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“Ah Bombay (…) What a place. City of dreams and city of awakening from dreams. Home of Dharavi, Asia’s largest

slum and home of the genteel, pristine Cricket Club of India (...) City where the golden skycrapers kissed God
in heaven and the black slums found hell on earth”. Met dit citaat van de schrijfster Thrity Umrigar begon
ik een jaar geleden mijn motivatiebrief om mee op onderzoeksreis te mogen naar Mumbai. Na ruim drie
maanden Mumbai kan ik niet anders dan de contrasten van de stad te onderschrijven. Zeker met de situatie in Nederland als referentiekader is het leven in Mumbai slecht voor te stellen zonder dat je het zelf
hebt ervaren. Na aankomst op het vliegveld val je van de ene verbazing in de andere en vraag je je al snel
af hoe het mogelijk is om deze stad in drie maanden te leren kennen en je begint je zelfs al direct zorgen te
maken over de haalbaarheid van het onderzoek om de ruimtelijke vorm van de stad te verklaren. Na een
paar dagen lijkt echter het integratieproces al bijna voltooid en wen je aan de verkeerschaos, de viezigheid en de ongestructureerdheid van de stad. Je gaat het zelfs waarderen; dan zijn de steden in Nederland
toch maar eigenlijk kleine dorpen en zelfs een beetje saai in vergelijking met Mumbai. New York wordt
wel omschreven als de ‘city that never sleeps’. Deze omschrijving is ook zeker van toepassing op Mumbai.
De masterscriptie die voor u ligt is het resultaat van ruim drie maanden onderzoek in Mumbai. De periode in het
verre India heeft niet alleen geleid tot dit tastbare boekje als slotstuk van mijn masteropleiding Planologie, maar
was ook zeker in vele andere opzichten een prachtige afsluiting van mijn studietijd; naast hard werken was er ook
voldoende tijd voor ontspanning met een biertje op het dakterras van het Intercontinental Hotel, een Indiase
maaltijd bij onze ‘stamkroeg’ de Tandoor Sheik en de avonden uit in de Escape, Blue Frog en het China House.
Zowel het onderzoek als de noodzakelijke ontspanning zijn onmisbare ingrediënten geweest voor mijn scriptie.
Hiervoor wil ik allereerst dr. Bart Wissink bedanken. Zijn begeleiding en kritische inhoudelijke commentaar zijn
van grote waarde geweest bij de totstandkoming van deze scriptie. Daarnaast wil ik hem ook bedanken voor zijn
gezelschap in Mumbai, zijn aanhoudende enthousiasme, ook na een minder geslaagd interview, en de potjes
squash om mijn conditie nog enigszins op peil te houden. Ook de discussies over de stad Mumbai en vooral het
Metroproject hebben bijgedragen aan, zoals een wetenschapper betaamt, een kritische blik op processen die zich
in de stad afspelen.
Daarnaast wil ik ook mijn groepsgenoten Rianne, Stéphanie, Nienke, Caroline, Paul, Timo, Daniël, Hielke en Willem
bedanken voor de fantastische tijd in Mumbai. Verder ben ik dank verschuldigd aan de docenten en studenten van
de KRVIA voor het ons wegwijs maken in de stad en het aandragen van goede ideeën en nuttige contacten.
Mijn gesprekspartners wil ik graag bedanken voor hun openheid en onmisbare informatie die zij ter beschikking
hebben gesteld. Hun medewerking is essentieel geweest om de stad in de vingers te krijgen en in het bijzonder
vat te krijgen op de ontwikkelingen binnen de railinfrastructuur in de stad. Daarnaast gaat een woord van dank
uit naar de EFL Stichting, het Kf Hein Fonds en de Universiteit Utrecht voor hun financiële ondersteuning. Tot slot
ontkomen mijn ouders niet aan een bedankje vanwege hun kritische en stimulerende feedback om uiteindelijk tot
een zo goed mogelijk resultaat te komen.
Met deze scriptie hoop ik bij te dragen aan het verkrijgen van een helder beeld van de ontwikkelingen van Mumbai
en de railinfrastructuur. Daarnaast is het de ambitie om een bijdrage te leveren aan zowel het wetenschappelijke
als politiek-maatschappelijke debat over stedelijke veranderingen in het algemeen. Hopelijk wordt de lezer met
deze scriptie op het goede ‘spoor’ gezet.
Rens van Hoek
Utrecht, 4 november 2009

