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Inleiding

Achtergrond en probleemstellittg

Het Projeotbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies (PbIWS) heeft de

TNo-instituten Studiecentrum voor Technologie en Beleid (STB) en Instituut voor

Ruimtelijke, Organisatie (INRO) en de vakgroep Filosofie van Wetenschap en

Techniek vran dè UT Twente verzocht een inventarisatie en toetsing te verrichten

van de haalbaar en kansrijk geachte innovaties in het personenvervoer die

bijdragen aan oplossingen van mobiliteitsproblemen binnen een duurzame

samenleving.

Het accent in het onderzoek ligt gegeven bovenstaande doelstelling op de

uitvoering van een verkenning. Ter ondersteuning is er echter voor gekozen ook

een historische inventarisatie te maken van innovatieprocessen. Daarvoor zijn twee

argumenten:
1) in dle historische analyse zou meer zicht ontwikkeld kunnen worden op

succesbevorderende en -belemmerende factoren en

2l innovaties belangrijk in de verkenning hebben meestal reeds een voor-

geschiedenis en ontwi*:kelen zich ook tegen het decor van het bestaande

technische systeem.
Beide argumenten maken duidelijk dat een historische analyse een bijdrage kan

leveren aan. een goede inschatting van haalbaarheid en kansrijkheid. De vakgroep

FWT is met nÍrme gevraagd de uitvoering van de historische analyse op zich te

nemen. Dit werkdocument vormt de basis voor het deelrapport met dezelfde titel,
\ilaÍrvan de tekst zal worden gerntegreerd in het uiteindelijke hoofdrappot't. Dit

fi. al worden aangeboden aan het Projectbureau Integrale Verkeers-

en Vervoersstudies.

Aanpak historische analyse

Een sleutelterm in het onderzoeksvoorstel is irurovatief traject. ln dez-e inleiding
za| dit begrip wat meer handen en voeten worden gegeven. Het begrip traject

vormt onderdeel van een set van nieuwe begrippen en theorieën waarmee tech-

nische onfwikkeling wordt geconceptualiseerd. Het nieuwe interdisciplinaire

vakgebied dat zich hiermee baghoudt wordt aangeduid met de term technologie-

dynamica. Het is niet nuttig om hier een uitgebreid overzicht geven van alle
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begrippen en theorieën.r We zullen alleen enkele kernbegrippen behandelen die

gebruikt zijn voor de ordening van het historische materiaal. Deze begrippen zijn
verder relevant voor de conclusies over haalbaarheid en kansrijlàeid van
innovatieve trajecten in het laatste hoofdstttk.

De technologische ontwikkeling kan worden beschreven als een zoe\roces,
gekenmerkt door trial and error en onzekerheid. Verschillende opties worden

uitgeprobeerd waarna selectie plaats vindt. De technologrsche ontwikkeling kan

daarom worden geconceptualiseerd als een opeenvolging van variatie- en

selectieprocessen. Variaties worden niet op goed geluk uitgeprobeerd. Bij het

zoeken wordt gebruik gemaakt van zoekregels of heuristieken. Heuristieken zijn
richtlijnen die succes beloven (maar niet garanderen) bij het zoeken naar

oplossingen voor problemen. Die richtlijnen kunnen erg algemeen zijn: 'de

geluidsbelasting van de auto mag niet hoger zijn dan 70 dF' , maar ook specifiek:
'om een motor zuiniger te maken moet het kleppenstelsel worden verbeterd'. Het

bestaan van heuristieken leidt ertoe dat de technologische ontwikkeling altijd in
specifieke richtingen wordt gestuurd en blind blijft voor andere richtingen.

Hierdoor ontstaan trajecten: een cumulatieve ontwilJceling in een specifieke rich-
ting. De ontwilJceling van motoren gekoppeld aan de heuristiek van het verhogen

van de snelheid is een voorbeeld van een traject. Het ontstaan van trajecten bete-

kent niet dat onzekerheid verdwijnt in het technologisch zoekproces. Langs het

traject doemen steeds nieuwe problemen op die om een oplossing vragen. Maar
het bestaan van trajecten maakt wel duidelijk dat technologische ontwikkeling een

leerproces is waarin op basis van eerdere oplossingen incrementeel en cumulatief
verder wordt gewer*Í. Het optreden va;rr rc'n leerproces impliceert dat er
dynamische schaal- en leereffecten optreden. Bestaande technieken profiteren
hiervan omdat scherpe prijsreducties optreden en allerlei incrementele verbeterin-
gen worden aangebracht z&at alle kinderziektes uit het systeem zijn verdwenen
(zie figuur).

r Zie daarvocJóan Scbot, Maatschappelijke Suring van Techaisóe Ontwikkeling. Cmstnrctief Teónology Asses-

srneirt als hedendaags Luddisrne. Pnoefsórift Universiteit Twente 191.
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Vaak rakeÍtr een aantal heuristieken op deelterreinen ook geclusterd rond een

zogenaamd basisontwerp (examplar). Als sprekend voorbeeld kan de DC-3

genoemd worden. De m-etalen constructie, laaggeplaatste vleugels en zuigermo-

io*t n* de DC-3 hebben gedurende twee decennia richting gegeven aan

innovaties in de vliegtuigindustrie. Wanneer heuristieken clusteren rond een basis-

ontwerp en er een auiAAi5rc set van verwachtingen over de toekomst is wordt in

de literatuur wel gesprokèn over een technologisch paradigma. Aangezien wij die

verwachtinlg"r itt dit onderzoek niet in kaart zullen brengen, zal lrlet be€rip

paradigma:niet worden gebruikt, maar alleen van basisontwerp worden gesproken'

loe nu toe is vooral aandacht besteed aan het variatieprcces. Daanrit blijkt dat het

variatiepru:es gestructureerd verloopt en een eigen dynamiek heeft' Hoe worden

nu keuzls ge-aatt tussen variaties? Welke factoren bepalen de selectie?

Allereerst rnoet opgemerkt worden dat niet kan worden verondersteld dat variaties

at random woríen gegenereerd zonder dat rekening wordt gehouden met de

selectie-omgeving. Iitógendeel, bedrijven die nieuwe variaties op de marlÍ

brengen 
".Í1"r, 

íti3a piol"retr te anticiperen op eventuele latere selectie of

proË."r dtie selectie naa. hun hand te r.elten door de selectie-omgeving te

b"-uloedern. Maar dit anticiperen of naar de hand zetten is niet aldd even

gematckelij.k. Vaak is bij de aaooang van een technisch proiect waarin een nieuwe

variatie wordt ontwilfteld niet duidelijk hoe die techniek eruit gaat zien en welke

selectie nu precies gewenst is. Dit speelt vooral waÍrneer nieuwe marlÍen worden

bez.etdie nóg niet eerder werden bediend. Dit is de sittratie bij alle innov_aties op

ransportgefiea Aie in dit rapport aan bod komen. 7n droeg de ontwikkeling van

de fièts háe6 steentje bij aan de ontwil&eling van een nieuw stedelijk vervoerspa-

troon waariin wonen en werken verder uit elkaar lagen. De introductie van de auto

gng gepaarrd met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten zoals het houden van

óu*p".h'akanties en het doen van wekelijkse boodschappen. De laatstgenoemde

*truil*utilg lokte weer de ontwikkeling van het winkelwagentje uil. In ditproces

van de ontrvikkeling van een selectie-omgeving die past bij bepaalde variaties zijn

niet alleen ontwerpers maar ook gebnriken ze,et aitief. Zij kwmen nieuwe

toepassingtn ontwilkelen waar fabrikanten zelf niet aan hadden gedacht maar

vervolgens wel op in kunnen gaan spelen. Zo hebben bijvoorbeeld niet de auto-

industrie maar dé boeren in de VS zelf de tractor uitgwonden. Boeren gingen

namelijk dte T-Ford gebruiken als aandrijvingsbron voor landbouwmachines,

waardoor cle auto-industrie op het idee kwam om hiervoor speciale voertuigen te

ontwi}Jcelen.

Voor het proces van ontwikkeling van een selectie-omgevinq -kan-.de lerm
maatschapl*tilt inbedding worden gebruikt. Maatschappelijke inbedding heeft

twee componenten:
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1) vraagarticulatie. Het ontstaan van een gespecificeerde consumentenvraag;

dat wil z.eggendat een consument een auto wil die voldoet aan specifieke

criteria op het terrein van snelheid, comfort en actieradius. Daarom wordt

door veel mensen bijvoorbeeld de electrische auto niet als een auto

gedefinieerd.
2) politieke en maatschappelijke articulatie: het ontstaan van een bredere

àmgeving met een duidelijke rol verdeling tussen betrokken groeperingen

in de samenleving. De ontrrillkeling van de trein imptceerde keuzes oyer

wie verantwooraèUjt is voor de aanleg en exploitatie en de ontwikkeling

van regelgeving ten antzienvan tarieven en veiligheid. Aangezien alle hier

te bespneken technieken bij uitstek netwerktechnieken njn, dat wilzeggen

een infrastructuur behoeven van wegen, service verlening en regelgeving

zijn processen van politieke en maatschappelijke articulatie duidelijk

herkenbaar en een zeer bepalende factor bij de introductie van de te

bespreken transPortsYstemen.

De conclusie moet daarom zíjn dat variatie en selectieprocessen sterk verbonden

zijn. De selectie-orngeving wordt als het ware tegelijk met de ontwikkeling van

bepaalde variaties vorÍngegeven. Dat betekent niet dat er geen selectie plaats

vindt. Het selectiemoment zit in het gegeven dat nieuwe technieken moeten

conc1llïeren met oude technieken die reeds zijn ingebed en dus op een meer of
minder succesvolle manier de omgeving naar hun hand hebben kunnen zctten.

Werkwijze

De hier beschreven concepten zijn richtinggevend geweest voor de verwerking van

het materiaal. Belangrijke vragen waren: wat zijn de dominante heuristieken in de

ontwikkeling en hoe clusteren die tot basisontwerpen? Welke trajecten zijn hienran

het resultaat en welke ontwilkelingen vallen er waar te nemen in de selectie-

omgeving (met name vraagarticulatie en ontwilÍ<eling van regelgeving en

infrastructuur)? De ordening met behulp van deze begrippen was echter niet

gema*Jcelijk. In de eerste plaats omdat het aanwezige materiaal niet in een

geschikte vorm wordt aangeboden. Heuristieken en basisontwerpen blijven vaak

ó*ictttb"at in de beschikbare literatuur. In de tweede plaats vanwege de infe-

rieure kwaliteit van veel materiaal. Er moest dus veel literattrur worden bekeken

terwijl de opbrengst soms gering was. Door deze beperkingen zalhet resultaat

altijd sterk gestileerd blijven en is de historische basis soms zwak. De sterke

stitêring impticeert dat de weergave van de empirie en de conclusie sterk

theoretisch zijn gernspireerd. De sterke stilering en voor deelaspecten soms

zwakke historische basis is echter niet zo'n probleem omdat wel een betrouwbaar

globaal beeld ontstaat dat bruikbaar is voor het doel van deze historische studie:
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nagÍran wellke succes- en faalfactoren een rol spelen in alle ontwillkelingen r,cd;at

inschattingen mogelijk zijn overhaalbaarheid en kansrijkheid van in de verkenning
geïdentifi ceerde opties.

De opbouw van het werkdocument

De opbouw' van het werkdocument is als volgt. Aan elk onderscheiden deelsys-

teem -de fiets, motor- en bromfiets, auto, trein, tram, metro, en vliegtuig- wordt
een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Het rapport wordt afgesloten met een

conclusie n'aarin met name dieper wordt ingegaan op de vraag naar haalbaarheid

en kansrijkJheid van toekomstige innovaties.

De hoofdslulcken over de deelsystemen kennen in principe allemaal dezelfde

opbouw, m,aar in verband met de status van dit werkdocument is hieraan bij de

uitwerking niet consequent vastgehouden. De hoofdstukken bevatten een

historische analyse van de belangrijlate ontwil&elingen (heuristieken en

basisontwelpen) waarin is te komen tot een periodisering. Daarnaast

is in elk hoofdstuk een inventariserende paragraaf opgenomen met de belangrijkste
innovaties (variatie). Hiervoor zijn de systemen opgedeeld in een viertal
deelsystemen: aandrijving, voertuigdynamica, interfaces en overige onderdelen.

Vervolgens wordt een paragraaf gewijd aan de selectie-omgeving, waarin
klantconcepten, infrasbrucfirur en overheidsregulering aan bod komen. De histori-
sche analys{e wordt voor de auto en het vliegfuig ondersteund door een trajectkaart
en een samenvatting.
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Hoofdstuk L

De fiets

l.L Periodi.sering

In de onfwilÍ<elingsgeschiedenis van de fiets kunnen 2 periodes worden

onderscheiclen, te weten:
1) De eerste jaren van experimentatie (1816-1888);

2) De dominantie van de veiligheidsfiets (1888-nu).

De ontwikkkeling van de fiets is relatief doorzichtig, waardoor aparte paragrafen

over variatie en selectie ontbreken.

1.1.1 De eente jaren van experimentatie (1816'1888)

De eerste loopfiets werd in 1816 gemaakt en bestond uit een houten frame en

twee houten wielen. In 1864 werd een succesvolle trapfiets gemaakt, met trappers

aan de as van het voorwiel. Aanvankelijk waren de modellen van hout, later van

ijzer.
De fiets werrd in 1867 in Nederland ingevoerd. Aanvankelijk waren er uiteenlo-
pende typesl. Uit de trapfiets ontwilftelde zich de hoge bi: een fiets met een groot

voorwiel en een klein achterwiel. De berijder zat hoog, schuin bovenop het

voorwiel. De trappers zaten aan het voorwiel. Het voorwiel was zo groot opdat

met één perÍaalslag een zo groot mogelijke afstand afgelegd kon worden.
De hoge bi was instabiel, en vereiste daarom enige moed en behendigheid om te
kunnen berijden. Deze fiets dnrkte gymnastische aanleg, de durf om risico's te

nemen en dlaardoor mannelijkheid uit.
Eén oplossing om een minder riskante fiets te maken was het bouwen van

driewielige fietsen. Een andere was de "ysiligheidsfiets", die in 1885 werd gepre-

senteerd: een lage fiets met minder ongdke wielen, een driehoekig frame en

aandrijving via kettingoverbrenging. In 1888 werd de luchtband gerntroduceerd

op de vei\gheidsfiets. Hierdoor werden het comfort en de snelheid van de fiets
vergroot. Utet model van de veiligheidsfiets werd het basismodel van de fiets. In
1893 werd de damesuitvoering van de veiligheidsfiets gepresenteerd (met lage

stang).
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1.1.2 De d.ominantie van de veitigheidsfiets (1888-nu)

De veiligheidsfiets luidde een nieuwe fase in. De fiets werd aangepreT.eÍL al9 een

goedkoop, elegant, licht, solide en veilig vervoersmiddel. Fabrikanten richtten

iich nadnrkkeÍ3t op vrouwen als mogelijke gebruiksters. Gebruikers kozen de

tiets als vervoersmiddel voor het woonwerkverkeer en als 'wer$aard"
Dienstfieten, transportfietsen en baldietsen werden in gebruik genomen bij bestel-

en bezorgingsdiensten, leger en politie. De zwaarste vrachtjes konden vervoerd

worden met een fietskar.
Varianten op de veiligheidsfiets zijn de vouwfiets met Heine wielen en ingebouw-

de vering uit 1959 in de ultralichte racefiets met krom stuur en derailleur.

Daarnaast werden in de jaren tachtig de All Terrain Bike ingevoerd (met dikke

banden, dik buizenfram., 
""r, 

recht breed stuur en derailleur), de citybike (met

een groot aantal versnellingen, snelle handremmen, lichtgewicht frame :n- 
nog

dilr&ère banden dan de ATB) en de hybride bike (een mengvorïn van de originele

racefiets en de ATB).
Tot de komst van de ligfiets in 1984 is het basismodel van de veiligheidsfiets

gehandhaafd gebleven. ni5 ae figfiets bevinden de mppers zich voor het voorwiel,

ón de berijdei ligt boven de wielen. Vanwege de rechte lijn tussen de schouders

en de uoeien van de berijder heeft de ligfiets een verminderde luchtweerstand en

een betere krachtzetpositie. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de ligfiets een

succes is.

In deze tweede periode in de ontwikkelingsgeschiedenis van de fiets groeide het

gebruik gestaag. Gedurende de eerste tientallen jaren bedroeg de prijs van een

iiets t0 tot 12 maal het gemiddelde arbeidersweeHoon. Particuliere bezitters

behoorden tot de hogere (midden-) klasse. Omstneeks 1895 begon de prijs van

fietsen te dalen. De import van goedkope massa-geproduceerde Amerikaanse en

Britse fietsen dreef ook de prijs van Nederlandse fietsen omlaag. Door de hogere

lonen na WO I kwam de fiets binnen bereik van "de gewone man". In 1897 had

1 op de 140 Nederlanden een fiets, in 1900 1 op 45, in 1911 1 op 10, en vlak

n*. WO II 2 op de 5 Nederlanders. In de jaren tachtig waren er 11 lot 12

miljoen fietsen inhet land. In Nederland worden jaarlijls bijna 1 miljoen fietsen

verkocht.
Vanaf de jaren zeventig wordt de fiets aangeprezen als oplossing voor de energle-

en milieucrisis en de óngestie in de steden. Voor een deel van de bevolking is

de fiets uitdrukking van autonomie, gezondheid en mensvrienddke techniek.

De groei was mogelijk door de opbouw van infrastnrctuur, met name op initiatief

r*-d" Algemene-Nederlandse Wlekijden Bond (AI.{WB). De populariteit van de

rijwielsport leidde in 1883 tot de oprichting van deze bond'
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In 1885 stelde de ANWB bondsrijwielherstellers aan, die oorspronkelijk meestal

smeden watren. Vanaf 1898 werden bondshulpkisten geplaatst in hotels en cafés.

Deze kisten bevatten gereedschap en verbandmiddelen. Door het toenemende

aantal rijwielherstellers werden deze hulpkisten na verloop van tijd minder

noodzakelijk.
Rond 1900 werd onder impuls van de ANWB begoruren met de aanleg van fiets-

paden. Uit bezorgdheid om de veiligheid van de kinderen, en met de wens om

betere verbindingen tot stand te brengen met naburige dorpen en steden, werden

regionale fietspadenverenigingen opgericht.
De grote uitbreiding van het wegennet kwam pas tot stand vanaf eind jaren twintig
onder het Rijlswegenplan (zie paragraaf 3.3.2r. Voor de verkeersveiligheid werd

toen besloten het gemotoriseerd verkeer en de fietsers in veel gevallen te scheiden

door de aanleg van aparte fietspaden langs autowegen. De uitvoering van het

Rijkswegenrplan werd bekostigd uit het Wegenfonds, dat gevuld werd door de

Rijwielbelastng (1924). Eerder al werd belasting geheven op het bezit van een

fiets (1898).

In verband met de verkeersveiligheid kunnen ook de gemeentelijke politieverorde-
ningen genoemd worden, die vanaf 1869 werden afgekondigd voor wielrijders.
Ir-1967 

^jrr 
in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RW) een aantal

eisen vastgelegd waaraan de fiets moet voldoen, zoals uitnrsting met verlichting,
reflectoren en het gebruik van fietspaden waar mogelijk.
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Hoofdstuk 2

De motor'- en bromfiets

2.1 Periodisering

De ontwikl:elingsgeschiedenis van de motorfiets kan worden verdeeld in drie

periodes. lla een periode van experimentatie die werd afgesloten met de

motorfiets van De Dion Bouton als basisontwerp, volgde een periode van

diversificatie. Er werden motorfietsen ontwitfteld met diverse frametypes en

motorinhouden. In de derde periode is de motorfiets uitgegfoeid tot een

gebruilsvrie delijk vervoersmiddel.

De period* zijn aldus:
f ) Experimentêtiê (1866-1895) ;

2) Diversificatie (1895-1950) ;

3) De motorfiets als massa-artikel (1950-nu).

Dit hoofdstuk bestaat uit een overzichtsparagraaf en een patagraaf over variatie.

Een aparte paragraaf over selectie ontbreelÍ in dit hoofdstuk, omdat de motorfiets

zich qua ittftastructuur en overheidsregUlering analoog aan de auto heeft

ontwikkeld. Klantconcepten zijn meegenomen in het algemene overzicht.

2. 1 . 1 Exp eirimentatie en stabilisertng ( I 866' 1 I 95)

De motorfiiets en de auto zijn twee resultaten van een gemeenschappelijke

ontwikkeling, namelijk van het zoeken naar een geschikte carrosserie voor een

verbrandinglsmotor. In 1866 monteerde Daimler een door hem ontworpen motor

op een loopfiets. De meeste grondelementen waar de motorfiets tegenwoordig nog

uit is opgelbouwd waren er al op te vinden: een frame met twee wielen, een

Ínotor, koprpeling, versnelling (door middel van een leren riem die met een

spanrol over verschillende poelies kon worden geleid), een kabelrem op het

achterwiel en een knaldemper. Het voorwiel werd gestuurd met een stuurstang.

De motorfi.ets werd verder ontwikkeld met de fiets als uitgangspunt. In 1895 werd

de 'high speed' motor van De Dion Bouton gerntroduceerd. Dezn motor was

geschikt oÍrr op het (verstevigde) frame van een fiets gemonteerd te worden en zou

algemeen toegepast gaan worden.
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Over de keus van het frame was minder overeenstemming. Door de motor onder

in het frame te plaatsen werd een zo goed mogelijke wegligging verkregen, maar

desondanks was de motorfiets moeilijk te berijden. Omdat veel potentiële kopers

het rijden op een tweewieler niet onder de knie hadden of het weggedrag van de

machine niet vertrouwden werden door De Dion Bouton behalve motorfietsen ook

gemotoriseerde tricycles, quadricycles erL zg. voiturettes gebouwd. De motor kon

iierbij tussen de wielen wórden geplaatst, waardoor een goede gewichtsverdeling

werd tereikt. Tricycles en quadricycles (waaronder ook het eerste motorvoertuig

van Benz: de Vélo) waren gebaseerd op het lichte buizenframe van de fiets.

Voiturettes \ilaren lichte en goedkope voertuigen met afmetingen van 1,5 x 1- m,

ontworpen om te 
"orrco*t"tt 

meide gewone auto's die gfoot, zwaaÍ en duur

waren.
Ondanks de concurrentie van de andere vervoersmiddelen verwierf de motorfiets

met 'high speed' motor en venwaard tweewielerframe zich een stabiele plek.

De eerste gebnriken van motorfietsen waren veelal notabelen zoals advocaten,

notarissen en artsen, en verder vertegenwoordigers en rijwielhandelaten. Zii

kozen voor de motorfiets omdat deze goedkoper was dan de auto. Na verloop van

tijd werden auto's minder duur en maakten veel van de eerste gebruikers de

oïentap naar dit meer comfortabele vervoersmiddel. De avonturiers onder de

gebruikers hielden vast aan de motorfiets, waarin zij vaak een middel za$en om

kracht, moed en beheersing te tonen. Net als de fiets en de auto in hun eerste

jaren was de motorfiets een machomachine. In tegenstelling tot de andere-twee

heeft de motorfiets dit imago altijd behouden. Eén van de oorzaken daarvan is dat

ongelukken met motorfietsen veel voorkomen.
WeOstrilaen speelden een voorname rol bij de ontwikkeling van de motorfiets- De

technológie werd hier getest voordat zij ingevoerd werd op de commerciële

modellen.

2. 1.2 Divenificatie (1 895-1 950)

Na de algemene invoering van de 'high speed' motor als krachtbron vond er nog

volop divenificatie phaG, zowel wat betreft motorinhoud als frametypes. 7n

*urd it 1903 gerntroduceerd, en verder waren er driewielers met een zetel die

vór de bestgurder was geplaatst (e.enzg.'voorspanwagen'), tandem-motorfietsen

en motorfietsen met een aanhange. voor passagiers. De driewieler-motorfiets komt

tegenwoordig in de wereldsteden nog vaak voor als taxi.
l"- tqfS ^g a" Autoped het licht: een tweewieler met voorwielaandrijving,

waarbij Oe Ëri3aer op èetr plank tussen de wielen moest staan. De Autoped werd

gestuurd met een stuurstang, waaÍmee tegelijkertijd de koppeling en de rem

íerden bediend. Van deze motorfiets werd later de scooter afgeleid.
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De jaren tvrintig vertoonden een diversificatie van cylinderinhouden: er werden

zeer lichte maar ook steeds zwaardere motoren ontwikkeld. Voor de lichte

motoren o:ntstond een toenemende interesse bij vrouwen' die kozen voor

beschikbaar: komende gema}ftelijk te bedienen en te onderhouden modellen met

een lage i:nstap-frame. Tijdens de depressie van de jaren dertig gingen de

voorkeuren van de klanten uit naar zeer lichte motoren met Heine cylinderinhoud-

Op deze manier werd weinig wegenbelasting betaald en zuinig gereden.

In de Verenigde Staten groeide de motorfiets in deze periode reeds uit tot een

veelgebrui}:t vervoersmiáaet. Net als bij de auto gingen de stuksprijzen van

motórfietsen omlaag door de invoering van massaprodu*Íie (bij de Duitse

motorfietsenfabriek NSU was dat in t927 het geval). In Nederland waren er in

1928 25.0C10 motorfietsen.

2.1.3 De motorftets als nassa'artikel (1950'nu)

Na de Tweede Wereldoorlog klvam de motor op als goedkope auto om mee naar

het werk te gaan. In de loop van de vijftiger jaren kwam er groeiende concun'_en-

tie van de goedkopere bromfiets en de duurdere maar comfortabelere auto. De

auto stond bovendien symbool voor toenemende welvaart. Op motorrijders werd

neergekeken als vies en behorend tot lagere klassen.

Medé daar<rm werd de scooter populair: een motorfiets met kleine wieltjes en een

carrosserie. Op de scooter werd ji niet vuil, zrdtat dit vervoermiddel een relatief

grote aantn*ftingskracht uitoefende op vrouwen. De scooter was slechts korte tijd
poput"ir. IIet hoogtepunt lag rcnd 1962, toen er 70.000 scooters rondreden in

Nederland. Ruim 10 jaar later waren dat er nog maar 5000.

De eerste lbromfietsen waÍen fietsen met een hulpmotortje. Voor de doelgroep

jongeren virn 16 of ouder die redelijk verdienden en een vlotte machine onder zich

íitáetthebben kwamen vanaf eind jaren veertig speciaal ontwilJcelde bromfietsen

op de markt, die steeds meer de kenmerken van de klassieke motorfiets

oiu-*uo. Een typisch kenmerk van deze bromfietsen is de 'buddy seat' (lan8

zadel voor twee personen).
Omdat de bromfiets in de vijftiger jaren ook wat de te behalen snelheid betreft

steeds meer ging lijken op de motorfiets, werd in 1956 een wettelijk bepaalde

snelheidstrcperking van de brcmfiets ingevoerd. Bromfietsers die deze bepaling

wilden ontlopen kozen voor een moderne venfe van het rijwiel met hulpmotor:

de snorfiets.
De bromfirrts was zeer populair. Waren er in 1951 nog slechts 150.000, in 1970

werd met 2l miljoen brommers het toppunt bereikt. Daarna liep het bromfietspark

terug tot 5t00.000 in 1988.
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In de jaren zestig werden Japanse motoren gerntroduceerd. Deze maalÍen indruk

door êen relatief lage prijs, een hoog veÍmogen, en complete uitrusting met

spiegels, knipperlichienitt eetr deels gesloten ombouw, en een ele*Írische starter.

óoor vele áóesuccessen van met name Honda werd het vertrouwen van het

publiek gewelÍ.
boor deze motorfietsen werd het grote publiek aangesproken. Voor de acceptatie

van de motorfiets als massa-artikel bleek de onderhoudswije cardanas een

belangrijke toepassing, evenals de gemakke$k te bedienen elektrische starter.

Vooráe nieuwó gebriiken werd dJmotorfiets een recreatief vervoersmiddel. Dit

werd weerspiegeld in kleurige en moderne vormgeving, en in een diversificatie

van het motorfietsaanbod. Naast de all-rcwrder van voorheen kwam het

sportmodel op de marlÍ (zoals gebruikt in wegraces), zware luxueuze toerfietsen

met een gfoot vennogen 
"tt 

n"ól koffemrimte, 'off the road' crossmotoren (met

een hoog stuur, noppenbanden, hoge spatborden en felle kleuren), 'choppers'

(motorei waarvan aiíe "overbodige'idelen vanaf zijn gehaald), en 'custom built'
motorfietsen (geheel verbouwde motorfietsen met hoge voorvork, lage zit, hoog

stuur en groot zadelmet rugleuning). Tenslotte kan de driewielige 'trike' genoemd

worden.

Als reaktie op de 'funbikes' werd in de jaren '80 in de ontwerpen van de

motorfiets teruggegrepen op fiurktionaliteit en de Hassieke ontwerpen' De

choppen ett custóm-Uuilt motorfietsetr bleven geliefd vanwege een zeker subcul-

tooei karakter. In de marketing wordt gemikt op de life-style van de nonconfor-

mist, die een motorfiets rijdt omdat hij of aj nchznlt wil zijn'

De piek van de motorverkopen in Nederland lag in 1955. Het aantal motorfietsen

keni een verloop met piekei in de jaren '50 en '70 (honderdduizend exemplaren)

en dalen in de jaren '60 en '80. Er is nu weer een opgaande trend in de verkopen,

en in 1988 waren er 135.000 motorfietsen op de weg.

2.2 Yariafle

De in dern paragraaf beschreven deelsystemen van de motorfiets zijn, de

aandrijving (àotor en krachtoverbrenging) en het frame. Andere cruciale

deelsysterien zijn de wielen, de banden, en de reÍnmen. De ontwilÍ<eling van de

deelsystemen loopt over het algemeen parallel met de ontwil:keling bij de auto (zie

daarom ook paragraaf 3.2).
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Motor
De huidige motoren bij tweewielers zijn afgeleid van de 'high speed' motor van

De Dion Bouton uit 1895. Deze motor was licht van gewicht met een relatief

hoog vermogen en was dus zeer geschikt voor montage op een fietsframe.

Bij áe huiclige motorfietsen varieert de cylinderinlroud van minder dan 50cc

(bromfiets) tot -o. dan 1250cc bij de zwaarste luxe- en politiemotoren. Bij de

gebruiksmo,toren worrden motoren met cylinderinhoud tot 250cc als gewone en

250-750cc als zwaardere motoren ingeschaald.

De gewone motor heeft een één-cylindermotor, meestal recht- of schuinstaand,

ro*i ligg.nd. Dit kan zowel een viertakt- als een tweetaktmotor zijn' De

meerderheirí van de gewone motoÍen heeft een tweetaktmotor, want die is
goedkoper en lichter; de viertakt is vooral te vinden op sportmodellen' 

-Het
áotorUiot .wordt gecompleteerd met de luchtinlaat, de carburateur en de uitlaat.

De zwaardr:re motoren hebben vaak meer cylinders. Als er twee cylinden zijn

gaat het bij Amerikaarue modellen vaak om V-motoren, en bij Europese lefen
óm dwars- in het frame geplaatste boxermotoren (een type motor waarbij de

cylinders hprizontaal in lijn tegenwer elkaar zijn geplaatst) of staande 'twins'. Bii

eón viercylindermotor stónden de cylinders vroeger in lijn (dubbele boxer), later

in het viêfkant, en tegenwoordig weer in lijn, maar dan dwars in het frame'

Luchtkoelirrg is algemJen, maarbij zwaardere motorenkomt vaak vloeistofkoeling

voor (waêr of olie).
De motoren waren vroeger vaak voorzien van een vliegwiel om 7E soepel te laten

draaien.

Voor de start werd tot de jaren zestig gebruik gemaakt van de kickstarter, een

hendel die:met de voet aangetrapt moet worden. Sinds de introductie door Honda

bestaat de rnogelijlcheid de elektrische starter te gebruiken: een knop op het stuur

waaÍmee dre motor aan het lopen wordt gebracht. De kickstarter wordt nog vaak

als noodstart gebruikt, als de accu leeg is.

Een motorfiets met alternatieve aandrijving was de elektrische fiets, die in
Nederland |nl932op de marlÍ gebracht werd door Simplex in samenwerking met
philips. In de jaren tachtig werden elektrische fietsen opnieuw van stal gehaald,

nu in verbtmd met de milieuvennriling.

Krachtoverbrenging
De krachtc,rnerUrenging van de motor op het achterwiel vond tot de jaren 1910

plaats met een slippende aandrijfriem. Daarna vond kettingaandrijving algemeen

ingang, in combinitie met vennellingen en koppeling- Op zwaardere motoren is

soms 
-cardanasoverbrenging te vinden (vanaf 1900 toegepast in auto's en

vervolgens ook op motorfietsen), die weinig onderhoud vergt en bestand is tegen

weersinvloeden. De cardanasaandrijving bestaat uit vennellingsbak, kruiskoppe-
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ling, as en eindreductie (de haalse overbrenging op het kroonwiel dat aan het

achterwiel is gemonteerd). Kettingaandrijving vergt minder produktiekosten dan

de vrij complexe cardanasaandrijving. De motorgebruiker hoefde minder onder-

houd ie plegen door de toepassing van de oliebadkettingkast in de twintiger jaren,

waarin de ketting vanzelf gesmeerd blijft.
Zowelbij kettingaandrijving als cardanasaandrijving wordt gebruik gemaakt van

een meervoudigó natte platenkoppeling. Er nin meestal 3 tot 5 met de voet

bediende vennellingen, hoewel in de jaren vijftig ook op motorfietsen de

automatische koppeling werd ingevoerd.

Fratne
Het frame van het gemotoriseerde rijwiel is opgebouwd uit buizen en/of geperste

staalplaat. De ombouw is open of gesloten. De motorfiets met kleine wieltjes en

een gesloten ombouw staat bekend als scooter.
Met ingang van de jaren twintig werden fietsen voorzien van hulpmotoren oP ver-

scfriUeiAe-plaatseni op de voornaaf, de achternaaf, naast het achterwiel, voor de

trapas, ottà* de trapas, op de voorvork boven het voorwiel, of net als de

-oto.fi"t" in de framevierhoek. Bij de bromfietsen hebben pedalen met een

kettingaandrijving op het achterwiel zich als element van de fiets gehandhaafd-

Voor-het comfort èn de wegligging was de ontwilkeling van goede vering

belangrijk. De eerste vering is de luchtband, de schokbreker de volgende. Er zijn

uiteenlopende veringsmechanismes geweest, zoals schommelarmvering en

veereleàenten. In t920 werd oliedrukvering ingevoerd, met een zuiger op

oliednrk die een scharnierende vork met de wielnaaf verbindt. In de vijftiger jaren

werd plunjervering (met oliedruk) toegepast op het achterwiel, en op het voorwiel

algemeen de telescoopvoorvork. In de jaren tachtig werden de achterveerele-

menten vervangen door een enkel veerbeen in het achterframe.



Innova werkdocument, 17

Hoofdstuk 3

De auto2

3.1. Periodisering

Bij het maken van een periodisering voor de ontwillkelingsgeschiedenis van de

auto moet er rekening mee worden gehouden dat er verschillende trajecten zijn
doorlopen in de VS en in Europa. De eerste ontwilkelingen aan de auto vonden

tot ongeverr 1906 plaats in Europa. Het basisontwe{p van de auto is ontstaan in
Europá (Pemhard, 1895). Daarna,verplaatste het toneel zich meer en meer naar de

VS. De produktietechnieken van Ford hebben de auto tot een massa-artikel

gemaakt (f-Ford, vanaf 1913). De T-Ford domineerde vijftien jaar; daarna

ontwilJcelde zich een waag van het publiek naar grot€r comfort en bedienings-

gemak, die beantwoord werd door General Motors. Het nieuwe basisontwerp

werd gedefinieerd als de 'living room on wheels', oftewel in de Nederlandse

volksmond. de 'Amerikaanse slee'. Hier is sprake van een typisch Amerikaanse

ontwilJ<eli:ng, mÍrar aatgenen in 1955 bijna 80Vo van de nieuwe autoregistraties

plaatsvonden in de VS was de Amerikaanse ontwil:keling destijds ook de wereld-

standaard.
In Europa was inmiddels echter een ander traject tngez.et:. de ontwikkeling van

kleinere auto's, in verband met benzine-belasting en economische depressie. De

exponent van deze ontwikkeling was de Volkswagen Kever. Toen in de jaren

utjftig een internationale marlÍ begon te ontstaan err de Europese (en Japanse)

kleine auto's geïmporteerd werden in de VS kwamen de Amerikaanse autofabri-
kanten onder grote dnrk te staan. Dit leidde tot 'downsizing' van de Amerikaanse

modellen en het ontwerp van Heinere auto's of compacts. Wereldwijd werd de

trend naar compacts gestimuleerd door de energie- en milieuctisis, hoewel eind
jaren tachtig auto's in Europa gemiddeld weer zwaarder werden door grotere

motorinhotrden en veiligheidsvoorzieningen.

De periodisering rtet er dus als volgt uit:
1) Experimentatie en diversiteit (1886-19 13) ;

2\ De auto, wordt een massaprodukt (1913-1930);

3) De Amerikaanse 'living room on wheels (1930-1960);

4) Downsizing en compacts (1960-nu).

2 Bil het sclr4;ven van dit hoofdst* is gebru* geflraakt vrn veb brmaen. Een b{izmdere vernrelding verdient eóter het

wert van Vinceot van der Vinae (1992).
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3. 1. 1 Expeimentatie en diveniteit (1890-1 91 3)

De auto, als de verwezenlijking van de zelfbewegende \ilagen' is begonnen ull *
koets waarop een krachtbron werd gebouwd. Er werden diverse typen aandrijving

ontwillceld. In 1886 kwam de eerste auto met verbrandingsmotor op de weg, in

1890 gevolgd door de elektrische auto omdat toen redelijk goede a@u's waren

ontwil:keld- Met de introdustie van de instant-stoomketel werden ook goed

functionerende stoomauto's aangeboden. Rond 1900 reden er hybride-auto's rond

met elektrische aandrijving en vJrbrandingsmotor. De aandrijvingen werdenuitge-

probeerd op divene èarrosserieen, waarbij de plaats van de motor uiteenliep'

Andere problemen \ilaar een oplossing voor gevonden moest worden waren de

wijze van krachtoverbrenging naar de wielen, de besturing en de remmen'

Omstreels de eeuwwist"littg ías er de keus tussen overbrenging met riemen en

overbrenging met kettingen (Ot was merkgebonden). Na 1900 vond een

verschuiiinjplaats naar c-ardanoverbrenging. Om de aandrijfkracht te verlogen

grng de g.*ot" aandacht uit naar verbetering van de motoren, zoals bijvoorbeeld

á. Uoting. Andere problemen die overwonnen moesten worden waren de veelvul-

dig optredende u"èt- "t asbreuken, en de haperende of slecht functionerende

reÍnmen. Een andere belangrijke innovatie op het gebied van de vering en de

snelheid tn dez.e periode was de introductie van de luchtband.

Het variatie- en selectieproces mondde uit in de algemene aanvaarding van de

verbrandingsmotorop bJneine, voorin de vierwielige auto geplaatst, in combinatie

met cardanoverbrenging op de achteras, versnellingen, en een stuurwiel aan de

linkerkant. Deze elementen werrden samengebracht in een basisontwerp waarvan

de Pantrard uit 1895 als exemplar genomen kan worden.

Een doorslaggevende rol bij het aantonen van de superioriteit van het basisont-

werp wÍls weggelegd voor de vele snelheicls- en betrouwbaarheidsraces. Deze

race-s werden gèttoua"t om de technisóe ontwi*Í<eling van de auto's te bevorde-

ren en de merken aan te pdzen. In races zijn vele vindingen uitgeprobeetd_d"

later standaard in auto's *"áer toegepast, zoals vierwielremmen, lichte metalen,

brandstofinspuiting en stroomlijn.

In Nederland werden auto's geïmporteerd vanaf 1896. De eerste autogebruikers

waren veelal sportenthousiastelingen die de techniek wilden bedwingen,

vergelijkbaar .Jt 
""o 

nriter die zijn of haar paard tot maximale prestaties wil

treigen. Het privé-vervoersmiddel auto werd symbool en middel van vrijheid,

ottaff,ut*.tiilÍreid en gemak. Omdat auto's uitermate duur waren werd de auto

bovendien een stahrs-symbool. Vanaf 1905 werd tourisme een belangrijke

toepassing voor de auto.
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Met het gcedkoper worden van auto's werd de auto bereikbiur voor nieuwe

groepen kopers, zoals ambtenaren, ingenieurs en juristen. De auto groeide uit zijn
rol als sportanikel en werd een representatief gebruiksgoed.

