010 en 020

De oude provinciale wegen – soms voe-
rend langs rivieren, vaak ook gepland
door Napoleon en later overgenomen
door Koning Willem I – vormen het be-
gin van een nieuw fietsroutenetwerk.
Nu zijn deze vrijbanen, de mooiste we-
gen in de Randstad, in stukken geknipt
en vooral in de steden slecht herken-
baar. Ze verdienen eerherstel en kun-
nen dan, mooi beplant met eiken en
duidelijk gemarkeerd, ons weer van
kerktoren naar kerktoren voeren.

De vrijbanen drukken onze identiteit
uit: kleinschalig, vriendelijk, geschikt
voor ons nationale bindmiddel, de fiets.
Fietsend ervaar je daar dat iedere stad
in Nederland in het groen ligt, dat alle
steden los van elkaar liggen en dat er
veel meer groen is dan je denkt. Het is
het oer-Hollandse van de Randstad.
Op de vrijbanen kunnen, naast de fiets,
compacte elektrische bussen de ruimte
krijgen. Dit schoon vervoer geeft de vol-
lopende Randstad lucht.

Tussen Rotterdam en Amsterdam ligt
geen rechtstreekse weg. De Groene
Hartroute verbindt 010 en 020. Het
wordt een weg op poten, die door het
unieke landschap meandert met uit-
zicht op tientallen molens en kerkto-
rens. Dertig kilometer ruimte voordat
je Amsterdam bereikt, dat is land-
schapsbehoud nieuwe stijl.
De Groene Hartroute kent geen afsla-
gen en verkort zo de reistijd aanzien-
lijk. Dat verhoogt de bereikbaarheid en
maakt het Nederlandse netwerk van
snelwegen completer; zo wordt – met
het doortrekken van de A4 Zuid – de we-
genkaart logisch.
Een bijzonder aspect van deze weg be-
vordert de beleving van de omgeving:
hij wordt streng horizontaal, op nul me-

ter + NAP. Zo krijgt zelfs het ogenschijn-
lijk vlakke oer-Hollandse veen-weide-
landschap diepte. Een afwisseling van
diepe polders (van -1,4 tot -5,5 meter)
ontvouwt zich onder de snelweg. Alleen
bij Oude Rijn en de Rotte duikt de Groe-
ne Hartroute een tunnel in; daar loopt
het traject door een landschap dat bo-
ven zeeniveau ligt.
De aanleg van de nieuwe Groene Hart-
route doorbreekt de politieke impasse
op het gebied van ruimtelijke ordening.
Sinds jaren is dit de locatie waar belan-
gengroepen elkaar ontmoeten en be-
vechten. De Groene Hartroute is het be-
wijs dat de Nederlandse planningscapa-
citeit niet alleen spreekwoordelijk is,
maar nog steeds prachtige stukken
landschap kan opleveren.
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