Omrekenen valuta

1 € = 67 Rupees
1 Rupee = € 0.015
1000 Rupees = € 15
1 lakh Rupees = 100,000 Rupees = € 1,500
1 crore Rupees = 10,000,000 Rupees = € 150,000
(Deze gegevens voor het omrekenen van valuta
golden ten tijde van het onderzoek)
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Lijst van afkortingen

AC		
Alternate Current (wisselstroom)
ANT		
Actor-Netwerk Theorie
ATC		
Area Traffic Control
BB&CI		
Bombay Baroda & Central India
		Railway
BEIC		
British East India Company
BEST		
Brihanmumbai Electricity Supply & 		
		Transport Undertaking
BIT		
Bombay Improvement Trust
BMC		
Brihanmumbai Mumicipal
		
Corporation
BKC		
Bandra Kurla Complex
BOOT		
Build Own Operate Transfer
BOT		
Build Operate Transfer
BRTS		
Bus Rapid Transit System
BUTP		
Bombay Urban Transport Project
CBD		Central Business District
CIAM		
Congres Internationaux 			
		
d’Architecture Moderne
CST		
Chhatrapati Shivaji Terminus
DC		
Direct Current (gelijkstroom)
DCR		
Development Control Regulations
DMRC		
Delhi Metro Rail Corporation
EOI		
Expression of Interest Application
FSI		
Floor Space Indiex
GIP		Great India Peninsula Railway
GoI		Government of India
GoM		Government of Maharashtra
IR		Indian Railways
JVLR		
Jogeshwari – Vikrohli Link Road
LRT		Light Rail Transit/Light Rapid Transit
MCGM		
Municipal Corporation of Greater 		
		
Mumbai
MHADA		
Maharashtra Housing and Area 		
		
Development Authority
MLA		
Member of Legislative Assembly

MMOPL		
Mumbai Metro One Private Limited
MMPG		
Mumbai Metro Planning Group
MMR		
Mumbai Metropolitan Region
MMRDA		
Mumbai Metropolitan Regional 		
		
Development Authority
MP		
Member of Parliament
MRT		
Mass Rapid Transit
MRVC		
Mumbai Rail Vikas Corporation
MSRDC		
Maharashtra State Road
		