Tot de funclamentele problemen van de eerste periode hoort de maatschappelijke

inbedding. De auto vèroorzaakte met zijn lawaai, stank en stof veel irritatie bij

overige weggebruikers en omwonenden. Op het platteland kwam daar nog de

dimensie bij dat de automobilisten stadslui waren die de nrst kwamen verstoren,

de weg veroverden op de paard en wagen en het vee verschrilÍen. Regelmatig

kwam-het lot spontane protesten. De overheid werd gedwongen maatregelen te

nemen, zoirls het instellen van snelheidslimieten en een rijvergunning, en de

verplichtiry; tot het voeren van nuÍnmerborden-
Anàere aspecten van overheidsregulering waren de invoering van autobelastingen

in 1909 et n" WO I (belasting op luxe-producten), het Rij*swegenplan vanl927
dat voorzag;in verbetering van het wegennet in het hele land, en de instelling van

de Wegwijrzercommissie in 1923. 7-owelbij de aanleg van wegen, de bewegwij-

zeing, ai net opzetten van een infrastructuur voor benzine en serviceverlening

was het de ANWB die het voortouw nam en de overheid aawntte tot grotere

aktiviteit.

3.1.2 Het massaprodukt auto (1913'1930)

Vanaf 1900 werd door Amerikaanse autoproducenten seriefabrikage ingevoerd.

Hierbij sErlden standaardisatie en aanlevering een belangrijke rol. Terwijl
Europese frrbrikanten er prat op gingen alle onderdelen van hun auto zelf te maken

begon FonÍ in 1908 met de fabrikage van T-Ford onderdelen (magneten en

startmotoren) aan de lopende band. IÍl 1913 werd de hele auto aan de band

gemaakt. De T-Ford was bedoeld als een goedkoop, duurzaam en betrouwbaar

vervoersmiddel. Door de massaproductie trkte het om de prijs van de auto tot

voor gewone arbeiders en boeren betaalbare hoogte te laten dalen. In de VS werd

de auto met name populair bij boeren in het bevolkte midden en westen. Als

gevolg van de grote vraag naar voertuigen in de oorlog zijn bijna alle fabrikanten

in de VS in 1918 overgegaanop serie- of lopendebandfabrikage. InEuropabegon
massafabril<age in 1922 bii Citroën.

Hoewel al rond de eeuwwisseling gepleit werd voor nieuwe, goedkopere auto's
(waarbij hcnpvol werd verweTnn rraar de massaproduktie van de fiets) bleef de

auto in-Europa tot de jaren '30 een luxeprodukt. Het zucces van de T-Ford in de

VS welÍe de verwachting dat ook in Europa de auto een massa-artikel zou

worden. Dirt duurde echter tot na de oorlog. De grootste verwachting werd gewel:t

door nationaal-socialistische staat onder leiding van Hitler. Ruim 366 duizend
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deelnemers aan een spaarplan voor een eigen Volkswagen werden bedrogen omdat

met het ingelegde geld vanaf 1940 militaire voertuigen werden gebouwd-

Na de oorlog bleek dat de idee van massa-motorisering overeind was gebleven-

De auto werd nu uit^Crukting van een gevoel van wederopbouw, vooruitgang en

van vrijheid: de vrije consumptie van goederen. Om massamotorisering mogelijk

te maken kwam er een breed aanbod van prijsHassen. Voor elke inkomensgroep

was er een auto. Om de afzefinarlÍ te garanderen werden gebruikers aangespoord

steeds de nieuwste modellen te willen vanwege verbeterde prestaties en

exclusiviteit. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit in eente instantie geldt voor

degenen die een autó nieuw kopen; de tweede handsmarkt is groter dan de marlÍ
voor nieuwe auto's.

In Nederland werd de auto pas in de jaren zestig een massa-artikel. Veertig jaar

nadat de eerste auto in Nedèrland werd ingevoerd reden er 100.000 auto's rond.

Ondanls de economische crises en WO I was de groei van het autopark constant.

In de jaren '30 vond echter een relatieve daling plaats omdat de bevoftingsdicht-

heid in de jaren dertig sterker steeg dan het autobezit. Na de oorlog groeide het

autopark gelijkmatig ón snel. Rond 1950 waren er 140.000 auto's, tn 1970 2'4

miljoen, en in 1991 5,2 miljoen.

3.1.3 De hnertkaanse 'living noorn on wheels' (1930-1960)

De derde periode, die grotendeels is overgeslagen door de Eurolrse en Japanse

producenten, wordtgekenmerktdoorgrotercomfort (ruimte, verwanning, ventila-

iie, soepele rij-eigenschappen) en bedieningsgemak (automatische transmissie,

elektrisch bediende ramen). De technische innovatie die deze nieuwe klantconcep

ten opriep was het gesloten carrosserie (1910). Belangrijk was ook de toepassing

u* áe electrische sta.ter, die de moeizame en gevaarlijke handstart overbodig

maakÍe. Het basisontwerp werd gecompleteerd door de vooringeplaatste

watergekoelde V-8 motor en vanaf 1939 automatische transmissie.

De 'living room on wheels' onderging incrementele veranderingen, waarb.ij er

toenemend nadruk werd gelegd op stijl (zoals staartvinnen en chrcom) en

afmetingen. Het brandstofverbruik vaa de auto's nam sterk toe, evenals de

onveiliglreid (te zachte vering, gevaarlijk uitstekende assecoires, lange remweg).

Hierdoor kwam de Amerikaanse auto-industrie bloot te staan aan kritiek, hetgeen

leidde tot diverse veiligheidsverhogende irurovaties (zoals de veiligheidsgordel en

de gedeelde stuurkolom).

Een groeiende niche-markt zowel in de VS als in Europa (in de VS langer) is die

voor vierwielaangedreven off road voerfirigen in luxe uiWoeringen en met grote

vermogens. Het ájn afstammelingen van de militaire Jeep en diens opvolgerLand
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Rover die gedacht wa.s voor gebruik door boeren, de politie en voor internationale

expedities.

3.1.4 Dow,tsizing en cornpacts (1960'nu)

In Europa trad de markt zich al in de depressiejaren gedeeld in luxe-auto's aan de

ene kant en kleine auto's aan de andere. Naar de laatste ontstond een groeiende

vraag naar vanwege de kosten van benzine, belastingen (zoals de Nederlandse

benzine-belasting 1an 1931) en aanschaf. Heuristieken voor de Europese

fabrikanten waren daarom al vroeg zuinigheid en hoge prestaties bij beperkte

veÍrnogens.
In Japà w:s door een agressief marlÍbeleid, snelle technische aanpassing en een

groti arbeidsproduktiviteit ("lean productionu) de produktie van auto's snel

lestegen. Ook de Japanse auto's waren in het algemeen kleiner dan de Ameri-

kaanse.
Het basisor$werp van de Heine auto was de Vollswagen Kever, die een enoÍïn

succes werd (met 21 miljoen geproduceerde exemplaren de meest gebouwde auto

aller tijden). De Japanse autofabrikant Toyota begon haar ontwikkelingswerk aan

personenauto's met een imitatie van de Kever.

Door toenemend prijsbewustzijn bij de klanten, kritiek op de onveiligheid van de

grote sleeën uit 
-Detroit 

en demografische veranderingen (zoals toenemende

deetname van vrouwen aan het arbeidsproces en grcei van het aantal tweede en

derde auto's in gezinnen) grceide in de VS in de jaren zestig de vraag naar kleine

auto's. Deze werden geimporteerd uit Eurcpa en Japan. Ook hier was de

Volkswagern Kever een doorslaand succes. De Amerikaanse fabrikanten richtten

zich daarorn op 'downsizng' (verkleining door incrementele wijzigingen in het

ontwe{p), en tenslotte op nieuwe ontwerpen van kleine auto's, de zg. 'compact

cars'. Kenrnerkend voor compacts zijn voorwielaandrijving en vaak een dwarsge-

plaatste motor, hoewel de Kever een achteringeplaatste motor op de achteras had.

Aan het ontwerp van de Kever is dus niet vastgehouden.

Behalve dat compacts de martÍ gingen beheersen ontstond een niche van Heine

stadsauto's zoals de Fiat 500. De stadsauto's werden ontwoq)eÍl als antwoord op

de sterk grrceiende verteersdichtheid in de steden in de jaren vijftig. Deze niche

staat de à4ptopen jaren opnieuw volop in de belangstelling, vaak in combinatie

met ele*Írische aandrijving.

Sinds de jaren '70 wordt de auto meer en meer met negatieve zaken in verband

gebracht: rile oliecrisis, verkeersslachtoffers, teveel wegen, lawaai,- {19s en

protesten. ,In Nederland werden de problemen rond de auto op overheidsnivo
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onder andere aan de orde gesteld in het Tweede Stnrctuurschema Verkeer en

Vervoer (1990). De status van de auto vermindert door het verlies van exclusivi-

teit, aangezien de lage inkomens de auto als statussymbool hebben overgenomen.

De autofórikanten beantwoorden deze ontwikkelingen door zich te concentreren

op geavanceerdheid als verkoopargument: ze proberen {e problemen op te lossen

door te werken aan met hoogstaanae techniek, zoals electronica en alternatieve

aandrijvingssystemen. Een oorzaak voor de opkomst v11de auto-electronica is dat

etectrónisChe onderdelen steeds kleiner en goedkoper zijn geworden, waardoor het

haalbaar wordt ze in auto's toe te passen. Toepassingen van autoelectronica zijn

bijvoorbeeld autonavigatiesystemen en het antibloklreersysteem' Verder is met

electronica de samensteling van het brandstofmengsel bij de inspuiting zeer

nauwkeurig te regelen. Dít maakt de toepassing van de milieuvriendelijke

driewegkatalysator mogelijk.

Ook in verband met het milieu wordt 'design for recycling geproPageerd' De

aandacht voor brandstofverbruik en emissies is in het ontwerp van auto's terug te

vinden bij de aerodynamische vormen en het gebruik van lichte materialen.

Desondanks worden auto's gemiddeld weer zwaarder en minder ntnig' Veiltg-

heidsvoorzieningen, zwaardère motoren en grotere afmetingen van de auto's zijn

hier debet aan.

3.2 Variatie

De auto wordt in dezn patagraaf uiteengelegd in de deelsystemen aandrijving
(verschillende alternatieve motoren en de óveórenging naar de wielen), voertuig-

àynatttica (zoals carrosserie en wielen), interfaces (zoals autonavigatiesystemen)

en overige onderdelen (zoals verlichting en veiligheidsriem).

3.2.1 Aanilnjving

Verbrandingstnotor
Al in de L7e eeuw werden veÓrandingsmotoren ontwikkeld. In 1859 ontwierp

I-enoir in België een van een stoommachine afgeleide gasmotor met electrische

ontsteking. Nót ats andere gasmotoren werkte deze motor zonder voorcompressie,

waardooihet vermog"tt gátitg was en het toerental laag. Bovendien werd gas

toegevoerd, waardooi de gasÀvoerleiding een kritisch onderdeel van de motor

was.
otto en Langen in Duitsland voerden een aantal grondige verbeteringen door aan

de bestaandé gasmotoÍeÍI, zoals het gebnrik van voorcompressie' Samen met

Daimler en Maybach onderzochten ze tlet verbrandingsproces van een lucht-
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brandstofmrmgsel. Ze ontdekten dat de juiste samenstelling van het mengsel

cruciaal is. Motoren waarbij een lucht-brandstofmengsel verbrand wordt worden

ottomotoren genoemd.

Vierclag Ottomotor
In 1876 resulteren de ondenoeken in de vienlag ottomotor. Door diens grote

veÍmogen per gewichtseenheid kon deze motor ontwikkeld worden tot de supe-

rieure variartie.
Eén cylindrr is voldoende om de krukas draaiend te houden, maar met meerdere

cy[nders isi meer veÍmogen en een soepelere werking te-bereiken, zodat in de

vtryende decennia motoren werden ontwikkeld met 2, 3, 4, 6, 8 enzovoorts

cytáders. l3en belangrdke motor was de watergekoelde V-8, met 8 cylinden in

V-vorm geplaatst.
Meer U"Í,t bij minder vennogen werd bereikt door de ontwil:keling van hoge

compressiemotoren (1949). Om een aangenamer motorgeluid te krijgen werd het

toerental geleidelijk verhoogd.
Na de enágiecrisis werden de motoren kleiner met minder cylinders. Door de

ontwikkelirÉ "tt 
commerciële toepassing van computergestuurde brandstof-

inspuiting tu-uotr deze kleinere motoren tochkrachtig en me€r efficiënt. Er werden

meer Hefpen gebruikt per cylinder; een techniek uit de jaren '30 die nu verbeterd

en goedkocrp te pnrduceren was.

Orn de emÉsies van de verbrandingsmotor te verlagen werd door verscheidene

producenten ontwillkelingswerk gedaan aan de lean burn-motor. Deze maalÍ

gebruik van een overmaat lucht, waardoor een vollediger veóranding wordt

bereitC. Dirt ontwikkeling van dit type motor werd vertraagd doordat de overheden

in de tachtiger jaren kozen voor de katalysator. Vorig jaar werd de met een lean

bum-motor:toegeruste Toyota Carina op de Nederlandse markt gebracht.

Andere v e nb randíng smo t o re n
In 1895 wrrdt door Diesel een alternatieve vierslagmotor gelntroduceerd. Door

de hoge druk in de cylinderkamers van de dieselmotor is het rendement van de

motor hoge >r (laagtranAsto*erbruik). Vanwege de noodzakelijke compressor zijn

de motorem echter groot, zwaat en duur. Daardoor is hij met name in het zwate

transport en de hnábouw terecht gekomen (zie Hoofdstuk 5 over de bus). Later

drong de motor ook door in de andere vervoerssectoren vanwege het aantrekke-

lijke hoge rendement. In personenauto's groeide het marktaandeel met name na

de energiurisis (in 1991 in Nederland LïVo).

Otto en Langen werkten ook aan een motor waarbij de verbrandingscyclus

plaatsvindt irrslechts twee slagen van de zttiger. De tweeslagmotor is kleiner en

lichter dan de vierslagmotor, maar minder zuinig en kraclrtig. Daardoor is de
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motor met name toegepast bij motorfietsen en weinig toegepast in auto's' Ook

voor dieselolie zijn tweeslagmotoren ontwikkeld.

In de jaren zestig werd de gasturbine bestudeerd voor toepassingen in auto's (in

vliegtuigen *etd tti; al volop toegepast). Door de geringe acceleratie, veroorzaakt

doordai de verbranding eerst een compressor in werking moet ze-tten 
-die

vervolgens de turbine op gung brengt, werd de motor niet verder ontwikJceld.

Door iet milieuvriendeti3Èe taratctei van de gasturbine krvam hij recent weer in

beeld. Het acceleratieprobleem probeert men op te lossen door de turbine te

combineren met een elektromotor: voor lange afstanden vetrcrgÏde gasturbine de

aandrijving, voor het stop-start-werk in steden wordt de elektromotor ingescha-

keld.

In 1963 werd de Wankel- of rctatiemotor gerntroduceerd. Mazda verwierf de

licentie en bouwde evenals NSU op kleine schaal auto's met deze rnotor, meestal

sportauto's. Voordelen van de Wankelmotor zijn het Heine formaat, lage

bouwkosten, de motor is trillingsvrij en de brandstof hoeft niet van hoge kwaliteit

te zijn. Gebleken nadelen zijn, behalve constructieproblemen, echter een hoog

brandstofuerbruik en relatief hoge emissies. Recentdk past Mazda waterstof toe

als brandstof in een Wankelmotor.

Carburator/ínjectie
De carburator stelt het lucht-brandstofmengsel samen. In 1893 werd de sproeier-

carburator ontwilkeld door Maybach. Deze werd geperfectioneerd door Panhard

en I-evassor zodat het mengsel bij alle luchtsnelheden constant bleef. Een filter
voorkwam dat stofdeeltj.r á h"t mengsel en daardoor in de cylinder terechtkwa-

men. Later werd een luchtfilter toegepast.

Brandstofinspuiting heeft ten opzichte van carburatie het voordeel dat het

benzineverbruik beter gereguleerd is, er minder hinderlijke benzineneerslag is, en

de starteigenschappen Ueteiziin. Behalve in dieselmotoren wordt brandstofinspui-

ting ook in Ottomotoren toegepast (sinds 19541, met name in combinatie met

eláronische motorcontrole (voor het eerst toegepast in 1976).

S t art e n van v erb rattdíng smo to r
In de oudste auto's *erU de verbrandingsmotor gestart door aanzwengelen van de

knrkas van de motor met een slinger. Dit maakte plaats vooreen met de hand aan

te slingeren vliegwiel. Beide rnethoden waren gevaarlijk in verband met het

terugsl-aan van dà motor. Daarom werd geëxperimenteerd met aanslaan van de

motór door middel van luchtcompressie, veren en tandwielen, en een electrische

starter. Deze laatste werd in 1912 uiteindelijk standaard ingevoerd op Cadillacs

en later op wijwel alle auto's. De elelÍrische starter werkt op de accu, die tijdens

het rijden *o.dt bijgeladen met de dynamo die in de motor gemonteerd is'



Innova werkdocument, 25

Katalysator
De katalysirtor, gemonteerd vlak voor de uitlaatpijp, zr;t schaddke bestanddelen

van de uitlaatgassen om in onschaddke. Als antwoord op de verscherpte milieu-
eisen werdl n t975 de oxidatiekatalysator en in 1978 de driewegkatalysator
gerntroduceerd. De driewegkatalysator werkt niet als gelode benzine gebruikt

wordt, zodatoliemaatschappijen ongelode benzine op de marlÍ moesten brengen.

Brandstoffem
In de vei|randingsmotor werd aanvankdk petroleum verbrand. Omstreel<s 1900

ontdekten de motorfabrikanten de brandstof die in Nederland benzine ging heten.

Tot het commerciële waarde krreeg was deze vloeistof een afvalproduct van de

oliewinninlg, dat vanwege het explosiegevaar werd afgefakkeld.

Benzine corncuÍïeerde in het begin van de eeuw met benzeen (in landen met een

ontwikkeldie teerindustrie), alcohol (uit suikerbieten of koren) en generatorgas (uit

kolen, antraciet of hou$. Door deze concurrentie deden oliemaatschappijen veel

onderzoek naar de eigenschappen van benzine, waardoor geleiddk podtrktver-

beteringen werden doorgevoerd. Benzine bleek een mengsel vankoolwatentoffen
te z.rjn, waarvan de samenstelling de eigenschappen in de motor bepaalde. De

samenstelling van benzine werd gericht op minimate klop door een hoog

octaangetalt. De kwaliteit werd hoger door toegenomen kennis over kraakpro@ssen

en additiel'en. Vanaf eind jaren twintig werd Tetra-Ethyl-Lood toegevoegd, als

antiklopmiddel. Hiervan was bekend dat het grftig was, maar er was geen goed

alternatief. In de jarer zeventrg werd TEL vervangen door de esters MÏBE en

ETBE (ongelode of loodwije benzine).
Ruwere en minder vluchtige brandstoffen dan benzine lrrnnen verbrand worden

in dieselmotoren, omdat door de brandstofinspuiting geen menging met lucht

noodzakelijk is.

In 1883 bo,uwde de Fransman Delamarne-Deboutteville een wagen met samenge-

perst stadslgas als brandstof. De vinding werd gepatenteerd maar werd niet verder

ontwi*J<eldl.
In de jarenr '20 en '30 werd geëxperimenteerd met kolengas als motorbrandstof.

De methocle was het verhitten van een watertank onder de brandstofcontainer,

gevuld met turf, antraciet, kolen of hout. De waterdamp reageerde met de

gloeiende lrrandstof, waardoor kooldioxide en waterstof werd gevormd. Dit werd

na een serie voorbehandelingen naar de carburator en motor geleid. Omdat het

aanmaken een half uur duurde, het voertuig teveel brandstof mee moest

vervoeren, en de aktieradius kort was ontwilftelde deze variatie zich niet verder.

LPG, een afualproduct bij de destillatie van aardolie, werd in de vijftiger iaren
in Nederland gèrntroduceerd als motorbrandstof. De auto moest ervoor worden

uitgenrst met een gastank onder druk. Omdat de infrastnrctuur beperkt was bleef
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de auto de mogelijkheidhouden om op benzine te rijden. LPG behaalde een groot

marktaandeel (tien procent) omdat het goedkoop is.

Voor het eerst na de energiecrisis en opnieuw eind jaren tachtig nin et diverse

experimenten gedaan mei aaragas als motorbrandstof. Hierbij kon worden

voortgebouwd óp de met LPG opgedane kennis. Omdat in het voertuig grote en

"** gastanks meegevoerd moeten worden komen met name grote voertuigen

zoals bussen in aanmerking voor ombouw.

In de jaren twintig en dertig stonden de overheden van een groot aantal landen

erop dat benzine-alcohol mengsels gebnrilÍ werden voor auto's, oÍn de locale

suikerbietindustrie te ondersteunen. Volgens onderzoekbij Shell was het verbruik

van deze mengsels hoger dan van pure benzine, en sleet de motor er meer door'

In Nederland werd Oór tret Vtinisterie van Landbouw besloten dat het gebruik

van het mengsel alleen nodig was in oorlogstijd.
In diverse landen wordt ethÀol tegenwoordig gebruikt als motorbrandstof, hetzij

in pure voÍIn of gemengd meí benzine. Om ethanol-benzine mengsels in

uiteènlopende mengverhoudingente kunnengebruikenwordt eenautotype ontwik-

keld onder de naam "flexible fuel vehicle (F[ry)".

Ook methanol staat in de belangstelling als brandstof voor FFV, gemengd met

benzine. Methanol is een aggfessieve stof, waardoor er aanpassingen aan de motor

nodig zijn om het als brandstof te kunnen gebruiken. Behalve in verbrandingsmo-

toren kan methanol ook in brandstofcellen gebruikt worden.

E leldrís che aandnj ving
Elektrische aandrijving bestaat uit een elektnomotor, die energie krijgt uit een

accu. De voordelen van elektrische aandrijving (genrisarm, nrstig) konden niet op

tegen de nadelen: de elektrische auto wÍls zwaar door de accr, traz| en had een

beperlÍe aktieradius.
De eerste elekÍrische auto reed in 1890. In Europa ontstond in de volgende

decennia een kleine deelmarkt in de taxiwereld. In de Verenigde Staten behaalden

elektrische auto's een groot marlCaandeel. Redenen hiervoor njn dat de auto in

de VS met name werd toegepast in de stad. De afstanden tussen de steden waren

groot waardoor een distributiesysteem ontbrak en de wegen waren gtect{' In

Éruofoi;t werd de auto veeleer gebruikt voor toeren over de goede Napoleontische

wegen.
Delbktrische auto verloor de concurrentie met de veórandingsmotor, maar bleef

voorthstaan in een niche. 7*, werdgeproduceerd tot in de jaren dertig, en tijdens

VfO U kreeg zij tijdelijk weer een kans via de ombouw van voerttrigen. In de

jaten zestig ontstónd er hernieuwde belangstelling, in eerste instantie voor

i^gru vlrkeer (bijvoorbeeld huis aan huis bestelwerD.
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Met het beschikbaar komen van nieuwe accu's (zoals de natriumzwavelaccu, de

gesloten klodzuuraccu en de metaal-nikkelhydrideaccu) en de toegenomen

áandacht voor de luchtkwaliteit in de steden wint de elektrische auto langzaam

terrein. De meeste modellen zijn nog afgeleid van serieauto's waar de verbran-

dingsmotor met toebehoren is vervangen door een elektromotor met accu en

toebehoren, maar er zijn ook integraal ontworpen elelÍrische auto's. Daarin is de

elekÍrische aandrijving als uitgangspunt genomen om een auto te ontwerpen met

optimale eigenschippen. Vanwege het gewicht van de accu's speelt de toepassing

van lichte rnaterialen hierbij een rol, en zijn de afmetingen van de auto's klein.

In sommigl gevallen wordt de accu in een elelÍrische auto bijgeladen met_op de

auto gemórtárde zonnecellen. Een andere manier van bijladen is een boordgene-

rator-Gen l<leine verbrandingsmotor). Dan spreekt men van een hybride auto. De

elektriciteit kan ook opgewelC worden middels een brandstofcel.

Wat e rc t ofl b rands t ofce I
In 1966 rer;d de eerste experimentele auto met een brandstofcel, een technologie

uit de ruimtevaart. De auto voerde vloeibaar waterstof en vloeibaar zuurstof mee.

De reaktie van deze twee stoffen in de brandstofcel levert energie in de vorm van

elektriciteit, waarm@ een elektromotor aangedreven wordt. Deze technologie staat

erg in de belangstelling omdat de verbranding geen schaddke stoffen voort-

brengt.
Ook methanol kan gebruikt worden als brandstof in een brandstofcel.

Stoomauto
De oude sitoomwagens die voor het eerst reden in FraÍilaijk n L769 en in
Engeland jur 1785 verschilden van auto's omdat ze nret geschikt waren voor

individueel transport. Er waren meerdere mensen ndig om de wagens te

bedienen.
Bij de oude stoomwagens werd de beweging van zuigerstangen direct overge-

bracht naar de wielen. Stoomaandrijving vereiste geen koppeling doordat het

vennogen rÍirect gedoseerd kon worden met de stoomkraan. Stoomaandrijving was

betrouwbairrder dan de toenmalige verbrandingsmotoren, en de treldcacht ervan

was groot. Nadelen van de stoommachine waren dat hij heet en smerig was (de

zuigJrstary;en moeten gesmeerd en schoon gehouden worden), water èn brandstof
(kolen) aarr boord gehaald moesten worden, en door het noodzakelijke opstoken

niet direct gereden kon worden. Het veÍrnogen per kg gewicht was beper*Í, en

bovendien heerste er een algemene angst voor de ketel die onder druk stond.

Het probleem van de lange waclrttijd werd weggenomen door de uiwinding van

de instant stoom-ketel in 1889, waan'oor vloeibare brandstof gebruilÍ kon

worden. Eh werden succesvolle stoomauto's op de markt gebracht, zoals van

Stanley en Doble. De techniek werlÍe uitstekend, maar was kostbaar. De Doble
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zat inhet duurdere marktsegment, en de Stanley kostte tweemaal zo veel als een

Cadillac V8. De stoomaandrijving verloor net als de elelctrische aandrijving van

de verbrandingsmotor.
Net als elelcriiche auto's werden stoomauto's tot in de jaren dertig geproduceerd.

In de jaren zestig werd de ontwikkeling van stoomaandrijving opnieuw opgepakt.

Diverse constructeurs exerimenteerden, maar het is niet meer tot commerciële

toepassingen gekomen.

Overbrenging
De overbrenging bestaat uit koppeling, versnellingsbak, aandrijfas en wielas-sen.

Bij kleinere-"uio', zijn de móior en de vennellingsbak meestal in én blok

ondergebracht.
Rond tgOO bestonden overbrenging met riemen en overbrenging met kettingen

naast elkaar. De problemen met het weer (regen en sneeuw) werd de aanleiding

om uit te zien naar alternatieven voor de (slippende) aandrijfriem. Het werd de

ontwil:keling van de vienrersnelling kettingaandrijving, waarbij de ketting werkte

op tandwieien geplaatst op de achteras. Na 1900 werd steeds vaker gebruik

gèmaakt uan cardattoverbrenging, een techniek die al in de 19e eeuw was

Io"g.p.rt bij stoomwagens. Indejaren twintig werd door Renault de bedrijfsze-

kerder'plisse directe'-overbrenging geÍntroduceerd.

Tandwieloverbrenging werd toegepast in combinatie met leren voering,

meervoudige ptaa*oppeting (met hei nadeel dat speciale smeerolie vereist is) en

uiteinddÈ (vbor heiónt in 1905) enkelvoudige droge plaatkoppeling. Bij d9_ T-

Ford werd gebruik gemaakt van een eenvoudige gangwissel met twee versnellin-

gen die door middel van vloerpedalen werd geschakeld-

L d";arer, vijftig werden in Amerikaanse auto's automatische transmissies inge-

bouwá. De Continu Variabele Transmissie werd in 1958 uitgevonden door Van

Doorne van DAF. Na de energiecrisis werd een vijfde versnelling toegevoegd aan

de gefrapte transmissie, hetgeen het brandstofuerbnrik ten goede kwam.

In 1891 bouwden Panhard en I-evasseur de eerste auto met de motor voorin,

waardoor een betere gewichtsverdeling en rijeigenschappen werd bereikt. Peugeot

plaatste in zijn autó's de motor echter achterin, evenals Porsche (die de

Vo[<swagen Kever onturieqp). In beide gevallen drijft de motor de achteras aan.

lÍL lg34 íerd in de Citroën Traction Avant voor het eent gebruik gemaakt van

voorwielaandrijving. Sinds de jaren vijftig wordt in Heine auto's om ruimte te

winnen de motor ówarsgeplaatst, vooral bij voorwielaandrijving. Het motorblok

zorgf. dar- voor een optimale wieldruk, waardoor een goede gnp op de weg ont-

staat. Behalve voorin en achterin àjn er ook auto's waarin de motor tussen de

wielassen is geplaatst.
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De Spijker uit 1903 was het eerste model auto met vierwielaandrijving..Deze
u-atiiui"g werd verder ontwikkeld voor militair gebruik in moeilijk terrein (Jeep,

artillerietra<Íoren) en in race-auto's sinds de jaten dertig.

3.2.2 Voertaigdywmica

Canosserie en chassis
Het autocarrrosserie begon als een koets waarin door Daimler een motor was

gemonteerd. onder de aóhterste zitplaats. ziin twede auto had een frame dat als

het ware h:stond uit twee fietsen met daartussen een zitplaats en de motor (ook

onder de zitplaats). Omstneeks dezelfde tijd Benz een gemotoriseerde driewieler

met een licht buizen frame en draadspaalwielen. De vierwielers hadden het

voordeel stabieler te nin en werden de standaard.

Er ontstonden twee schàlen: de grote en zwaÍe automobielen versus de klein lichte

voiturettes, die afmetingen hadden van 1,5 m bij 1 m. Ter vergelijking: een

Banard-aut<rmobiel was-anderhalf keer zo groot. De voiturettes waren relatief

goedkoop ren daardoor populair. Na 1900 ontstond echter een tendens naar

iwaardere 'voertuigen in verUana met de meer bescherming en comfort biedende

carrosserie, die een zwaarder chassis vereiste. Een goed voorbeeld hiervoor was

de Mercedes uit 1903, die een verstevigd (licht geperst stalen) chassis had en een

lage bouw rnet laaggeplaatste motor en chassis. De carrosserie bevond zich tussen

dJwielen in plaats van erboven; het zwaartepunt krn'am hierdoor lager te liggen,

hetgeen goed was voor de wegligging.
De volgencte ontwikkeling werd gekenmerkt door het ontstaan van verschillende

automodellen doordat diváne toetsstiSten (zoals de 'tonneau' of de 'roadster') op

chassis werden geplaatst. In de oudste auto-ontwerpen zaten de passagiers nog

naar elkaar toe, nei als in sommige koetsen (vis à vis). Veel rijtuigmakers gingen

over op de bouw van autocarrosserieën.

Auto's watcn aanvankelijk open, met eventueel een leren kap. Venchillende

constructeuls wilden een Aiónte auto bouwen (met een cabine); de eerste

succesvolle poglng was van Renault in 1898. Het gesloten carrosserie stamt uit
1910 (Cadillac).

IÍL Ig34 werd het zelfdragend carrosserie gerntroduceerd door Citroën. Dit is
relatief liclrt van gewicht omdat er geen apart chassis ndig is. De romp is van

geperst en geprofileerd plaatstaal. De wielophangingen, de motor en de versnel-

lingsbak *ó.den als groepen in de rcmp geplaatst, met tussenvoegingen van

rubbe. als iisolatie tegen tittingen. Het zelfdragende carrosserie was het resultaat

van een ontwikkeling van het gestotet carrosserie via grotere Óassis (bijvoorbeeld

bij de Lan<;{a LaÍnbda ut L9221en het spaceframe (waarbij staalplaten zijn
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bevestigd onder het chassis en een veilige kooiconstructie ontstaat; dit is onder

andere toegepast bij de Chrysler Airflow uit 1934).

Voor open-auto's en auto's met kunststof carrosserie blijft een apart chassis nodig-

De wielophanging en de motor worden bevestigd aan het chassis, en het chassis

wordt met nrbber verbonden aanhet carrosserie. Voor grote modellen auto's biedt

een gescheiden opbouw prodtlktietechnische voordelen.

Vanàf rond 1910 werd meer belang gelrecht aan luchtwecrstand, waardoor meer

afstand werd genomen van het koetsmodel. De plaat achter de motor verdween,

het auto-ontwerp werd één lijn. In navolging van vliegtuigen werd in de jaren

dertig bij de onf*erpet van auto's gebruik gemaakt van aerodynamica' Dit
UernvtoeAae de ontrvèrpen wat betreft chassisontwerp, motoropstelling en de

passagier- en bagageruimte.

Vanaf de jaren '70 werd het ontwerp van de auto sterk gericht op verlaging van

het brandstofuerbruik. Om de luchtweerstand te verlagen kregen auto's rondere

vonnen, schuinere ramen en een afgeronde achterkant. Om gewicht te besparen

wordt toenemend gebruik gemaakt van hoge kwaliteit staal, aluminium,

magnesium en met fiberglas of carbon versterkt plastic.

Wíelen en wielophangíng
De eerste auto'J leken ook wat de wielen betreft op koetsen. I'fhankelijk van de

producent werden z,e voorzien van wielen met houten spaken of draadwielen.

Soms waren de voorwielen analoog aan rijtuigen kleirter dan de achterwielen,

maar door de betere wegtgging werden rond 1900 de wielen voor en achter aan

elkaar gelijk. In verband met de sttrurbaarheid werden de wielen kleiner, en om

de luchtweerstand te verminderen werden de wielen gedicht met wielkappen.

Vering door middel van bladveren werd afgekeken van koetsen. Tot de jaren '60

haddeá auto's een starre achteras met bladveren. Daarna werd gebruik gemaakt

van een gedeelde achteras. Bladveren werden vervangen door schroefueren en

hydraulische vering (telescoopvering).

Banden
IÍl 1888 werden luchtbanden toegepast voor de fiets. Tien jaar later werden ze

toegepast bij auto's als vervanging van massieve gummibanden. Luchtbanden

*u*" aanvankelijk niet meer dan een nrbberen tube gevuld met lucht. Later werd

een gevulcaniseerd nrbberen buitenband eromheen gelegd. Tot de jaren twintig

stond de binnenband onderhoge druk, daarna werden lage drukbanden gerntrodu-

ceerd, die een langere levensduur hadden. Volgende ontwilftelingen waren de

tubeless band, die àfai*rtenA is (1955), en versterking van de rubberen buiten-

band met een netwerk van stalen of kunststof draden en lagen canvas. Bij

radiaalbanden (1946) lopen de verstevigingsdraden radiaal vanuit het midden,

hetgeen een groterc stuurloraliteit ble€k te geven.
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Bestuing
ktrz' auto had een stuurstang, en dit werd de eerste tijd nagevolgd. In 1900 werd

de stuurstang vervangen door het stuurwiel. Het stuurwiel brengt via de

spoorstang rÍé voorwielen aan het draaien. In de vijftiger jaren werd stuurbekrach-

tigtng ingel'oerd.
Bij de Renirult 12 werd een bijzondere achterasconstructie toegepast: door een

combinatie van ophangnrbbers, schroefveren en een scharnierpunt sfuurden de

achterwielen een U""tj. mee. Dit wordt tegenwoordig vaker toegepast. Recent

wordt vierwielsturing ontwikkeld, waardoor kleinere draaicirkels worden bereikt

en inparkeren gemakkelijker wordt.
Vooide veiïgheid van de chauffeur werd in de jaren '60 de gedeelde stuurkolom

ontwikkeld,

Retnmen
De eente aruto's hadden handremmen met remblo$es. De toenemende rijsnel-
heden stelden steeds grotere eisen aan de remmen. Na 1.900 vond de algemene

invoering p,laats van een dubbel remsysteem: de handrem op de wielen, en een

rem op het differentieel bij kettingaandrijving respectievelijk op de cardanas.

De vierwielaangedreven Spijker uit 1903 remde op de cardanas; bij produk-

tieauto's werden reÍnmen op alle vier wielen pas in 1910 gerntroduceerd. Nog tot
in de derti6íer jaÍen maakten sommige fabrikanten auto's zonder reÍnmen op de

voorwielen,,
Nadat trommelrremmen ingevoerd waren om de remblokjes te vervangen werden

in de jaren '50 schijfremmen algemeen toegepast, evenals hydraulische remsys-

temen.
Bij hard rreÍnmen bestaat het gevaar van blokkerende rernmen wanneer de

geleverde remkracht groter is dan de wrijving met de weg. Daarom werd de

remkrachtb,egrerrzÊr ontwil:keld en in de jaren '80 het electronische anti-
blokkeringssysteem. Ook door de invoering van rembekrachtiging in de jaren '70
werd de auto een stuk veiliger.

3.2.3 Interifaces

In de jaren tachtig werden autonavigatiesystemen ontwikÍ<eld. De boordcomputer
in de auto r:ommuniceert met langs de weg geplaatste bakens of satellietbakens.

Een boordcromputer berekent aan de hand van opgegeven coórdinaten de kortste

of filevrije route en toont deze op het scherm.
Een andere toepassing van de electrronica is het autogeleidingssysteem, dat ervoor
moet zorgen dat auto's voldoende afstand houden in files en stadsverkeer.
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3. 2.4 Overige onderdelen

Rond 1900 werd de kaarslamp vervangen door carbidlampen op acetyleengas en

olielampen. Voor de binnenverlichting werd elelÍriciteit gebruikt, met een accu

als eneigiebron. Soms werden accu's ook gebruikt voor de schijnwerpers. Na de

invoering van de dynamo voor de elelÍrische startmotor lrr^1912 werd elelÍrische

buitenverlichting algemeen. De lampen werden geleidelijk verbeterd, zodat 's

nachts rijden gáakkelijker en veiliger werd. Tegenwoordig worden halogeenlam-

pen algemeen gebruikt.
Vanafáe jarentertig werden auto's op de markt gebracht met veel aandacht voor

comfort. Zo maakte-Philips al in de jaren '30 reclame voor autoradio's. Ook air-

conditioning en elektrisch bediende ramen stammen uit deze tijd. Vooral bij
Amerikaanse auto's werd uiterlijk steeds belangrijker, zoals bijvoorbeeld de in
1949 gerntroduceerde staartvinnen.
Uit het oogpunt van de veitgheid van de passagiers werd in 1911 de achteruitkijk-

spiegel statta"u.a ingwoerd, maar het duurde nog tot 1958 voor de buitenspiegel

lng*g deed. Het dnrlJcer wordende verkeer maakte dit nodig. De veiligheidsriem

wèrA ioegepast in 1951, en in de jaren zeverlf,ig za1en diverse nieuwe onderdelen

het licht, ioals de driepuntsgordel, de gelaagde voomrit, een zacht kunststof

dashboard zonder scherpe hoeken, en hoofdsteunen. In 1988 werd de "air bag"

gerntroduceerd.

3.3 Sdectie-omgeving

3. 3. I Ontwikkeling van infrastntctuur

Brandstof
De infrastnrcfuur voor benzine bestond in eerste instantie uit een net van

fietsreparatiewinkels en ijzerhandel s, waar 2-gallonblil:ken verkocht werden. Deze

blikken werden aangeleverd en gerecycled door groothandels. In Nederland

werden 10-liter en 2-liteólikken verkocht. De ANWB drceg bij tot een betere

distributie: vanaf 1909 werd de zogenaamde ANWB-benzine op de marlÍ gebracht

via bondsbenzinedepothouders en op andere plekken.
Vanaf de introductie van benzinepompen verbonden met ondergrondse stalen

opslagtanks werd het distributienet geleidelijk vervangen. Deze pompen werden

met de hand bediend en gaven afgemeten porties brandstof. Vanaf 1925 werden

ele*Írische pompen op de marlÍ gebracht, en meterpompen waannee de Hant zelf

kan bepalen hoeveel brandstof hij of zij tankt. Later gaven dergelijke meter-

pompen ook het te betalen bedrag aan.
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De tankstatiions zijn in de loop van de tijd uitgebreid met pompen voor diesel en

LPG. Waar benzine-ethanol-mengsels te krijgen zijn wordt de ethanol door de

oliemaatschappijen bij de benzine gevoegd en aan de pomp verkocht. Alle
alternatieve brandstoffen kunnen in principe verkocht worden via de tan}stations.
Voor de elektriciteits- en aardgasvoorziening bestaan al infrdstructuren waarop

bijlaad- en tankstations aangesloten kunnen worden. ElelÍrische auto's kunnen

direct uit het net gevoed worden, of uit statiorrs waaÍraan energie wordt geleverd

via zonnecellen. Een andere mogdlÍreid is het verwisselen van lege accu's voor
opgeladen a.cÊu's, zoals gebeurde rond 1900 bij elektrische taxi's in Londen. Voor
aardgas worrden speciale pompen ontwilfteld.