Development Corporation
MTP		
Metropolitan Transport Project
MUTP		
Mumbai Urban Transport Project
MVECS		
Motor Vehicle Emission Strategy
NGO		
Non Governmental Organization
NSDF		
National Slum Dwellers Federation
PAH		
Project Affected Households
PAP		
Project Affected People
PPS		Publiek-Private Samenwerking
R&R		
Resettlement & Rehabilitation
RFP		Request For Proposal
RIP		
Resetllement Implementation Plan
RLDA		Rail Land Development Authority
RRT		Rail Rapid Transit
RSDF		
Railway Slum Dwellers Federation
SATIS		
Station Area Traffic Imrpovement 		
		Scheme
SCLR		Santa Cruz – Chembur Link Road
SEZ 		Special Economic Zone
SMART		
Selection of a MAss Rapit Transit
		System
SPARC		
Society for the Promotion of Area 		
		Resource Centres
TOD		Transit Oriented Development
VAG		
Versova-Andheri-Ghatkopar
VG		
Viability Gap
VT		
Victoria Terminus
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Railway Revival: From the British Backbone to the
Mumbai Metro
In these times of globalisation, individualisation and
the emergence of the network society, also the spatial structure of cities is changing. A considerable
amount of scientists observe these changes with
great concern; it is believed that cities are splintering and segregating. Infrastructure has a specific role
in these developments. But what exactly is the role
of rail-infrastructure in the supposed process of splintering in the case of Mumbai?
Mumbai is a city in an upcoming country where the
economy is rapidly growing and the urban form is
continuously in transition. The city of Mumbai is supposed to become the new Shanghai of India. Despite
the rapid economic development of the city in the
last years, the state of the rail-infrastructure in Mumbai is not in line with the high expectations. Already
from the 1960’s onwards the two main railway lines
of the city cannot serve the exploded passenger demand. The current state of transport-infrastructure
can be described as bad. New projects, such as the
Mumbai Urban Transport Project (MUTP) are supposed to bring some relief. The biggest exponent of
the recent upcoming attention for the state of transport-infrastructure is the Mumbai Metro Project,
with the Versova-Andheri-Ghatkopar (VAG) corridor
as the first visible project. The important question
is, as well theoretically as in practice, if this, for India
unique involvement of private agencies in the field of
rail-infrastructure, will be a first step towards better
inner city transportation.
The research of rail-infrastructure in Mumbai will not
only take into account the Mumbai Metro Project,
but is also focussed on the historical development
of the suburban rail-infrastructure and in general the
influence of rail-infrastructure on the urban form of
Mumbai. Therefore the following research question
is formulated:
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What is the role of rail-infrastructure on the spatial
structure of Mumbai and which signs of the theories
of splintering urbanism and the narrative of loss are
visible?
The public infrastructure ideal and the fear of privatisation
Graham & Marvin point in their book ‘Splintering
urbanism, Networked infrastructures, technological mobility’s and the urban condition’, the specific
role of infrastructure on the so called splintering of
cities. They claim that the privatisation of infrastructure networks is the blow up of the former integrated
ideal. This integrated ideal is the public provision of
infrastructure networks, whereby access to these
networks for different social groups is guaranteed.
But, infrastructure is more and more becoming the
domain of private parties. This change leads to a
splintering in the supply and consequently an uneven
divide of infrastructure and the exclusion of certain
social groups. The new arising networks, they claim,
shall only connect high-valued places which lead to
the exclusion of underprivileged in the society.
Following a considerable strand of literature, there
is a continuous battle for space with the elite as the
winners and the underprivileged as the victims. The
crucial question will be, if this general story of splintering is also the case for the city of Mumbai. Is the
local context as ‘black and white’ as the theory suggests? To try to find an answer, there is a need for
a kind of methodological framework for explaining
the urban form of cities. The so called Actor-Network
Theory (ANT), developed by Bruno Latour, John Law
and Michel Callon, will be used as this framework.
ANT is a relational theory with attention for actors,
institutions and objects. ANT focuses on the interaction between these three elements in the emergence
of space. If we want to understand the current urban
form of cities, we need to understand the process of
how this urban form is emerged. The ANT focuses
therefore on the space in the making instead of the
ready made space. The connection between actors,

institutions and objects are the associations. ANT assumes that cities can be seen as a large amount of actor-networks of associations. If one can discover and
understand the making of space, one has to focus on
the defining moments of the struggle of associations
for this space. The struggle becomes visible in controversies where two associations will face each other
and at the end determine the emergence of the urban form. That is why a focus on controversies in railinfrastructure is the head ingredient of the research:
it is at that point where it becomes visible how the
urban form emerges and which actors, institutions
and objects are involved. This way of thinking is also
relevant if you want to intervene in the urban form;
to try to intervene effectively in urban form you have
to become a part of the dominant association or try
to make you own association a dominant one.

Historically speaking the urban form of Mumbai has
always been characterised by connections and disconnections; the Fort was physical disconnected with
a wall from the rest of the city, but within the Fort
there was a place to live for as well for the British as
for the Indians, although separated from each other
in a northern and southern part of the Fort. Because
of the fact that Mumbai for many centuries was not
prepared and planned for big urban expansion, the
city has slowly spread itself without a comprehensive
planning strategy. This resulted in a city with different
architectural styles and a variety of ethnic and cultural groups: “Multiple worlds and cities have resulted in
the many forces that moulded the same geographic
space – Bombay” (Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.11).
Mumbai’s current urban form is largely the result of
impulsive and uncoordinated spatial interventions.

The splintered urban form of Mumbai
Mumbai is a city of contrasts; poor and rich live literally next to each other. With more than half of the
population, the slums are incontestable an important
part of the city. India may be an upcoming country,
the situation of Mumbai is in many aspects not yet
that hopeful. With paltry housing conditions, poor
quality of transportation and the presence of a political-business nexus, there are many hurdles to take in
the aim to make Mumbai a world class city.

From the beginning of the 20th century the town of
Mumbai has developed to the current metropolis.
The breakout of the plague in 1896 has contributed
to the physical expansion of the city. As a result of the
peninsular shape of Mumbai, the directions for urban
growth were limited; the city developed northwards
along the two main railway lines, with a strong northsouth oriented city as a result. The southern part of
Mumbai has always been the ‘real’ city centre where
all the main (economic) activities and interests were
located. From the 1960’s onwards, due to rapid population growth and suburbanisation, the growth of
Mumbai came in a rapid. Together with the expanding population in northern direction, also some economic interests shifted. The southern part of the city
was for centuries the economic base with first fishing
and trade as main activities. These activities changed
halfway the 19th century with the beginning of the
‘cotton boom’ in Mumbai. Partly due to the cotton
crop failure in the United States and the American
Civil War (1861-1865), the cotton mills rose up in
Mumbai and became the veins of the city. Even after
the collapse of the cotton industry, the south of the
Island City remained the economic base of Mumbai.
But slowly this situation changed; Nariman Point was

Nonetheless there is the last decade a lot of developments going on that are integrating Mumbai with
the world economy. But especially these developments are observed with great concern in an extensive strand of literature. With terms like liberalisation
and globalisation there are more and more ‘Western’
firms that get foot on the ground in Mumbai. A following consequence, there are visibly emerging enclaves in Mumbai and in some cases you can speak of
splintering, for example with recent developments as
the Bandra Kurla Complex and the upcoming Special
Economic Zones. The question however is, if these
developments are new ánd if they are bad developments according to the literature.
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no longer the place to be, but further north places
like Parel, Worli, Bandra and Malad became also in
more or less extent economic centres and alternative
places of business.
The history of the urban form of Mumbai makes clear
that at first sight splintering of the city is happening; you can see a kind of ‘economic splintering’, you
can see that due to new developments slum dwellers have to be replaced and are thus banished by the
elite. But when you take a more detailed look in the
history and in the underlying processes of the urban
form of Mumbai, you see a much more nuanced story; splintering is not a new phenomenon in Mumbai
and the so called underprivileged are not always the
victim. Also the development of rail infrastructure in
Mumbai shows a much more nuanced story than that
of Graham & Marvin.
From regional network to overcrowded suburban
network
The railways in Mumbai are called the ‘lifelines’ of the
city. This emphasises the importance of the railway
lines in the city and in the daily life of millions of commuters. The main lines are the Western Line, Central
Line and Harbour Line. The development of the railway lines can be divided into three periods or controversies: first the development of a regional network
by the British from the 1850’s onwards, second the
transition into an overcrowded suburban network
since the 1960’s and third the increased attention for
new transportation projects since the 1990’s.
The establishment of a regional network
Already two decades before the introduction of the
railways in 1853 in India, there were discussions going on about the implementation of a rail network. In
that time the British were the colonial possessor of
Mumbai, until the independence of India in 1947. After the failure of the cotton crop in the United States
in 1846, there became the awareness in Glasgow and
Manchester (big cotton cities in the UK) that it was
necessary to establish alternative markets. Therefore
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the British government was forced to make financial
resources available for the set-up of a railway network
in Mumbai for the transportation of cotton from the
hinterland in the north to the harbour in the south of
the city. When the city was still under British control,
the first railway track between Bori Bunder (now CST
station) and Thane became operational on the 16th
of April in 1853. With the establishment of the first
Indian railway line in Mumbai, the British gave the
signal that they had intentions to develop Mumbai
and its hinterland. The first railway lines were functioning as a regional network as the connection between the city centre in the south and the hinterland
in the north. The presence of the British East India
Company and the transport of cotton to the harbour
of Mumbai were the main factors that determine the
development of the railways. The railway-tracks became the main transportation mode for the export of
raw materials and the import of finished goods. Not
long after the emphasis on transport of goods, also
passenger transport per train was established.
In the early decades of the railways, tracks were laid
by private agencies that got a financial guarantee
from the government to reduce the risk of investing in
railway lines. Until 1869 this was the usual procedure.
Thereafter the government took more and more control, leading to a complete nationalisation of different
railway companies in 1951.
The technology of rail-infrastructure became the crucial infrastructure for the growth of Mumbai and its
commerce in the many years to come; the railways
not only determined the physical structure of the
city along a north-south corridor, but also created an
east-west division. The north-south orientation of the
city is also depending on the physical shape of the
peninsula, but the first growth of suburban Mumbai
took place alongside the railway-tracks.
An overcrowded suburban network
The rail network, that the British further expanded,
functioned as a regional network between the