Wegen

Vanaf de breede helft van de vorige eeuw waren de wegen nauwelijks onder-

houden. De opkomst van de fiets en de auto veroorzaakte een behoefte aan méér

wegen en betere kwaliteit van de wegen. De grote rijkswegen wal€n verhard met

klinkers, grind of steenslag. Kleinere wegen waren onverhard. Het verkeer wierp
veel stof op, hetgeen een probleem was voor zowel weggebruikers, omwonenden

als de beheerders van de wegen. Door de grote toename van het verkeer en het

slechte wegdek was de verkeerssituatie ronduit onveilig, omdat alle typen verkeer
van dezelfde weg gebruik maakten.
Om aan de problemen tegemoet te komen had de ideale weg van de jaren twintig
een effen, lnrd, en stofvrij oppervlak, een kort tracé, overzichtelijke bochten en

knrispunten en voldoende breedte zrdrat met grote en gelijkmatige snelheden

gereden ko:n worden. Bovendien zou het gemotoriseerd verkeer en de fietsers
gescheiden moeten worden door de aanleg van aparte fietspaden langs de

autowegen.
Onder de hcede van het Rijkswegenplan van 1927 werd in de eerste vijf jaar het

bestaande \ilegennet verbeterd en bruggen gebouwd. Daarna werd het verkeersnet

drastisch uiÍgebreid. Er bleek extra aandacht ndig voor het probleem van de

fundering van de wegen, vanwege de slappe en venige ondergrond. Vanaf 1928

kwam de truw van bmggen op gang, die in veel gevallen ponten en veren gurgen

vervangen. b t932 werden traversen onderdeel van het plan.
Voor de verharding van wegen kwamen in de jaren '30 asfaltaótige bijproducten
van de olie-industrie beschikbaar, als aanvulling op Hinkers en betonplaten.

Al aan he1; begin van de eeuw werden er plannen gemaakt voor speciale

autowegen. In de VS werden ze vatnf 1914 aangelegd. In navolging van de

Italiaanse autostrada werden in Duitsland, \paar in de jaren twintig steeds meer

kritiek kwam op de stratenwirwar die tijdverlies opleverde, de ideeë:n ontwillkeld
voor de Autobahnen. In Nederland sheefden particulieren tenminste sedert 1922
naar autosnelwegen; in 1938 werden ze opgenomen in het Rijlswegenplan.
Na een viertal ongelu}:ken op één rijksweg in één week werd bij het Ministerie
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van Verkeer en Waterstaat aangedrongen op de plaatsing van vangrails langs

autosnelwegen.

S ígnalering en b ewegwíjzering
De eerste verkeersborden werden door de ANWB geplaatst vlak voor de

eeuwwisseling. Na internationale afspraken werd in 1902 en viertal waarschu-

wingsborden ontworpen. Met de Motor- en Rijwielwet van 1905 werden de eerste

rijlsverkeersborden ingevoerd. Na de herziening van de wet in 1935 kwamen er

nieuwe verkeersborden en verkeerszuilen op vluchtheuvels en verkeerslichten.

Wegwijzen waren aanvankdk van hout, maar vanwege de hoge onderhoudskos-

ten werden ze vervangen door metalen borden. Vanaf de jaren twintig werden

voor het langzame verkeer betormen 'paddestoelen' als toeristische wegwijzers

gebruilÍ.
be letten op de wegwijzers zijn vanwege de toenemende snelheden van het

verkeer groter geworden. De zichtbaarheid van de wegwijzers werd verbeterd

door het gebruik van wegwijzers met lichtreflecterende opschriften eind vijftiger
jaren, en wegwijzerborden met lichtbakken vanaf 1960. De borden werden

laaggeplaatst, in tegenstelling tot de oude wegwijzers die aan palen bevestigd

*atet. Op autosnelwegen werden borden opgehangen boven de weg. Om de

chauffeur de tijd te geven zich in te stellen op een afrit werd elke afrit voorafge-
gaan van vier voorrichtingsborden.
In de jaren tachtig werd het signaleringssysteem op autosnelwegen uitgebreid met

electronische informatieborden over files en gewenste rijsnelheden.

S ervicenetwerk: reparatiestatiorc en garages
Net als de bondshulpkisten voor fietsers znrgde de ANWB voor de aanwezigheid

van motorhulpkisten voor automobilisten en motorrijders. In deze kisten kon men

smeerolie, bougies, draad etcetera aantreffen. Na WO tr werd de automobilist

bijgestaan door de Wegenwacht, die reed met motoren met zijspan.

3.3.2 Regelgeving, beleid en positie van de overheid

De eerste maatnegelen met betrekking tot de auto waren gemeentelijke politiever-

ordeningen, waarin de maximale rijsnelheid, rijbeperkingen en het verplicht

voeren van verlichting en hoorns werd vastgelegd. Deze veroÍdeningen

venchilden vaak per gemeente. Om provinciale wegen te mogen berijden moesten

vergunningen worden verleend door Provinciale Staten, die ook wegen tot
verboden gebied konden verklaren.
Om eenvormigheid in de wetgeving te bereiken stelde minister van Waterstaat

Irly in de zomer van 1898 een lijst van voorwaarden op waar de chauffeur van
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een auto zich aan moest houden: een maximum snelheid van 20 km/u op

buitenwegen en 8 km/u in de stad, en stapvoets rijden dan wel stoppen bij het

passeren vam een paaÍd en wagen. Een jaar later werd bovendien een rijvergun-

ning verplir:ht gesteld voor personen onder de L7 iaat-

In 1899 experimenteerde de postbezorgingsdienst in Amsterdam met een aantal

elektrische áuto's, met onbevredigend resultaat. Toen in 1903 de spoorwegstaking

plaatsvond zodat de post niet vervoerd kon worden stelde een auto-imlndeur

àuto,s ter beschil&ing op de postbezorging over te nemen. Na deze directe

ervaring van het nut van de auto werd de auto ingwoerd bij de overheid. Behalve

bij de port ,Ajt er auto's in gebruik genomen bij brandweerkorpsen, gemeentelijke

diensten en. in het leger.

Wetten en reglementen
Registratie van auto's en het voeren van nummerborden werd verplicht voor de

Rijlswegen in 1898. Dit werd in de Motor en Rijwielwet van 1906 uitgebreid

tru-proiiociale wegen. De maximum snelheid werd aanvankelijk vrij gelaten ('zo

hard als de veiligheid toelaat'), maar een jaar later werd een amendement

ingediend waar gemeentebesturen een maximum snelheid konden uitvaardigen, die

in ieder geval hoger moest zijn dan 10 km/h. Ondanks vele protesten van

automobili$en werd het amendement in 1908 aangenomen.

In lg23 werd de Motor en Rijwielwet veranderd en werd de maximum snelheid

z}l<rr,th, hoewel gemeenten uitzonderingen mochten maken. In 1935 werd de wet

opnieuw uifgebreid waardoor onder andere remlichten verplicht werden.

De Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement werden in 1951 ingevoerd.

De wet regrrlt voor alle weggebruikers onder andere de voornaamste verkeersover-

tredingen en het aansprakelijlÍreidsreglement bij aanrijdingen. Het Wegenver-

keersreglernent bevat voorschriften omtnent de inriclrting, de belading en de

verlichting van voerfirigen (bijvoorbeeld het voeren van stadslicht, groot/dimlicht

en mistlichfl. ln 1966 werd tenslotte het Reglement Verkeersregels en Verkeers-

tekens ingevoerd.

Belastíngen
Tot de invoering van de Motorvoerhrigenbelasting in 1909 viel de auto onder de

belasting op mJubilair. Het bedrag hiervoor was bijna nihil. Na WO I gng de

overheià b,Casting heffen op luxe artikelen, waaronder de auto werd gerekend.

Aanleg van wegen
De bemoeienis van de overheid met de wegen volgde op een jarenlange lobby

door organisaties van automobilisten en wegenbuwers. Tot de jaren twintig legde

Oe ANWB wegen aan als de overheid het niet wilde. De wegenbouw vanaf de
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jaren twintig werd geregeld in het RijlswegenplaÍr van tgn, als uitvloeisel van

de V/egenbelastingwet van 1926. Het rijkswegenplan was het eerste plan dat

voorzag in een wegennet door het hele land. Betaling gebeurde uit het Wegen-

fonds. In1921was een Rijwielbelasting uitgeschreven om dit fonds te vullen. Een

andere belasting was de benzinebelasting uit 1931.

Met het wegenvraagstuk kwam het wegverkeer hoog op de prioriteitenlijst van de

overheid. Meer en meer werd het verkeer als een gerntegreerd geheel beschouwd.

In de jaren dertig veranderde het Wegenfonds in het Verkeersfonds: de opbrengst

van de Motorrijtuigenbelasting werd voortaan gebruikt voor het verkeer in het

algemeen, inclusief de spoorwegen.

Net als bij de aanleg van wegen was het de ANWB die het voortouw nam bij de

bewegwijzering van het wegennet. De overheid begon Pas in de jaren twintig mee

te betalen. I^ 1923 werd een Wegwijzercommissie in het leven geroepen, waar

werd besloten over ingediende aanvragen. Sinds de oorlog neemt de overheid de

gehele financiering voor haar rekening.

Congestie en milíeu
De groei van het autopark na de oorlog bracht het fileprobleem met zich mee. Dit
probleem werd allengs ernstiger, hetgeen de overheid noodzaakte tot ingrijpen.
In 1988 werden in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening bijvoorbeeld plannen

aangekondigd voor aparte rijbanen voor zakelijk verkeer en electronische

tolheffing bij de Randstad.
In 1990 werd in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer het bereik-

baarheidsprobleem aan de orde gesteld in samenhang met de door het verkeer

veroorzaakte milieuproblemen. Maatregelen die werden aangekondigd waren

onder andere de verplichting dat in 1993 alle nieuw verkochte auto's voorzien zijn
van katalysatoren, en stimulering van experimenten met schone voerttrigen in
stedelijk gebied, zoals elektrische auto's en aardgasbussen. Vanaf 1986 gaf de

Nederlandse overheid al subsidie voor de katalysator.

3.4 Samenvatting

I. Expertmentatie en diverciteit (1886-1913)

In de beginperiode werden fundamentele keuzes gemaakt op het gebied van de

aandrijving en voertuigdynamica. Voor de aandrijving bestonden stoom-,

electrische- en benzinetractie. De laatste werd de standaard door de beste

prestaties qua snelheid en afstandsbereik, heuristieken die ontleend werden aan de

vele autowedstrijden.
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Met veilige wegligging en comfort als heuristieken werden de autochassis en

carrosserie, de vering en de banden ontwikkeld. De luchtband werd algemeen

ingevoerd o,mdat deze ook nog de snelheid van de auto verhoogde. Betrouwbaar-

heid was de belangrijkste heuristiek bij de overbrenging en, in verband met de

toenemende, snelh€id, veiligheid bij de reÍnmen.
De ontwil*elingen kwamen samen in het basisontwerp de Mercedes uit 1903: een

auto met het carrosserie tussen de wielen, een benzinemotor die de achteras

aandreef en versnellingen.
In deze eerste periode werd een begin gemaakt met de maatschappelijke

inbedding, die ÉmoeilijlÍ werd door verzet vanuit de bevolking, een sterk

restrictieve overheid en ilechte infrastnrctuur (wegen, brandstofuoorziening)'

2. De auto wordt een mossaprodukt (1913'1930)

In de VS voerden autofabrikanten in navolging van Ford vanaf 1913 stan-

daardisatie ien massaprductie in, waaÍmee goedkope auto's beschikbaar kwamen

als gebruikr;middel voor een breed publiek. Het basisontwerp van deze periode is

de T-Ford: goedkoop, betrouwbaar en duurzaam. De auto werd in de VS al in de

jaren twintig een massa-artikel; in Nederland duurde dat nog tot de jaren zestig.

3. De Anrerilcaanse 'living noom on wheels' (1930'1960)

In deze periode werden comfort en bedieningsgemak de voornaamste heuristieken,

samengebald in het basisontwerp dat wordt aangeduid met de 'living room on

wheels'. Belangrijke innovaties waren de gesloten carrosserie, de elelÍrische
starter en de automatische transmissie.
De heuristirek comfort kwam in conflict met de veiligheid, bijvoorbeeld door te

zachte vering en een lange remweg door het grote gewicht van de auto's. Kritiek
op de auto-industrie leidde tot de invoering van diverse veiligheidsverhogende

irurovaties, zoals de veiligheidsgordel.

4. Downsizing en compacÍs (1960-nu)

Als gevolg van demografische veranderingen, de energiecrisis en de kritiek op de

onveilige 'living room on wheels' kwamen kleine auto's in opmars. Er werden

twee ontwerplijnen gevolgd: 'downsizing' van de bestaande automodellen en

nieuw ontworpen compact cars. Een kenmerkende innovatie bij kleine auto's is

de ruimte winnende dwangeplaatste motor in combinatie met voorwielaandrijving.
In de jarerL zeventig en tachtig werden steeds meer negatieve kanten aan het

autoverkeer zichtbaar, met name de files, het energievetbruik en emissies. De

overheid word gedwongen tot regulering, zoals de invoering van emissienormen.

De autofabrikanten pasten lichte materialen en aërodynamica toe en ontwiltcelden

autogeleidirgssystemen, katalysatoren en alternatieve brandstoffen.
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Hoofdstuk 4

De bus

4.1. Periodiisering

De ontwiklleling van de bus verloopt aanvankelijk parallel aan de ontwikkeling
van de auto en de vrachtauto, om vanaf midden twintiger jaren een relatief

onafhankelijk traject te gaan volgen. Indien wordt gelet op de ontwikkeling van

richtinggevende zoekregels of heuristieken in de technische ontwikkeling, dan

tunnen 
-in de ontrrikkelingsgeschiedenis van de bus drie perioden worden

onderscheiclen. Deze perioden zijn:
1) 18910 - L914: experimentatie en ontwilfteling.

In deze periode wordt de autobus bij wijze van spreken ontwilÍ<eld als een

grote auto.
2) 191,4 - 1940: expansie en bloei.

In dteze periode wordt de 'underfloormotorbus' het basisontwerp, en de

dieselmotor de voornaamste aandrijving.
3) L94:5 - 1985: verbetering, concentratie en standaardisatie.

4. 1. 1 Expeimentatie en ontwikkeling (I 590-1 914)

De eerste autobus werd geconstnreerd door Daimler in 1895. Het was een

postkoets voonien van een benzine motor waarmee meerdere personen konden

worden vervoerd. Dit soort bus vond toepassing als hotelomnibus, om gasten te

venoeren lussen hotel en treinstation. Tot aan de Tlveede Wereldoorlog hadden

luxueuze Druitse hotels eigen pendelbussen in dienst. Door de hotelomnibussen

ontstond het idee om lijndiensten met bussen te onderhouden. In Duitsland werd

hiermee in 1895 een voorzichtig begin gemaakt. In Engeland en Frankrijk waren

er reeds langer lijndiensten , njhetdat daar stoomvoertuigen de overhand hadden.

Bussen speelden geen belangrijke rol. Omstreeks 1900 waren ze qrnprestatie vol-
doende ontwikkeld, maar de aandacht van de fabrikanten ging toch voornamelijk

uit naar de productie van auto's.
In Nederlarrd deed in 1898 de Benz 'motoromnibus' in Emmen haar intrrede . Deze

omnibus kon 16 personen venroeren, de motor was een tweecilinder 10 pk met

kettingaandlrijving op de achterwielen ('Ritzelantrieb'), otr er werd ingestapt op

het achterbidkon. Het comfort was gering onder meer doordat de bus grote houten

wielen met ijzeren wielbanden had. Het vervoermiddel was veel stuk en daardoor

slechts vier maanden in dienst. Ook werd een Nederlands busje ontwili:keld, het

"busje van Broru" dat in Farmsum (Friesland) in 1899 haar intrede deed. De bus
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was voorzien van een tweecylinder Brons petroleummotor met gloeibuisont-

steking, en werd door middel van een platte riem op de achterwielen aangedreven.

Dit gaf problemen bij de aandrijving toen de riemen gitgen slippen bij nat weer.

Ook de veren en remmen deden het niet best. De motor werd er uitgehaald en bus

ging dienst doen als paardebus.

Door diverse innovaties op het gebied van de aandrijving, de remmen, de banden

en de vering (zie Hoofdstuk 4 over de auto) namen de autobusdiensten toe. In
Duitsland kwamen rond 1905 de eerste autobussen in dienst en vonden snel

uitbreiding. De vermogens van deze voertuigen varieerden vant2tot32 pk en ze

konden 8 tot 40 personen vervoeren. Om de bus niet te lang te laten worden zat

de bestuurder boven de motor.
In het buitenland vond de bus al veel toepassing, met name in london en Parijs,

maar in Nederland niet. Nederlandse automobielimporteurs toonden over het

algemeen weinig belangstelling voor vrachtauto's en bussen, die mondjesmaat uit
Duitsland, Franlaijk en Engeland werden geïmporteerd. In Rotterdam bestond van

1906 tot 1907 ennautobusdienst, evenals in Amsterdam vant907 tot 1908. Deze

experimenten mislukten door veel technische pech.

Een andere reden waarom de bus in Nederland voor de Eente Wereldoorlog geen

succes had was dat het materieel vrij gfoot, log en zÍnaaÍ was en daardoor

ongeschilÍ voor het gebruik op smalle dijken en polderwegen in ons land. Er
bestonden geen wettelijke voorschriften inzake het gewicht en de afmeÍingen voor
motorvoertuigen, maar in diverse gemeenten gold een rijverbod voor deze zware

wagens omdat nj de wegen beschadigden en vernielden.

4.1.2 Expansie en bloei (191+1940)

Door de eisen van betrouwbaarheid en duurzaamheid die de Eerste Wereldoorlog
aan het vervoer van materieel en troepen stelde, ontwikkelden de autobus en de

vrachtauto zich met name in de oorlogsvoerende landen. Tijdens de eerste

wereldoorlog wordt onderzoek gestimuleerd langs de lijnen die in de periode

1890-1914 njnutgeznt.
Na de oorlog bestond het materieel vooral uit afgedankte legerwagens, die werden

omgebouwd tot oncomfortabele autobussen. Op het vrachtwagenchassis werden

houten autobuscarosserieën gebouwd, voorzien van houten zitbanken in de

lengterichting van de wagen. De bussen waÍren vooruien van massieve banden en

stugge bladvering, en verwarming en ventilatie ontbrak terwijl er veel motorla-

waai was. De ma:rimum snelheid van deze bussen was 20 tot 25 kilometer per

uur.
Het gebruik en de ontwikkeling van de autobus maakte in Nederland na 1918 een

stormachtige ontwikkeling door. Niet gehinderd door enig wettelijk voonchrift
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ontstond wat later de 'wilde bus' is genoemd: vele particulieren gingen busdien-

sten exploitreren op de gunstige lange routes (punt-punt verbinding). Dit ontaardde

omstreels 7926 trLchaos, concurrentie en onveiligheid. l^ 1926 werd de uit 1880

daterende lVet Openbare Vervoersmiddelen veranderd met de bepaling dat voor
het uitoefenren van geregelde autobusdiensten een provinciale vergunning vereist

was. Het o,nderscheid tussen busdiensten mèt een dienstregeling en de 'wilde
bussen' zonLder dienstregeling was echter moeilijk te trrekken. Ook lavamen er in
L926 strengere keuringsvoorschriften en werd wegenbelasting ingevoerd. Pas met

het voorlopige Reglement Autoverv@r Personen (RAP) rÍL L937 en aanvullende

wetgeving in 1939 inzake strafrechtelijke sanctionering bij overtreding, verdween

de 'wilde brus' abrupt van het toneel. In 1939 werd tevens het RAP vervangen

door de Wet Autovervoer Personen (WAP).

De popularilteit van de bus in de jaren twintig en dertig betekende ernstige concur-

rentie voor de trein en de focale) tram. De autobus kwam aan de behoefte van

het reizigenspubliek Íran vervoer over de wat langere afstand tegemoet. Het
moderne reizigersverkeer eisê een snelle en frequente verbinding vanuit locaties

die gemakkelijk bereikbaar zjftn. Aan die eis bleek de bus beter te kunnen voldoen

dan de trein: bushaltes konden in de directe omgeving van de bebouwing worden

gesitueerd. De NS deed pogingen om parallel met de spoorlijnen lopende

busdiensten op te kopen of de vervoersomvang van die lijnen vast te stellen en

voor overschrijding daarvan een financiële regeling in het leven te roepen.

De overheid voerde in de jaren dertig een anti-busbeleid omdat bussen ernstige

concuÍïent€n v/aren van de NS.

Na het omgebouwde legermaterieel werd de op de T-Ford met een licht
vrachtwagenchassis gebaseerde bus het standaardmodel. In l9l7 vond de

introductie plaats van het Ford TT één tons buschassis voorzien van een

verzwaarde achteras. In Nederland werd dit chassis met name in de jaren twintig
gebruikt. V'erder was de T-Ford bus voorzien van een 4 cilinder 20 pk benzine-

motor. De overbrenging geschiedde door e,en gangwissel met drie versnellingen
die door nniddel van vloerpedalen werd geschakeld. Tevens was dit model
voorzien vam luchtbanden. De opbouw van de bussen was tot aan ongeveer 1930

van hout, de deuren (ook bij T-Fords) bevonden zrch aar^ de achterzijde of aan de

zijkant.
Omstreeks het midden van de jaren twintig vond een belangrijke omwenteling
plaats in de, constructie van autobussen. Deze omwenteling was gebaseerd op de

consensus dlat vrachtwagenchassis in feite mindergeschilÍ waÍen voor vervoer van
personen. lh de VS ontwikkelde men een speciaal autobuschassis waarvan de

langsliggenl zich boven de voor- en achteras bevonden, zfut een lagere opbouw

mogelijk werd. Hierdoor kwam het zwaartepunt van de wagen lager te liggen,

hetgeen de wegligging verbeterde en een lagere instap mogelijk maaliÍe.
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Dit laatste maakte de bus passagiersvriendelijker, evenals de minder stugge

vering. De motor werd gepiaatst in een aluminium huis aan het begin van de

carrosserie.

Inlg74werd de eerste Benz dieselbus gerntnoduceerd op de RAI tentoonstelling.

De bus had een 4 cylinder 50 pk motor met directe inspuiting. De voordelen van

dieselmotor"r, *"r"r, het lageó brandstofuerbruik en de hogere levensduur-(meer

kilometers) hetgeen de hogere aanschaffingskosten voldoende compenseerde- De

introductie van deze motoibetekende een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van

het automobiel: de dieselmotor begon aan het begin van de dertiger jaren aan een

opmars als krachtbron voor zware trucks en autobussen. In 1933 stond de RAI

tentoonstelling in het teken van de dieselmotor.

Omstreeks 1930 maakten de zware wagens met massieve banden en kettingaan-

drijving plaats voor moderne chassis met cardanas-aandrijving en luchtbanden.

Oot wóáen sterkere motoren en verbeterde versnellingsbakken toegepast evenals

de afgesloten cabine voor de bestgurder (ook bij auto en vliegfuig)' Na 1930

waaide de Amerikaanse 'stream-line' over. Het resultaat was een voomrit en een

radiateurmantel in V-vorm, spatborden met zijschermen en een ronde of schuinaf-

lopende vorÍn voor de achterzijde van de bus. Ook de kop van de wagen werd nu

uit plaatstaal vervaardigd.

In 1931 werd in Nederland de eente 'twin-coach' geimporteerd, het model dat

een totale omwenteling in de autobusconstructie zou veroolzaken. Het was een

frontsfuurbus, met twee motoren tussen de voor- en achteras onder de vloeren.

Hierdoor werd de lange motorkap overbodig en kon de carrosserie tot ver over

de vooras worden dooigetrolil<en íaarmee flink wat nrimte werd gewonnen' Ook

werd het chassis vervangen door een zelfdragende carrosserie.

De nieuwe autobusconstructie werd in Eurcpa pas twintig jaar later in de praktijk

gebracht door Kromhout. Motorenfabriek Kromhout bouwde in de jaren dertig in

íicentie Gardner (UK) dieselmotoren. Om een Óassis te construere'n dat berekend

was op de inbouw van een dieselmotor werd in 1935 de IGomhout Auto-industrie

opgericht, de eerste echte bedrijfswagenfabriek in Nederland (tnrcls en

,-rÀchassis). In de jaren vijftig ontwiklrelt Kromhout een eigen busmodel, de

'underfloormotorbus', vergelijkbaar met de Amerikaanse twin-coach. Kromhout

was in Europa een pionier op dit gebied-

De 'underfloormotorbus' is nog steeds het basisontwerp van de bus.

4. I. 3 Verb eturtng, concenfiatie en standaardisatie ( I 945' I 985)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schakelden de Duitsers de autobus als

concurrent van de spoorwegen voneaig uit. De NS kon haar aankoopbeleid van
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autobusondr:rnemingen ongehinderd voortzetten. Door eigen beleid en met hulp

van de overheid wií de NS met busmaatschappijen tot een acceptabele marktver-

deling te kcmen.
Na dè oorlog werden ten behoeve van het wegverkeer in het algemeen vele wegen

verbeterd en-aangelegd, waaronder autosnelwegen (zie Hoofdstuk 4 over de auto).

Daarop werden autoÈusdiensten mogelijk, soms ter vervanging van (stoom)trams,

*u- óok gpheel nieuwe verbindingen tussen de dorpen en hun venary;ngscentra.

De busseri gingen de lokale spoorwegen beconcurreren, die het hiertegen vaak

moesten aflóggón. Naderhand vervingen de tram- en tneinmaatschappijen dikwijls

zelf hun orrrendabele lijnen door busdiensten. De bus kon de venoersrelaties

directer, fnquenter en goedkoper verzorgen. In de jaren vrjftig was er sprake van

hoogconjun."trut en spitsuumérkeer. Doordat er toen nog weinig auto's wÍlren

*"à g.ioren voor de hzet van extra materieel met grotere capaciteit, waardoor

het aantal autobussen toenam.
De groeienrde rol van de bus was ook elders zichtbaar. Treinstationspleinen

bijvórbeeld werden aan de autobus aangepast (met name voor 1960). Door de

concentratie van autobusdiensten tot streekvervoersmaatschappijen en het op basis

van wetgeving en het vergunningenstelsel wegvallen van de consurrentieverhou-

dingen werd bevorderd dat de streek- en stadsbuslijnen hun knooppunten bij de

spoorwegstations vestigden. Dit leidde tot de inriclrting van autobusstations van

U"ttoorUSte omvang, vooral in belangfijke strreekcentra. De integratie van

vervoerssoorten (bus en trein in dit geval) was een belangrijk aspect van het zowel

door de ovsrheid als door de NS voorgestane stedebouwkundige beleid.

Na 1960 loram er een einde aan de bloeiperiode van het autobusverkeer. In het

ontwerp enL de bouw van bussen trreedt vanaf de jaren zestig tot nu een stan-

daardisêriqg en concentratie op (niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland:

bussen ond,irscheidden zich nauwelijks meer van eftaar). Een standaardisering en

marktverdeling werd noodzakelijk geaclrt waarin de overheid en vervoerders-

organisaties (CAOV, ESO) een zeer belangrijke rol speelden.

De standaardisatie kwam tot uiting in de invoering van de gele streekbus (Den

Oudsten-D,AF bus), van het mobilifoonsysteem (esofoon) en van uniformisering
van tarieven. In 1980 werd de strippenkaart en de landelijke zone-indeling

ingevoerd.
In de jaren tachtig werd voortdurend gesleuteld aan nog lagere, energiezuinigere,

stillere en rnilieuvrienddker (emissie) bussen. Er werd geëxperimenteerd met de

duobus (eern bus met hybride-aandrijving: in de stad elelCrisch en buiten de stad

dieselmoto$ en alternatieve brandstoffen als methanol, waterstof en aardgas (de

Nederlandse overheid financierde een aantal praktijkproeven). Verder wordt er

nagedacht over en geëxperimenteerd met het 'spoorbussysteem': een betoruren

baan en bussen voorzien van geleidercllers aan de vooras. Dit systeem kan gaan

concuneren met de tram.
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4.2Yariafre

De bustechnologie is grotendeels hetzelfde als de autotechnologie. Belangrijke

onafhankelijke óntwikËehgen njn er eclrter geweest bij de aandrijving (die.sel-

motor), de wielen en bandén, en in de chassisbouw. In het volgende overzicht

worden alleen de ontwikkelingen op deze gebieden beschreven.

4.2.1 Aandrtjving

Net als bij de auto ontstond er rond de eeuwwisseling een discussie over stoom-,

benzine- óf ebl:trische tractie. Met stoom werd in die tijd veel geëxperimenteerd

in bussen, en in London reden in 1886 reeds een aantal elektrische bussen waarbij

de stroom geleverd werd door accu's. In Nederland speelden stoombussen een

onbeduidende ro1, dit in tegenstelling tot het 'stoomland' Engeland waar toJ 1de
jaren twintig van deze eeuw stoomtnrcks reden. Net als bij de auto beslechtte

benzinetractie het pleit.

Dieselrnotor
Na Benz kwamen ook MAN en Daimlermet dieselmotoren op de marlÍ' InDn
ontwikkelde Bosch een verbeterd brandstoÊinjectiesysteem, waarna ook Fiat,

Berliet en Renault met bussen en vrachtwagens voorzien met dieselmotoren op de

marlrÍ komen. De motorenfabrieken Deutz, Gardner en Hercules leverden inbouw

diesels.
In Nederland werd de dieselmotor (viertakt met elektrische inspuiting) eerst

ontwikkeld en toegepast als scheepsmotor, maar aangepast voor de auto (Gardner

licentie van Kromhàut). De dieselmotor ging concurreren met de benzinemotor

en moest veel problemen overwinnen. Tnvergdede toepassing van de dieselmotor

aanpassingen van het chassis, onder andere om voertuigtrillingen te voorkomen.

In 1935 nam Kromhout ook de chassisbouw (naas dieselmotorproductie) terhand'

kL lg54 werd een nieuwe stadsbus ontwikkeld door de RET, Werkspoor en

Hainje, de 'Holland-Saurer', voorzien van een 125 PK dieselmotor Saurer die

achterin de bus werd geplaatst. In deze bus werd voor het eerst de semi-

automatische gangwissel toegepast.

Alt e mat ie v e aand rti v ing en

Een alternatief traj-ect it ae Uegittperioa" was dat van de elekEische voerfirigen.

Een tamdk wijá verbreide toepassing vonden vanaf 1908 in Duitsland de

benzine-elektrische motoren, en met name de 'wielnaafmotoren'. 7& werden

veelal gebruikt voor het stadsverkeer, bijvooóeeld vrachtwagens, biertransport-

ruguttJ, vuilniswagens en andere gemeentevoertuigen, bussenvoor stadsrondritten

en vooral brandweer auto's. De brandweer van t2 steden, waaronder die van
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Berlijn, Hamburg en Wenen, maakten gebruik van de 'electromobielen' van

Daimler, clat wil zoggeÍL 116 voertuigen. In 1913 rukte in deze sector de

benzinemoltor op: bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werd de poduktie van

electromobielen bij Daimler gestaakt.

Terwijl de genoemde stoom- en elelÍrische tractie minder belangrijk werden

kwam de trolleybus op als veelbelovend alternatief voor aandrijving met

verbrandingsmotor. la Lgn werd de trolleybus ingevoerd in Groningen, en een

aantal andere Nederlandse steden volgde. In jaren vijftig gingen vele steden, met

name in het buitenland, er tgg over hun trams door tnolleybussen te vervangen.

Het voordeel van de trolleybus is weinig geluidsoverlast; het grootste nadeel is dat

het bovenllidingennet duur is in aanleg en onderhoud. Daardoor verdwenen de

trolleybussen langzaam weer, behalve in Arnhem.
In d; jaren zevéntig en tachtig zijn meerdere experimenten uitgevoerd met

alternatieve brandstoffen voor bussen, zoals aardgas en biodiesel.

4.2.2 Yoefiuigdynamica

Ontwiklcclítng van chassis en canosserte
Begin jaren twintig ontwikkelde Daimler-Benz de 'Niederomnibus': een lage bus

waarin de bestuurder zich rechts naast de motor bevond. Dit type vrachtauto en

bus werdontwil:keldom de arbeidsomstandighedenvanvuilnisophalente verbete-

ren: de bestuurder kon dan zo dicht mogelijk langs de stoepen rijden.

De eente'bussen hadden een opbouw van hout en staal. In het midden van de

jaren twintig maakten de houten zijwanden plaats voor dun plaatstaal en omstrryks

fgEO maatte het houten geraamte plaats voor een constructie van vierkante stalen

kokerprofi,elen. Daimler-Benz bijvoorbeeld grng er in 1930 toe over om geheel

metalén brussen te bouwen waardoor constructiekosten werden beperkt en veilig-

heid van passagiers toenam. Ook andere nieuwe technieken werden toegepast,

zoals het l*spuiten en het elertrische lassen.

In het middenvan de jaren dertig werd het frrontstuurmodel voor tnrcks en bussen

gerntroduoeerd, waardoor er, zeker voor de tnrcks, meer 'laadlengte' ontstond.

kL tg47 inhoduceerde Kromhout op de RAI een geheel nieuwe autobus (de VB-
48) bestaade uit een geheel gelast chassis waarin motor, versnellingsbak, assen

en stuurinichting waren opgehangen. De bus was trillingwij gemaakt door de

toepassing van kogellagers, draagarmen en rubberen kussens. Het stuur werd door

miádel vam luchtdrukbediend, terwijl erluchtdrukremmen op de voor- en achteras

waren gemonteerd.
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In 1956 nam de Gelders Tramweg Maatschappij (GTW) als eerste gelede bussen

in dienst. De verbinding tussen beide wagerui werd gevormd door kogeldraaikran-

sen, afgedekt door een chkelvormige plaat, terwijl de doorloop naar buiten was

afgesloien door een harmonikaverbinding. In het achtergedeelte bevonden zich2
Oótrt op elkaar liggende assen waarvan de achterste door middel van een

stangenstelsel werd bestuurd.

Innovaties bij Nederlandse busbouwers in de vijftiger jaren zijn de 'underf-

loormotor', dê anti-reflectie voomrit ('dakje'), electno-pneumatische sttrurbekrach-

tiging met dubbele reductie, en de zelfdragende carrosserie die na 1954 overal

*árOt toegepast. Het grote voorde,el van de zelfdragende carroserie is veel

bagageruimte onder de vloer.
Wát in die tijd belangrijk wordt gevonden is de uitstraling van de bussen: veel sier

en pracht en praal met name door verchroomd materiaal.

Pas in de jaren zestig werd luchtvering zonder stalen hulpvering en hydraulische

stuurbekrachtiging ingevoerd, terwijl de staalplaat wanden vervangen worden door

polyester. De-mótor wordt veelal achterin geplaatst en ten behoeve van de

geluidsreductie ingekapseld. De bus is voorzien van een automatische versnel-

lingsbak, een gelaagde voomrit en hoge zijramen.
Vanaf de jaren zestig worden snelheid, vering en bedieningscomfort van blssen

steeds belangrijker. 7-o werd in deze tijd de eerste airconditioning gernstalleerd-

In de jaren tachtig presenteerde Den Oudsten een nieuwe bus, de containerbus,

met een vloerhoogte van slechts 36 centimeter, waardoor in- en uitstaptreden

overbodig worden. De motor is achterin geplaatst, is automatisch en voorzien van

een retarder. De onder- en bovenbouw bestaat uit kokervormige profielen waarop

zijwandbekleding, dak en vloerdelen zijn vastgdmd, evenals de voomrit en de

airuiten. De bus heeft een doosvormig uiterlijk. Door aanbrengen van geleiderol-

len aan de vooras kan de bus geschikt worden gemaakt voor een baangeleidings-

systeem.

Wíelen en banden
In de jaren twintig werd er geëxperimenteerd met luÓtbanden. Luchtbanden

maakten het busrreizen comfortabeler, maar gingen aanvankelijk ook snel stuk. Dit
leidde tot afneembaar maken van de velgen en, later, wielen, wat voor die tijd
niet kon. Door de ontwikkeling van de laagframe ('Niederrahrnen') bussen, werd

de 'reuzenluchtband' voor zvtare voertuigen ontwikkeld. Daardoorbeschi}Íe men

ook bij een lage bouwwijze over voldoende bodemruimte en waren er

mogelijlÍreden voor de verhoging van de snelheid. Door de inhoductie van de

laagfra'me bus en de 'reuzenluchtbanden' kreeg de bus een ongekende mate van

comfort en snelheid.



Innova werkdocument, 47

De toepassing van de luchtband en de reuzenluchtband was ook van invloed op
de aandrijving. Tot aan het midden van de jaren twintig was de kettingaandrijving
dominant. lDoor de introductie van de luchtband en de kleinere wielvelgen die
daardoor orstonden bleef er weinig plaats over voor een voldoende groot tandwiel
op de achteras. Bovendien kon de ketting de door de luchtbanden verhoogde

snelheid niet meer aan. Daarom werd overgeschakeld op cardanas-aandrijving.
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Hoofdstuk 5

De trein

5.1. Inleidiing en periodisering

In de meeste landen zijn spoorwegÍnaatschappijen verantwoordelijk voor de

infrastructuur (planning, boutrr, onderhoud), het rijdend materieel (aanschaf en

onderhoud), veiligheid (signalering, seinwezen), en de verzorging en coórdinatie

van personen- en goederenvervoer. Spoorwegmaatschappijen concurreren met

andere verv'oersmodaliteiten om passagiers te krijgen, en door middel van service,

comfort, firequentie en veiligheid te behouden. In de meeste landen is het

spoorrailvervoer gemonopoliseerd in één groê organisatie die in handen is van de

nationale o'verheid of daar nauwe banden me,e onderhoudt. Het spoorwegbedrijf
is daardoor heterogeen en divers, hetgeen wordt versterkt door een institutionele

opdeling: diiverse divisies houden zich met verschillende doch onderling gerela-

teerde zaken br';zrg.
7-o kan de Nederlandse Spoorwegen bestudeerd worden door te kijken naar de

ontwi}rkeling van het rijdend materieel of door te kijken naar de ontwilJceling van

de signalering en veiligheid. Deze verschillende ingangen leveren verschillende

beelden op. In een 'institutioneel-economisch' verhaal zijn de concurrentie met

andere ven'oersmodaliteiten en economische overwegingen van groot belang, en

blijkt dat tal van kostenbesparende maatnegelen werden genomen genomen op het

gebied van. de arbeid, het materieel en de energie. Dit waren institutioneel
belangrijke maatregelen, omdat men als organisatie wilde blijven bestaan.

Door het bijzondere karakter van de nationale spoorwegen (rcl van de overheid),
het bijzondere karakter van het spoorwegvervoer (monopolist op gebied van het

goederen en het personenrailvervoer), het bijzondere karakter van het spoorweg-

materieel (hoge ontwilfteling- en onderhoudskosten, zwaar materieel voor langere

periodes aangeschaft, verschillende soorfen materieel die naast elkaar bestaan), en

de nationale verschillen in ontwikkelingstempi is het moeilijk om de ontwil&eling
van 'de tr€in' te periodiseren. In dit hoofdstuk is gekozen voor de beschrijving
van de ontrvilJceling van de Nederlande spoorwegen. Dezn beschrijving is geba-

seerd op dle ontwil&eling en verandering van richtinggevende zoekregels of
'heuristieken' in het ontstaan en de ontwil&eling van nieuwe basisontwerpen en

het treinsysteem. Deze heuristieken krijgen hun betekenis in specifieke contexten

van bijvocnbeeld produktie, exploitatie, gebruik en gebruikers, beleid en

regulering.