concentrated city of Mumbai in the south and the
northern villages and countryside. With the emerging
suburbanisation in the 1960’s, Mumbai’s urban form
expanded in northern direction alongside the two
main railway tracks.

in an already unprofitable system; Indian Railways’
priorities were freight and intercity transport. There
was therefore actually no authority that feels responsibility for the Mumbai suburban network and consequently substantial investments were omitted.

Approximately since the 1960’s the rail-infrastructure
became less and less sufficient for the growing population and the expanding form of the city. As a result of the urbanisation and the establishment of the
suburbs in the north, the surface of the city became
much bigger; the initial regional rail network was now
surrounded by buildings and changed into a suburban network. The physical structure of the railways,
though, remained almost the same. Due to lack of investments the physical form of the railways in Mumbai stayed above all the result of British investments
in the 19th and early 20th century. It was thus not
surprising that since the 1960’s the capacity of the
railways could not cope with the increased demand
anymore.

Second there were the slums alongside the railway
tracks that functioned as obstacles for expansion.
Since the ‘explosion’ of the amount of slums alongside the tracks, expansions were almost impossible.
There was no authority who felt responsible for removing the slums, located on land of the Indian Railways. The fact that slums were seen as ‘obstacles’
was also a part of the way of thinking about slums in
the 1970’s and 1980’s.

One of the most striking aspects in the (rail)infrastructure development of Mumbai is that, despite
the fact the rail network became overcrowded, since
the 1960’s almost nothing was done to improve this
infrastructure. Actually, the capacity of the rail-infrastructure became not much larger and does not
fit the exceeding demand anymore. As a result the
network became overcrowded and insufficient action
was undertaken to solve the problems. This was due
to a combination of factors. Most of the times insufficient funding is mentioned as the only reason why
there were no investments in the railways. But when
you look more in detail, there were a lot more reasons behind this one-sided story-line. First there was
the fact that as well the State as the Indian Railways
paid not much attention to the suburban network in
Mumbai; because the Mumbai suburban railway network was in hands of the Indian Railways, the State
felt no responsibility to invest in the network. The
Railways at the other hand were not willing to invest