Op basis van deze 'heuristiekengeschiedenis' kunnen in de ontwikkeling van de

Nederlande, spoorwegen de volgende fasen worden onderscheiden:



1)

2)

3)

1845 - 1920:
materieel.
t920 - 1950:
treinen.
1950 - 1985:
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ont'wil&eling en expansie: stoomlocomotieven en getrokken

Nieuwe basisontwerpen: gelede dieselelektrische en elektrische

voortdurende verbetering en stabilisatie.

S.IJ. Ontwikkeling en exparsie: stoomlocomotieven en getrokken materieel
(1845-1920)

Vóór 1860 was de aanleg en exploitatie van spoorwegen in handen van particu-

liere maatschappijen. Na 1860 werd de aanleg door de'Staat overgenomen, maar

bleef de exploitatie in handen van partiorlieren. Dit leidde tot chaotische toestan-

den. Om concurrentieredenen sloten bijvoorbeeld trreinen niet goed op elkaar aan

en moest soms ver worden omgereden. Er was veel onduidelijl,Íreid over tarieven,

venoerplicht en de positie van de overheid. Daarom werden rond 1890, toen de

aanleg van het cen-trale netwerk van spoorwegen was voltooid, zogenaamde

spoorwegovereenkomsten gesloten. De uitkomst was dat er twee grote spoorweg-

Áaatschappijen overbleven, de 'Hollandsche lJrnren Spoorweg-Maatschappij'
(HSM) e" ,i" 'Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen' (kortweg de

Staatsspoorwegen - SS). Om monopolievorming te voorkomen moesten deze met

elkaar concurrenen.
Deze concurrentie was nadelig voor de verdere ontwikkeling van het spoorwegnet

en daardoor voor de handel en het reizigersvervoer. De uitbreiding van het spoor-

wegnet na 1890 betrof daarom vooral locaal en interlocaal spoor. Over dat spoor

.eden behalve treinen in toenemende mate ook (stoom en motor)trams. Het locale

spoor (van tram en trein) werd gebnrikt voor interlocaal vervoer, maar diende ook

is voedingslijn voor het hoofdspoornet. Rond 1900 waren trein en (interlocale)

tram de dominante vervoermiddelen over land die tot aan de Eerste Wereldoorlog

snel aan betekenis wonnen.

De Staat had maar weinig invloed op de concurrentiestrijd tussen de HSM en de

SS omdat :zrj de opvatting huldigde dat door de wije concurrentie monopo-

lievorming zou worden voorkomen. In tegenstelling tot Pruisen waar de spoor-

wegmaatsóhappijen waren genationaliseerd en werden gebnrikt voor de industriële

ont*iL&elittg, 
-*m" 

de Nederlandse overheid geen krachtige spoorweglnlitiek

voeren. Mede door de toename van het spoorwegverkeer en de daardoor ontstane

vertragingen groeide omsheeks 1900 de roep om staatsexploitatie. De overheid

greep inderdaad in, doch op een andere manier dan velen gehoopt en gewenst

ladden. Na de spoorwegstaking van 1903 krreeg het spoorwegpersoneel een

stakingsverbod opgelegd en kwam er directe overheidsbemoeienis met de

arbeidsvoorwaarden. De Staat kon loonsverhogingen opleggen, en indien de maat-
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schappijen rÍat niet konden opbrengen, kon de Staat de spoorwegmaatschappijen
overnemen.
In 1911 kwamen de HSM en de SS gemeenschappelijke reizigerstarieven overeen,

en in 1916 É;rngen zij een belangengemeenschap aan, mede als gevolg van de door

de oorlog rrpgelegde beperkingen (kolenschaarste waardoor de dienstregeling

beperkt werd). Door het ontstaan van de belangengemeenschap, die pas in 1938

een fusie werd waarbij de NS ontstond, konden de gescheiden dienstnrimten in
stationsgebouwen, evenals verschillende stations in dezelfde stad, worden

samengevoegd of worden vervangen door nieuwe.
In deze perriode (LU5-1920) was de stoomtrein met getrokken materieel het

basisontwerp, alhoewel bij de locaalspoorwegen en de (interlocale) tramwegen

binnen het trasisontwerp voorzichtig met andere tractievormen werd geëxperimen-

teerd.

5.1.2. Nieuwe basisontwerpen: gelede dieselelektrische en elektrische treinen
(192:0-1950)

In de periule 1920-1950 zette de ontwikkeling van de Nederlandse Spoorwegen
en haar materieel zich aanvankelijk voort langs de lijnen die in de periode 1845-

1920 waren trtgeret (stoomlocomotieven en getrokken materieel voor goederen-

en personelrvervoer). In deze periode werden binnen een specifieke context
heuristiekenr belangrijk die voor andere en nieuwe ontwillkelingen zouden znr5eÍr.

Na de Ee,rste Wereldoorlog ondervonden de spoorwegmaatschappijen in
toenemende mate concurrentie van bussen, vrachtauto's en auto's op het gebied

van het goederen- en personenvervoer. Deze concurrentiestrijd werd de motor van
(beleids)maatrregelen en technische innovaties in het railvervoer. Om te overleven
vonden de spoorwegen economische rentabiliteit en dus 'kostenbeheersing' van

cruciaal belang. Om te concuÍïerien met de busmaatschappijen riclrtten de HSM
en de SS in 1927 de Algemene Transport Onderneming (ATO) op. Tevens grngen

de spoorwel5rnaatschappijen in het begin van de dertiger jaren aan 'de kostenkant
van de trrefur' over tot salarisverlaging van het personeel;
- afschaffing van het gratis verv@r van gevangenen, militairen en post;
- gedeeltelijke afschaffing van de bewaking van enkele overwegen (ne 5.3 In-

terfaces)t;
- een venuiming van de diensttijden;
- en een toenemend gebruik van machines in de uitvoering van adminstratieve

taken (eveneens zte 5.3 Interfacesl.

In de concurrentie met de flexibele auto, fiets, vrachtauto en bus die hun halte-
plaatsen tn rsteden hadden, gingen de spoorwegen zich toeleggen op het snelver-
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keer over grotere afstanden en waren verbeteringen gericht op rneer, goedlcopere

en betere diensten. Dit leidde in 1936 tot meer inkomsten.

Door de nieuwe flexibelere vervoersmogelijkheden van autobus en auto keerde het

publiek zich echter in toenemende mate van de trein af. Om deze trend te

rtopp"tt, dus om haar marktpositie te behouden, namen de spoorwegerr in 
-de 

jaren

Oertig organisatorische en technische maatregelen. Teneinde de dienst te
.v"."Jruoudig"r en de uitgaven te verminderen werd onder andere besloten tot:

- een vermindering van het aantal personeelsleden en een verlaging van de

lonen;
- de geleiddke invoering van elekrísche en díeseleleldrische treinen om een

stijgtng van het aantal kilometers te bereiken;

- de invoering van de Kunze-Knorr rem waardoor de handrem kon vervallen en

er geen 'reámers' meer nodig waren (zíe 5.3 Interfaces\;
- de loepassing van nieuwe constructiemethoden en contructiemateriaal voor

lichtei tneinmaterieel dat minder luchtweerstand zou hebben en daardoor

sneller en energieumiger zou kunnen rijden (evenerns ae 5.3 Interfaces);

- de invoering van een zogenaamde 'starre dienstregeling' waarbij de treinen op

vaste tijdafstanden van elkaar rijdeu
- de sanrênvoeging van bedieningsposten en de aanleg van elektrische beveili-

ging waardoor het bedieningspersoneel kon worden ingekrompen;

- de gedeeltelijke opheffing van overwegbewaking;
- de sluiting van stations en haltes op secundaire lijnen;
- de toepassing van mechanisatie, normalisatie en rationalisatie;
- de samett*eiking met en overname van andere transportondernemingen inhet

'streekveryoer'.

Essentieel in deze heroriëntatie was n L937 de oprichting van de Nederlandse

Spoorwegen (NS) in het kader van de wet tot reorganisatie van het spoorwegbe-

Arijf van1937 om het railvervoer efficiënter en economisch rendabeler te maken.

Oe NS ontstond uit de fusie van de de Hollandsche llzerenspoorwegmaatschappij
en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsstrtoorwegen. De NS opereerde

aanvankdk auionoom en gmg sterk bedrijfseconomisch te werk- De enige

aandeelhouder was de Rijksoverheid die zich niet of nauwdks direct met de

N.V. bemoeide. De overheid hield toezicht 'op afstand' inzake het algemeen

vervoersbelang en de belangen van de reizigers (tarieven en veiligheid).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wist de NS haar bedrijfseconomische 'onafhan-

kelijlÍreid' te behouden. Door de schaaste aan rubber en benzine die met name

het autoverkeer trof herkrreeg de NS haar monopolie in het personen- en

goederenvervoer. Tevens zntte de NS gedurende de oorlog haar penetratie in het

Jtreekvervoer voort. Veel streekvervoerbedrijven werden goedkoop overgeno-

men, hetgeen na de oorlog niet werd tenrggedraaid. Na de oorlog zette de NS het
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verbredings,beleid voort. In 1950 bestreek de NS 50Vo van de personenvervoer-

markt. Inlr97l, na de explosieve groei van de auto vanaf de jaren zestig, bedroeg

dit markaarrdeel nog slechts 107o.

Door al delze maatregelen in het kader van de concurrentiestrijd tussen enerzijds

de trein en anderzijds de auto, de autobus en de vrachtauto, werden bepaalde

heuristiekerr in de technische ontrvikkeling van het railvervoer belangrijk en

belangrijkerr dan andere heuristieken. In de context van deze concurrentie werden

de heuristieken van kostenbeheering (personeel en energie), snelheid, betrouw-

baarheid (legelijl,rlreid van materieel, flexibiliteit bij storingen, frequentie),

veiligheid, comfortenservice (informatievoorziening, aansluitingen) vangrootbe-
hnglDeze heuristieken leidden tot nieuwe innovaties op het gebied van de tractie

en áe voertuigdynamica die tezamen leidden tot nieuwe basisontwerpen. Deze

basisontwerpen, de elelÍrische- en de dieselelektrische tneinstelcombinaties,

braken raOióaat met het oude basisontwerp van de stoomlocomotief met getrokken

materieel. .Door dus heuristieken te 'contextualiseren' kan worden aaJrgegeven

waarom (en hoe) bepaalde technische innovaties 'wonnen' en dominant werden

terwijl andtrren'verloren'.

De dieselel'ebrische treinstelcombirutie
In de jaren na de Eente Wereldoorlog sheefde de NS naar kostenbeheersing, met

name op hrlt gebied van de exploitatie. Met name door de concurrentie van de

autobus waren in het begin van de jaren twintig de jaarlijlae tekorten tot 30

miljoen gullden opgelopen. Om tot een vermindering van de exploitatiekosten te

komen en om de mogelijlÍreden van de verbrandingsmotor op dit gebied te

onderzoeken, werden n 1922 de eerste rijtuigen met verbrandingsmotor besteld.

Een belangrijke overweging was dat deze motorrijtuigen, in tegenstelling tot de

stoomtrein, slechts één wagenvoerder nodig hadden waardoor de stoker en tweede

conducteur overbodig werden, hetgeen een aanzienlijke besparing op de

personeels*iosten te aengaf. Bovendien veónrikten de motorrijtuigen bij stilstand

geen brandstof en zouden zij veel minder onderhoud behoeven.
De eente serie motorrijtuigen die de NS in 1923 n dienst nam waren met

benzinemoloren uitgenrst, doch t€vens werden peholeum- en dieselvarianten

beproefd. Deze motorrijtuigen hadden veel gemeen met de toentertijd beproefde

motortramsl. Uit deze testen bleek dat de benzinemotoren rta 7.o'rt tien jaar

volkomen rrersleten waren en dat de dieselmotoren een langere levensduur hadden

en minder onderhoudsintensief waren. ln 1927 werden dieselmotorrijtuigen in
gebruik genomen op locale lijnen zoals in 7reland. Dit werd geen succes in de

zindatde lokale bevolking de autobus bleef prefereren, omdat autobusplaatskaar-

ten net zo druur waren als tneinplaatskaarten, de autobus overal (op verzoek) stopte

en bovendirn de dorpskernen aandeed. Bovendien reden deze dieselmotorrijtuigen

door mechanische krachtoveórenging op de wielen nogal 'onnrstig' en hadden
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vaak storingen hetgeen tot vele Hachten van de passagien leidde. Deze storingen

en klachten rvaren voor de NS in 1932 brJlarynjke redenen om de (locale)

verbrandingsmotordiensten drastisch in te perken en over te gazn op de

ontwikkeling van dieselelektrische tractie. De ontwikkeling van deze tractievorm
kreeg ook een impuls van ontwikkelingen in het buitenland.

Omdat een snelle en frequente dienshegeling dringend ndig werd geacht om
voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de 'oneerlijke' concurrentie van het

wegvervoer (bus), stond de NS voor de keus verouderde stoomlocomotieven en

rijtuigen te vervangen door gelijkwaaÍdig materieel, of door moderner materieel.

Aan het begin van de jaren dertig zag het er nog niet naar vrtzag dat de

hoofdlijnen snel geëlektrificeerd zouden zijn en het 'middennet' al helemaal niet.

Doordat de zich snel ontwillkelende dieselmotor met succes was toegepast in de

revolutionaire dieselelelÍrisch aangedreven en gestrcomlijnde 'Fliegende

Hamburger' in Duitsland, ging de NS naar Duits voorbeeld over tot de ontwikke-
ling van gestroomlíjnde, energiezuínige en comfortabele gelede dieselelehrische
treinen. In 1933 bestelde de NS veertig van dergelijke dieseltneinstellen bij
Nederlandse bedrijven.InLg34 werd de nieuwe gestroomlijnde dieselelektrische

treinstelcombinatie DE-3 (de Diesel Elektrisch Driewagenheinstel) in dienst

genomen voor sneltreindiensten op het niet geëlektrificeerde middennet. Deze

treinstelcombinatie baarde onmiddellijk groot opzien bij het publiek en de pen.
De introdustie van de DE-3 leidde in Nederland tot de 'dieselrevolutie'. Het

woord diesel werd geassocieerd met snel, modern en sterk. Zo werden er tal van

produkÍen, waaronder een waspoeder, op de marlÍ gebracht onder de naam

'diesel'. Tijdens deze dieselkoorts in Nederland steeg het prestige van de NS

ondanls het feit dat de nieuwe dieseltreinen met 'kindenielÍes' te kampen kregen

en gedurende enkele maanden vervangen moesten worden door de oude

vertrouwde'stoomdiesels'.
De DE-3 was door zijn diesel-electrische aandrijving en zijn geheel gelaste

stroomlijnvorm tot hogere snelheden in staat: in 1938 werd de maximale
'dienstsnelheid' bepaald op 125 km per uur. De daaruit voortvloeiende versnelling
van de diensten duurde niet lang orndat de Tweede Wereldoorlog voor grote
(vloeibare)brandstofschaarste zmgde waardoor de dieseltneinstellen aan de kant
bleven staan en de oude stoomtreinen weer van stal werden gehaald.

Het DE-3 basisontwerp, dat in de loop der jaren voortdurend verbeterd werd qua

prestaties, comfort en motorgeluid, paste precies bij de toenmalige en de nog lang

daarna gehandhaafde NS slogan: 'Vlug, veilig en voordelig'. Vlak voor de oorlog
werd de DE-5 ontwil&eld (vijfwagentneinstellen). De ingebnrikname van deze

snelle dieseltrreinen, die in de jaren veertig als het modernste materieel golden,

paste eveneens bij de slogan en in het NS beleid om de exploitatiekoslen terug te

dringen.
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Na de oorlog werd de DE-5 in produktie en gebruik genomen; hij bleef tot in het

begin van de jaren zeventig in dienst als forensentrein op niet-geëlektrificeerde
baanvaLcken.
Na de oorlog besloot de NS om naast het herstel van de geëlektrificeerde hoofdlijn
ook het 'middennet' daar waar dat nog niet was gebeurd te elelÍrificeren. Na de

realisering ervan in de jaren vijftig betekende dit het einde betekende van de

lange-afstanddieseltrein in Nederland. De gelede dieseltreinen gtngen rijden op de

secundaire en locale lijnen en vervingen daarmee de stoomlocomotieven met

getroli:ken materieel. Omdat de NS elektrificatie van secundaire en locale lijnen
niet rendabel achtte en lange dieseltreinen en diesellocs met een sleep rijtuigen
niet geschilÍ werden geacht vanwege hun te grote asbelasting, werden voor de

secundaire doch met name de locale lijnen de één- en tweewagondieselelelÍrische
treinstelcombinaties DE-l en DE-2 (ofwel de nBlauwe Engel" ontrrikkeld)
ontwikkeld. Beide combinaties werden in 1953 in gebruik genomen.

Tussen 1960 en 1963 intrcduceerde de NS een nieuwe DE serie, als vervanging
van de oude dieselserie uit t934. De NS wilde een driewagon-tnein met een snelle

acceleratie voor spoorlijnen met frequente stops. Op basis van deze heuristiek
werd een heinstelcombinatie ontwil*eld met een gunstige vertrouding firssen

vermogen en gewicht, onder andere door,de toepassing van lichte metalen en
polyester.

De elebrísche trein en de elekrische treinstelcombilwtie
Een ander belangrijk nieuwe basisontwe{p was de 'elektrische trein'. In dit
basisontwerp kunnen twee ontwi*:kelingen worden onderscheiden: de ontwilÍ<eling
van de elektrische trein vanaf 1908 en de ontwil:keling van de gelede elektrische
trein vanaf 1935.
In 1908 introduceerde de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg-Maatschappij
(ZHESM) de elektrische trein in Nederland. De inspiratie voor elelÍrische
treintractie kwam uit het buitenland doch werd tevens veroorzaakt door de

successen van de elektrische tram. Na langdurige proefnemingen (1908-1920)

bleek dat ele*Írische tractie vele economische voordelen had. Vanwege de hoge
kosten toonde geen der spoorwegmaatschappijen zich echter bereid om de

eleltrificatie van hun spoorlijnen ter hand te nemen, waarop de overheid n192L
besloot een groot deel van het Nederlandse spoorwegnet te elelÍrificeren met 1500

V gelijlstroom, te beginnen met de lijn Amsterdam-Den Haag-Rotterdam. De
overheid bepaalde dat de NS zelf geen elektriciteit mocht opwel:ken maar stroom
moest afnemen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven. De samenwerking tussen

elelÍriciteitsbedrijven en spoorwegmaatschappijen verliep echter nogal stroef,
vooral omdat de gevraagde kWh(kilowattuur)-pnjs de uitvoering van de elektrifi-
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catieplannen niet bevorderde3. Door deze hoge kWh-prijs, en door de concurrentie

uan áe autobus, besloot de NS met dieseltractie te gaan experimenteren op het

zogenaamde 'middennet', waar de leveranciers van elektriciteit de hoogste prijs

reÈenden. Door het succes van die dieseltreinen, met name na 1934, zagen de

elektriciteitsmaatschappijen in dat 7E @Írpotentiëiel grote afnemer zouden kurmen

verliezen en stelden zich derhalve coulanter op. Dit gaf een extra impuls aan de

electrifi.catie van het spoorlijnnet. Van lgl4tot 1932 werd het (stalen) electrische

materieel '24' , of hei 'b1ol&endoos' materieel gebouwd, en tot na de tweede

wereldoorlog gebruikt. De electrificatie van het hoofdnet, de introductie van de

electrische triein en het succes van de dieselebcfische treinen drongen de rol van

de stoomlocomotief op het hoofdnet geleidelijk terug. Een andere belangrijke

impuls voor electrificàtie kwam van de introductie van het electrische 'stroom-

lijnmaterieef in het begin van de jaren dertig. Door hun geringere gewicht en hun

siroomlijnvorm konden met deze treinen hogere snelheden met minder energiever-

bruik wotden verkregen. Door deze ontwikkeligen werd voor de tweede

wereldoorlog begoruren met de eleltrificatie van het 'middennet'.

Een jaarna de introductie van de geshoomlijnde dieselelektrische tneinstelcombi-

natie in 1934 volgde de introductie van de gesfoomlijnde elelÍrische treinstelcom-

binatie. Het nieuwe elelÍrische materieel week sterk af van het bestaande blol:ken-

doosmaterieel, door de gelaste constnrctie, de gestroomlijnde kopvorm en de

toegepaste schortplaten. Door de concurrentie met het wegvervoer en gernspireerd

door áe ont verpers van de Duitse 'Fliegende Hamburger', was de NS zich bewust

geworden tan de economische en visuele voordelen van stroomlijn. De ronde

stroomlijnkop paste precies in de pogingen die de NS ondernam om haar imago

bij het pubtek te verbeteren. De 'Hoek van Hollanders', zoals men deze treinstel-

len ging n@men, werden het basisontwerp voor toekomstig te ontwerpen mate-

rieela.
De invoering van de gestroomlijnde elektrische treinstelcombinaties in 1935 hield

direct verband met de NS wens om de snelheid van elelÍrische treinen te

3 D" NS betrrok draaistroom Ínet hoge spanning (10.000 V) db in ooderstatlns in ge$ksf'oom van 1500 Vot werd

omgezet. Vanaf l9Z werdeo in de onder*atios (seÍt$roqn) tu/ikdaÍrp ge$kri$ten ('Ïlyratron') in gebruft geoomen.

In 1960 wecden deze vervaogeo doon'thyri$cs' dliciurngeliilaicht€rs ftransi$c) waardoo minder urderhord nodig was

eo kleinete Ínots€s moge$k werden.

4 fndeze'eaodynamicrperbde' (vlbg[rig, auto, trein)kmde coornbcqnotiefnirxaóteó$veo. EenNS*oqnlocomotief

werd ges6oonrliind doq. rrildel vaa beptating en lcreeg dmr haar nfouwe vcnrgeviag de toosnaam 'poÊYis'. Doc de

slechte toeganke$:làeirt vaa de diverse (osder)de&a vrn het meóanir:k, eo dooÍdat de Í€i$iid€n vao de doomtreheo in

de oq'bgsjarea toenameo waardoorhetnreóani* weervakernroertworrden geooÈroleerd, werrdea deze plateo (definitb0

vowiiderd in 1941.
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verhogen. Omwille van energiebesparing wilde de NS een lager erewicht per fein-
stel, hetgeen werd bereilÍ door de toepassing van elektrisch lassen in plaats van

klinknagelen. Ook werden in de shoomlijntneinstellen geen houten banken meer

toegepast maar aluminium frames met verende met kunstleer beHede zittingen.

Met de introductie van de elektrische stroomlijntrreinstellen werd tevens gekozen

voor de invoering var.vaste treínstelcombirutíes. Die keuze werd ingegeven door

de visie dat snelle treinstelcombinaties op het relatief kleine Nederlandse spoor-

wegnet, in tegenstelling tot locomotieven met getrokken materieel, op het gebied

van het personenverv@r z*t gcrd, tot hun recht komen. Dit voordeel werd nog

versterkt door de intnoductie van de automatische 'Scharfenberg' koppeling

waardoor treinstellen malftelijk en snel konden worden ge- en ontkoppeld.

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de NS het hoofd- en middennet zo snel

mogelijk te herstellen en waar dat nog niet gebeurd was te elektrificeren. Het

hoofd- en middennet werden daarmee gereserveeerd voor de elektrische treinen,

terwijl de dieselelelÍrische treinen de secundaire en locale spoorlijnen moesten

verzorgen. In 1958 was de elektrificatie van het middennet een feit en, nadat de

dieselele*:trische treinen geleiddk meer naar de secundaire en locale lijnen waren

gegaar5 werd afscheid genomen van de stoomtractie.
tn de 5aren vijftig nam de NS een grote hoeveelheid nieuw elektrisch materieel in
gebruik, de zogenaamde 'hondekoppen', die qua vormgeving weer afweken van

het Hassieke 'dnrppelvorm' shoomlijnmaterieel. Leidende heuristiek bij de

ontwillkeling van dit hondekopmaterieel was de veiligheid: de grote trreinneuzen

zijn leeg en dienen als een soort kreukelzones bij frontale botsingen om de

bestuurder en de passagiers beter te beschermen.

Voor het goederenverv@r werd tot op heden vastgehouden aan dieselelektrische
locomotieven en elektrische locomotieven met getrokken goederenwagons. In 1948

beschikte Nederland pas over haar eerste eigen 'elecho-locomotief'. Na de

Tweede Wereldoorlog zette de standaardisatie van de locomotieven door: n1921
had de NS 55 verschillende locomotieftypen, in 1940 was dat teruggelopen tot26
typen en in 1959 tot 10 typen. Alle locomotieven werden in het buitenlana
gekocht, met name in Franlaijk (Ahlstom).

5. 1. 3. Yerb eteringen en stabilisatie ( I 95 0' I 985)

Na de oorlog werd begonnen met de herelektrificatie van het net en werden ook

plannen uitgevoerd om het 'middennet' uit te breiden en locale en secundaire

lijnen te 'verdieselen'. ln 1957 was de elecktrificatie voltooid en kon de

stoomtrein, zoals gepland, naar het museum. Nederland was het eerstÊ Europese

land dat de stoomtractie vaarwel zegde. Tevens werd besloten dat in het Heine en
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dichtbebouwde Nederland waar treinen relatief vaak moeten stoppen een

maximum snelheid var- 120-140 km per uur voldoende zou zíitr. Om een een

frequent treinverloop te garanderen rverd tevens de starre dienstregeling

gehandhaafd.
be NS besloot dat reizigerstreinen zouden moeten bestaan uit (elektrische en

dieseleleltrische) treinstellen, en dat (diesel- en dieseleleltrische) locomotieven

alleen nodig zouden zijn voor internationale heinen en voor het (nachteliike)

goederenvervoer. In de optiek van de NS dienden bus en trein op elkaar aan te

í,tit"tt en te worden gerntegreerd. Op basis van deze visie ging de NS na de

Tweede Wereldoorlog door met de overname van een groot aantal provinciale

busmaatschappijen.

Door de indienstneming van een groot aantal rijtuigen in een relatief korte periode

na de Tweede WereHórlog moest de NS Íra zn'n dertig jaar (vanaf t977) een

min of meer gelijk aantal rijtuigen vervangen. Daarnaast werd de NS geconfron-

teerd met zowel een afnarne van het totale aantal passagiers als met een toename

van het aantal passagiers op specifieke trajecten. De eerste ontwillkeling werd

veroorzaakt door de groei en de concurrentie van het autoverkeer en de tweede

door de (tijdelijke) oliecrisis in de jaren znvetig, de toenemende congestie op de

autowegen met name in het westen van het land, en door planologische

beslissingen waardoor de afstanden tussen woon- en werHocaties soms sterk

toenamen. 7-ofue.egde NS inNoord-Holland te maken met groeiend forensenver-

keer in vaak z.enr korte piektijden, kreeg Den Haag oostelijk van de stad nieuwe

woongebieden met Zoetermeer als belangrijlste uitbreiding, en betrok Rotterdam

in toenemende mate een aanzienlijk arbeidspotentieel uit Brabant en Zeeland. De

oplossing voor deze problemen werd gevonden door het in dienst stellen van

nieuwe 'sprinter' treinsteltypen en dubbeldelsrijtuigen naast lC-tneinstellen en IC-
rijtuigen voor de langere afstanden.
Het goederenmaterieel wordt ontworpen doorde Unionlnternationale de Chemins

de Fer ([IIC), terwijl de ontwik&eling van locomotieven is gebaseerd op

buitenlandse modellen die worden aangepast aan NS-eisen. Het reizigersmaterieel
van de NS ging een 'eigen' w€g, waarbij internationale richtlijnen van de UIC
dienden te worden gerncorporeerd. Het reizigersmaterieel werd in het buitenland
(Franlaijk en Duitsland) gebouwd.

5.2. Technische innovaties

De hieronder vermelde indeling volgt in grote lijnen de algemene periodisering

die in de vorige paragrafen is gesclretst. Aan de orde komen de techaische

innovaties op het gebied van het getrokken personen- en goederenmaterieel, het

elektrische llenonenvervoermaterieel en het dieselpersonenvervoermaterieel. De
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opeenvolgende technische innovaties zijn een uiting van de presentatie van de

spoorwegbedrijven naarhun klanten en hoe ze hun heuristieken en klantconcepten

van veiligheid, comfort en snelheid, evenals maatschappelijke ontwikkelingen en

eisen, teJhnisch probeerden te vertalen. Dezn heuristieken krregen hun betekenis

en 'momentum' in specifieke contexten. Vanaf 1920 was dat de context van de

concurrentie tussen àutobus en de trein, en vanaf de jaren zestig was dat de

concurrentie met de auto, het ontstaan van autoverkeercongestie, de effecten van

planologische beslissingen, en demografische ontwilJcelingen. Om de werking van

heuristióken te kunnen-begrijpen enbeoordelen moeten ze dus in hun specifieke

historische contexten worden bezien.

5.2.1. fnftastrucnur

Specifiek 'Nederlands' zouden de problemen met de bodem- en grondstructuur

t*tr"r worden genoemd. Het heinongelgk nabij Weesp in 1918 als gevolg van

een grcndver"al,&ing, gaf aanleiding tot de oprichting van het Laboratorium voor

Grondmechanica tebelft dat adviezen geeft aan de NS en aan bedrijven die zich

met grondwerkzaamheden lnre:zlrg houdón (zoals de bouw van verkeerstunnels).

Voor-een spoorlijn zijn nodig een aarden baan, een ballastbed van grind, dwars-

liggers ('bietzen') e" raits, de zogenaamde 'bovenbouw'. Na de Tweede

fJreloortog werd het grind vervangen door steenslag omdat dat vaster ligt en

hogere ,t"Ihud"tt -ogelijt maakt. De dwarsliggers van (tropisch hard)hout

*"tdet venangen door dwanliggers van beton omdat die vaster liggen en een

langere levensduur zouden hebben. Wel eisen deze betonnen dwarsliggers een

goed (steenslag) ballastbed.
Éet gewapende beton speelde ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de

Ned;rlandse spoorwegen. Op het einde van de 19e eeuw werd beton toegepast

voor brugpijlers. Door de schaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog vond de

toepassinf van gewapend beton op grotere schaal plaats hetgeen na de oorlog

wordt vóngeret. Zo worden alle spoorbruggen van gewapend beton gebouwd

evenals de bovenleidingsmasten. Bij de bouw van tunnels was gewapend beton het

hoofdmateriaal.
Belangrijk in de spoorweginfrastnrcttrur waren en zijn de spoorwegstations. De

spooóegstations waren overkapt om passagiers te beschermen tegen het weer,

maar tevens om regenwater op te vangen voor het bijvullen van water van de

stoomlocomotieven-treinen. Stations waren aanvankelijk groot vanwege de vele

(water en kolen)installaties voor de stoomtreinen, beveiligingsinrichtingen,

verschillende Hassen wachtkamers, bagage' en goederenopslagnrimten,

stationsrestauraties, plaatskaartverkoop en -controle faciliteiten, en woningen voor

de stationschef en ádere personeelsleden. Door al deze faciliteiten en diensten

werkte er een groot aantat meruen in tneinstations. Geleidelijk kwam hierin
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verandering, vooral na de Eerste Wereldoorlog toen de NS haar

goederenvervoermonopolie verloor aan de vrachtauto. Met de veranderende

concepten over de rol, positie en functies van het treinvervoer transformeerden

de stations zowel wat vormgeving als functie betreft.

5.2.2. Getrokkm materieel

Door locomotieven geholken rijtuigen hebben in de geschiedenis van de

Nederlandse spoorwegen een belangrijke rol gespeeld. In de eerste decennia van

de Nederlandse spoorwegen richtten de bedrijven zich op Engeland, het

voorbeeldland wat betreft locomotieven en personenreiswagens. In de bergachtige

streken van Europa nam het Amerikaanse materieel als voorbeeld.

Het 'trel:kende materieel' bestond lange tijd voornamelijk uit stoomlocomotieven.

Voorzichtig werd geëxperimenteed met andere tractie methoden. kL L923 wordt
bijvoorbeeÍd de benzinemotor gerntnoduceerd en getest voor de aandrijving van

motorrijtgigen en kleine motorlocomotieven ('Locomotoren'). Vanaf 1934 werden

locomotoren uitgenrst met dieselmotoren die de wielen via generator en

elektromotoren elelcrisch aandreven (elektrische overbrenging) .kLt934 wordt de

gestroomlijnde dieselelelÍrische driewagentrein geilrtoduceerd voor het

personenvervoer en ingezet op lijnen die nog niet geëlektrificeerd waren. In dat

zelfde jaar besluit de NS geen nieuwe stoomlocomotieven meer in dienst te
nemen. De redenen waren dat stoomlocomotieven meerbedienend- en onderhouds

personeel nodig hadden dan de electrische en dieselelektrische 'trel&ers', dat

stoomlocomotieven niet brandstofzuinig waren en dat de bediening en het

onderhoud van stoomlocomotieven veel voorzieningen vereiste (kolenlaadin-

richtingen, ketelwaterinstallaties en draaischijven). Na de Tweede Wereldoorlog
maakte de stoomlocomotief als gevolg van opgelopen oorlogsschade aan materieel

en elelÍrische bovenleidingen voor korte tijd haar rentrree in het treintransport van

goederen en mensen.

In het 'getnokken materieel' kan een onderscheid worden gemaakt tussen

personenrij tuigen en goederenwagons.

5.2. 1. I Penonenrtjnigen

Door locomotieven getnokken rijtuigen hebben vanaf het begin in 1839 tot kort
na de Tweede Wereldoorlog de hoofdrol gespeeld in het vervoer van reizigers.

Vanaf 1921 heden de Nederlandse Spoorwegen als nationaal bedrijf naar buiten

en kwam er meer systematiek en orde in de veelheid van tlpen en uitvoeringen

van de vroegere partiorliere ondernemingen (met name de Staatsspoorwegen - SS
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en de Hollandsche llznren Spoorweg Maatschappij - HSM).
Met het venchijnen van de elelÍrische en de dieselelektrische treinstelformaties

in 1934 en de voorkeur van de NS-directies voor deze vorm oun rcizigersmate-

rieel, vooral na 1950, werd de rcl van het getro*Í<en riituig teruggedrongen'

Nietternin bleef dit van belang, niet alleen in het internationale verkeer maar

tevens in de binnenlandse en buurlanddienst.

Voertuigdynamica

Het doorgangsrtjnig
De ontwilifteling ná de rijhrigen bij de Nederlandse spoorwegen is altijd
verbonden gewóst met dé ontwil&eling in het buitenland. Die heeft vanaf het

ontstaan urt d" rijtuigen tot het einde van de vorige eeuw geen spectaoilaire

veranderingen te zien gegeven, maar is meer tot stand gekomen door verbete-

ringen en aanpassingen.
De rijtuigen nàaaen vanaf het begin een traditioneel Engels karakter. Die indeling

was voortgekomen uit de postkoets. De couperijtuigen die gedurende vele

decennia hót beeld van de spoorwegen in Eurcpa zouden beheersen, waren in feite

niets anders dan een aantal achter elkaar geplaatste postkoetscoupé's die op een

gemeenschappelijk draagraam met stelbalken wat€n geplaatst. Hiercnder waren

trvee met viói wielen voldoende. Elke coupé had zijn eigen deuren waardoor het

in- en uitstappen vlot verliep, maar voor de plaatskaartcontrole diende de

conducteur zióh op de rijdende trein over de buitenliggende trreeplanken van coulÉ

naar coupé te begeven. Ook waren er geen toiletten in de wagons.

In Amerika was een geheel ander tpe spoorwegfijtuig in zwaÍrg gekomen, dat

zijn oorsprong te danken had aan de kajuiten van de 'riverboats'. Dit rijtuigtype
béstond uit een lange bak met aan beide zijden een open balkon, een looppad in
het midden en links en rechts daarvan de zitbanken. De reizigers konden tijdens

de reis heen en weer lopen en gesprekken met anderen aanknopen zoals men dat

gewend was tijdens de vaak dagenlange boottochten over de rivieren. De hoogte

van de rijtuigen was daarom ook grcter danbij de Engelse couperijtuigen, wToo
men sleclrts kon zitten en zich alleen bij het in- en uitstappen diende te verheffen.

Alvorens het doorgangsrijtuig het couperijtuig definitief zou verdringen, ook in
het binnenlandse verkeer, ontstond in landen waar men de voordelen van het

couperijtuig met die van het doorgangsrijtuig trachtte te verenigen, een tussen-

uoá in een tpe waaóij om de twee of drie coupés met alleen ramen coupés met

deuren waren aangebraclrt met weglating van de balkons.

Nadat de Staatsspoorwegen in 1890 de eerste rijtuigen van zijingangen en

'vouwbalgen' hadden voonien (dat wit zeggorl een soort harmonika uit leer- of
zeildoek tussen twee rijtuigen waarrneÊ een volledig beschutte overgang van het

ene naar het andere rijtuig mogelijk werd), nam de NS in 1930-1933 85 van
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dergelijke 'overgangs-doorgangsrijtuigen', met twaalf coupÉs, in dienst. De
deurloze coupés waren hierbij niet door enn z.rjgang te bereiken maar via een

middendoorloop. Met deze serie werd in Nederland definitief afscheid genomen

van het traditionele couperijtuig. Alle nadien geplaatste bestellingen voor nieuw

materieel betroffen doorgangsrijtuigen met Ái9alng of middenpad.

Assen en draaistellen
Na de eeuwwisseling werden vrijwel uitsluitend vierassige rijtuigen in dienst

genomen. Maar :rr^L92I was ernog eÉn groot aantal twee- en drieassige rijtuigen
aanwezig. De HSM had reeds in 1M5 drieassige rijtuigen in gebruik genomen om

een rustiger loop te verkrijgen van de wat slingerende breedspoor-eerste-

klasserijtuigen. Over de introductie van drieassige rijtuigen ontstond in
spoorweglringen lange tijd een verhit debat, dat eindigde met de conclusie dat

tweeassers beter en goedkoper waren.
Toch werden vanaf 1874 weer drieassers in gebnrik genomen. Door de invoering
van het (versmalde) 'normaalsp@r' van 1435 lnm, en de uitbreiding van het

aantal coupés werden drieassige rijtuigen noodzakelijk geacht om een spreiding
van het gewicht en dus een betere asbelasting te verkrijgen. Bovendien werd

Nederland tot de invoering 'gedwongen' omdat tweeassers na 1880 niet meer als

grensoverschrijdende treinen in Duitsland werden toegelaten. De drieassige

rijtuigen hebben het tot na de Tweede Wereldoorlog uitgehouden.
Nog grotere rijtuigen werden op draaistellen geplaatst om vooral bij hogere

snelheden een betere doorloop van bogen te bewerkstelligen. Vooral het

Pruisische draaistel was een aanmerkelijke verbetering in vergelijking met de

eenvoudige draaistelletjes met korte radstand die in Amerika werden gebruikt. Het
Engelse draaistel was iets eenvoudiger en had een kleinere radstand, waardoor het
een minder nrstige loop had.

Remtnen
Aanvankelijk werd er alleen geremd door de locomotief, maar gaandeweg werden
er 'l€mmers' op de personenwagons geplaatst. Door de voortdurende toename van
de snelheden, het gewiclrt van de treinen en de lengle van de trreinen' ontstond er
uit veiligheidsoverwegingen een behoefte aan een 'doorgaande' rem, dat wil
zÊggen een systeem waann@ de machinist de reÍnmen van alle voertuigen
gdktijdig kon bedienen. De door Westinghouse n 18721L873 op de markt
gebrachte automatische luchtnem bracl$ uitkomst. Deze rem werd met name

verder ontwikkeld door de Nederlander Kapteyn en kwarn vanaf 1875 geleidelijk
in gebnrik. Bij Koninklijk Besluit van de Nederlandse Regering van 11 september

1882 moesten alle locomotieven, rijtuigen en bagagewagens voor 1 mei 1883 met

de doorgaande Westinghouse luchtrrem zijn uitgenrst. De in L922bestelde motor-
en passagiersrijtuigen ('het blokkendoosmateriaal') waren voorzien van een Wes-

tinghouse snelrem, die een krachtiger werking had dan de oude Westinghouse
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rem. Vanaf l9Z4 werd de hoge druk Wh-snelrem ingevoerd op alie rnotor- en

tussenrijtuigen. Ter voorkoming van het 'glijden' van de rijtuigen bij het remmen

rvas aan AJUinnentopbalk van ieder draaistel een remdrukregelaar aangebr-acht

die ervoor znrgdeOafUil toenemende wrijvingsweerstand en afnemende snelheid

de remblokdmk werd verminderd. Door de Firma Knorr werd dit principe'

afkomstig van Westinghouse, op groê schaal toegepast. De in 1931 en 1932 n
dienst g.ituH. rijtuigen werdenuitgenrst met eenhoge-dnrkKnorr-snelrem.Naast

ae reÀan*regeÍaar werd de remversneller aangebracht om de afstand tussen

remblok en wielband (automatisch) constant te houden. Tnrrder dez'e remversneller

zou bij het afslijten van het remblok en de wielband de onderlinge afstand steeds

groter worden, waardoor de rem trager ging werken omdat het nemblok een

grotere weg moet afleggen.

Koppeling
uói toppeten van de tneinwagons gebeurde lange tijd met de hand. De

automatiiche koppeling doet pas zijn intrede met de introductie van het

stroomlijnmateriá in 1b34. Tevens bleef dit koppelingssysteem lange tijd beperkt

tot dit personenvervoeÍnaterieel.

Mat e riaa I / c otts truct íe
De eerste stalen rijttrigen van de NS kwamen n 1923 in dienst. Zii waten

opgebouwd uit een it"tà" geraamte met opgeklonken stalen paneelplate+ h9t dak

UeJtona uit stalen daktogen, maar was verder met hout en zeildoek bekleed'

Een volgende serie gehà gehste rijtuigen van een nieuw type kwam inde j-aren

1935-1939 in dienst. Naar de tnend van de tijd, waarin 'stroomlijn' als ideale

voÍrn en mode werd gezien, werden al dez.e rijtuigen gebouwd met afgeronde

balkons en schortplaten.
Dit 'bolkoppen'-Àodel werd na de Tweede Wereldoorlog verbeterd. Noviteiten

in deze vooi internationaal verkeer bestemde rijtuigen waÍren: de Tl-verlichting
en het gecombineerde restauratielbagagerijtuig.
In 1955-1956 werden nieuwe getrokken rijtuigen van grotere omvang voor de

binnenlandse dienst op grotere afst"trdutt gèrntroduceerd ter vervanging van het

laatste nog in dienst zijnde houten materieel. Nieuw aan het materieel was het

loslaten van de stroomlijngedachte, het gebruik van kokervorrnige stelbalken, een

geraamte uit profidzers, en een gegolfde stalen vloerplaat. De opgelaste plaatbe-

llening met ájwanden die voorbij de kopwanden doorliepen, rnrgden voor een

zelfdragende constnrctie van voldoende stevigheid. Ook nieuw was de toepassing

van sóuifdeuren ter afsluiting van de rijtuigen.
Een geheel nieuw brye rijtuig met verschillende technische nieuwigheidjes kwam

i^ tí66 en 1968 in-aienst. Hiervoor werden de IIIC (Union Internationale des

Chemins de Fer) lengtenormen toegepast waardoor 16 passagiers meer konden

worden vervoerd, maar met het gewicht van bak en draaistellen was lager. In
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plaats van vouwbalgen werden rubberen buisbalgen toegepast, terwijl de overgang

van het ene rijtuig naar het andere niet werd afgesloten met deuren in de

kopwanden maar met rolluiken. De deuren van de balkons werden uitgevoerd als

draai-vouwdeur. Deze trein was de Nederlandse versie van de Duitse 'Silberlin-
ge'.
In 19M werden nieuwe drierijtuigtreinstellen voor intercit5rtreinen (ICR's)

gerntroduceerd. Voor dit rijtuigFeinstel werd door de NS zowel een nieuwe bak

als een nieuw draaistel ontworpen. Het treinstel werd gebouwd in FraÍikrijk (door

Talbofl. De nieuwe ontwi*Jceling was dus dat Nederland treinen ontwerpt naar

specifiek Nederlandse wensen, maar dat deze tneinen in buitenland worden

gebouwd.

Overige onderdelen

Verwartníng
In 1888 werd de stoomverwarming ingevoerd. In de tijd daarvoor geschiedde de

verwarming in de wintermaanden door warmwater knriken of door met gloeiende

briketten gevulde stoven aan de reizigers der eerste en tweede klasse ter
beschikking te stellen. De stoomverwarming was een hele verbetering, maar

werlÍe pas als de rijtuigen op een locomotief of een standleiding in station of
depot werden aangesloten. In de jaren twintig werd elelÍrische verwarming

toegepast in het blokkendozenmaterieel en vanaf de jaren dertig luchtverwarming
in het dieselmaterieel.

Toiletten
Rond 1890 verscheen de eerste AB met een closet en rond 1900 konden ook derde

klas reizigen van de 'retirade' gebruik maken. Oms8eels die tijd (1890-1900)

vond ook de introductie van handwasgelegenheden plaats: een aan de zijwand

bevestigd emaille bakje met afuoer onder de rijttdgvloer en een losse kan met

water.

Verlíchtíng
Ook verlichting werd geleidelijk ingevoerd. Aanvankelijk zaten de reizigers bij
duisternis in het donker. In de jaren vijftig van de vorige eeuw begon de HSM in
haar rijtuigen petroleumlampen aan te brengen, die 's avonds door een lampenist

vanaf het dak moesten worden ontstoken en na het einde van de dienst weer

worden gedoofd. In de jaren tadrtig werd overgegaan op gasverlichting. De

spoorwegmaatschappijen bouwden zelf gasfabrieken en transporteerden het gas in
speciale ketelwagens naar de eindstations en depots, waar de onder de rijtuigen
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aangebrachte reservoirs konden worden bijgevuld. In 1903 werd door de HSM

nooi het eerst, in een nieuwe wagenserie, elektrisch licht toegepast, waarvoor de

energie in acsu's werd meegevoerd.
In de jaren twintig werd elechische verlichting toegepast in het blo*:ken-

dozenmaterieel. Deitroom hiervoor werd geleverd door een verlichtingsdynamo

onder het rijtuig die vanaf de wielasssen door middel van een riem werd

aangedreven. g"í accu zorgde voor sftoom tijdens stilstand of geringe snelheid.

h tqaO werden plannen ontwil:keld om de riemaandrijving te vervangen door

kettingaandrijving, maar de oorlog verbrak die verdere ontwil:keling. In 1950

deed àe cardanaandrijving haar intrede bij de NS. In 1952 introduceerde de NS

de Tl-verlichting, evenali de elelÍrisch verlichte sluitseinen, treeplankverliclting
bij geopende deuren en verlichte koersborden achter de kopmiten van de balkons.

5. 2. 2. 2 De goederenwagons

Het goederenvervoer was tot aar. t9l7 de belangrijkste pijler en activiteit van de

Nederlandse spoorwegen. In het goederenvervoer lag aanvankelijk de nadruk op

het vervoer van Heinepanijen naar vele bestemmingen. Door de concurrentie van

het wegtransport veranderde dit geleiddk. Nu richt de NS zijn aandacht in

hoofdzaak op tneitilaaingen en gecombineerd vervoer tussen een gering aantal

plaatsen van herkomst en bestemming. In dit ontwikkelingsproces vonden tal van

technische innovaties plaats.

Voertuigdynamica

Onderctellen
Tot lgVt waren de onderstellen van hout daarna van metaal. lrr 1923 kneeg het

blokkendoosmaterieel Amerikaanse'Zwanehals' -draaistellen. De wielassen liepen,

zoals in die tijd gebruikelijk, in glijlagerpotten, en na 1948 in rollagers.

Lagerc
In 1948 werd ook de lagering veranderd met de intrroductie van rcllagers. Het
gebruik van kogel- en rollagers in de aspotten van elektrische motor- en

aanhangrijtuigen had tot dan weinig of geen praktische toepassing gevonden. De

elektrische strcom oefende op het materiaal van de rrollen een ongunstige invloed

uit, met als gevolg breuk van dezn lagers. In 1943 begon men de

hoofdlijnmotonijtuigen van rollagers te voorzien, in 1948 met het getrokken

materieel en in 1949 met de hoofdlijntussenrijtuigen.



Innova werkdocument, 66

Koppeling
Aanvankelijk werden wagons verbonden door middel van tnel:haken met een borg-

ketting. In 1880 werd de dubbele schroefkoppeling naar Duits model ingevoerd,

waarbij de niet-gebruikte koppeling dienst deed als borgkoppeling. Dit systeem

bleef in gebruik tot tg4g, toen de nu nog bekende enkele schroefkoppeling werd

ingevoerd.

Retnmen
Zo'n honderd jaar geleden (ca. 1889) was bij snelheden boven de 60 kilometer

per uur tret geUruit van pneumatische remmen voorgeschreven. Deze snelheid

werd slechts overschreden door een klein aantal reizigersheinen. De maximale

snelheid van goederentneinen lag lager. Remmen gebeurde dan ook mechanisch:

door remmers, gezeten op kleine stoeltjes (vanaf einde vorige eeuw geplaatst in

aparte compartimenten of 'remkast') die aan een kopzijde van de wagon waren

aangebracht. Remopdrachten werden gegeven met behulp yan de stoomfluit op de

locJmotief. Hogeresnelheden (meer dan 60 km/uur) werden slechts gereden met

een klein aantalreizigerstreinen. Wilde men goederenmaterieel in de snelle rcizi-
gentreinen newoeret, dan moesten deze wagons op zijn minst een luchtleiding

hebben om de doorgaande Westinghouse-rem niet te onderbreken. Echte 'snel-

treinwagens' hadden een eigen pneumatisch remwerk. Van deze wagens was

tevens het loopwerk aangepast, onder andere in de vorm van langere veren ten

behoeve van een rustige looP.
per l januari 1934 weiden ook de goederentneinen uitgerust met een doorgaande

tem, 
-zodat 

alle NS-wagens werden voorzien van remwerk of doorgaande

leidingen: remkasten \paÍen daarmee overbodig geworden. Deze veranderingen

werden echter pas in seriebouw ingevoerd in 1948 (tot aan die tijd dus nog rem-

kasten).
Door de intrcductie van rollagers in 1948 waardoor goederenwagons door lichte

hellingen en flinke windkracht in beweging werden geznt, werden aan de eerste

wagols valremmen aangebraclrt, een rernsysteem waarbij de remblol:ken door het

gewicht van een hefboom tegen de wielen drukten. Ook werd een aantal wagons

iitg"*rt met een klein bordei, waarop zich een schroefrem (parkeerrem) bevond.

Maturteel
Hoewel tot voor kort nog houten goederenwagons in gebruik waren, kochten de

Staatsspoorwegen (SS) in 1921 reeds 250 geheel ijzeren kolenwagens: de eerste

Nederlandse, geheel uit metaal gebouwde voerttrigen. Het reizigersmaterieel kwam

pas ruim tien ;aar later aan de beurt. In de jaren twintig werd ook

ge*ixperimenteerd met andere materialen, zo werden twee kolenwagons

vervaardigd waaryan onderstel en bovenbouw bestonden uit gewapend beton.
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In de jaren dertig werd ook de metalen containerwagen gernhoduceení In de

ontwikkeling van dit type wagen kurmen de volgende fasen worden onderscheiden:
(1) Jaren dertig. Containers heetten toen nog 'laadkisten'. Voor het vervoer

over de weg waren toen speciale opleggers ontwilfteld. Het spoorvervoer

werd uitgevoerd met platte wagons, waarop drie laadkisten konden worden
geplaatst. Het laadkistenverv@r bleek het niet tegen de concurrentie op te

kunnen van het wereldwijde gestandaardiseerde containervervoer: eind
jaren zestig was het verdwenen.

(2) l^196911970 verbouwde de NS overtollige kolenwagens tot draagwagens

voor 20-voets-containers.
(3) Vanaf 1989 werden platte wagens gebouwd voor vrachtauto-afzetcontai-

ners. Op het gebied van de containervervoer vond er dus een integratie
plaats van de vervoersmodaliteiten tnein en vrachtauto.

5.2.3 Het elektrische materieel

Aandrijving

In de ZHESM centrale te Leidschendam werd vanaf 1908 driefasen draaishoom
van 10.000 Volt geleverd dat door twee onderstations werd omgezet in 800 Volt
gelijkstnoom rijdraadspanning. Dit was gebaseerd op keruris en materieel van
Siemens en Halske uit Duitsland. hr l92L werd door de regering gekozen voor
een landdk gelijlatroomsysteem van 1500 Volt rijdraadspanning. In de periode

1908-1920 werd geëxperimenteerd met dit systeem op het proefbaanvlak Den
Haag-Leiden. Beproefd werden de bovenleiding(en), de onderstations, en het

materieel. Op basis van deze beproeving werd besloten voor de bovenleiding het
enkelvoudige bovenleiding draagkabelsysteem en de evenwijdige 'ig-ag
verbinding te kiezen; onderstations (die voor de voeding van het bovenleidingnet
zorgden) met kwikdampgelijkrichters uit te rusten; en dat Heemaf en Vicken voor
de elektrische installaties van het rollende materieel zouden zargeÍ.
De elektrische tractiemotoren waren voorzien van glijlagers die met olie werden

besmeerd (later vervangen door rollagers). Tractiemotoren zijn er niet op
berekend om direct aan de volle bovenleidingspanrdng te worden aangesloten. De
snelheid en tneldcracht moeten kunnen worden begrensd om het aaruettert
schokvrij te doen plaatsvinden. Snelheidsbegrenzing bij wisselstroomsystemen
geschiedt in de regel door middel van een 'grote hoofdtransformator' die de

bovenleidingspanning transformeert naar een voor de tractiemotoren bruikbare
spanning.

Door het besluit van de regering om het spoorwegnet te elecktrificeren met 1500

V gelijkstnooÍn firlgzl, kon om de teldcraclrt van de gelijlsfroom tractiemotoren
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te kunnen regelen geen gebruik meer worden gemaakt van de 'hoofdtrafo', omdat
gelijkstroom zich niet laat transformeren. De rijstroom kon toen slechts door
middel van een weerstand, of door onderlinge schakeling van de motoren worden
geregeld.
Bij de NS werden als elektromotoren voor tractiedoeleinden vanaf 192 uitsluitend
gelijkstroomseriemotoren gebruikt. Het grote voordeel van de seriemotor is dat

bij het verlagen van de belasting de snelheid toeneemt. Andere voor de NS

belangrijke voordelen waren dat dezn motor een groot aanzetkoppel had, goed

regelbaar en robuust uitgevoerd was en dat bij een toenemende snelheid het

opgenomen vermogen ongeveer constant blijft.

Voertuigdynamica

Coratractie e-maturteel
Behalve de hoofdveiligheid en de overspanningsbeveiliging, die op het dak
gemonteerd waren, was de gehele tractie-installatie onder het rijtuig gebouwd. De

compressor bevond zich onder het motorrijtuig en leverde de luchtdrtlk voor de

rerlmen, de elektropneumatische rijschakelaars, de stroomafnemerbediening, de

fluit en de 'dodemansinstallatie'. Deze laatste installatie werd pas bij de

verbouwing voor 1500 V ingebouwd (na L92L). De bestuurder moest de rijkruk
tddens de rit steeds neergednrkt houden. Bij het loslaten van de rijlatft werd de

stuurstroom verbroken en de luchtdrukrem in werking gesteld. In een noodsituatie

hoefde de bestuurder alleen maar de rijkruk los te laten.
Door de NS wordt bij de electrische tractie de treinschakeling toegepast. Hierbij
kunnen vanaf het voorste rijtuig ook de motoren van andere rijtuigen worden
bediend. Dit 'multiple rijden', dat wil zeggerL gekoppelde treinstellen met eigen

tractiemotoren die door middel van een koppelingssysteem door één bestuurder
worden bediend, kende een eigen ontwikkeling. Vanaf het midden van de jaren

twintig gebeurde dit door middel van de 'volgordewals' dat wil zeggen een op

perslucht werkend koppelingssysteem dat door de machnist bediend werd. Met de

introductie van het gestroomlijnde elektrische materieel n t934 vond ook de

introductie plaats van 'begrenzingsrelais' die, in combinatie met de

'volgordewals', de machineregeling van de machinist overnamen. De
volgordewals werd vervangen door de elektro-pneumatische bediening met relais,
waarbij de schakeling van de motoreÍr geschiedt door middel van stuurstromen.
Door een verbetering van de elektrische signalering kan de bestuurder in het

laatstgenoemde systeem bepalen waar zich een storing heeft voorgedaan.

Draaistellen
Tot aan 1926 werden Pruisische draaistellen toegepast en daarna zwanehals-

draaistellen. ln 1926 werden onder deze draaistellen vierkante spiraalveren

geplaatst als vervanging van de ronde spiraalveren om het 'dansen' van de
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rijtuigen te voorkomen. Omdat de zwanehalsdraaistellen ondanks deze verbe -c:dng

niet voldeden, werden zn vanaf 1932 vervangen door werkspoor draaistellen.

De treinstellen van het geshoomlijnde 'Mat'35' bestonden uit trree rijtttigbakken

die samen op drie draaiitellen waren geplaatst. In het midden werden de bakken

op één toopAraaistet opgelegd. De buitenste draaistellen waren motordraaistellen,

daarin zaten de tractiemotoren.

Lagerc
tn-cle jaren twintig werd geëxperimenteerd met rollagers. Nadat men erin slaagde

om rollagers te -rken die bestand waÍ'en tegen de retourstroom via de aspotten

en de wiJlen naar de rails, knegen vanaf 1936 alle electrische motorrijtuigen rolla-

gers.

M at e ríe e I / c o nstntctie
De rijtuigen van het electrische blol&endoosmaterieel (geprodueerd in de jaren

twintig) ía*tt opgebouwd uit een geHonken stalen geraamte waar de stalen

plaatpanelen tegenaan waren geHonken. De stijlen van het geraamte waren zeer

zwadr uitgevoerd en aan de onderzijde aan het onderstel geklonken. Aan de

bovenzijdé waren de geraamten van de zijwanden met ronle profielen vg,rbonden

en dienáen weer als dog"15 van het houten dak (vanaf L932 van metaal).

Retnmen
Het elektrische blo*&endoosmaterieel was uitgerust met de Westinghouse-snelrem
(V/estinghouse rem met snelwerkende tripleHep). Om doorglijden te voorkomen

was ze voorzien van remdruknegelaars. Verder was het complete remwerk in de

draaistellen gemonteerd, waard@r de lange remstangen konden vervallen. Met

een rubberslàg was het remwerk in de draaistellen met de heinleiding verbonden.

Het materieel van 1931 en l932lc:ve,gin plaats van de Westinghouse-snelrem de

hogednrk Knorr-snelnem. Verder werden, alleen bij de tusserrrijtuigen, automati-

sche SAB-remversnellers toegepast.

Op het gestroomlijnde electrische materieel dat in de jaren dertig werd

gerntroduceerd werden ook schijfremmen toegepast.

Rijtuigen
Oh na haar oprichting standaardmaterieel te krijgen bestelde de NS, overtuigd

van de voordelen van de geheel metalen constnrctie van rijtuigen, run1922 tien van

dergdke rijtuigen bij drie versóillende fabrieken (Beijnes te Haarlem,

Weikspoor te Amsterdam, en HAWA in [Iannover). Dit was het begin van het

'blofirendoosmaterieel' of 'Materieel '2!' , dattottg32 werd gebouwd en dat tot

na de Tweede Wereldoorlog in gebnrik zou blijven.
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5. 2. 4 Het diesehmaterteel

Aandrijving

De dieselmotor drijft een vastgekoppelde (hoofd)generator aan, die de

toegevoegde mechanische energie onrznt in elekÍrische energie, welke op

geregelde wijzeaan de tractiemotoren wordt overgedragen. De tractiemotoren zijn
i" aJ regel uitgevoerd als gelijlatnoom-seriemotoren die op hun beurt de toege-

voerde e,lechische energie omzetten in mechanische energie, welke met tandwielen

wordt o.vergebracht op de wielassen. Het voordeel van de elektrische overbrenging

ten opzichtó van de in Duitsland gebruikelijke hydraulische overbrenging was de

gemat tetilk te realiseren vennogensregeling, de schokvrij e aru'et en het grote,

vri3wet constante veÍmogen bij aanzetf€n. Met de diesel-electrische overbrenging

week de NS af van het "Fliegende Harrburger" con@pt.

VoeÉuigdynamica

Draaistellen
De verbrandingsmotoren hadden aanvanketjk zwanehals draaistellen dre n 1927

werden vervangen door Gibbins draaistellen.

M at e ríaal / c o tts tructie
De DE-3 was van Nederlands fabrikaat. Het hoofdontwerp werd geleverd door
de NS, de treinstellen werden vervaardigd door Werkspoor (25), Beijnes (10) en

Allan (5). Tewerden gebouwd volgens toen geheel nieuwe constructietechnieken,

dat wil z.eggen dat voor rijtuigbakken een lichte elelÍrische gelaste

kokerconstnrctie werd toegepast. Er werd gebruik gemaakt van koper gelegeerd

staal, wat een goede corrosiebestendigheid bood. Verder werden vele licht
metalen delen toegepast, waardoor het gewicht beperkt kon blijven.
In de in de jaren vijftig ontrril&elde dieselelektrische treinstelcombinatie 'Blauwe

Engel' werd de voortbewegingsinstallatie onder de vloer aangebracht. Het
bakgeraamte van dit materieeltlpe was opgebouwd uit profielen en kokerbalken

en was volledig elektrisch gelast.

Remrnen
Voor het eerst werd een stroomlijrureus toegepast, waardoor een topsnelheid van

140 kilometer per uur mogelijk werd, hetgeen betere remmen vereiste. Om bij de

hogere snelheden een korte remweg te garanderen werden tnommelnemmen

toegepast. De trommelrrem werd aangestuurd door een trapsgewijs losbare twee-

leidingrem, waarbij de remwerking werd verknegen door Ferrodo-remblol:ken en

aan het wiel bevestigde remtrommels.
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Overige onderdden

Venvarrning
In het dies-elelelÍrische materieel werd luchtverwarming toegepast, buitenlucht

werd door het koelwater verwarmd en in de coupés geblazen.

5.3 Interfaces

De NS is functioneel en institutioneel opgesplitst in afdelingen en diensten,

waardoorhet lijkt alsof afzonderlijke diensten/activiteitenonafhankelijk van elkaar

operenen. Het ienmerk van de spoorwegen is echter dat de verschillende diensten,

activiteiten en deelsytemen ónderling met elkaar veryeven nin in het

spoorwegsysteem. In dit systeem spelen ontwikkelingen op het gelied van

'interfaces; een belangrijke rol. De ontwikkelingen van de interfaces zijn vooral

gericht op de rnterdependente veiligheid en coórdinatie van het steeds intensiever

íordende treinverkeer. Door tal van innovaties zoals het automatische blokstelsel

kunnen er meer treinen op een traject rijden waardoor de tneinintensiteit en -

frequentie toeneemt, en vetkeersleiding en -controle dts steeds belangrijker

*oiden. De interfaeontwilÍ<eling bij de NS bevindt zich dus vooral op het terrein

van de coórdinatie en de veiligheid van het heinverkeer en wordt gevoed door en

geeft voeding aan: opschaling, Hantconcepten en technische ontwillkelingen.

Op het gebied van de veitigheíd is de ontwil:keling en toepassing van zwakstroom

UàangriJk geweest. Een belangrijke toepassing van zwakstroom was bijvoorbeeld

de radíó. De NS begon met de toepassing van de buizenradio omstree*s 1940

voor mededelingen aan passagiers doormiddel van een omproepinstallatie. Andere

toepassingen van zwakstnoom waren de centrale trreinaanwijzing op d9 gerrons
(vanaf ongeoeer 1965), de afstandsbediening van onderstations en bovenleidingen

in een vtjftal centrale schakelposten sedert het midden van de jaren vijftig'
elektnonische plaatsreservering, de verkoop en afgifte van binnenlandse en

buitenlandse plaatsbewijzen (sedert 1981), en de administratie van goederenver-

keer en de beheening van het goederenwagenpark met behulp van het systeem

gegevensverwerking goederenvervoer (sedert 1969). De verwerking van

áamAstratieve gegóvens van en aftomstig uit het rcinger en goederenverkeer

geschiedt al sinds áe twintiger jaren op mechanische wrir.ete Utrecht. Sinds 1964

heeft de NS daarvoor een eigen computercentnrm: het Centrtrm voor Informatie-

verwerking (CVI).

Een belangrijke ontwilitceling op het gebied van de veilígheid vond ook plaats in

hetseinwizen In den begiÍme waren er hekken, sloten, wachters en telegrafische

verbindingen tussen stations en waclrtersltosten. Reeds vanaf 1863 werd het

verplicht stations, bruggen en andere gevaarlijke punten te beveiligen met aan
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weerszijden geplaatste seinen - afstandsseinen genaamd. In 1875 vond de

introductie plaats van het 'blokstelsel', dat wrl tnggen een systeem waarbij elke

lijn door middel van blokseinen (die ook fungeerden als afstandsseinen) werd

verdeeld in blol:ken, waardoor het mogelijk werd slechts één tnein in een blok toe

te laten. De communicatie tussen stations en blokposten vond plaats door middel

van telegrammen. In de periode 1875-1900 werd dit blokstelsel ge(elek-

tro)mechaniseerd: bedieningshandels konden mechanisch vergrendeld worden en

blokposten konden deze vergrendeling bernvloeden. Na de Tweede Wereldoorlog

werd het blokstelsel geëlektrificeerd.
Een andere belangrijke irurovatie op seingebied was het gebruik van de

spoorstaven als geleiders van stnoomsignalen, het zogenaamde geïsoleerde spoor.

Door deze vindingen werd in 1923 voor een aantal overwegen op

hoofdspoorwegen de afsluitverplichting afgeschaft: door middel van geïsoleerd

spoor begonnen in het blokstelsel bij overwegen bellen te rinkelen en lichten te
knipperen als een tnein naderdes. Vanaf 1936 werd dit systeem verder ingevoerd,

hoe-wel grootschalige invoering van geïsoleerd qpoor pas na de Tweede

Wereldoorlog plaats vond. Blijkbaar was dit echter niet voldoende en glng het snel

genoeg omdat vanaf 1950 de eerste met de hand bediende halve afsluitbomen

werden gernstalleerd. IÍt 1952 werden reeds de eerste automatische halve overweg-

bomen gernstalleerd, gebaseerd op het blokstelsel en het geïsoleerde spoor.

Een gebied dat sterk gerelateerd is aan het seinwezen ts de statíonsbeveilíging.ln
de periode 1875-1900 werden seinen en wissels voorzien van mechanische

afstandsbediening. Na 1900 gebeurde dezn bediening steeds meer met

electromotoren, hoewel de onderlinge koppeling van seinen en wissels mechanisch

bleef. Na 1945 vond een koppeling plaats door middel van elel:trische relais
(eleltrisch besttrurde schakeltoestellen). Door de combinatie van elecktrische

bediening en spoorwegisolatie na L945 werd het mogelijk verscheidens stations

vanuit één enkel (relais)toestel te bedienen. In 1960 werd de eerste 'Centrale

Verkeersleiding' (CVL) in bedrijf genomen waarmee het verschil tussen

baanvakbeveiliging en stationsbeveitging verdween. Tnwerdzswel in stations als

op de baanvakken n 1946 een nieuw daglichtsein dat het bestaande

dag-armsein en het nacht-lichtsein verving door doorgaans die onder elkaar

5 N" de elektrificatie van de qomrregea werdea raitr ds Í€fion rtelting Sebruikt voc de tractilaergb. Dit was

onvenmigbaar met het gebnrik van de rails door het seinwezea: inrmers het autsnatische bbkstelsel vroeg om zorgwldig

geïsoleerde circuits, tera'ijl de Íails .ls gebider voor de Í€torrsloom de Íails iui$ rls mmffien elektsisó circuit

gezien diende te worden. Dit probleern werd opgeb* doc wisselstroom als voedingrbrm vsor f,et bevsiligingssyste€rÍr

te aern€Ír waaÍdoor spotrsaveo in gedoelteo geïsoleerd zfn. De gdrsoberde gedêelten werden rnet elkaar veóonden door

midel van nitspoeleo. Door de to€passing van wissetstroodr en raibpoekn fu de rdl zowel bnrikbaar als

geleider van de retqrstnoorn van het tractbsyrteem ak ter bedieoing van de eutrynatische bhkbeveiligbg.
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geplaatse seinlichten. In 1955 werd dit systeem weer vervangen door llén

brandend seinlicht.
De elektrificatie van het sein- en beveiligingswezen zette in de jaren zestig met

kracht door nadat in 1960 alle lijnen met reizigersverkeer van het blokstelsel

waren voorzien. De bedoeling was het automatische blolstelsel geleiddk overal

in te voeren en kleinere stations zoveel mogelijk vanuit CVL posten te laten

bedienen. Na het grote tneinongeval nabij Harmelen n 1962 waarbij 92 doden

vielen, werden dezé plannen gewijzigd en werd besloten tot de invoering van het

systeem van automatilche treinbernvloeding (ATB), waarin informatie doormiddel

van signalering wordt aangevuld met remdwang. ATB in Nederland was het

Amerikaanse General Railway sipal company system waarbij codes langs de

spoorstaven naar de trein toeiopen. Bij het nemen van dezn beslissing was niet

gerekend met een dure complicatie. ATts kon slechts worden ingevoerd op lijnen

diu *urer voorzien van automatische blokbeveiliging en dat ontbrak op dat

moment op de meeste $nen. Mede door financiële problemen moest op het voor-

nemen ornalle hoofdlijnen voor 1 januari l97l vanATts te voorzien temg worden

gekomen. Een nieuwe streefdatum werd vastgesteld op 1 januari L975, terwijl
áoor het ministerie van Verkeer en Waterstaat zelfs overwogen werd om het

project te stoppen. Het spoorwegongeval in Schiedam n 1976 bracht het ATB
systeem weer terug op de agenda. ln L976 was 25Vo van het net voorzien van

ÁTB, en na het ongeval te Schiedam werd besloten dit percentage snel te laten

toenemen. Irr 1987 was ATts op ruim 60Vo van het NS-net in werking.

Op dit moment rorger- lg regionale verkeersleidingen voor coórdinatie, elk met

een verteersleidingspost. Zij worden overkoepeld door de in Utrecht gevestigde

hoofdverkeersleiding verdeeld in drie riayoru. We zien dus een tendens tot

centralisering van de bediening van wissels en seinen in én verkeersleidingspost

en een nauw daarmee samenhangende tendens tot volledige automatisering.

Op het gebied van de snelheíd gebeurt in de loop der tijd ook het één en ander:

van 90 à 100 kilometer per uur naar L25 kilometer per uur. Door de NS directie

wordt na de Tweede Wereldoorlog besloten een murimumsnelheid van 160 km
per urr in te voeren op de lijn Amsterdam-Arnlrem. Dit betekende dat de
;bovenbouw' (=aarden baan, ballastbed van grind, bielzen en rails) diende te

worden veranderd: steenslag moest grind vervangen en zwaardere spoorstaven de

lichtere spoorstaven. Tevens vergde deze snelheidsherziening een aanpTsing van

locomotièven, wagons en het seinstelsel. Het besluit werd in t947 weer

teruggedraaid met de nadruk op frequentie. De mardmumsnelheid werdnubepaald
op 9O tot 125 km per uur, met een absoluut maximum van 140 km/uur. De oude

bovenbouw kon hierdoor worden gehandhaafd.ó De bovenleiding werd wel

6 Ol ttrcet lil de TGV drs we€r toÊasl and€6.
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aangepast met de introductie van de zogenaamde ydraacl om het doorhangen van

een rijdraad bij verschillende winter- en zomedemperaturen gelijkmatiger te doen

zijn, wat beter was voor de stroomtoevoer en de glijder van de stroomafnemer.

5.4 Overheid en regulering

De overheid begon in 1860 met haar actieve rol in de ontwikkeling van de

Nederlandse Spoorwe gen. Dez.e ro1 beperlÍe zich aanvankelijk tot infiastructurele

ondenteuning van partiorliere spoorwegbedrijven. Gaandeweg breidde de over-

heid haar beleid en invloed uit. Kijken we naar de aanleg en exploitatie van

spoorwegen dan kan de volgende periodisering worden gemaakt:

1 839-1 860 : particuliere aanleg en exploitatie.
1860-1890: staatsaanleg en particuliere exploitatie.
Na 1890 worden er geen nieuwe hoofdlijnen aangelegd. De spoorwegaanleg in
Nederland is dan 'gereed'. Wel worden er veel hoofdlijnvoedende en aanvullende

'locaalspoorwegen en -tramwegen' aangelegd en geëxploiteerd door particuliere

maatschappijen.
1890-1917: concentratie en regulering van concurrentie door overheidsmaat-

regelen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat had zeggenschap over de dienstnegeling

en de tarieven doch ook over de arbeidsvoorwaarden Gpoorwegstaking van 1903),

en vershekte kapitaalgaranties aan de aandeelhouders. Tijdens de Eerste

Wereldoorlog werden spoorwegen en materieel gevorderd.

1917-1939: reorganisatie en oprichting NS.
Irrl9l7 vormden de HSM en de SS, onder druk van de overheid, een belangenge-

meenschap. Hoewel nog steeds partiorliere bedrijven nam door grote financiële
problemen de invloed van de overheid toe. Onder druk van de omstandigheden

stond de overheid de spoorwegen meer vrijheden toe, maar vergrootle tegelij-
kertijd haar greep op het kapitaal en de leiding van de ondernemingen.In 7924

verwierf de staat een meerderheidsbelang in de spoorwegen. Met de oprichting
van de NS in 1938 kwam er een formeel einde aan de particuliere spoorwegbe-

drijven: de staat werd de enige financieel belanghebbende en beheerste de N.V.
NS volledig. De NS was een staatsbedriif geworden.

Hoewel deze periodisering een lineair en naadloze ontwilÍ<eling liikt te tonen was

de Staatsbemoeienis in hoge mate de inzet en de uitkomst van politieke strijd op

verschillende 'niveaus' in de samenleving. Dit debat is nooit helemaal

gestabiliseerd en gaat tot op dit moment over vragen of, hoe en in welke mate de

óverheid een rol moet spelen op het gebied van openbaar (rail)vervoer. De

overgang van partictrliere ondernemingen naar staatsbedrijven leverde zowel

als nieuwe mogdkheden op. 'DezÊ ontwilkeling venlechterde

echterniet de conorrrentiepositie van de Eroorwegen. Integendeel, de directie van
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de NS kreeg meer vrijheden inzake tarieven en dienstregeling. Het staatsbedrijf

NS kreeg van de staat meer mogelijlÍreden om te concuÍleren. Mogelij**rcden die

in het verleden aan de particuliere ondernemingen NSM en de Staatsspoorwegen

door diezelfde staat waren ontzngd.' (Van den Broeke, L989:71)

Behalve haar groeiende bemoeienis met het spoorwegvervoer werd de overheid

vanaf het begin van de twintigste eeuw ook actiever op het gebied van h9! water-

en wegverkeer. De NS heeft-het altijd oneerlijk gevonden d^t zri, ta L917, zelf

verantwoordelijk was voor de bouw en het onderhoud van haar infrastnrchrur ter-

wijl dat niet voor het weg- en waterverkeer gold. Terwijl de spoorwegen een

vervoer-, exploitatie- en tariefplicht knegen opgelegd eÍ7ntgmoesten dragen voor

tal van veiligheidsmaatregelen(overwegen) gold dit niet voor de bus, de vrachtau-

to en de auio. De afwezigheid van wettelijke bepalingen inzake het vervoer van

personen en goederen pei Uus en vrachtauto speelde de NS parlen, zeker 11 d"

Eerrt" Wereláoorlog toen de bus, de vrachtauto en de auto zich goget ontwikke-

len tot geduchte concurrenten op het gebied van personen- en goederenvervoer.

Naar aÀleiding van deze Hachten, exploitatieverliezen bij de NS en een chaotisch

verkeenbeeld vond de overheid in de periode 1971-1930 dat er actie moest

worden ondernomen om te komen tot een gerntegreerd verkeers- en vervoersbeleid

teneinde land-, water-, spoor- en intercommunale tramwegen optimaal en eedijk

dienstbaar maken aan het vervoer van reizigers en goederen. ln t926 werd een

vergunningstelsel voor die autobussen ingevoerd dre geregelde vewoersdiensten

onderhielden.
De concurrentie met de flexibele bus, vrachtauto, auto en fiets, en de grote

economische crises en crisesbestrijdingswerken (zoals de aanleg van nieuwe

wegen en waterwegen door de overheid) leidden tot belangrijke inkomstender-

vingen bij de NS. Hoewel de overheid na 1931 de verliezen van de spoorwegen

voor haar rekening nam, onstond er in de dertiger jaren door de onderlinge

concurrentie van vórvoersmodaliteiten en het 'chaotische' verkeersbeeld behoefte

aan 'coórdinatie van het vervoerswezen' dat wil zeggeninterventie en beleid van

de overheid die taken aan verv@rsmiddelen toebedeelt.
In 1937, toen de wet tot reorganisatie van het spoorwegbedrijf leidde tot de

oprichting van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, bemoeide de Rijlsoverheid zich

niet of nàuwelijls met de bedrijfsvoering van de NS. Wel hield ze 'op afstand'

toezicht op het algemeen vervoersbelang en op de belangen van de passagiers

inzake tarieven en veiligheid.

In de periode 1939-1989 werkte de NS met verlies. Het positieve resultaat in de

periode 1942-1963 was slechts te danken aan het NS-wegvervoerbedrijf (Van

bend en I-oos) en het NS-busbedrijf. Met Van Gend en I-oos had de NS de groot-

ste wegvervoerder in Nederland in huis, en daarnaast nog eens 11

stneekvervoerders (busmaatsctrappijen). Door een loonexplosie en een teruggang

van het aantal passagiers door de ooncurrentie van de auto, boelÍe het interlocale



Innova werkdocument, 7 6

busvervoer vanaf de tweede helft van zestiger jaren een negatief resultaat. Op dat

moment, toen de gewenste schaalvergroting was gerealiseerd en de bus hetzelfde

lot beschoren leek als de trein, leek de noodzaak voor de concurrentiestrijd tussen

trein- en busvervoer vooóij. De nieuwe te bestrijden concurrent werd de auto.

Van Gend en Loos grng in 1986 over naar Nedlloyd, terwijl n 1982 de NS haar

aandelen in de elf strreekvervoermaatschappijen overilroeg aan het Rijk. Dit
betekende het einde van de railbemoeienis met het streekvervoer. Door deze

ontkoppeling leek er weer ruimte te ontstaan voor concurrentie b$kens concepten

als 'parallele bediening' en 'sneltreinbus'.
Na 1963 kwam de NS echter niet meer uit de rode cijfen, overheidsgelden waren

nodig en werden gelegitimeerd als 'openbare dienstverlening' hetgeen gepaard

ging met vergaande inmenging in de bedrijfsvoering.

5.5 Condusie

De technische innovaties in de eerste eeuw van de spoorwegen (1840-1940) weken

nogal af van die in de laatste halve eeuw (1940-1990). De innovaties in de eente

eeuw waren vooral 'materiaal' en 'artefact' gebonden en kunnen worden gety-

peerd met de volgende steekwoorden: electriciteit, telegraaf, telefoon, staal,

beton, benzinemotor, dieselmotor en radio. De innovaties vanaf 1940 bouwden

verder op de innovaties in de voorafgaande periode maar hebben meer een

'proceskarakter' en kunnen worden geqryeerd met de steekwoorden mechanisatie

en automatisering. Innovaties in de periode t940-1990 zijn, in het kader van

schaalvergroting- gericht op kostenbesparing (arbeid, kapitaal en energie),

concurrentie met weg- en watertransport, en de verbetering van de veiligheid.

De technische innovaties in de jaren vijftig waÍen met name gericht op verbetering

van het product en de rationalisatie van het productieproces. Men streefde naar:

betere rijtuigen, betere beveiliging, opvoering van snelheid en fiequentie,

verbetering van aansluitingen en minder personeel. In de jaren vijftig kwam er

tevens een einde aan de na-oorlogse herstelperiode en brak een tijd van

vernieuwing aan. In 1958 werden de laatste stoomlocomotieven afgevoerd, en

werden oude stations vervangen door nieuwe. Tevens werd gewerliÍ aan een

andere functie van stations en spoorwegen in de samenleving-
In de jaren zestig werd dit voortgezet Ook toen stneefde men naar ar-

beids(kosten)besparing en naar een betere concurrentiepositie ten opzichte van het

weg- en watervervoer. Dit laatste trachtte men te bereiken door de kwaliteit van

het spoonrervoer (wat betneft frequentie, snelheid en comfort) te verbeteren.