Third there were the transportation studies. Especially mass transportation did not got any attention at
that time. The transport studies at that moment were
totally focussed on cars, mainly because the car was,
and still is in Mumbai, a status symbol. For example
the Wilbur Smith Study of 1963 ignored mass transportation completely. Partly because of the lack of attention of mass transportation since the 1960’s almost
nothing was done to improve the rail-infrastructure
in the city. Many transportation studies were carried
out, but only a few of them had some attention for
mass transportation, especially bus transportation.
Also because of lack of financial resources, the suggested implementations remained mainly on paper.
First steps in the improvement of infrastructure
A big step towards the improvement of infrastructure in Mumbai was made in 1977 when the World
Bank made a loan available for the Bombay Urban
Transport Project (BUTP). The BUTP was however
mainly focussed on the improvement of bus services
and railways were no part of the project. Nevertheless, the BUTP became a success, and stimulated the
World Bank to provide for a much bigger loan in 1994
for the Mumbai Urban Transport Project (MUTP). For
the first time there was a project focussed largely on
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the improvement of the suburban railways, mainly by
the introduction of new trains and the doubling and
quadrupling of railway tracks. The railways of Mumbai, who were never designed for suburban traffic,
might now make a first step of substantial improvement under the MUTP. The base of the MUTP was the
W.S. Atkins study from 1994. This study has a strong
focus on mass transportation and a lot of the recommendations were adopted in the MUTP. The implementation of the MUTP is now going on with many
successful achievements, but it is also facing a lot of
difficulties. For example, the extension of the railway
tracks under the MUTP is a difficult project; at many
places alongside the railway tracks slums are located.
These encroachments have to be removed before
projects like doubling railway tracks can be started.
Nowadays the way slums are reflected on is totally
different than in the 1970’s en 1980’s; slums are now
seen as integral elements of the city and in case of
rehabilitation, slum dwellers are offered new housing
including basic amenities like water, electricity and
sewerage.
With the availability of financial resources, the intervention of the World Bank and also the growing
awareness and involvement of people, improvement
of infrastructure nowadays gets finally an urgent
needed and substantial impulse. The MUTP should
be the first big step towards a better suburban rail
system, although it was already needed more than
forty years back. This emphasises the enormous challenge that is involved in the MUTP to make the railinfrastructure up-to-date again.
Mumbai Metro in the making
The biggest exponent of the current attention for
transportation issues in Mumbai is the Mumbai Metro Project. This project consists of 146 kilometres of
metro-tracks. The east-west connection Versova-Andheri-Ghatkopar (VAG) corridor will be the first line of
this ambitious project. With the VAG-corridor there
are several private parties involved. The theoretical
question is then raised if, with this private involve-
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ment, splintering is going to happen with the building
of a selective and fragmented infrastructure network,
as Graham & Marvin point out. Because the VAG-line
is still in its building phase it is difficult to answer this,
but by looking at the process of decision- making and
metro experiences abroad, we can make statements
about the possible impact of this new mode of transportation in Mumbai.
The process of decision-making was characterised by
several controversies, by which different associations
faced each other. The result of these controversies
has been of substantial influence on the final form
of the project en shows especially the political struggle for power. For instance the skybus/metro controversy has been of great importance. In this struggle
you could say an international metro association and
a national skybus association stood opposite each
other. Both associations were continuously looking
for actors, institutions and object to attach to their
association. The international metro association has
set up such a strong storyline about the disadvantages of the Indian technology of the skybus, that it
ultimately became the dominant association and the
metro was chosen as the to be implemented technology. The metro association has gratefully adopt a fatal
accident with the Skybus as object in their association
and used it to prove their ideas of the skybus as an
unsafe and untested technology. This was the definite
death blow for the skybus association.
A second controversy was about the gauge, whether
to choose broad or standard gauge. Although the two
gauges were the main characters on the stage, behind the screens a more essential struggle took place:
a struggle for political power. The National Government, represented by the Indian Railways, and the
State, represented by the MMRDA, struggled for the
authority and control over the metro project. Indian
Railways was an advocate of the broad gauge, while
the MMRDA was in favour of the standard gauge.
Within these controversy is an important role for
institutions; the struggle between the National and