De ombouw tot nieuwe elektrische systemen hield gelijke trred met de elektrifica-
tie.
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Hoofdstuk ó

De tram

6.1 Inleiding

Na 1890 kende Nederland een tneinspoornet aangevuld met een fijnmaziger net

van locale spoorwegen en (stedelijke) tramlijnen. De geschiedenis van de tram

begint met de intnoductie van de trein. Spoorwegstations lagen buiten of aan de

rand van de steddke bebouwing omdat veel ruimte ndig was voor rangeren en

onderhoud (werkplaats en locomotiefdepot). Paardeomnibussen deden toen hun

intree voor het verv@r van treinpassagiers en vracht tussen station en stad. Deze

paardeomnibussen waren de eerste openbaar vervoerdiensten in de Nederlandse

steden. De concurrentie onder het groeiende aantal paardeomnibusondernemers

leidde tot experimentatie met andere tractievormen.
In dit hoofdstuk zal en kort overzicht worden gegeven van de verschillende

stedelijke en interlocale tramtypes waarÍnee in Nederland werd geëxperimenteerd

en waarÍnee diensten werden onderhouden. Daarna zal worden stilgestaan bij de

ontwil:keling van de elelÍrische tram die zich vanaf het begin van deze eeuw

geleidelijk ontwikkelde tothet dominante stedelijke tramtype. In dit verhaal spelen

richtinggevende heuristieken een belangrijke rol, al moet de lezer af en toe wel
wat moeite moeten doen om ze te ontdekken.

6.2 Tfamtypes

6.2.1 Paardetrams (1864 - 1914)

S t edel ij kc p aordetrams
De eerste paardetram deed in 1864 haar intnede in Den F{aag,25 jaar na de eersê
spoorhein. In de periode 1864-1890 knegen de paardetrams het karakter van een

stadsdienst, mede onder invloed van de expanderende steden. De paardetrams

zorgden door het traÍlsport over rails en door het gebruik van Heine wielen voor
goed, stil en geriefelijk vetroer in de hobbelige sfaten van de steden. Tevens was

tramvervoer veiliger dan het traditionele paard-en-wagen vervoer omdat trams

waren voorzien van reÍnmen. Maar al spoedig ging men op zoek naar goedkopere

en mechanische krachtbronnen. Paardetractie werd namelijk als duurbescltouwd:
er \ilaren elf paarden voor elke tram nodig die in ploegen werkten en die gemid-

deld vijf jaar meekonden. Men dadt dat mechanisclre tractie de vervoerscapaciteit

en de snelheid zou vergroên en de kosten verlagen. De overgang van paarde-

naar mechanische tractie vond plaats in de periode 1890-1914.
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I nt e rlo c ale p aardetrams
Voor interlocaal venoer werden aanvankelijk ook paardetrams gebruikt.

Paardetrams bleken uiterst flexibel te zlrjn: voor personenvervoer waren er

sneltrams en voor goederenvervoer waren er post- en goederentrams. Spoedig zou

de stoomtram het interlocaal veryoer gaan domineren.

6.2.2 Stoomtrums (1879 - 1920)

stedelíjkc stoomtrams
Het enige voorhanden mechanisclre alternatief voor paardetractie was stoomtractie,

naar vórbeeld van de trrein. Een voorzichtig begin met stoomtractie voor trams

werd gedaan door stoommotoren te plaatsen in paarde(tractie)wagens, vaak met

het argument om het paardenverkeer niet te zrer te laten schrikken. Om dezelfde

redenen mochten stoomtrams geen of niet te veel stoom uitstoten en bepaalde

snelheden overschrijden. Dit soort bepalingen leidde tot allerlei pogingen om de

uitstoot van rook en stoom te beperken, onder andere door stoom door een

condensator te leiden. In Europa werd sloomtractie in steden verboden en werd

het met name toegepast op het interlocale tramvervoer. Om nu toch het tramver-

voer te kunnen mechaniseren moest naar andere alternatieven worden gezocht. Op

dat moment waren dat gas- of oliemotoren, die, met uitzondering van de gasmotor

(Maastricht), veelal voor intercommunaal tramvervoer werden toegepast.

Geëxperimenteerd werd ook met 'kabelwagens', dat wil zeggeÍ tramwagens die

door ondergrondse en 'stoomopgerolde' kabels werden aangedreven. Een

veelbelovend alternatief voor de stad leek elektrische tractie te zijn.

Interlocale stoomtrams
IÍt 1879 werd tussen Den Haag en Scheveningen de eerste stoomtram in gebruik

genomen. Na 1880 nam de ontwikkeling van locaalspoorlijnen en Gtoom)tram-
lijnen een aanvang. De stoomtram speelde een belangrijke rol in de ontsluiting

van het platteland: er waren nog weinig verharde wegen en nog geen

vervoermiddelen die met de tram konden worden vergeleken. Uniformiteit en

sturing door de overheid was er op dit gebied rrdret r.o bestonden er wel vijf
spoorbreedten.
Interlocale stoomtrarrbedrijven die wilden rationaliseren en moderniseren' maar

door tal van redenen (voornamelijk op basis van een kosten-baten vergelijking)
niet wilden en konden elelÍrificeren grngen vanaf 1910 veelal over op tractie met

benzine- en dieselmotoren. Overigens vond elektrificatie in het westen wel op

kleine schaal plaats (de interlocale elektrische trams).
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6.2.3 fnterlocale rnotortrans (1910 - 1940)

Vanaf 1910 gingen interlocale stoomtrambedrijven overtot experimentatie met en

ingebruikname van benzine- en dieselmotoren. In de jaren dertig werd om

brandstoftosten te besparen het merendeel van de benzinemotoren omgebouwd tot

dieselmotoren. De motortrams liepen schade op in perioden van brandstof-

schaarste, dus met nÍrme tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De

schaarste en opgelopen schade tijdens de Tweede Wereldoorlog betekende het

einde van de motortrams in Nederland. Ook de concurrentie van de vrachtauto en

de autobus was een oorzaak.

6.2.4 De ondergang van de interlocale ttam (1920' 1940)

De bus en de vrachtauto droegen in grote mate bij aan de ondergang van de locale

tram. Aanvankelijk, dat wil 7Êggerrna de Eerste Wereldoorlog, zorgden de bus

en de vrachtauto voor aanvullingen en aansluitingen op de locale tramdiensten.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was het merrendeel der trams op het

platteland wat betreft het personen- en vrachtvervoer vervangen door autobussen

ón vrachtauto's. Door de schaarste aan vloeibare brandstoffen tijdens de oorlog

werden de interlocale s com- en elektriscl.ê tiaíl op de plelÍ<en waar nog

tramlijnen ten behoeve van goederenvervoer aanwezig waren tijdelijk in haar oude

glorie hersteld.
Na de oorlog verdween de interlocale tram echter snel van het toneel. De redenen

daanroor waren divers:
(1) een bedrijfseconomische reden was dat bussen en vrachtauto's goedkoper

in aanschaf en exploitatie waÍen;
(21 een verkeenkundige reden was dat bij de aanleg van de tramlijnen geen

rekening was gehouden met de ontwilÍ<eling van het motorverkeer;
(3) een vervoerkundige reden was dat de bus en de vrachtauto meer moge-

lijlÍreden boden om aan de wensen van de consumenten tegemoet te
komen.

6. 2. 5 Elektrische trams

Het elektnomagnetisme was reeds ontdekt aan het begin van de 19e eeuw, maar

de enige energiebron die tot ongeveer 1880 beschikbaar was de primaire 'zinc-
fueled' batterij die kostbaar en niet in voldoende aantallen beschikbaar was. Een

andere Gevaarlijke) manier van elelÍrische tractie was door middel van een derde

'hoogspanningsrail' die in Duitsland werd beproefd. Nederland liep op dit gebied

niet achter: in 1890 nam de Haagse Trarnweg Maatschappij enkele elektrische
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motorrijtuigen in gebnrik die werden aangedreven door a@u's. Door de vele

storingen en hun weergevoeligheid reden ze alleen in de zomer. Bovendien

produceerden deze trams veel lawaai en hadden z.e @t duur bevonden speciale

centrale ndig voor het opladen van de (gfote en zware) a@u's. Omdat de tram

niet naar behoren functioneerde en omdat de onderhoudskosten ervan te hoog

werden bevonden wilde men in Den Haag een bovenleidingtram. Hierdoor vormde

de accutram geen bedreiging voor de paardetractie.

Wel een bedreiging voor de paardetractie vormde de ontwilkeling van de

elektrische bovenleidingvoeding. De 'single wire overhead' werd vanaf 1890 in
de VS en Engeland ae stanaaara. Ook de dubbele bovenleiding en dubte.le trolleys

werden echter gebruikt om via een positieve en een negatieve kabel de 'normal

return circuit tlt-"gh the rails' te elimineren. In veel steden, waaronder Parijs,

was de bovenleiding uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan, en werd

geëxperimenteerd met ondergrondse voedingskabels. De bovenleidinggevoede

ólektrische tram werd in Nederland gerntroduceerd in de negentiger jaren van de

vorige eeuw, tussen Zmdvoott en Haarlem, en luidde het begin in van het einde

van de trampaardetractie in de grote Nederlandse steden.

Bij de introductie van de elelÍrische tram in Nederland bestond er nog geen

ontwi*frelde openbare elelcriciteitsvoorziening. Voor 7-aver aztweag was die tot

dan toe voornamelijk op (openbare) verlichting gericht. De introductie van de

elelÍrische tram werd enerzijds (gedeelte[jk) mogelijk gemaakt door en had

anderzijds een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de stedelijke

elektriciteitsvoorziening. De intnrductie van de elektrische tram impliceerde de

bouw van elelÍriciteitscentrales, bovenleidingen, bovenleidingmasten en tal van

grotere en kleinere artefacten.
Na 1900 vond er een snelle venpreiding plaats van de elelÍrische stadsham. In
1914 was z.rj aartweng in Amsterdam, Haarlem, I-eiden, Den Haag, Rotterdam,

Vlissingen, Utrecht, Groningen, Enschede, Arnhem en Nijmegen. Na de Eerste

Wereldoorlog zouden er geen nieuwe steden volgen, met name door de snelle

expansie van autobussen.

6.3 Niches

De ontwikkeling van paardetram naar elelrtrisóe tram en de maatschappelijke

inbedding van de eleliÍrische tram verliepen niet lineair en onproblematisch.

Venchillende andere tramsoorten werden getest en beproefd . Dezn'niches' waren

aanvankelijk concurrenten van de elektrisclre tram, maar in de loop der tijd
verdwenen zE en vormden geen bedreiging meer voor de elelcrische tram. De

ontwi*fteling van deze 'niclres' in Nederland, gemakshalve hier aangeduidt met

'motortrams', kan als volgt worden geperiodiseerd:
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1891-1894: de petroleummotorfam;
1896-1898: de lichtgasmotortram;
1910-1920: benzine-elektrische tractie en de benzine-mechanische tractie;

1920-1930 : dieselmechanische tractie;
1930-1940 : dieselelektrische tractie.

In de període 1891,1910 werd geëxperimenteerd met petnoleum- en gastractie.- De

reden hiervoor was dat men alternatieven trachtte te vinden voor de als 'duur' be-

schouwde paardetractie, en men een tractie wilde die minder stank, rook en roet

zou oplevdren dan de stoomtractie . I-atet kwam daar het argUment bij d{-$eze
'afwijiende' trams wellicht meer passagiers zouden kunnen aantrellken. Uit de

expeámentatie met de petroleum- ón de gasmotortractie bleek dat de

p"ttot"urn-otot te veel tawaai maakte, en dat de gasmotor niet krachtig genoeg

was. Gastractietrams waren extra zwaar omdat de motor watergekoeld werd en

de waterkoelingsbak en het buizenkoelingssysteem zich op het dak van de tram

bevonden. Het voordeel van gastractie was dat men ook voor gasverlióting kon

zorgetwaardoor reizigers ,ouden kunnen lezen. Met de stedelijke gastram werd

n*áf 1902 geëxperimenteerd in Maastricht. Het was een twee-assig tramrijtuig

aangedreven-dooi een op lichtgas (kolengas) lopende verbrandingsmotor. De tram

bleef anderhalf jaar in fuenst en werd bestempeld als 'geen suc@s'.

In de periode 1910-1931werd geëxperimenteerd met benzinetractie (de 'benzine

voortnekkers'), met name om te kunnen concuÍïenen me.t paarde- en stroomtrams

en met de autobus. De krachtige viercilinder benzinemotor verdreef in de periode

1915-1931 de intercommunale paardetramT. De motor bevond zich in het tram-

rijtuig zelf (de 'zelfduwers') of in een voerttrig dat het tramrijtuig trok.

n"n ?"tg"lijk trekvoertuig kon ook een vraÓtauto of autobusje nin: de

'tractortram;, ,raa.van et in de periode 1920-L93I zes in Nederland zowel stede-

lijk als interlocaal hebben gefunctioneerd. Het achterliggende idee van de 'trac-

tónram' was dat een Heine vrachtauto of autobus een stoomtramlocomotief of
paard goedkoop kon vervangen. De enige beperking tut qt deze 'trrekkers' alleen

ïrrttr*ágo kànden tnel:kerl waar mmrails over de gehele lengte van heJ traject

in de U"st 
"tittg 

lagen. Tijdens het gebruik van deze motortrams kwamen

ontsporingen van de tramrijtuigen veelvuldig voor.

7 De intercqrrmrnale sooÍntrNÍn bleef eóter eeo grote rol vervullen. De Gooise $ocntranr Maatsóappli intÍ'o&ceerde

een variant op de *oormanr: hct int€docab *osnrijtrig op de $n Anr*erdam Woe,{e4oort-ttluideeterg. Het voetuig

cornbineede tddcraót eo p€rson€avetro€r h een riitls. De ltoodtkctel bevod zich t$seo de cerlte ea tscede ldasse'

'Kinderziektec' en kosten (machinic en *oker) leiddeo €rtoe dat h€t Íiittig $dear de eerrte wereldocbg uit de dieos werd

geÍrqn€n. I^ 1924 we,rd het veóqrwd tot een beazineenotadftdg.
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In de pertode 1924-1933 werd geëxperimenteerd met de 'ondefinieerbaren', dat

wil zeggen fussenvormen van trams en bussen: bussen op rails en tramvoertuigen
op de weg. Ook werden er voertuigen ontwikkeld, zoals de engelse 'raihoader'
die zowel op rails als de weg konden rijden. De railroader, een combinatie van

tram en bus, werd in 1933/1934 te Den Haag beprcefd. Hij voldeed maar werd

uit de dienst genomen rurdat een concurrerende autobusondernemer met succes

juridisch bezwaar tegen het gebnrik ervan had aangetekend.

In de pertode 1920-1939 werd met name bij intercommunale trams met succes

geëxperimenteerd met dieseltractie, om locale tramwegenmaatschappijen weer

ienOáUet te maken. Deze tractievoÍm kreeg met name een impuls van het lr^1932
ontstane 'dieseltijdperk'. De eerste exemplaren brachten het motorvermogen op

mechanische wtjze over naar de wielen, maar door passagiersklachten over ge-

luids- en trillingsoverlast werd dit geleidelijk vervangen door dieselele*Írische

aandrijving. De dieselmotor werd gekoppeld aan een gelijkstroomdynamo die

stroom leverde aan elektromotoren. Dieselelektrische tractie kwam in deze periode

dus gelijktijdig voor bij zowel trams als treinen.

6.4De ontwikkeling van de elektrische tram

Vanaf het begin van deze eeuw werd de elektrische tram het dominante stedelijke

tramtype. Indien wordt gelet op de ontwilfteling van richtinggevende zoekregels

of heuristieken in de technische ontwilfteling van de electrische tram, dan kunnen

drie periodes worden onderscheiden. Deze periodes zijn:
1) 1900 - 1925 De éénwagenfiam (the standard era);
2) L920 - 1950 De gelede tram (modernisation);

3) 1950 - 1990 Nieuwe trams (the era of rapid transit).

6.4.1 De êénwagentram: 'the snndard eru' (1900' 1925)

In de periode 1900-1925 was de elektrische tram (die voor het eerst reed in de

VS) het openbaar vervoermiddel van de grote stadsmens. Tot aan ongeveer 1920

bestonden er verschillende tramtlryes, maar de basisvorm was overal hetzelfde.

De elektrische stadstram had een vrij klein achterbalkon voor het in- en uitstappen

van passagiers en dat voor de conducteur. De bestuurder bevond zich op het

kleine open vooóalkon. In het midden van de jaren twintig werd het

middenbalkon gerntroduceerd voor de snellere circulatie van in- en uitstappende

passagiers. In Engeland werd de dubbeldekker gerntnoduceerd na het verbod op

het gebruik van aanhangrijtuigen. ln L925 werd in Engeland de geheel metalen

dubbeldektram gerntroduceerd.
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Het wagenblok van de 'Hassieke tram' bevond zich op een twee-assig onderstel-

Het vierassige onderstel in wereldsteden was de grotere variant op dit thema.

Draaistellen van dit type waren vaak van het zogenaamde 'maximum-trastion'

fi)e, een uit de VS aftomstige constnrctie waarbij elk draaistel bestond uit een

^ -"t grote wielen aangedreven door een elektromotor en een as met Heine

loopwieltjes die niet werden aangedreven.

Door middel van de snelle elektrische tram kon de stad in omvang groeien zonder

dat de bereikbaarheid en communicatie tussen centrum en buitenwijken werd

belemmerd. Bovendien trok de tram nieuwe gebruikers aan zoals (dag)recreanten

en 'winkellustigen'.

In deze periode fungeerde de VS als technisdre gangmaker. De Amerikaanse

ontwilftJlingslijn zou men kunnen t)?ereÍl als een 'converted horse-car' die langer

en sterker was dan originele paardewagens. In de VS was de elektrische tram

populair, en werd met name voor rondritjes naar parken en amusementsgele-

guoft"Ae". Druk was het vooral in het weekeinde, in de zomer en tijdens

1ruk*ti"t. Als gevolg hienan was de 'open car' het dominante tramwagenmodel.

Na de Eerste Wereldoorlog vond er een omslag plaats: de meeste dnrkte was er

in de winter, waardoor verwarmde, verlichte gesloten wagens ndig waren. Vanaf

die tijd werd de elelÍrische tram in de Amerikaanse steden geaen als 'peak-hour

traffic' en 'motor competition'.
In de VS werd vanaf lgOO het 'Peter Witt-systeem' gerntroduceerd, waarin de

conducteur niet meer lopend de plaatskaarten contrroleert, maar op een vaste plek

zit waarlangs passagien moeten lopen. Als gevolg hiervan ontstond er een grote

ruimte, al dan niet met balkon, en werden de uitgangen voorzien van centraal

bediende vouwdeuren, orndat de conducteurs niet langer alle in- en uitgangen

konden overzien.

6.4.2 De gelede tum: 'modernisation' (1920 - 1950)

In de jaren twintig begon de concurrentie tussen tam en auto en autobus. In deze

periode werden pogngen ondernomen om de elektrische traÍn aan te passen aan

ontwillkelingen op technisch, economisó en sociaal gebied. Er vond een overgang

plaats van de Hassieke éénwagentram met lopende plaatskaartcontnolerende

óonducteur naar de 'moderne' gelede tram met zittende conducteur, de 'all-electric

PCC'. De moderne tram onderscheidde zich van de Hassieke tram door haar

snelheid, het gebruik van draaistellen, automatisch (pneumatisch/elektrisch)

werkende deuten, gescheiden in- en uitgangen, een zittende conducteur of
plaatskaartcontrole-apparatuur, en een gfote vervoerscapaciteit. Het Europese

Uegin nam een aanvang in Italië in de jaren dertig waama er een Europese

diffusieperiode van 20 jaar plaatsvond.
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In de periode 1920-1950 werden het reiscomfort en de snelheid van de tram

verbeterd om te concurreren met (trolley)bussen. Bussen en trarns werden

vergeleken op basis van comfort, snelheid en kosten. De algemene tendens was

om trams te zien als inflexibele vervoermiddelen die de oorzaak waren van

verkeercongestie in de steden. De technische innovaties die in verschillende

landen in vérschillende tempi Àchtbaar werden waren 'upholstered seats', hoge-

snelheid motoren, luchtremmen, gestrcomlijnde trams, verbeterde rails om geluid

te reduceren, en aparte trambanen naast of in het midden van wegen om ander

(auto)verkeer niei te hinderen. Het verplaatsen van de rails had ook een

veiligheidsaspect: de stadstram reed oorspronkdk uitsluitend met groefrails in
de bestrating wat een potentieel gevaar voor fietsers was. Door de verplaatsing

van de rails-naar het midden van de rijweg of naar speciale trambanen, en door

toepassing van vignolespoor nam deze onveitgheid af.

Tevens werd in àeze periode de 'metal-bodied tramcar' gerntroduceerd die de

tram veiliger maakte. Óok werden de magnetische en rheostatische (of elektrische

weerstands-) reÍnmen gerntroduceerd na de opvoering met de snelheid en

waardoor de snelheid kan worden opgevoerd.
De verbeteringen en veranderingen kwamen ook voort uit technische impulsen en

ontwilÍ<elingen die op de heuristieken van snelheid- en comfortverbetering waren

gebaseerd. 7-o kon het motorvermogen toenemen door innovaties op het gebied

van schakelaars. Er vond een overgang plaats van sleepringschakelaars naar

nolftenschakelaars waardoor de sterkte van elektrische stromen kon toenemen.

Hierdoor kon ook de elektrische weerstandrem, de rheostatische rem, worden

ingevoerd en de handrem vervangen. In België,-Engeland en Frankriik was er de

ottuit*etittg en de toepassing van de luchtnems.

Het Amerikaanse 'Peter Witt-systeem' werd in Europa voor het eerst in Italië in
de periode Dn-L929 toegepast in vierassige éénrichtingsrijtuigen met door

uouídeuren besclrermde in- en uitgangen en een zittende conducteur. Het Peter

Witt-systeem vond in Zwitserland navolging in de jaren veertig. In Italië werd in
de jarc,n dertig ook de eerste Eurropese gelede trammet draaistellen ('middencirkel

aie Oraait en gevat is in een harmonicaverbinding') ontwil&eld en gerntroduceerd

na de Tbeede Wereldoorlog. In Duitsland was er in de detiger jaren de

8 tn de jareo dertig waren er tal van ontwil&elingen op het góied van de rennneo. 7a was cr de iotrjodrctie en

ontwitrkeling van de magnetisóe rcnnnea, voczin van noodbeteriieo voc heÊ geval het cmtact met de bovenleiding zou

wordea vertroken. Tevens werd in de bop d€r dertiger jarur de sóiifrem in toenenmde mste toegepast' in pbsts van

rernbldrken. h Ned€rhnd werd pas in de dertiger jacn b{i eHCircbe trtml & elelGfuóe we€f,Íándlrnem ingevoerd:

daarvoa gebru*te meo veelal de rn* de hmdbedieode bbrrem(nerr) €a (nbeurde sanhangwrgeírs. De onrikkeling

van de vering in de perlt'e 192G1950 kan wordea laÍ!€otevat rne* btadvecn - lóroefverta - hrótveren -

nrbberveóindingen Gydraulisó ged€lrp0 - eo nrbbovering in de wielea zelf.
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ontwikkeling van de 'Niederflurwagen', in de jaren vijftig de 'Grossraumwagen',

en in 1956 de introductie van de gelede zesassige tramwagen. Dit ontwerp zou

van grote invloed worden op de nieuwe Buropese tramontwerpen omdat het wat

betreft de verhouding tussen bedienend personeel en aantal reizigers 'konkurrenz-

fiihig' met de autobus was.
In America werd in 1936 de revolutionaire PCC ofwel de 'Presidents' Conference

Committee Car' gernhoduceerd. Dern tram werd op basis van een diepgaand

onderzoek naar Hàchten, eisen en wensen van passagiers ontwikkeld om met de

autobus te concurreren. De PCC was geshoomlijnd en erg stil door gebruik van

rubber in veren en wielen, had een stille versnelling, een hoge snelheid, een hoge

startsnelheid, een goede elektrische verlichting, goede ventilatie, goede

remwerking, goede stoelen, goedwerkende luchtdrtrkgevouwde deuren, lage

onderhoudskosten en was voorzien van 'remote control' faciliteiten die de

veiligheid ervan vergrootten. Ondanks deze innovaties bleven bussen en auto's in
de VS de dominante vervoermiddelen. Toch werd het imago van de Amerikaanse

tram verbeterd en snelde haar roem zich over de grenzen. Op het einde van de

jaren veertig werden de PCC's ook in Europa (onder andere in Den Haag)

gerntroduceerd.

Waren er voor de Tweede Wereldoorlog dus tal van nationale ontwillkelingen en

innovaties, na de tweede wereldoorlog vond er standaardisatie plaaa (volgens het
PCC basisontwerp), omdat de R&D kosten van afwijkende typen met kleine
'oplagen' onbetaalbaar werden. Behalve standaardisatie vond er ook concentratie

plaats.
De drie toonaangevende mmtypes voor de ontwikkeling van de moderne

Europese tram waren:
(1) de Italiaanse vierassige tram met passagiercirculatie (uit L9281;
(2) de gelede PCC-car (uit 1935);
(3) de gelede tram op draaistellen (uit 1939).
De gelede tram kwam voort uit de behoeften en was gebaseerd op de heuristiek

om met één conducteur meer mensen te kunnen vervoeren.

6.4.3 Nieuwe trams: 'the eru of mpid trutuit' (1950 - 1990)

In de jaren vijftig namen de problemen van de tram toe door een toename van het

autoverkeer. Hierdoor nam het aantal trampassagiers af. De roep om afschaffing

van tram en vervanging door de brus werd luider. In de VS gebeurde dat Íeeds in
de jaren twintig en dertig waardoor de PCC werd ontwikkeld.
In deze periode werd de tram, in concurrentie met de auto, onderwerp van een

discussie over de (invulling van) de behoefte aan snel en goedkoop stadshaÍtsport.

Er vond een herwaardering van de tam plaats door de intnoductie van het begnp
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sneltram ('rapid tramway'). In de jaren zeventig ontstond door de toenemende

verkeerscongestie in steden de behoefte aan een ongehinderde ongestoorde

tramcirculatie. Hiervoor werden speciale viaducten of ondergrondse tramtunnels

nodig geacht. In deze betekenis zouden traÍn en metÍo niet veel meer van elkaar

versóhillen. De ondergrondse traÍn en de 'viaducttram' werden namelijk gezien

als een volledig geautomatiseerde 'underground section of a tramway made

necessary Uy tramc congestion'. Het verschil tussen 'underground rail-ways' en

'underground tramwayJ' verdwijnt in dezn vervoerconcepten. Door de

ontwikÍe[ng van dergelijke concepten en de experimentatie eÍmee in grote steden

zijn de steddke tram*egen getransformeerd tot een totaal andere vervoermoda-

liieit van 'light rapid transit', hetgeen gepaard ging met een ingrijpende

verandering u"tt het 
-rollende 

materieel, de automatisering van plaatskaartkoop en

controle, 
"tt 

d*r de ontwil:keling van een totaal ander 'tramwegtraject' (tunnel

en viaduct).
Mede door de nieuwe concepten en de exp,erimenten erÍn@ werd de tram in de

jaren zeventig weer populur. Dez.e populariteit werd tevens gedragen door

tverwegingen van ruimterendement, verkeetlveiligheid, energieverbruik,

milieubescherming en stedelijke leefbaarheid. Op veel gebieden ontstond een

toenadering firssen traÍn en metno zoals gecombineerde trajectel en stations.

VeelbebvJnde, gezichtbepalende traÍns voor de toekomst zijn (verbeterde versies

van) de PCC car, de Duitse gelede tram (Diiwag), en de Tatra mm'
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Hoofdstuk 7

De metro

7.1 Inleiding

De metro vormt het voorlopige sluitstuk van het railvervoer. In haar ontstaan en

ontwil:keling is de metro in hoge mate gebaseerd op de ontwilkeling van en de

ervaring -"i de trrein en de tram. Anders dan in de voorgaande hoofdstullken zal

g*tt oirt'*i*ft"lingr- en fasenperiodisering worden gemaakt. Dit hoofdstttk

íocusseert op de ingebruiknamó van de Rotterdamse en (in mindere mate) de

Amsterdamse meho-die -gebaseerd op buitenlandse voorbeelden- in de 'moderne

tijd' werden geparachuteerd. Deze prestigieuze technologieën werden aangepast

aan de Rotterdamse en Amsterdamse eisen.

7.2 l<tuÍakterisering

De metro kan worden beschouwd als een heterogeen en complex systeem vart'

verschillende onderling samenhangende deelsystemen en comlnnenten met een

eigen internationale geschiedenis, waarbinnen nog steeds talrijke technische

innovaties plaatsvinden.
De ontwillkeling van de metro krvam voort uit een stedelijk probleem: de

toenemende verkeerscongestie aan het einde van de vorige eeuw. Als antwoord

op de vr:azg hoe dit prcbleem zou kunnen worden opgelost werd het idee van

ondergronds openbaar veryoer ontwikkeld. Omdat de tnein en de trarn op dat

moment de enige massavervoermiddelen waren, werd onderzocht of zij ook

ondergronds zouden kunnen gaan. De trein en de tram waren dus het uitgangspunt

van de ontwikkeling van de metno.
De metro kan dus worden gedefiniëierd als stadsspoorutegen, als specifieke

openbare stedelijke vervoerwij rn.Hetverschil met de gewone spoorwegenbevindt
ligt op vier gebieden: het vervoerstraject, de stnoomafname, het karakter van het

vervoersysteem, en de snelheid.

In tegenstelling tot de gangbare tnein en tram, bevindt het vemoerctraiect van de

metro zich (grotendeels) ondergronds. Een alternatief voor de ondergrondse metro

zijn bovengrondse qpeciale metrcbanen of viaducten. De Rotterdamse metro is een

voorbeeld van een metro die beide varianten (ondergrondse en bovengrondse-

viaducten) combineert.
In tegenstelling tot de 'gewone' spoorwegen wordt de elebricíte# bij de metno niet

via bovenleidingen maar via een derde rail toegevoerd en met een 'sleepschoen
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afgenomen. Voor veel metro's was en is een bovenleiding geen optie omdat een

bovenleiding veel meer ruimte in de tunnels vereist, en grotere tunnels zijn ook

duurdere tunnels. Een alternatief is de combinatie van ondergrondse tractie door
middel van een derde rail en bovengrondse tractie door middel van een

bovenleiding, zoals in Rotterdam.
De metro kan worden gelaraWeriseerd als een autonoom vervoersysteem.

Hiermee wordt bedoeld dat het metronet niet wordt doorkruist door andere

netwerken van andere vervoersystemen. Metrrotrreinen hoeven nergens te stoppen

voor andere vervoermiddelen en omgekeerd.
Een ander verschil tussen metro en spoorwegen is de maximale snelheíd die bij
een moderne metro ongeveer 60 kilometer per uur bedraagt. De metro legt kortere

afstanden af dan de trein en moet relatief vaak stoppen om passagiers in en uit te
laten stappen. Hierdoor en doordat de metro snel moet kunnen optrrekken en

afremmen om een vlotte ciculatie mogelijk te maken, is de snelheid beperkt.

Metroheinstellen beschikken daarom tevens over meer deuren die relatief vaker

open en dicht gaan dan die bij treinen. De beperkte snelheid van de metro

impliceert dat de voertuigen in principe niet geschikt zijn voor langere afstanden

zoals het intra-regioverkeer. Vandaar dat in Parijs bijvmrbeeld de stadsmetno niet
naar de voorsteden gaat, daarvoor heeft men de RER. Omdat de functie van

treinen, traÍns en metro's (per stad en per land) verschilt, verschilt ook de tech-

niek.

7. 3 Ontwikketingstraj ect

De eerste ondergrondse metrio's ontstonden in de tweede helft van de negentiende

eeuw omdat de straten in grote steden overvol raakten met rijtuigen, bespannen

en onbespaÍrnen wagens. De tekeningen van Gustave Doré van een overvol
London spreken wat dat beheft boekdelen. Naast de verkeerscongestie ontstond

er als gevolg van de indushialisatie belroefte aan een goede bereikbaarheid van de

stad voor de arbeiders. Doordat de suocesvolle trams en treinen in de toenemende

chaos niet volledig tndezn, belroefte konden vootzien, begon men in London met

de aanleg van een ondergrcndse spoorlijn.
De ontwili:keling van het bovengrondse en ondergrondse openbare vervoer heeft

een belangrijke rrol gespeeld bij de ontwikkeling van de steden. In het begin was

er nauwelijks een ondersclreid Írssen de gewone spoorwegdiensten en de

stadspoorwegen. De metnotrein was de conventionele stoomtnein, waatdoor al snel

oplossingen moesten worden gwonden voor de ventilatie van de metrotunnels en

de geluidsoverlast die de ondergrondse tneinen veroorzaakten. Het eclrt nieuwe

aan de metrobouw was de tturnelonstnrctie, de tunnelbouw onder water, en het

mÍlsport van tneinen in tururels. Men overwoog om tneinen door middel van door

stoomkracht aangedreven kabels door de tunnels te tne,kken. Met de electrificatie
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van de tram ging men in 1889 over tot de electrificatie van de metrro door middel
van een derde rail. Het probleem van de ventilatie loste zich grotendeels 'van

zelf' op door de luchtverplaatsing van de trrein in de tunnel alsmede door de

ontwilJceling van luchtkokers.
Geleidelijk aan werd door nieuwe technieken, onder andere op het terrein van de

tunnelbouw en het ventilatiesysteem, het eigen karakter van de metro ontwikkeld.
Bouwkosten van ondergfondse spoorwegen waren niet zelden een rem op de

ontwilJceling. De keuze voorondergrondse stadsspoorwegen werd ingegeven door

tal van motieven - niet in de laatste plaa* door twijfel over de veiligheid van

viaducten en de verwachting veel mensen snel te kunnen vervoeren.

De eerste metrrosystemen lagen vrij dicht onder het aardoppervlak. Er werd een

ondiepe tunnel gegraven of geboord in Hei die, versterlÍ met stenen of beton,

werd afgedekt ('cut and cover"). Daarbij lagen de ondergrondse

elektriciteitsleidingen, gasleidingen, riviertjes en riolen in de weg en dienden

verplaatst te worden. Tijdens de werkzaamheden werden de ondergrondse

schachten gevuld met compressielucht om instorten te voorkomen. Desatniettemin

kostten instortingen vele arbeiders het leven. Het aanleggen van e€n metro ging

niet ongemerkt vooóij. In de jaren twintig stonden de kranten vol met klachten

over de stank- en geluidsoverlast die de aanleg van metrolijnen in verschillende

steden veroorzaakte.
In de periode 1930-1960 was er qprake van een stagnatie in de ontwikkeling van
het openbaar veÍToer, waaronder de metro. Met name de komst van de auto

bracht het openbaar verv@r in problemen en ook de metro verloor terrein. Pas

de laatste decennia nam, mede als gevolg van de filevorming op de autowegen en

de de verkeerscongestie in de steden de belangstelling voor het openbaar vervoer
weertoe en worden erook weermetrro's gebouwd. Vaak is hieóij ook sprake van
prestige. De aanleg van een metno is kostbaar en heeft veel reizigers nodig wil het

economisch rendabel zijn. Het aantal inwoners, maar ook de stadsplanning en dus

de concentratie van mensen en bedrijven zijn belangrijke randvoorwaarden voor
de aanleg van de metno en de locatie van metrostations. Andere motieven kunnen

echter ook belangrijk zijn, zoals de vervoerskwaliteit (betrouwbaartreid, fre-
quentie, reistijd en planning).
Het metrosysteem beihvloedt de stad: vooral voor arbeidsintensieve organisaties

is het aantrekkelijk zich in de buurt van een metnostation te vestigen. De metro
en metnostations hebben naast een vervoersfunctie dus ook een economische

functie.

7.4 De Rotterdamse metro

De metno is een heterogeen en oomplex syst€em van deelsystemen en

componenten als klimaatbeheersingssystemen, treingeleidingssystemen
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(elelÍromagnetisch, hydraulisch, elelÍrisch), de planning van het railnetwerk,

alsmede de aard, omvang en locatie van de stations. De aanleg van een

metrosysteem is zowel technisch als organisatorisch een grote en ingrijpende

ondernàming. De aanleg van de Rotterdamse Metro is hier een goede illustratie

van.

Aanleg van metrotunnels en rails
In Rotterdam moesten waterbouwkundigen worden ingeschakeld omdat de

Heilagen om tunnels in te kunnen boren/graven te diep lagen, de grond te 
-slap

was en de waterstand te hoog was. Een Rotterdamse tunnel zou dus onderheid

moeten worden, maar zelfs dan zou het graven van een smalle sleuf voor de bouw

van een metrofirnnel in de slappe bodem onmogelijk zijn door bodemverzakking

en instortingsgevaar. De Rotterdamse oplossing w:rs het heien van twee

damwandscheidingen waaÍtussen een sleuf gegraven kon worden. De

damwandscheidingen werden uiteen gehouden door water (inundatie van bouw-

sleuven) en door horizontaal geplaatste balken tussen de damwandscheidingen. In

de bodem van de aldus gecrreiierde tururelsleuven werden vervolgens heipalen

geslagen. In aparte speciaal geonstnreerde bouwputten werden rechthoekige

U"toÀett tunnelstul:ken gebouwd. Als deze tunnelstulften gereed waren werd de

bouwput onder water gezet enwerden de stukken naar de afzinkplaats gevaren en

daar afgezonken. De ttrnnelstul:ken waren voor het eerst in de

metrobouwgeschiedenis niet bekleed met een exba metalen huid om de water-

dichtheid te garanderen, doch wel bekleed met een laag slappe bitumen. De

tunnelstul:ken werden gekoppeld door middel van een duikertclok waarin de

luchtdruk was verhoogd. De afdichting van de tunnelstukken vond plaats door

middel vail een in Nederland ontwikkeld nrbberen profiel dat, heel seksistisch, het

'Gina'-profiel werd genoemd (naar Gina Iollobrigida). De heipalen waarop de

elemenên nrsten wanen ook nieuw in de zin dat ze verstelbarre koppen hadden.

In de aldus gelegde metrrotunnel werden de metrospoorstaven voor het eerst

doorgelast (door middel van thermietlassen), en zonder bielsverbinding en

steenslagbed direct op betonplaten bevestigd. Dit werd gedaan om geluidsoverlast

en onderhoudskosten-te reduceren: bij doorgelaste rails zou minder onderhoud aan

rails en wagens ndig zijn. Ook de NS experimenteerde met de bevestiging van

rails op betonplaten en ging over tot het gebruik van doorgelaste rails.

Stroomvooníeníng
De stroomvoorziening vindy plaats door middel van een derde rail. De

stroomtoev@r wordt onderbroken bij wissels. Anders dan bij een gewone mm
is veel meer strroom nodig, mede doordat er met twee tot vier aaneengekolryelde

rijtuigen wordt gereden, waarbij elk rijtuig al een groter vennogen heeft dan de

conventionele mm.
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Beveilígtng
Oe mJtroÍin in Rotterdam kent geen zichtbare signalering omdat de beveiliging

volledig geautomatiseerd is. In navolging van de spoorwegex werd in het

Rotterdamse metrosysteem de automatische blokbeveitging en het systeem van

automatische trreinbernvloeding (ATB) toegepast. In dit systeem liggen de wissels

op de juiste stand en worden alle signalen die voor de informatie van de

bestuuáer nodig zijn op het bedieningspaneel in de bestuurderscabine z;iclrtbaar.

Reageert de bestuurder-niet of te laat dan grrjpt het systeem van de automatische

treiriUernvtoeaing (ATB) in. Het automatische signaleringsstelsel dat voor de

signalering en beveiliging zorgt bestaat uit verschillende systemen:

(il de-beveiliging is gebaseerd op het 'spoor bezet'''spoor wij' meldings-

systeem met behulp van geïsoleerde spoorshoomlopen: het traé i9 opge-

deeld in blolften met relais die bewaken of een spoor al dan niet bezet is

en waarschuwen bij spoorstaafbreuken of spoorbezettingen. Dere'

schakelingen sturen het ATts systeem aan.
(2\ het ATB-systeem stuuÍ via spoorstaven een stroom met een frequentie

tussen 370 en 570 Hefiz aall, die door ATB ontvangstspoelen
('snuffelaan') in de trein wordt opgevangen en omgezet in een stroompje

dat wordt verwerkt tot een cabinesignaal. Eventueel, indien de bestuurder

niet snel genoeg reageert, leidt dat tot remmen of snelheidsvermindering.
(3) de werking van het ATB systeem wordt geregistreerd en bewaakt vanuit

de post treindienstleiding ('post T'). Vanuit post T worden ook de wissels

en de seinen op de emplacementen en de wissels in de hoofdrijbaan

bediend. Bevindt de trrein zich op het hoofdspoor dan verloopt alles

automatisch. Het hele systeem van signalering en beveiliging staat of valt
met het bijpassende telecommunicatiesysteem. Andere metro's hebben een

dubbel beveiligingssysteem bestaande uit ATB en klassieke baanvakbeveili-
gng. Elk station heeft een beveiligingsinstallatie.

Het Rotterdamse metnovoertuig is volledig geautomatiseerd Trdrat een bestuurder

in feite niet nodig is.

Metro-rtjtuigen
In 1958 legde de RET (Rotnerdamse Ele*Írische Tram) contacten met Werkspoor

die in 196ó leidden tot de levering van materieel. In 1980 kwamen er uit het

buitenland nieuwe voertuigen die ook als (bovenleiding) sneltram kunnen rijden:
vanaf die tijd probeert Rotterdam de sneltram en de metrro te integreren in één

vervoersysteem.
Het Rotterdamse metro-rijtuigontwerp is gebaseerd op ervaring met trams en

trreinen en op ervaring met buitenlands materieel. De eisen die aan het

Rotterdamse tam- en metrromaterieel worden gesteld zijn:
(1) een minimaal eigen gewicht van het voerhrig;
(2) een grote aaÍlzetversnelling en een grcte remvertraging;



Innova werkdocument, 92

(3) een maximale vervoerscapaciteit;
(4) een vlotte verkeercirculatie;
(5) een aangename nstige loop;
(6) geluidbeperkende maatregelen;
(7) lage onderhoudskosten;
(8) een esthetisch verantwoord uiterlijk;
(9) een goede uitmsting voor verwaÍÍning en ventilatie.
Deze eisen moeten *ótd"t ondergebraèht in rijtuigen met een (gegeven de

mehotunneldoonnede) maximale breedte en een maximale hoogte'

Dit alles komt neer op treinen met gelede rijtuigen met een lengte van 29 meter

en met drie draaistellen die elk 275 passagien moeten kunnen vervoeÍren. Verder

moet het mogelijk zijn om vier van dergelijke rijtuigen te koppelen waardoor_een

perronlengte- van IZO meter nodig was. Elk rijtuig heeft zes 250 Volt
élektromotoren, de netspanning/voeding bedraagÍ 750 Volt gelijkstroom.

De nieuwe RET rijtuigèn zijn bestemd voor zowel metro als voor tramgebruik-

Elk rijtuig beschikt ouer een dakstroomafnemer, railremmers, nrbber geveerde

wielen enz.elf sturende assen Geet 'gegrl' in de bochten).

7.5 De Amsterdamse metro

De geschiedenis van de Amsterdamse metro begon in 1956 als in een discussie

ou.id" vrazgwelke maatnegelen ndig zouden zijn om een vloeiend transport in
de gehele stad te bewerkstelligen een railstelsel op een eigen, geheel kruisingvrije

baan één van de opties is.
In 1963 werd het bureau Stadsspoor opgericht. De mogelijlÍreden dte zii
voorstelde waren een sneltram op een vrije baan; een meho; en een regionaal

spoorwegstelsel. Men koos uiteindelijk voor de metro op basis van verwachtingen

over aanlegkosten, exploitatieftosten, reistijden en het te verwachten passagiers-

aanbod. Bovendien was volgens Amsterdam de metro zo elastisch dat zij een

grotere capaciteitsverhoging zou bieden dan tram of bus zou kunnen.

Interessant is dat Amsterdam andere eisen aan de metrro stelt dan Rotterdam-

Samengevat nethet Amsterdamse materieel als volgt uit:
Materieel: brede twee-wagen treinstellen;
Spoor: normaal spoor;
Materieel eisen: de Amsterdamse eisen komen overeen met die van de VóV,
het Duitse verbond van olrnbare vervoerbedrijven inzake motorwagens in
Duitsland;
Vering: luchwering;
Verwarming: warÍnte die vrijkomt bij optnellken en reÍnmen;
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Oprijden en Íremmen: automatisch;
Eneigie: door middel van sleepschoenen (net als in Rotterdam) afnemen van

de benodigde gelijkstroomenergie van de derde rail naast het spoor.

Net als in Rotterdam komen de discussies over de Amsterdamse metrro voort uit
het probleem van de verkeerscongestie. Toch ontslaan er door verschillende

o*ràttdigh"d"tt en maatschappelijke en technische eisen een Rotterdamse en een

Amsterdamse metro.

7.6 Epiloog

Binnen het stadsvervoer en het metrosysteem vinden voortdurend technische

innovaties plaats: voertuigen en infrastnrctuur zrjntotaal anders dan drie decennia

geleden. n-eets komt dat omdat de verkeersprcblemen eerder toe- dan afgenomen

á3tt. H.t gaat niet alleen om verbetering van componenten (verbetering van

motoren, vermindering van geluid en vibratie, rails die minder onderhoud

behoeven) maar ook *ótUt er gewerlt aan nieuwe geleidingssystemen (dragende

ensturenderails),voortbewegingstechnieken(bijvoorbeeldmagnetisme)ennieuwe
vervoerscon@pten. De metno, èn daarmee dus indirect de trein en de tram, heeft

mensen geihrpire".d tot het ontwilckelen van nieuwe vervoerssystemen, zoals

bijvoorbeeld de PRT, de 'Personal Rapid Transport'. Net als de metro is de PRT

"r.,torr*., 
maar de reiztger heeft de tes*rilting over zijn eigen voertuig dztz'ch

in een soort voertuigentnein geheel automatisch naar de plaats van bestemming

begeeft.
In het metnosysteem zijn doelmatigheid (snelheid, en veiligheid de

gebieden waarop de meeste ontwil&elingen plaats vinden, zowel bij de ontwil:ke-

littg nao nieuwe vervoersystêmen, het verbeteren van het materieel als het

ontwerpen van stations. 7-o venjzen bijvoorbeeld steeds vaker winkeltjes om

mensen een groter gevoel van veiligheid te geven, en woÍden metÍro's steeds meer

geautomatiseerd.
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Hoofdstuk 8

Het vliegtuig

8.1 Periodisering

Indien wordt gelet op de ontwikkeling van richtinggevende zoekregels of
heuristieken in de technische ontwilfteling, dan kunnen in de ontwikke-

lingsgeschiedenis van de burgerluchwaart vier perioden worden onderscheiden.

Deze perioden zijn:
1) 1900 - l9L4: Experimentatie;
2\ l9l4 - 1934: Het 'linnen-houten-metaalbuis' verkeersvliegtuig;
3) 1934 - 1958: Het volledig metalen verkeersvliegtuig;
4) 1958 : 1985: Het straalverkeenvliegtuig.

8. 1. I Experimmntie (I 90bI 914)

Tot aan 1914 was vliegen en zaak van avonturiers, excentriekelingen en

sporfinensen die veelal vlogen in zelf ontworpen en gebouwde toestellen. In deze

experimentele periode werd via 'trial and error' gez.rchtnaar de oplossing van tal

van theoretische en praktische problemen op het gebied van de draagkracht, de

besturing en stabilíteit, en de voorffituwing. De vele problemen en de brede waaier

van heuristieken op veel fronten hadden een grote variëteit aan (lokale)

oplossingen en ontwerpen tot gevolg. Toch worden er in deze periode een aantal

keuzes gemaakt op genoemde probleemgebieden.
Op het gebied van de draagbachÍ van vliegtuigen, ofwel het probleem hoe men

een constructie in de lucht kon krijgen en houden, werd aan het begin de van deze

eeuw duidelijk dat opwaartse druk of draagkracht ontstaat als de krromming van

de bovenkant van de vleugel groter is dan die van onderkant. Lucht stnoomt dan

met grotere snelheid over het bovenste vlak en levert daarbij een lagere druk dan

aan de onderzijde. Met name de ervaring met het ontwerpen en vliegen van

zweefuliegtuigen hadden aan dit inzicht bijgedragen. Op basis van deze inzichten

en ervaringen werden nieuwe vliegtuigen ontworpen: door de successen van de

door de Amerikaan Chanute ontwik*elde verE)annentweedekkermet vleugelvlak-

ken of cellen werd in Europa het 'dozen of box-bite' zweefvliegtuig (en later

motorvliegtuig) een veelvuldig toegepasle vliegfuigconstnrctie.
Op het gebied van de bestuing en snbiliteít, de 'voertuigd5mamiek', o_ntstond na

de succesvolle gemotoriseerde vlucht van de gebroeders Wright in 1903 een strijd

tussen voorstanders van volledige bestuurbaarheid en voorstanden van inherente

stabiliteit. Na 1908 werd een ombinatie van de concurrerende conoepten, de
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'gecontroleerde stabiliteit' (waarin zowel de bestuurbaarheid als het

draagvermogen belangrijk waren) geleidelijk de dominante heuristiek. Mede hier-

door werd de tweedekker het dominante basisontwerp. Op het gebied van de

aandríjving werd na de zuccesvolle vlucht van de gebroeden Wright voor de

benzinemotor gekozen.
Hoewel nog vele theoretische en pralÍische problemen dienden te worden opge-

lost, waren de gemaakte keuzes zo succesvol en veelbelovend dat na 1909 werd

nagedacht oveietr voorzichtig werd geëxperimenteerd met militair gebruik en

p"^orr"tt- en vrachwerv@r. Voor het verv@r van personen en vracht werd het

"oAig 
om grotere en zwaardere vliegfuigen met sterkere motoren te ontwikkelen,

die meerdóre personen of vracht over lange afstanden zouden moeten kunnen

vervoeren. Door de voorbereiding op en het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog kneeg het vliegtuig militaire (verkennings- en gevechts) taken. Met name

uoor áe gevechtstaak werden eisen van snelheid, klimsnelheid en wendbaarheid

belangrijk; deze droegen in belangrijke mate bij aan de ontwilkeling van het

vliegluig.

8. 1.2 Het Ennen-houten-meUatbuis verkeenvliegtuig (1 9I+1 934)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd onderzoek gestimuleerd langs de lijnen die

in de periode 1900-1914 waren uitgezet. Op het terrein van de aandrijving werden

drie motort5pen ontwilÍ<eld: de watergekoelde lijnmotor, de luchtgekoelde

rotatiemotor ón de luchtgekoelde stermotor' De motoren krregen' ook na de

oorlog, verschillende toepassingen enbij elk motorfype vond verdere ontwikkeling
plaats. Er was geen sprake is van één basisontwerp.
Óp het gebied van de voertuigdynamica werd het tweedellkervliegtuig dominant,

oÀdat alleen dit type sterk genoeg kon worden gebouwd om de zwïre belastingen

te doorstaan die het militaire vliegtuig tijdens snelle en wendbare manoeuvres

ondervond. De belangrijkste heuristieken tijdens de Eerste Wereldoorlog waren

snelheid en wendbaarheid. In de loop van de oorlog lwamen daar de beveiliging
van de piloot en de overbrugging van lange afstanden bij. Ter beveiliging van de

piloot werden vliegfuigenbepanserd, hetgeen de introductie van metaal betekende.

Met de ontwikkeling van lange-afstandsbommenwerpen (om Londen en Parijs te

kunnen bereiken en weer terug te lunnen keren), werd de overbrugging van lange

afstanden van belang.
De militaire context was dus erg belangrijk en zorgde voor tal van innovatieve

impulsen op het gebied van de aandrijving en de a die de presta-

ties Gnetfuèia, vlieghoogte, klimsnelheid en wendbaarheid) van het vliegfuig

verbeterden. Door áe ooltog worden vliegfuigen tevens nchtbaar en belangrdk,

en werd de ludrtvaart een indusfrie.



Innova werkdocument, 97

Na de Eerste Wereldoorlog werd het vliegtuig alom aangeprezen als het

vervoermiddel en de technologie van de toekomst. Het oorlogsimago van het

vliegtuig verdween enpiloten werden dehelden vande dag doorhunhalsbrekende

rtuttts tijdens vliegshows en vliegwedstrijden. Mede door de vestiging van talloze

nieuwe afstands- en snelheidsrecords en de aandacht voor vliegen in de media

werden luchtvaartaandelen populair en nam de economische bedrijvigheid in de

luchtvaartsector toe. Door íe belofte van het luchtvervoer, de economische

bedrijvigheid in de luchtvaartsector en de besÓikbaarheid van (oorlogs)vliegers

en (óortogs)uliegtuigen ontstond de 'wilde vliegerij'. Talloze Heine lucht-

vaartmaatschappijen ontstonden en verdwenen weer omdat het aanbod niet

overeenkwam met de vraag. Vliegen was een dure aangelegenheid 
-e^n- 

bleef

beperkt tot een Hein aantal Èoopkrachtige en moedige meÍrs€n. Pas na 1938 begon

ae finanAele positie van de (na concurrentie overgebleven) luchWaartmaatschap-

pijen te verbeieren als gevolg van de door de techniekontwil:keling veroorzaakte

publieksacceptatie.
bok andere àntrvil&elingen, opvattingen en aspiraties waren belangrijk voor de

ontwilfteling van het verkeersvliegttrig in het interbellum. 7n wetd in Nederland

de 'knooppuntgedachte' invloedrijk, dat wil zeggen de opvatting dat Nederland

geognfisch cetttraat gelegen was en dat de Nederlandse koloniën beter en sneller

UereitcUaar en bereisbaar dienden te worden. Ook de angst dat Nederland op vlieg-

tuiggebied een blijvende achterstand zou oplolrri indien er geen eigen vliegtuigac-

tiviteiten zouden worden ontwil:keld, werd alom gehoord.

Na de Eerste Wereldoorlog gingen de nationale overtreden zich in toenemende

mate bezig houden met de burgerluchwazrt. Dezc staatssteun ontwili:kelde zich tot
dé bestaansvoorwaarde voor burgerluchwaart als zrdrrrrrig. De overheidssteun was

breed en gebaseerd op tal van overwegingen die koloniaal, administratief,

technisch, mititair-stategisch of industrieel-politiek van aard waren. In Nederland

werd in 1919 de Rijlsstudiedienst voor de Luchwaan (RSS) opgericht, en in 1937

het Nationaal Luchwaart Laboratorium. In de jaren twintig vond er een verwe-

tenschappelijking plaats van vliegtuigontwerp en -bouw. De RSS adviseerde het

Bureau LuchWaart (nu RLD) over het verstreli:ken van certificaten van lucht-

waardigheid.
Ook de-bouw en exploitatie van vhegvelden werd door de nationale overheden ter

hand genomen. In de jaren twintig viel de luchthaven Schiphol onder de gedeelde

veranlwoordelij*Íreid van twee Ministeries (van Waterstaat en van Oorlog), twee

gemeenten (Amsterdam en Haademmermeer), en de KLM. IÍL 1926 nam de

óemeente Amsterdam Schiphol over en werd aan een voortvarend moderniserings-

proces begonnen.
boor de overheidssteun werd de opridrting van commerciële luchtvaart-

maatschappijen mogelijk gemaakt en aangemoedigd. EeÍr van de eerste

com-ercièb hchwaartmaatschappijen was de KLM die in 1919 werd opgericht.
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De linnen-hout-metaalbuis vliegtuigconstructie die zich voor en tijdens de Eerste

Wereldoorlog ontwikkelde, werd na dezn oorlog in verschillende contexten

toegepast en verder ontwiklreld. Dern @ntexten, de burgerluchwazrt, de lucht-

posi, 
- 
snelheids- en lange-afstandswedstrijden en de militaire sector, stelden

specifieke eisen aan het vliegtuig.
Na de oorlog werden aanvankelijk de overbodige oorlogsvliegtuigen, en met name

de grote lange-afstandsbommenwerpers, omgebouwd en verder ontwilÍ<eld tot
verÈeersvliegtuigen. Om de burgerluchWaart aantrel&elijk te maken voor het

publiek werU hei al snel noodzakelijk geacht om de oncomfortabele omgebouwde

lange-afstandsbommenwerpers te vervangen door speciaal voor personenvervoer

ottt*orp"t en ingerichte, vóilige en comfortabele vliegfuigen. Hierdoor verschoof

de ontwikkeling van functionele 'lichter dan lucht vliegtuigen' rraar comfortabeler

en veiliger 'zwaarder dan lucht vliegtuigen'. Deze ontwilí<eling werd gestimuleerd

door dcmoordende concurrentie binnen de 'wilde luchtvaart' waarin verbetering

van veiligheid en comfort alsmede de uitbreiding van het aantal passagierplaatsen

(en daarmee een tarievendaling) essentieel waren voor het voortbestaan.

De context van het luchtpostvervoer zargde tevens voor belangrijke innovatieve

impulsen. Deze met name in de VS belangrijke context stelde eisen aan de

afJtanden die een vliegtuig moest kunnen overbruggen en aan de snelheid van

vliegtuigen. Op basis van deze heuristieken werden in de VS postvliegtuigen

ontwi*&eld met ronde romtr en, metalen schaalconstructies en voorzien van een

stermotor met groot veÍmogen. Deze innovaties werden in de VS ook toegepast

in de burgerluchtvaaÍ.
De contexten van de toen zeer populaire snelheidswedstrijden (met name de

Schneider-Trophy), luchtvaarttentoonstellingen (bijvoorbeeld de ELTA, de Eerste

LuchtvaartTentoonstelling Amsterdam in 1919) en lange-afstandsvluchten zntgden

voor belangrijke irurovatieve impulsen. In deze context werden hoge eisen gesteld

aan de snelheid, de wendbaarheid, de betnouwbaarheid en de veiligheid van vlieg-

tuigen. Op basis van dez.e heuristieken werd in deze context het

eendelckervliegtuig met watergekoelde lijnmotor ontwikkeld. Tevens znrgde dezn

context voor tal van innovaties op het gebied van de aërodynamica, de motor, de

propellor en de brandstof.
be-militaire context rnrgde voor geheel andere innovatieve impulsen. Na

experimenten tijdens de eerste wereldoorlog krreeg de toepassing van metaal na de

oo.log grote aandacht met het doel om veilige, sterke en snelle aërodynamische

vliegtuigen te ontwilÍ<elen. Vanaf 192 bestond de hoofdconstnrctie van vrijwel
aUe mititaire vliegtuigen uit metaal. Deze vliegtuigen werden ontworpen volgens

de principes uit de Eerste Wereldoorlog en enkel, zowel in de VS als Europa, in
metaal uitgwoerd. Wel deden vliegfuigbouwers op deze manier ervaring op met

het gebruik van metaal, op basis waarvan Amerikaanse vliegtuigfabrikanten in de

juo" dertig de dragende metalen vliegfuigbekleding konden ontwikkelen.
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Resumerend kan worden gezngd dat er in deze periode geen dominant

vliegtuigontwerp ontstond. Hoewel de 'linnen-hout-metaalbuis' znker in Europa

lange tijd de dominante vliegtuigconstnrctie was, werden verschillende motoren

in venóhilende contexten ontwikkeld en toegepast. Ook de ontwikkeling en

toepassing van eendellker en tweedelÍ<er vliegtuigen vond in verschillende

contexten plaats.
De 'wilde vliegerij' duidt op het ontbreken van een dominant vliegtuigontwerp-

Wel waren er in de"e periode lokale dominanties die bepaalde verworvenheden,

zoals de benzinemotor, deelden. Specifieke en nieuwe eisen van en in verschillen-

de contexten leidden tot innovaties op het gebied van materialen, ophanging etc.

In deze periode worden de problemen van opschaling reeds àchtbaat, onder

andere inde (eente) ontrrilfteling van interfaces, de infrastructtrur en de regelge-

ving.

8.1.3 Het voltedig metalm verkeenvliegfitig (193+1958)

De toepassing van metaallegeringen in de constnrstie van vliegtuigen die zich in
de periode fgfA-fq:a geleidelijk ontwilftelde , z,ette zich in het begin van jaren

deág met kracht door. Gebaseerd op de ervaring met het ontwerpen en de

cotrstructie van geheel metalen militaire vliegtuigen en postvliegtuigen intro-

duceerden de Amerikaanse bedrijven Boeing en Douglas tweemotorige geheel

metalen passagienvliegtuigen (de Fpelng-?47 en de DC-2). Het 'moderne' Ameri-
kaanse verkeenvliegtuig werd gekenmerkt door een romp met een ronde door-

snede, een metalen schaalconstnrctie, in gestnoomlijnde kappen gevatte

stermotoren met groot verrnogen (die in de loop van de jaten dertig werden

vervangen door compressiemotoren), laaggeplaatste vrijdragende vleugels en een

intrekbaar onderstel. De ontwilkeling van dit revolutionaire vliegtuigtype vond

plaats in het Amerikaanse Himaat van elkaar hevig beconcurrerende particuliere

iuchtvaanmaatschappijen die tal van vliegtuigmodellen ontwikkelden. De belang-

rijkste concurrentiegebieden ware,n veiligheid (meerdere motoÍen, stevige

constructie), passagiercapaciteit en comfort.
Het metalen vliegtuig, en met name de DC, veroverde stormenderhand de

internationale markt en luidde het begin in van de Amerikaanse passagier-

vliegtuighegemonie. Reeds in 1938 beheerste de DC-3 de hele Amerikaanse en

een groot deel van de Europese luclrtvaart: door de degelijke constructie en het

reizigerscomfort werden vliegreizen populair.
Door tal van innovaties werd het metalen verkeersvËegtuig voortdurend verbeterd.

Bij de ontwikkeling en verbeêring van deze vliegtuigen lag de nadruk op

snelheid, economie, rentabiliteit, kostenbeheersing en reizigerscomfort. Met name

de in de tweede helft van de jaren dertig ontwikkelde DC4 was revolutionair te

noemen. Het toestel had vier n tïre compressormotoren en een drukcabine
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waardoor het vliegtuig in de stratosfeer dus 'boven het weer' kon vliegen. Deze

innovaties kregen in de VS een belangrijke impuls van de wens van het publiek

om hoger en sneller te vliegen. In Europa was het vliegen op groJe hoogtelog
hng oástreden. Hoewel bijvoorbeeld de KLM Amerikaanse metalen vliegtuigen

aanschafte, gingen de Europese vliegtuigfabrikanten doormet de ontwilJceling van

slanke vliegtuigen met een groot vliegbereik op geringe hoogte (2500m). Engeland

hield bovendien nog lang de dubbeldekker en de houten constructie in ere.

Het geheel metatenltiegtuig was qua constnrctie, snelheid en comfort een totale

breuk met het Europese verkeersvliegfuig dat tot op dat 
- 
werd

geconstrueerd uit hout, triplex, gelaste staalbuis en linnen. Na de introductie van

áe DC's probeerde Fo*Í<er, de exlnnent van het linnen-hout-metaalbuis vliegtuig'

in de markt te blijven door middel van incrementele ontwerpwijztgSnge* 7-o

introduceerde men toestellen met een elliptisclre in plaats van rechthoekige) romp-

doorsnede, een lichtere doch sterkere metaalbuis, een intrekbaar landingsgestel en

een ander vleugelprcfiel. 7-onder suc@s: staalbuis, hout en linnen bleken niet

meer aÍIn te sluiten bij de behoeften van de markt. Fokker ging over op de bouw

van militaire vliegtuigen (de Nederlandse Gl) en verwierf het alleenrecht voor de

bouw van de metalen DC's in EurcPa.
Doorde dominantie en expansie vanhet moderne geheel metalen verkeersvliegtuig

ontstonden er nieuwe problemen op het gebied van de luchtverkeersintensiteit en

luchtverkeersveiligheià die deels werden geTmhrt in de techniek en deels in
organisatie en (werheids)regulering. De ontwikkeling van vluchtleiding- en

vluchrcontrolesystemen nam een aanvang, en kneeg met de toepassing van- de

Radar na de TVeede Wereldoorlog een belangrijke innovatieve impuls. Ook

dienden door de ontwikkeling en de expansie van de geheel metalen vliegtuigen

en het groeiende luchwerkeei de vliegvelden te worden aangepast en uitgebreid.

De betrolkenheid van de nationale overheden nam toe op deze gebieden, met

name toen na de oorlog ook de ontwikkeling van de nationale luchtvaartindus-

trieën ter hand werd genomen.

Resumerend kan worden gezngd dat in deze periode een dominant vliegfuig-

ontwerp met een bredere toepassing werd ontwil&eld: het geheel metalen

verkeersvliegtuig voorzien van @mpressor motoren en een drtrkcabine. De

ontwi*fteling en verbetering van dit vliegtuigexemplar was gebaseerd op de

heuristiekensnelheid, economie, rentabiliteit (in verband met de passagierscapaci-

teit), veiligheid en comfort. Door de opschaling van dit dominante vliegttrigont-

werpsysteem ontstaan er steeds nieuwe problemen die om een oplossing woegen

waaóij regulering zeer belangrijk was.
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8. 1 . 4 H et straalverkeenvliegtuig ( I 95 8- I 985)

Na de Tweede Wereldoorlog bleef het Amerikaanse geheel metalen verkeers-

vliegtuig dominant. De ruim voorradige militaire versies daarvan, zoals de

'skymaster' (de militaire DC-4) en de C47 Dakota (de militaire DC-3), werden

verkocht engeschonken aanEurcpese luchwaarfinaatschappijen die deze toestellen

ombouwden tot passagiersvliegtuigen. De KLM verwierf op deze wijze 18

Skymasters en 30 C-47 Dakota's. Op het einde van de jaret veertig werden naast

de DC's de Amerikaanse Constellations en Electra's dominant.
Tijdens de oorlog vond in de militaire context eclrter een belangrijke innovatie
plaats: de ontwikkeling van de straalmotor. De straalmotor werd in Engeland en

Duitsland ontwikkeld omdat er behoefte bestond aan snelle lange afstandsvliegtui-

gen die door hun snelheid van korte landingsbanen, bijvoorbeeld vliegdekschepen.

Hoewel de straalmotor na de oorlog massaal werd toegepast in militaire
vliegtuigen, werd 

"ij 
pas in 1953 in De Havilland's 'Comet' gerntroduceerd in de

burgerluchtvaart. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat de toepassing van

straalmotoren een ontwerpherziening van de bstaande propellonliegfuigen
vereiste en dat straalmotoren een 3 tot 4 maalhoger brandslofueóruik hadden dan

de Hassieke zuigermotoren. Dit maakte de straalmotor duur in het gebruik,
hoewel de qpeciaal voor straalmotoren ontwik&elde brandstof kerosine goedkoper

was dan de hoogwaardige vliegfuigbenzine voor de benzinemotor. Andere belang-
rijke redenen waren dat straalmotoren voor veel lawaai en stank zatgden, en dat

straalvliegfuigen alleen zinvol (rendabel) werden gevonden voor de lange

afstanden om 'boven het weer' te vliegen. Als 'tussen- en overgangsoplossing'
werd in jaren vijftig de schroefturbine, of de turbopropmotor beschouwd, d.w.z
propellormotoren die door een straalmotor worden aangedreven. Deze motor, die
onder andere in de succesvolle Fokker F-27 werdtoegepast, zou in de jaren vijftig
de zuigermotor definitief verdringen in de b'trrgerluchtvaart.

Ondanks de nadelen werd de straalmotor in de jaren vijftig geilrtroduceerd in de

burgerluchtvaart omdat de lange afstanden sneller zouden kunnen worden over-
brugd, en omdat door de krachtige motor de toestellen groter en zwaarder konden

worden gebouwd, waardoor het aantal passagien, de veiligheid en het comfort
zouden kururen toenemen. Het eerste straalverkeersvliegtuig 'Comet' veroorzaakte

een ware sensatie, maar door enkele fatale ongeluklren ook een groeiend

wanhouwen dat slechts door een zeer uiWoerig en langdurig openbaar onderzoek
naar de oorzaken van de ongelulcken kon worden hersteld. De KLM begon het

straaltijdperk in 1960 met de aanschaf van enkele DC-8 toesêllen.
Na de intnoductie in de jaren vijftig werd het straalvliegtuig in de jaren zestig qua

geluid, prestaties en rendement verbeterd, en werden er ideeth ontwillkeld om in
navolging van militaire jachtvliegtuigen zup'ersonisóe verkeersvliegfuigen te

ontwil&elen. Afgezien van de Frans-Engelse Concorde en e€n Sovjet kloon vond
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dit geen navolging, omdat nieuwe problemen en heuristieken ontstonden.

Mef name vanaf de jaren zestig leverde de opschaling in de burgerluchtvaart tal

van nieuwe problemen op. Het luchtverkeer nam explosief toe, luchtwegen en

aanvliegroutès raal<Íen overvol, er waren meer starts en landingen op vliegvelden,

en er óntstond plaatsgebrek op vliegvelden. Om de groeiende hoeveelheid

passagiers met minder vliegfuigen te kunnen verwerken, werden grote subsonische

straalvliegfuigen ontwillkeld: de 'wide bodies' en de 'Jumbo's"

Ook andere heuristieken werden vanaf het einde van de jaren zestig belangrijk.

7-o leídde de inflatie en de almaar stijgende brandstofprij rnn in de jaren znventtg

tot de ontwillkeling van een nieuwe generatie vliegtuigen, waarbij het accent niet

lag op de verbetering van de prestaties, maar op de reductie van het brandstofver-

bmik-. Vliegtuigen met slankere rompen en Heinere straalmotoren waren het

resultaat. Op trJt einde van de jaren zeventrgen in de jaten tachtig lag de nadruk

niet langer op a" vergroting van de snelheid maar op de ontwikkeling van energie-

zuinigei en geluidsarmere vliegtuigen. Door de ontwikkeling van nieuwe vlieg-

tuigvórmen ón v[egtuigmotoren (veelbladige propellors) en door de toepassing

van nieuwe materialen trachtte men dat te bewerkstelligen.
De stabilisatie van het straalvuegfuig en de mede daarrdoor ontstane concurrentie

tussen vliegtuigxoducenten leidde tot toenemende gwoeligheid voor maatschap-

pelijke input en eisen. Behalve deze uit onorrre.ntieoverwegingen gevoede gevoe-

iigtreia werd de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen gekenmerkt door seriepro-

duktie. Door de hoge kosten van vliegtuigontwikkeling gntgen fabrikanten vanaf

de jaren zestig in ioenemende mate over op serieontwerpen van motoren die

aangepast waren of konden worden aan yerschillende vliegtuigen die in gebruik

of óntrvil*eling warren. De algemeen leidende heuristieken in de jaren zeverfiig

en tachtig waren verbetering van de veiligheid, verlaging van de geluidsoverlast

en beperking van het brandstofgebruik en onderhoud. Dit trachtte men te bereiken

door de toepassing van nieuwe materialen en het gebruik van 'modules' die als

unit konder worden gebruikt en veranderd. OÍdanl<s de nieuwe ontwilftelingen

op het gebied van de metaallegeringen en synthetisch materiaal vanaf de jaren

,óstig hètten de vliegtuigen qua prestaties en vennogen een behekkelijk stabiel

niveàu bereilÍ. Deze stabilisatie hangt nauw samen met de standaardisatie,

samenwerking en concentratie in de vliegtuigsector.

Resumerend kan worden gerngd dat in deze periode een nieuw vliegtuigontwerp

met een brede toepassing dominant werd: het straalverkeersvliegtuig. De

introductie van de straalmotor leidde tot een aanpassing van het tot dan dominante

vliegtuigont'werp. Naast deze veranderingen en aanpassingen ontstonden er nieuwe

p-Èt".* dooiopschaling en de nieuwe eisen die werden gesteld (energiezuinig

en geluidsarm).
De ontrrikkeling van de infÍastruc'tuur en de interfaoes rn dezn, periode werden,
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behalve door de genoemde eisen, met name gestuurd door veiligheidsoverwe-
gingen.

8.1.5 Niches

Tijdens de ontwikkeling van het verkeersvliegfuig ontstonden er verschillende

'niches' in de luchWaart die aanvankdk geduchte concurrenten van het vliegtuig
waren. Sommige niches verdwenen in de loop der tijd als gevolg van de

concurrentie met het vliegtuig, en vonnen geen enkele bedreiging voor het

vliegtuig meer. Anderen daarentegen bedienen beperkte en specifieke marlÍseg-
rnenten, De niches die kunnen worden onderscheiden zijn: de luchtballon, het

luchtschip, de helikopter, het omkeervliegfuig en de vliegboot.

De luchtballon
De luchtballon ontwil&elde zich van hete luchtballon op het einde van de 19e

eeuw tot de gasballon (gevuld met waterstof) tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Tijdens de oorlog werd de gasballon met name toegepast voor de luchtvertenning
van vijandelijke linies en loopgraven. De gasballon was voor vliegfuigen een

gemakkelijk en door de kans op een gasexplosie tevens een gevaarlijk doelwit.
Het gebruik van (het dure) helium in de gasballon nam het risico van een explosie

weg.
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog werd de gasballon gebnrikt voor wetenschap-

pelijke, meteorologische en recrreatieve doeleinden. Met de introductie van de gas-

brander kwam de hete-luchtballon terecht in de recreatieve en sportieve sector.

Het luchtschip
Het luchtschip kwam tot ontwikkeling tijdens de Eerste Wereldoorlog, en

ontwilÍ<elde zich in het interbellum tot een comfortabel en geluidsarm interconti-
nentaal luchttransporfiniddel dat een geduchte concurÍent voor het vliegtuig
vormde. Een ware concurrentiestrijd tussen vliegfuig- en luchtschipapologeten
ontstond. Aan de toekomst van het luótschip kwan echter een abrup einde toen

de reusachtige "Hindenb'trrg' in 1937 te New Yort tijdens de aanmering in brand
vloog. Met gas gevulde luclrtschepen werden vanaf dat moment gezien als

onveilige, trage en wind- en weergevoelige luchttransporfiniddelen.

De helikapter
De ontwilkeling van de helikopter vond plaats vanaf het einde van de 19e eeuw.

Technologisclre doorbraken en de eerste su@ssen vonden echter pas plaats

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk probleem bij de ontwikfteling
van de helikopter was dat niet kon worden volstaan met een horizontaal draaiende

rotor, omdat de romp onder de schroef dan in tegenovergestelde richting gaat
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draaien. Dit kon op verschillende manieren worden opgeheven door twee

tegengesteld draaiende rotors boven elkaar te bevestigen, door twee tegengesteld

draaiende rotoren naast of achter elkaar te plaatsen, of door een kleine verticaal

geplaatste staartrotor die voor tegenkracht zorgt. De rotoren werden scharnierend

uiigevoerd (cyclische bestuing) voor de draagkracht. De helikopter kon worden

Uestuura door de rotor te laten kantelen (naar voren, links, rechts) hetgeen inge-

willkelde constructies vergde. Als grote nadelen van de helikopter werden haar

lage snelheden en haar beperkte vlieghoogÍe gezrert. Haar grote voordeel was de

mogelijl<heid tot verticaal landen en stijgen.

Het omlceervliegtuig
pogingen o- d-" uoord"letr van het verticaal landen en dalen van een helikopter

algpmeen toe te passen in de luchwaart, leidden tot de ontwikkeling van het 'om-

kórv5egtuig', áat wil zeggen een vliegtuig waarvan de propellormotoren of
vleugegkantelbazr zrjn. Een omkeervliegtuig was dus een poglngom helikopter

en vÍegtuig te combineren .Dezepogrngen leiddenin de militaire vliegfuigontwik-

keling iot áe Britse Harrier die door draaiende uitlaten verticaal kan landen en

rtijg"í, ten koste van een groot brandstofuerbruik. Het Amerikaanse leger heeft

aangekondigd in de jaren negentig transport omkeervliegtuigen in gebruik te
nemen.

De vlíegboot
Toen men vóór de Tweede Wereldoorlog begon te denken aan intercontinentaal

vliegfuigverkeer gng de voorÍ<eur hieóij uit naar vliegboten, omdat volgeladen

vliegtuigen op zeÊ, een onbeperlÍe aanloop en landingsbaan zouden hebben en op

,ee konáen hnden om bij tankschepen te tanken. In Engeland werden bovendien

succesvolle proeven ondernomen met het bijtanken van vliegboten in de lucht
Vliegboten worden ook nu nog gebruikt, voornamelijk als vervoermiddel in
eilandrijke gebieden.

8.2 Technische innovaties

8.2.1 Aanilrtjving

1900 - 1914: Naast de draagkracht- enbesturingsproblemen vormde de ontwi}fte-

ling van een @mpacte kraclrtbron een ander centraal protleem,_Hoewel de

viertakt Ottomotor perspectiwen leek te bieden zou het toch nog 25 iaar duren

voordat een motor werd ontwil&eld die vliegen mogelijk maakte. Tevens werd

geëxperimenteerd met gas-, stoom- en kruitmotoren. In 1903 slaagden de

lebroeders Wright erin te vliegen met een watergekoelde benzinemotor voorzien
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van een speciaal voÍmgegeven houten propellor. Het probleem van deze waterge-
koelde motoren was echter dat zn, dikwijls te mraar waren voor de lichte vliegtui-
gen.
De ontwilfteling van lichte, kleine doch krachtige watergekoelde benzine motoren
werd gekenmerkt door (locale) heterogeniteit en variëteit. Franse motoren gingen
geleidelijk een belangrijke rol spelen. Tot 1909 was de 'AÍrtoinette' van Léon
Levasseur in Europa populair, en na 1908/1909 de 'Gnome' rotatiemotor van

Laurent Seguin.

1914 - 1934: Tijdens de Eerste Wereldoorlog krramen de watergekoelde lijnmotor
en de luchtgekoelde rotatiemotor tot ontwikkeling. Het grote probleem van de

watergekoelde lijnmotor was haar grote gewicht, verootzaakt door het waterre-

servoir, de radiatoren, de pompen en de leidingen. Het gfote probleem van de

rotatiemotor werd gevormd door haar torsie.
Op het einde van de oorlog werd de stermotor ontwikkeld. De stermotor, die
aanvankelijk een grote variëteit kende, werd gekenmerkt door radiaal rond de

knrkas geplaatste cilinders. De stermotor werd luchtgekoeld door de 'slipsheam'
van het vliegtuig.
In het interbellum werd de stermotor met naÍne in de VS verder ontwikkeld. Voor
hun militaire vliegtuigen bleven de Europeanen lange tijd vast houden aan de

lijnmotor, terwijl ze de stermotor voor passagier- en transportvliegtuigen grngen
toepassen. Het vermogen van de stermotoren werd geleidelijk opgevoerd van 600
tot 1200 pk. Tevens werden tal van metallurgische vindingen toegepast. Zo
werden de metalen verstelbare propellors gerntroduoeerd die de houten exem-
plaren vervingen. De houten propellors waren steeds dilfter geworden om te
voorkomen dat door de hogere snelheid de tips naar voren bogen. Tevens werd
de brandstof voor stermotoren verbeterd.
Het voordeel van de stermotor was zij veel lichter was dan de watergekoelde
lijnmotor, maarhet nadeel was dat zij een groter frontaal oppervlak had, dus voor
veel weerstand znrgde, zeker als de cilinderkoppen buiten de motoren staken.
Derhalve werden in de jaren dertig stroomlijnringen of -kappen om de cilinder-
koppen aangebracht.
Op het einde van de jaren twintig werden meermotorige verkeersvliegtuigen
ontwikkeld, waarbij twee of meer stermotoren aan of in de vleugels werden
gebouwd. Zo intrrodueert Fol:ker, mede op grond van veiligheids- en snelheids-
overwegingen , rn 1927 driemotorige toestellen die tot aan het midden van de jaren
dertig kenmerkend voor de Fokker vliegtuigen zouden blijven.

1934 - 1958: In de jaren dertig werd de compressormotor ontwikkeld, die
maximale snelheid leverde bij een minimaal vennogeÍr, waardoor vliegen op
grotere hoogte mogelijk werd.
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1958 - 1985: In 1953 introduceerde de Engelse vliegtuigfabrikant De Havilland
het eente straalverkeersvliegtuig, de viermotorige 'Comet'. Het Amerikaanse

bedrijf Boeing begon met de ontwil:keling en toepassing van haar straalmotor-

vlieginig (B-i}n op basis van haar ervaringen met de bouw van militaire straal-

vliegfuigen (V47). Vanaf het einde van de jaren vijftig gingen turbinemotoren,

dat wil zegger-de straalmotor en de schroefturbine, de burgerluchtvaart domine-

ren.
Met de introductie van de straalmotor ontstond ook het nieuwe probleem van de

geluidsoverlast, hetgeen leidde tot de ontwikkeling van de zogenaamde om-

ioopmotoren. Daarbij wordt een deel van de aan de voorkant van de motor aÍInge-

^get 
lucht niet in maar om de motor geleid, waardoor er een geluidsreductie en

een zuiniger brandstofverbruik mogelijk wordt. Ook krregen de motorgondels een

andere vormgeving en een bekleding van geluidsisolerend materiaal.