State Government was actually a struggle between
the Railway and the Tramway Act. Provided that the
metro project was implemented under the Railway
Act, the Indian Railways should get the control over
the project. In case that the Tramway Act was the chosen act, the MMRDA will get the control. Control in
this sense mean, that the concerning authority could
make every important decision, including the choice
for broad or standard gauge. At last, after many tumultuous months, the MMRDA became the winner
of this political battle, and consequently the standard
gauge became the adopted system.
With the disappearance of the National Government,
private agencies were brought in the metro project
by the MMRDA; a private consortium between Reliance and Veolia is supposed to make, together with
the MMRDA, the first step towards a metro system in
Mumbai. If we have to believe Graham & Marvin, this
PPP-construction is also the first step towards a more
splintered Mumbai. It seems however that the fear
for bypasses in Mumbai is not a worst case scenario,
but is rather a crucial condition to put Mumbai literally and metaphorically speaking on the right track. The
current traffic situation in Mumbai in a way requires
bypasses. With the help of private parties it gets finally done, what for decades was only talked about.
Although Graham & Marvin are right for the fact that
it can’t be denied that at first sight you see some underprivileged as the victim of the Metro project; residents and shopkeepers lose their homes due to metro
building activities. The construction of the metro line
will however not only be in the disadvantage of the
poor people; the new metro network will also reduce
the pressure on the current suburban railway system
that is used by all levels of the population. The so
called underprivileged are also not adversary to the
metro as such, but the resistance is to a large extent
focussed on the nuisance due to construction work.
Besides that the metro project is not dominated by a
struggle between the elite and the underprivileged,
but by a political struggle between public authorities.

The use of Railway land
The Indian Railways are sitting already for decades on
a pot of gold with their ownership of many hectares
land. It is just recent that they seem to realise that.
The Indian Railways have a lot of land in Mumbai;
not only the land where the tracks and stations are
situated, but also a broader pitch of land alongside
the tracks. In many countries you see commercial use
of land in the vicinity of railway stations. In Mumbai
though, that is not the case. Stations are very simple, with only a few small food-stalls. Besides a large
amount of vacant Railway land, a considerable part
of land is encroached with slums, used for small-scale
agriculture or utilised for the housing of Railway employees. The Railway land has a lot potential like commercial development, but commercial development
of land obviously has been not the core business of
Indian Railways for decades.
However, recently the Railways try to make some
of their land available for commercial development.
Therefore they have set up the Railway Land Development Authority (RLDA), with the main objective
to obtain financial resources out of the commercial
development of railway land. A first attempt in Mumbai is located in Bandra East. There is a vacant plot
of Railway land where interested parties has had the
possibility to submit their bidding for commercial
development for a long term lease. Real commercial
development of the plot is nevertheless far away; the
current problem is a fight between the Indian Railways and State of Maharashtra about the ownership
of a large part of the land in Bandra East. There will be
no development at all before that problem is solved
at the High Court.
Commercial development alongside suburban railway tracks is likely to increase in the future. But what
will be the view alongside the coming metro tracks?
A glance abroad tells us that metro development will
more often than not lead to all kinds of commercial
and residential development in the vicinity of the
tracks and the stations. For example if we look at the