In de jaren znveníg werden de grote turbofanmotoren verbeterd door het accent

te leggen op grotere betrouwbaarheid, beperking van onderhoudsbeurten,

ue.-inaerittg van het brandstofuerbruik, en reductie van de geluidsoverlast. Met

behulp van 'Computer Aided Design' (CAD) en door de toepassing van

keramische schoepen en verschillende compressortrappen werd zowel de

stuwkracht verhoogd als het brandstofuerbruik teruggebracht.
In een pogrng om de stmalmotor geluidsarmer te maken werd voor de turboprop-

motor van de FolÍ<er F-50 een zesbladige kunststof propellor ontwikkeld,
waardoor de rotatiesnelheid omlaag kon en de motor geluidsarmer werd.

8. 2. 2 Yoertuigdynamica

1900 - 1914: Naast de draagkracht en de aandrijving vormde de bestuing en

daarmee de stabiliteít vanvliegtuigen een cnrciaal probleem. Door de ontwil:ke-
ling van een horizontaal (hoogje)roer voor (het vliegtuig van Wright) of achter de

vleugels kon de controle om de lengteas worden opgevangen, met de ontwil&eling
van een verticaal roer kon iedere gieóeweging worden opvangen. Een groter

probleem vormde de opvanging van de ro1- of schaluwbeweging dat de gebroeden

Wright oplosten door de vleugeluiteinden door middel van kabels op- of
neerwaarts te dnrlften. In de oplossing van het sturings- en stabiliteitsprobleem

konden twee 'scholen' worden ondersclreiden: één die sheefde naar de volledige

bestuuóaarheid van vliegtuigen (in navolging van Wright), terwijl de ander het

belang van de inlrerente stabiliteit, en daaÍmee de beperkte bestuurbaarheid, bena-

druke. Een ware concurrentieshijd ontwikkelde zich, waarna in Buropa de

inherente stabiliteit school (vast horizontaal staartvlak) dominant werd. Hier komt

omstreeks 1908 geleidelijk verandering in als de Europeanen het beste van de

twee scholen gaan combineren in het concep van de 'geontrroleerde stabiliteit'

omdat bestuurbaarheid en draagvermogen als de belangrdkste factoren voor een
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gecontroleerde vlucht werden gezien. Eenbelangrijke Europese ontwi*Í<eling was

de keuze van vaste horizontale r@ren achter de vleugels en het weglaten van

roeren vooraan de vleugels (Wrighfl. Ook intnoduceerden de Europeanen onder-

stellen met wielen.

Hoewel het eendeltcer vtiegnigQpe belangrijke successen boelÍe (Bleriot's

kanaalvlucht in 1907), leidde de toename van de snelheid en de vlieghoogte tot

een aantal ongelul&en en het (tijdelijke) verdwijnen van de eendekker. Met name

door de rol van de Franse en Engelse legers zou het tweedel&ervliegfuig met trek-

schroef de komende twintig jaar de meest toegepaste vliegfuigconstructie worden.

De carrosseie van de een- en tweede,lftervliegfuigen in deze periode bestond uit
drie basisonderdelen: een houten geraamte, houten vormgevende stijlen, houten

vleugels, stalen spandraad en een bespanning van doek. Het dominaÍLte construc-

tíemateriaal was dus hout, staaldraad en linnen.

1914 - t934: Het gebruik van vliegÍuigen tijdens de oorlog stelde specifieke eisen

aan de besturtng en stabilitelï. Nodig waren namelijk snelle en wendbare vliegtui-
gen. Dit werd gerealiseerd door de rceren te verbeteren, besturingsorganen meer

evenwicht te geven en stuurbekrachtigingsmechanismen te ontwilÍ<elen. Behalve

snelle wendbare vliegfuigen werden tevens grote en zllraÍe lange afstandsbommen-

werpers ontwil:keld. Om dezn zware toestellen met hun zware motoren in
evenwicht te krijgen werd een staartvlak met variabele invalshoek ontwikkeld.

Tijdens en na de eerste wereldoorlog bleven de tweedekkers in de ntilitaire
luchnaart dominant, omdat eendellkers niet steÍk genoeg konden worden gebouwd

om de zware,belastingen te doorstaan die een vliegtuig tijdens snelle en wendbare

manoeuvres ondervond. De ontwikkeling van de burgerluchtvaart in deze periode

leverde geeft een ietwat ander beeld op. Doordat tn dern sector in de jaren twintig
steeds sterkere en zwaardere motoren werden ontwikkeld die de prestaties van de

vliegfuigen verbeterden, m@sten de vliegtuigen steviger worden gebouwd. Ook
werd door de hogere snelheden de stroomlijn, dus pogngen om de luchtweerstand

te verminderen, st@ds belangrijker. Op basis van dezp, ontwili:kelingen en

overwegingen werd getracht de sterlÍe van het vliegtuig niet langer te baseren op
uitwendige stijlen en spandraden, maar op een inwendige sterke constnrctie. Op

basis van deze heuristiek, aangemoedigd door de impulsen van de snelheids-

wedstrijden, maalse de verbeterde ecndekker zijn rentree. In de jaren twintig
werd ook de gesloten @ckpit gerntroduceerd.

De (militaire) tweedel:kers werden gebouwd van hout, textiel en staaldraad,

geleidelijk aangevuld met lichte metaallegeringen als 'duraluminium' voor
versteviging en bepantsering. De toepassing van metaal vormde een belangrijke
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innovatie, temeer omdat deze toepassing een groot aantal (vleugel)spandraden

overbodig maakte. De toepassing van metaal werd ook gestimuleerd omdat er op

een bepád moment op aërodynamisch gebied, dus wat betreft de wendbaarheid

en snelheid, weinig meer aan de houten vliegtuigconstructies kon worden veran-

derd.

Materialen
In de burgerluchtvaart vormden in de periode t9t8'L934 hout (triplex), gelaste

staalbuis, staaldraad en linnen de dominante bouwmaterialen van verkeers-

vliegtuigen. In de VS deed in jaren twintig onder invloed van de aërodynamica

metaal haar intrede als dragende vleugelbeHeding. Desondanks bleef zeker in

Europa het 'linnen-houten-metaalbuis' verkeenvliegtuig de dominante verkeers-

vliegiuigconstnrctie, waarbij incidenteel en locaal metalen ondetdelen werden

to"g"p6t. Zo ontwikkelde- Fokker na de Eerste Wereldoorlog hoogdekker

verÍórsvliegtuigen waarvan de romp bestond uit naadloos gelaste buizen belnan-

nen met linnen en de vleugels uit een houten frame beqpannen met linnen. In de

jaren twintig werden de houten framevleugels met triplex beHeed en bespannen

met linnen. Tot aan het midden van de jaren dertig zou Fol:ker aan dit model

blijven vasthouden. Er leken ook niet veel redenen te zrir^om deze succesformule

te veranderen: in het interbellum was Fokker één van de grootste vliegfuigindus-

trieën, 54 maatschappijen vlogen met Fokken en er was licentiebouw n 22

landen. Tussen lg21án 1931 had Fokker drie succesvolle filialen in de VS.

On"derctel (wielophanging, veing en remrnen)

Door de introductie van-alsmaar grotere en zwaardere verkeersvliegtuigen werd

het ondentel voortdurend complexer en zwaarder. Met name de grote luchtweer-

stand die deze complexe en zware onderstellen veroorzaakten werd als problema-

tisch ervaren, omdat het verhoogde brandstofuerbruik dat de luchtweerstand

teweeg bracht een uitbreiding van het afstandsbereik der vliegfuigen belemmerde-

Teneinde de weerstand en hetbrandstofverbruikte verminderen enhet vliegbereik

te vergroten werden op basis van ontwilftelingen in de aërodynamica een tweetal

oplossingen ontwil&eid. De eerste was het glad maken van het onderstel en de

t*""4" was het intrekbaar maken van het ondersêl in de vleugels of de romp. Het

eerste alternatief werd aanvankelijk dominant omdat met de ontwikkeling van de

metallurgie en de oleopneumatische vering het mogelijk werd 9m q|{de'
vrijdragende enkelvoudige poten te bouwen. De wielen bevonden zich in
aërodynamische wielkappen. Dit werd voor het eerst en met name toegepast voor

kleine en wendbare militaire vliegtuigen. Bij de grotere passagier- en transport-

vliegtuigen werd aan het begin van de jaren dertig het tweede alternatief

gaandeweg dominant. Op dit gebied van de intnekbaÍe onderstellen was er een

grot" o"rietuit te bespeuren, waarbij de mechanische handbediening het meest

werd toegepast.



Innova werkdocument, 109

Omdat in de jaren twintig het comfort een belangrijke heuristiek werd, werd
tevens de spoorbreedte van de onderstelwielen vergloot en de vering ervan
verbeterd. Op het gebied van de vering was er de ontwillkeling van een rubberen
band en nrbberen ringen naar verticale springveren (midden jaren twintig) en

oleopneumatische vering. Ook werd in de jaren twintig, naast het oude systeem

van reÍnmen op de motor(en), refilmen op de onderstelwielen toegepast.

Aërodynamica
Gebaseerd op de wens om het brandstofueóruik te verminderen en de snelheid

en het afstandsbereik te vergroten door de luchtweerstand te verminderen,
ontstond er na de Eerste Wereldoorlog een groeiende belangstelling voor aërody-

namica, en, parallel daarÍn@, de toepassing van lichte metaallegeringen. Aërody-
namisch onderzoek kreeg momentum nadat het gebruik van de windtunnel in de
jaren twintig en dertig algemeen in zwang kwam. Met name het vleugelon-
derzoek, dat wil zeggen onderzoek naar de inwerking van de luchtstroming op de

vleugels, profiteerde hiervan. Behalve de ontwilikeling van de wijdragende
metalen vleugels met grote spanwijdte op het einde van de jaren twintig in de VS
werden vleugels ontwilfteld voor verschillende doeleinden zoals bijvoorbeeld
groot draagvermogenvleugels en snelheidsvleugels.
Onder invloed van aërodynamisch (windtunnel)onderzoek werden in de jaren

twintig vleugelspletenenvleugelslats ontwil&eldomoverhekkenbij hoge snelheid
of op grote hoogte (waardoor draagvermogen wegviel) op te vangen. In de VS
werden deze vernieuwingen snel en op grote schaal toegepast omdat het
Amerikaanse publiek bijzonder gevoelig was voor veiligheidsaspecten. Door de

toepassingen van de nieuwe aërodynamisóe vindingen nam naast de veiligheid
ook de doelmatigheid van de vliegtuigen toe.

1934 - 1958: In 1933-193 vond er een technische doorbraak plaats met de

introductie van het getreel metalen verkeersvliegtuig. De revolutionaire introductie
van metaal in de burgerluchwaad had invloed op het door Europese vliegtuig-
bouwers gebruikte materiaal. 7-o venrng Fokker in de jarcn dertig de staalbuizen
in zijn vliegfuigen voor chroommobyleen buizeÍl die lichter doch ook sterker
waren.
Samen met de compressoÍmotor maakte de introductie van de drukcabine, waarin
luchtdnrk, anurstof en temperatuur constant op peil worden gehouden, het vliegen
op grote hoogte mogelijk. Drukcabines impliceerden een luchtdichte cabine wat
op dat moment met de dominante Hinknageltechnologie erg moeilijk was.

1958 - 1985: De introductie van de shaalmotor was van grote invloed op de vlieg-
tuigconstructie. Omdat de weerstand die een vliegtuig in de lucht ondervindt
oploopt met het kwadraat van de snelheid, ontstond er bij de 'klassieke vlieg-
tuigen' voorzien van straalmotoren een hogedrukgolf vanaf de neus (schokgolfl.
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Om die luchtweerstand (compressibiliteit) te verminderen ontwi*:kelden de

Duitsen gedurende de Tweede Wereldoorlog als eersten een militair straalvlieg-

tuig met dunne vleugels in pijlstand. Dit zou na de oorlog voor alle militaire
straalvliegtuigen, gevolgd door passagiersvliegtuigen, worden toegepast. Voor
militaire supersonische straalvliegtuigen werd in de jaren zestig de deltavleugel

ontwi}lkeld en in de zeventiger jaren de 'swing-wing', d.w.z. verstelbare vleugels

om het vliegtuig bij een hoge en een lage snelheid goede vliegeigenschappen te

geven.
In de jaren vijftig ontwikkelde Foliker ter vervanging van de Dakota de F-27

Friendship, een geheel metalen toestel met twee turbopropmotoren in de hoog

geplaatste vleugels. Bij de constnrctie van de F-?il werden zowel metalen als

nieuwe kunststof materialen, zoals glasvezel, toegepast. Innovatief was dat de

oude en nieuwe materialen werden gelijmd in plaats van geklinknageld. Hierdoor
werd het vliegtuig lichter, gladder en aërodynamischer. Lijmen werd vanaf het

einde van de vijftiger jaren een standaard constnrctiemethode.
De bediening van het onderctel, de remmen en de landingsHeppen van F-27 was

hydraulisch. Dit was het dominante systeem geworden, het pneumatische systeem

had het niet gehaald.

8.2.3 Interfaces

1914 - 1934: Aanvankelijk landden en stegen vliegeniers 'op zicht'. Vliegen bij
nacht, slecht weer en gedurende de winter was tot aan de jaren twintig (mede

door de open cockpit) niet gebruikelijk en 'onmogelijk'. Miegenien kregen

informatie over weers- en windomstandigheden door middel van witgeschilderde
planken die in de nabijheid van vliegvelden en 'oversteekplaatsen' (zoals het

Kanaal) op de grond werden gelegd. Bij de oversteek van het kanaal noteerde een

waarnemer (op een vast punt in FraÍrlaijk) de registratietekens van het vliegfuig
en belde die door naar Engeland. Bij de geslaagde aankomst in Engeland werd er
teruggebeld naar de Franse waarnemer.
Landen bij nacht en slecht weer gebeurde met behulp van lichtbakens, dat wil
T.eggenvan lampen voorziene (radio)masten, en door de landingsbaan te verlichten

met autokoplampen of op auto's gemonteerde zoeklichten. De mogdlÍreden tot
blind- en naclrtvliegen namen toe met de intnoductie van de gyroscoop, Elmer
Sperry's 'kunstnatige horizon', n 1928. Omstreelcs dezelfde tijd vond er ook een

snelle ontwi*Jceling plaats van (Him- en daal)snelheidsmeêrs, snel neagerende

hoogtemeters, goede bocht- en hellingwijzers en efficiënte radio's. Met de

ontwillkeling van de radiotelegrafie en telefonie werd vlucht- en landingcontrole
vanaf de grond mogelijk. De introductie van deze innovaties, onder andere de

radio, vond echter zeer geleide$k plaats en had de nodige consequenties. Door
de ontwilil<eling van de radiografische ommunicatie ontstond de functie van de
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radio(boord)telegrafist die het (navigatie)contact onderhield tussen vliegtuig en
grondstations. Ook de radiotelefonie werd op zeer beperlÍe schaal toegepast. De
verkeenvliegtuigen bleven rn dezn periode laag vliegen als gevolg van de
toenmalige navigatiemethoden.

1934 - 1958: Op basis van de zich ontwil:kelende radionavigatie en doordat het
intensiever wordende luchtverkeer meer vluchtleiding en -contnole vergde, werden
in de jaren dertig in de VS op twaalf luchthavens verspreid over het hele land ver-
keerscontrolecentra opgericht. Luchthaven- en luchtverkeenleidingrocedures
werden gestandaardiseerd. In 1936 werd de United States Air Traffic System
(USATS), voor zowel vluchtnavigatie als verkeersleiding, een landelijke activiteit
verzorgd door de Federale Overheid.
l^ 1946 werd in de VS wellicht de meest belangrijke innovatie in luchtver-
keersleiding : de van een radar voorziene verkeerscontrole toren.
Deze radar was een modificatie van door de militairen voor en tijdens de tweede
wereldoorlog ontwikkelde'Radio Detection Ranging' (RADAR).
De radar zou het 'manual/voice' system, gebaseerd op informatie van de vlieger,
gaan vervangen. Door de voortdurende verbetering van het radarsysteem werd de
aftrankelijl:heid van de verkeersleiders van de piloten minder groot en werd de
autonomie van de piloten kleiner. Ook maakte de ontwikkeling van de radar en
nieuwe communicatieapparatuur de registratie, contnole en begeleiding van de
groeiende aantallen vliegfuigen mogelijk. Radar werd zowel toegepast bij vlieg-
velden als in 'Air Route Traffic Control Centers' (ARTCC) die de luchtrregen
tussen vliegvelden bewaken.
In de jaren vrjftig vond er om militaire redenen een uitbreiding plaats van
vliegvelden en radionavigatiestations in het arctische gebied. Door de uitvinding
van het poolnavigatiesysteem (GRID) waren vanaf 1952 de intercontinentale lucht-
diensten tussen Eurcpa en Noord-Amerika via de kortste noordpoolroute mogelijk.
In de jaren vijftig werd ook het vedceersleidingssysteem ontwil:keld waarin
vliegtuigen op bepaalde afstanden van elkaar worden gehouden.

1958 - 1985: In de jarren '50 en '60 werden op basis van de radar verschillende
vluchtnavigatie en -contnole systemen ontwilirkeld om de verkeenveiligheid van
het toenemende luchtverkeer te reguleren. Systemen als 'high-frequency naviga-
tion aids', 'instrument landing systems' (IIS) en 'ground oontnolled appnoach'
(GCA) werden ontwi*:keld. Geleidelijk ontwikkelde zió een autoÍnatisch vlucht-
controlesysteem van onderling gekoppelde computersysêmen: de 'command and
stability augmentation system' (CSAS), het 'inertial navigation system'
(INS=traagheidsnavigatiesysteem) en het 'VllF-omnodirectional Range' (VOR,
het grondbaken). Door de verbetering van de 'avionica', de luchtvaart-electronica,
vanaf de jaren vijftig kon de vliegtuigbesturing st€eds meer worden geauto-
matiseerd. Door deze automatisering te koppelen aan het geautomatiseerde
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vluchtcontrolesysteem, kan een vliegtuig automatisch naar njn bestemming

vliegen en daar vervolgens automatisch landen.

Deze automatisering beantwoordt aan het veiligheidsverlangen van passagi-ers en

gebruikers. Luchtvaanmaatschappijen eisen van vliegtuigfabrikanten dikwijls een

áutomatische landingscapaciteit. De ontwikkeling van moderne verkeersvliegtuigen

is gebaseerd op 'fáveiligheid', dat wil zogger' dat er voldoende onderdelen en

sys-temen aanwezig moeten zijn om een storing op te vangen of te verhelpen'

Met het doel om vUegtuigen veiliger en 'economischer' te laten vliegen vond in

de jaren tachtig de ontwilfteling plaats van de computergestuurde straalmotor door

uoit"oig zetfstanaig opererendc digitale systemen, de zogenaamde 'little small

boxes'.

8.2.4 Vliegvelden

1gI4 - 1934: Na de Eerst€ Wereldoorlog bevonden de meeste vliegvelden zich

nabij de grote steden. Door de toenarne van het aantal en de omvang van de

vliegtuigen groeiden de vtegvelden en hun functies ook.
ReÀ á OJ jaren twintig werden de verkeersvliegtuigen groter en zwaarder-

Omdat de vliegvelden tot op dat moment meestal grasbanen waren die bij slecht

weer verandeáen in modderpoelen ('schiphol les bains'), werden aanpassingen

en verbeteringen noodzaketjk om in de vlucht der volken te kunnen blijven
meedoen. Nadat de Gemeente Amsterdam Schiphol i^ 1926 had overgenomen

werd het terrein verbeterd, en kwam er een betere stationsaccomodatie voor de

toenemende aantallen reizigers, met restauraÍrts, wachtrtimtes en (bagage)af-

handelingsnrimtes. Mede onder invloed van de interfaceontwillkeling kwamen er

nieuwe tótrnis*re voorzieningen zoals een duiddker markering van het landings-

terrein, landingslichten, eor nachtlandingsinstallatie, een verkeerstoren voor

radiogradisch contact en startbanen in acht windrichtingen. Doordat de KLM in
1930 een 14-daagse dienst Schiphol-Batavia opende (langste lijndienst ter wereld)

en n L937 deze dienst zelfs drie maal per week uitvoerde, was de commerciële

toekomst van Schiphol gered.

1934 - 1958: De ontwilfteling van de moderne gelreel metalen zware vliegfuigen
(DC's) vereiste de aanleg van lange betonnen start- en landingsbanen. Schiphol

begon met de aanleg van de"e banen n L937. Op het einde van de jaren dertig

*À Scttiptot de t'weede Europese Luchthaven met verharde banen. 7n'n-veetfig

toestellen startten en landden per dag. Het gevolg van deze vliegveldinnovatie was

dat het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht en post t@naÍn, waardoor de

vliegveldinfrastnrcfuur telkens uitgebreid diende te worden.
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1958 - 1985: Na de oorlog werd de opbouw van (vernielde) vliegvelden voortva-
rend ter hand genomen. Door de snelle groei van het aantal passagiers en

vrachtverv@r, de ontwikkeling van steeds zwaardere vliegtuigen en de intnoductie

van straalverkeersvliegtuigen waren zowel nieuwe faciliteiten als nieuwe, want

langere en stevigere, start- en landingsbanen nodig. De introductie van de

straalmotoren vereiste andersoortige werkplaatsen, vaardigheden en kennis. De

opleiding van het technische onderhoudspersoneel moest worden aangevuld en

herzien.
Ook Schiphol ontwik&elde grootse uitbreidingsplannen. Naast de Gemeente

Amsterdam verkrreeg de overheid, door de hoogte van bouwkosten, medezeggen-

schap. Centraal in de uitbreidingsplannen stond een centaal gebied voor de aflran-

deling van passagiers, bagage en vracht. Daarornlreen zouden 6 landingsbanen

worden gebouwd. In 1968 kwam Schiphol-Centrum gereed met 4, in plaats van

6, landingsbanen.

8. 2. 5 (Overheids)regulering

1914 - 1934: Doordat door de 'wilde vliegerij' de rentabiliteit van de investe-

ringen in luchtvaartmaatchappijen gering en onzeker bleef, ontstond bij de

grotere luchWaartmaatsctrappijen de behoefte aan (internationale) samenwerking

en kostendeling bij de exploitatie van luchtlijnen. 'Pooling' wetd geaen als een

absolute noodzaak om te kunnen overleven. IÍl 1919 werd daartoe in Den H;aaE

op initiatief van de KLM de International Air Traffic Association (IATA) opge-

richt, met als hoofddoel het scheppen en verzekeren van eenheid in de exploitatie
van internationale ludrtlijnen bij de aangesloten leden uit oogpunt van kosten-

drulfting en het vermijden van valse conctrrentie. In 1929 vond er een

verandering plaats in de internationale voorschriften voor regisfatie van vliegtui-
gen.
De luchWaarmaatschappijen wensten tevens een internationaal juridische regime
waarbinnen @n z.o groot mogelijke, of liever nog volledige, vrijheid van

luchtverkeer analoog aan het zeercht werd mogelijk gemaakt. Door tal van poli-
tiek-militaire overwegingen, bijvoorbeeld de angst voor het wellicht opnieuw
machtig wordend Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, lukte dat niet. Behalve op

dit gebied, nam de rol van de nationale overheden toe op het gebied van de aanleg

en exploitatie van vliegvelden en de ondersteuning van de nationale vliegtuigindus-
trieën.

1934 - 1958: Nadat in 1934 en 1935 een aantal DC- en Fokker-toestellen van
KLM verongehrlÍen werd in 1937 in Nederland de luchtvaartrampenwet ingesteld.

Ingesteld werd een Raad voor de Ludrtvaart die ongevallen onderzoclrt en

aanbevelingen deed inzake de verbetering van de veiligheid. De Rijlsluchtvaart-
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dienst van het Ministerie van Verkeer en Watentaat was verantwoorddk voor
de begeleiding en beveiliging van het luchtverkeer. De RLD verstrelÍe onder

andere luótwaardigheidscertificaten en oefende toezicht uit op de veiligheid van

vliegvelden. De opleiding van verkeersvliegers werd ter hand genomen door de

Rijlsluchtvaartschool, onderdeel van de RLD.
Na de oorlog werd onder leiding van de nationale overheden de ontwi*Jceling en

centralisatie van de nationale luchWaartindusnieen ter hand genomen. Naast fusies

van fabrieken gingen de overheden bijdragen aan de ontwikkelingskosten van

nieuwe typen vliegtuigen en metalen. Tevens werd de ontwil&eling van

vliegtuigen gestimuleerd door de oprichting van (nationale) onderzoelsirntituten.

ln Nenáaná kneeg het Nationaal Instituut voor Miegtuigontwikkeling (NTV -en

flater) Ruimtevaartontwilfteling) als taak het opstellen van onderzoekspro-

gramma's en het financieren van onderzoekswerk. In het NfV namen deel: de

KLM, Fo*tcer, TNO, NLR en de overheid. Tevens werd aan de TU Delft een

universitaire studie vliegtuigbouwkunde gestart.

1958 - 1985: Overheidssteun bij de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigmodellen

en ten behoeve van het voortbestaan van de nationale vliegtuigindustrieen werd

één van de belangrijkste bestaansvoorwaarden van de burgerluchtvaart na de

Tweede Wereldoorlog. 7-o gaf in 1951 het Nationaal Instituut voor de Vlieg-
tuigontwikkeling (NïV), een samenwerkingsveóand van KLM, Fokker, TNO,
NLR en de Overheid, opdracht aan Fo*ker voor de ontwilkeling van een

middelgroot vliegtuig voor continentale vluchten. In 1953 steunde de overheid
Fokkerin de ontwilkeling van de F-27 metZT miljengulden. Met de introductie

van de F-27 ontstonden er vanaf het einde van de jaren vijftig twee basistypen

lijnvliegtuigen: één met schroefturbine voor de korê afstand (minder dan 1600

km) en één met straalmotor voor de lange afstand (meer dan 1600 km).
Het Fokker straalvliegtuig van de jaren '60 en '70 was de F-28. Deze modellen

zijn herzien en verder ontwilfteld als de F-50 en de F-100-

8.3 Conclusie

Bij nadere beschouwing van de dominante heuristieken die een grote rol in de

ontwil*eling van de luchtvaart hebben gespeeld valt het volgende op:

- Er heeft geleidelijk een enonne opschaling plaats gevonden die êlkens de

oorzaak was van allerlei problemen die dringend om een oplossing wagen.

Die oplossingen worden deels gezoctrt in de techniek, en deels in organisatie

en regulering. Opschaling is dus de permanente en dynamische factor voor

technische ontwikkeling in de burgerluchtvaart.
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In de ontwil:keling van de burgerluchtvaart kunnen grcfweg drie fasen worden
onderscheiden: de preparadigrnatische (1900 -19341, de paradigmatische van

de DC3 (1934-1958) en de paradigmatische van het straalvliegtuig (1958-

1985). Sedert ongeveer dertig jaar is de vormgeving van het straalvliegtuig
niet ingrijpend veranderd, vrijwel alle nieuwe modellen lijken op elkaar en

zijn slechts door kenners van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste
ontwil:kelingen vinden plaats op het gebied van de electronica, de automati-

sering en de interfaces. Met de toename van de luchtverkeencongestie en de

eisen van zuiniger en geluidsarmere vliegtuigen neemt het belang van

'onzichtbare' interfaces alleen maar toe.
De belangrijkste heuristieken in de ontwilfteling van de luchtvaart waren en

zijn de onderling verweven: snelheid, afstandsbereik, veiligheid, comfort en

economie (kostenreductie door toename aantal passagienstoelen en

brandstofreductie).

De integratie van de heuristieken veiligheid en geluidshinder, en de recentelijk
op de agenda gekomen emissiebeperking, werd voortdurend ingehaald door
de opschaling. Op zich worden er grote vorderingen gemaakt, maar de vraag
blijft of de dynamiek van de opschaling niet oneindig en onafzienbaar is.

In de ontwikkeling van de luchwaart was en is de bereikbaartreid van en de

toegang tot luchthavens van groot belang. Essentieel was dus de integratie en

met andere vervoersmodaliteiten in een vroegÍijdig stadium. Met
eigen bussen van de luchtvaartmaatschappij werden passagiers aan- en

afgevoerd, werden taxistandplaatsen en mogelijllheden voor lang parkeren
gecreëerd, en werden trein, tram en metro verbindingen tussen luchthavens en
nabijgelegen steden De koppeling met deze vervoersmodaliteiten,
en zeker de koppeling met hoge snelheidstneinen, biedt de mogelijlfieid om
zonder veel problemen en tijdverlies van verschillende luchthavens in Europa
gebruik te maken.

8.4 Samenvatting

1. Expeimentatie (I 900-1 91 4)
In de beginperiode werd gezocht naar oplossingen voor fundamentele problemen
op het gebied van de draaglcacht, de besturing en stabiliteit, en de voortstuwing.
De resulterende innovaties s/aren respectievelijk het geknomde vleugelprofrel,
horizontale en verticale roeren, en bnzinemotoren. Er werden voornamelijk
tweedekkers ontwili:keld, vanwege de ten opzichte van eendekkers sterkere

constructie.
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2. Het linnen-hoaten-metaalbuis verkeenvlicgtuig (1 914-1 934)

Onder invloed van militair gebruik (hetgeen snelheid en wendbaarheid vereiste),

afstands- en snelheidsweOstri;aen en luchqns&luchten (die behalve een groot

afstandsbereik en snelheid, beirouwbaarheid en veiligheid vereisten) vond in deze

periode een groot aantal innovaties plaats, zoals de luchtgekoelde stermotor met

verstelbare áetalen propellor, meermotorige toestellen, en de ronde romp met

metalen beHeding. ó*i de toepassing van metalen verstevigingen werden romp

en vleugels sterkór, z]cdat de eendel:ker zijn renhee maakte.

In deze-periode begon ook de ontwilfteling van vliegvelden en interfaces, zoals

lichtbakens voor dó hnding en radiografische vlucht- en landingscontrole vanaf

de grond. De leidende hJuristiet bij de ontwil:keling van de interfaces was

velígtreia. De overheid reguleerde de aanleg en exploitatie van vliegvelden.

3. Het voltedig metalen verkeenvliegfitig (193+1958)

Het basisontwerp in deze periode was het volledig metalen vliegtuig met

stermotoren, laaggeplaatste 
- 
vrijdragende vleugels en intrrekbaar onderstel.

Belangrijke innováÍes waren compressormotoren en de dnrkcabine.

De vórnaamste heuristiek in de ontwikkeling werd kostenreductie door toename

van de passagierscapaciteit. Het groeiende luchfferkeer stelde eisen aan de

luchthavens, die ste* uftbreidden, èn aan inêrfaces om de veiligheid in de lucht

en bij de landingen te waarborgen. De overheid ondersteunde deze ontwil&elingen

met veiligheidsóntroles en -certificaten en de oprichting van onderzoeksinstituten.

4. Het strualverkeenvliegnig (1 958'1 985)

De straalmotor leverde và kracht, waardoor langere afstanden, hogere

snelheden, en een grotere passagierscapaciteit bij meer veiligheid en comfort

mogelijk werden. À verfáa met de luchtweerstand werd een nieuw model

vliegtuig met dunne pijlstandvleugels geconstrueerd-

In de ju*" zeventig en tachtig waÍien energiezuinigheid en het verminderen van

de lawaaioverlast de leidende heuristieken, evenals opschaling. In de afgelopen

deÍig jaar is er qua techniek van het straalvliegtuig weinig veranderd; des te meer

in de interfaces.



Innova werkdoctrment, lI7

Hoofdstuk 9

Conclusie

Bestaande basisontwerpen zijn te dominant
Uit de analyse van de verschillende vervoerssystemen blijkt dat in het technische
ontwikkelingsproes dominante basisontweryen met daaraan gekoppelde

heuristieken en trajecten te onderkennen zijn. Daardoor is er in toenemende mate

sprake van inc.rementele en cumulatieve ontwikkelingen langs bestaande trajecten.

Die trajecên njr.zeer innovatief. De verwachtingen over toekomstige technologi-
sche mogelijlÍreden binnen het bestaande mject zijn dan ook hoog. Nieuwe eisen

op het terrein van veiligheid en milieu worden steeds gerncorporeerd binnen het

bestaande traject zonder dat er een wijziging optreedt van het traject. Wel kunnen

die eisen een rol spelen bij het blokkeren of sturen van bepaalde variaties binnen
het traject. Zo is de ontwil:keling van supersonische vliegtuigen mede onmogelijk
gemaakt door nieuwe milieu-eisen. De eerste belangrijke suc@s- of faalfactor is

daarmee gegeven. Innovaties die binnen het bestaande traject passen en het
basisontwerp niet aantasten zullen eerder worden geaccepteerd dan innovaties die
zo'n traject juist dooóreken.

Maatschappelijke inbedding als drempel
De innovaties maken onderdeel uit van een groter systeem en zijn van de
ontwi*&elingen in dat systeem afhankelijk. 7-o is de auto ondenkbaar zonder een
wegennet, benzinedistributiesysteem, uitgebreide regelgeving en burgers die
z&arug zijn gedisciplineerd dat rn, bijvoorbeeld goed uitkijken bij het oversteken.
Hetzelfde geldt voor alle andere systemen. Ook is de vraag naar elk systeem
precies omschreven en geartiorleerd. Toals in de inleiding al is aangegeven, wordt
de elektrische auto daarcm binnen het auto-systeem nauwelijls als een auto
ervaren. De kenmerken van de elektrische auto (beperkte actieradius, lage
snelheid) wijken tezrer af van de bestaande auto. Kortom, het pnoces van maat-
schappelijke inbedding is ver voortgeschreden hetgeen heeft geresulteerd in een
grote mate van inflexibiliêit. Dezn sterke maatschappelijke inbedding vormt de

tweede belangrijke suc@s- of faalfactor. 7*, btekent dat alternatieven weinig
kansen hebben omdat niet alleen nieuwe technische arlefacten moeten worden
gebouwd, maar er ook een nieuwe omgeving voor die artefacten moet worden
ontworpen en op de landkaart gezet.

Ontbreken van afstemming
De inflexibiliteit komt ook tot uitdrukking in het gegeven dat de onderlinge
relaties en aansluiting firssen de systemen niet groot is. In de jaren dertig werd om
die reden veelvuldig gesproken over een @órdinatiecïisis. Alle vervoersmiddelen
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werden in de samenleving gerntroduceerd znnder dat er van enige afstemming

sprake was. Er zijn twee uitzonderingen. Binnen het openbaar veryoer is tussen

bussen, trams en metro's aan de ene kant en tneinen aan de andere kant na hevige

concurrentie voor de Tweede Wereldoorlog enige afstemming ontstaan. Dit zelfde

geldt voor het vliegverkeer waarin mnsport van en naar het vliegveld met het

ópenbaar venoer sí""dr beter wordt geregeld. Verder is eigenlijk vooral sprake

van een marktverdeling waarbij de auto in staat is geweest om een groot

marktaandeel te pakken. i
Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat alle systemen zich deels

zetfstandig hebbenkunnen ontwi}kelenomdat ze elkaarniet edrtbeconcurreerden.

De gnoei van de mobiliteit in de twintigste eeuw is enorm en alle systemen hebben

daar nao kunnen prcfiteren. 7A is het opvallend dat de fiets en de auto op grote

schaal naast elkaar worden gebruikt. Maar dit geldt tot op zekere hoogte ook voor

het openbaar vervoer dat niet zpl&r een substituut vormt voor de auto, maar

veeleèr een ex6a vervoersmiddel. Daarmee is de derde belangrijke suc@s- en

faalfactor gegeven. Radicaal nieuwe systemen moeten zich invechten op een markt

die al verdeeld is. 7* kunnen hoogstens rekenen op het aantrekken van extra

mobiliteit.

De noodzaak van strategisch nichemanagement
De genoemde drie succes- en faalfactoren njnnfeite clusters van factoren. Maar

het is niet nuttig om die clusters verder uiteen te rafelen op een gedetailleerd

niveau. Dat heeft alleen zin voor specifieke toepassingen. 7-o kan bijvoorbeeld

voor de elektrische auto worden aangeven waar precies technische problemen

liggen, hoe vraagarticulatie zou moeten verschuiven, welke andere inbeddings-

póbb-"t (aanpassen regelgeving, aanleggen infrastnrctuur voor opladen) moeten

íorden opgelost en welke plek elektrisclre voertuigen op de marlÍ zouden gaan

innemen (bijvoorbeeld tweede auto of stadsvoertuig). In een volgende fase van het

project waarin op basis van de verkenning bepaalde innovatieve tajec'ten zijn
geïdentificeerd znrrzo'ndetaillering wel gewenst zijn. Duidelijk is dat voorintro-
áuctie of ontwilfteling van nieuwe innovatieve trajecten die een meer of minder

radicale breuk impliceren met bestaande trajecten beleid op een breed front nodig

is. Er kan niet worden volstaan met het technisch tot ontwikkeling brengen van

die alternatieven. Er moet een samenhangende invoeringsstrategle geformuleerd

worden waarin op alle fronten (technisch, vraagarticulatie, infrasfuctuur, regelge-

ving, marktpositionering) tegeliikeftiid wordt gewerkt.

Deze conclusies lijken nogal somber uit te pakken voor radicale verande-

ringsmogelijkheden. Innovaties zullen vooral plaatsvinden binnen bestaande

systemen langs bekende paden. Snellere treinen en vliegtuigen en auto's met

vLrbrandingsmotoren lijken de toekomst te zullen bepalen. Het zijn massieve

systemen die los staan van elkaar en voortdenderen op de ingeslagen weg.
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Allereerst willen we opmerken dat hier niet al te negatief over moet worden
gedacht. De bestaande systemen zijn nog wel zeer irurovatief en blijken in staat

te zijn allerlei problemen op te lossen. Maar duidelijk is ook dat een aantal

problemen (zoals het broeikaseffect) niet bfuuren de bestaande systemen kunnen

worden opgelost. Bovendien zullen de pnoblemen worden vergroot door de

voorziene groei van de mobiliteit. Wat valt op basis van onze theoretische en

empirische analyse dan nog te zÊggeÍ over mogelijkheden voor radicale

altórnatieven? Opvallend is dat de beschreven systemen zich eerst locaal inniches
hebben ontwilfteld. Niches zijn afgeschermde specifieke toepassingsgebieden

waarop bepaalde eisen van de selectie-omgeving minder hard tellen. Zo was voor
veel nieuwe transpormiddelen de niche van 'avontuurlijk gebruik' een zeer

belangrijk gebied voor experimentatie. In de verkenning kan daarom gezncht

worden naar zulke niches waarin op Heinere en locale schaal gewerkt aan worden

aan alternatieven. Voorbeelden van zulke niches zijn al te vinden bij sommige

grootschalige experimenten die worden uitgevoerd met alternatieven voor de auto

met verbrandingsmotor. Hetnadeel vanbstaande experimentenis echterdat vaak

alleen aan de technische kant wordt gewerkt. Het bewijzen van de technische

haalbaarheid van bepaalde motorconcepten staat voorop. Er wordt niet systema-

tisch geëxperimenteerd met vraaganiculatie en politieke en maatschappelijke

randvoorwaarden. Ook is er geen vervolg waarin wordt geprcbeerd de experimen-

ten op te schalen. Zo'n opschalingproces zou met de turm strategísch níche-

marutgernenl kunnen worden aangeduid, om aan te geven dat de manier waarop

radicale alternatieven in de samenleving worden gebracht gefaseerd en gecontro-

leerd zou m@ten plaatsvinden.

Op basis van de historische analyse zouden aan de te selecteren niches de

volgende twee eisen moeten worden gesteld:
1. De te ontwil&elen technieken moeten enigszins aansluiten bij de bestaande

systemen, anders zijn de verschillen onoverbrugbaar groot;
2. Tegelijkertijd moet de techniek de potentie hebben om het systeem te

transformeren in een geheel nieuwe richting.

Twee goede voorbeelden voor een in het vervolg uit te voeren verkenning zouden

kunnen zijn: de elektrische auto en de ontwikkeling van 'Personal Rapid
Transport' systemen. Voor beide systemen geldt dat bij grootschalige implemen-
tatie het bestaande basisontwerp, de maatschappelijke inbedding en positionering
op de markt van bestaande systemen (auto en openbaar vervoer) drastisÓ zullen
wijzigen, terwijl tegelijkertijd op dit moment kleinsdralige intrroductie op niet al
teveel weerstand zal stuiten daar kan worden aangesloten bij bestaande initiatie-
ven.
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