19

Summary

BTS skytrain in Bangkok it has totally changed the urban structure of the city. An accurate prediction for
the case of Mumbai is difficult, but the metro will lead
almost for sure to an urban upheaval and the change
of the spatial structure of the city. Even though the
city seems not to realise the consequences yet, it will
be just a matter of time.
Mumbai: a nuanced story
The city of Mumbai and the development of railinfrastructure shows that the story of splintering is
in certain aspects reality; you see enclaves emerging and you see poor people pushed away. However,
when we look deeper into the local context, it turned
out to be a much more nuanced story. In many cases
there is not just a struggle between the elite and the
underprivileged, but the identity and composition of
groups is much more fragmented.
Many cases in the development of the suburban railways in Mumbai show that the underprivileged are
sure and certain able to resist the pressure of the
elite; slums were a main obstacle in the development
of the railways in the 1970’s and 1980’s and have obstructed expansions. Besides that, slum resettlement
and rehabilitation under the MUTP shows that the
underprivileged have to be removed because of new
rail projects, but it also shows in many cases an improvement in the life and housing of the slum dwellers.
It is not that theories like splintering urbanism are
denied, but the Mumbai case shows that these
theories are incomplete and inappropriate research
frameworks to study the urban form of Mumbai. The
Actor-Network Theory offers a much more detailed
framework for a better understanding of the emergence of the urban form of specific locations. With
ANT, besides the power of actors, also the power of
institutions and object becomes visible; the struggle
between the Tramway Act and the Metro act within
the metro case shows us the power and importance
of institutions. The power of objects became visible
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in case of the slums obstructing the expansion of the
suburban railways, the skybus accident eliminating
the skybus technology and the gauge determining the
design of the metro. These are just a few examples
how a combination of actors, institutions and object
are determining the urban structure of the city.
Looking at the development of rail-infrastructure in
Mumbai teach us also that the framework of Graham
& Marvin leads to a complete incorrect view on the
city. The public provision of the integrated infrastructure ideal Graham & Marvin talk about was never
reality in Mumbai. It were actually the private parties during the British rule who has set up a large part
of the railway network even if we consider what we
see today. If there was something like a modern infrastructure ideal it was definitely not a public ideal
but a private ideal. Since railways became in public
hands in 1951, the development of rail-infrastructure
in Mumbai can be characterised in terms as decline
and lack of attention and investment. The former regional network stayed physically almost the same but
changed into an overcrowded suburban network. External parties like the World Bank are now needed to
try to put Mumbai on the right track again.
Beside the integrated infrastructure ideal there is the
fear of selective infrastructure networks due to privatisation and consequently a splintering of the city. If
we take a look to the Mumbai Metro project this fear
of Graham & Marvin seems not the appropriate view
to Mumbai; Graham & Marvin’s fear of bypasses is
in Mumbai actually more like a blessing in its aspirations to substantial improve the (rail)infrastructure.
Without doubt, the Mumbai Metro project will have
large consequences for the spatial structure off the
city, but possible splintering is not the main concern
in a city whose history has always been characterised
by connections and disconnections.
Implications for urban research and policy strategies
The assumptions and effects of splintering urbanism and the narrative of loss are partly rejected for
the case of Mumbai, but what is the added value of

the different analysis in this thesis? The added value of the different perspective that emerges out of
this thesis can firstly be used for spatial intervention
strategies. To change cities and the spatial structure
interventions are needed. These interventions cannot simply be done, but must be conducted on sound
grounds with the desired result as the final goal.
The premise is that policy, based on the assumptions
of splintering urbanism and the narrative of loss, will
lead in many cases to ineffective spatial interventions. If we follow the dominant theories, then the
introduction of privatization and the construction of
bypasses would be seen as bad developments. Furthermore, the changes in the spatial form are seen as
the expression of interests of the elite. If you release
these assumptions to the spatial policy in Mumbai,
it would lead to the following consequences: 1) the
metro project should be cancelled because of the
danger of privatization and the establishment of an
infrastructure network that only connects selective
valued places in the city. 2) slums are bad and the result of the emerging capitalism. This capitalism pushes
the poor away in their slums. From the various chapters and case studies in this thesis it should be clear
that these strategies do not contribute to a better
spatial policy of Mumbai. If spatial policy is based on
the assumptions of splintering urbanism and the narrative or loss it will validate the physically visible urban structure within an absolute-space perspective,
but ultimately it will prove to be a distorted picture
of which processes are actually happening in the city.
Fragmentation and splintering is often seen by politicians as the problems to be solved. This research
has shown that you should be very careful when using this assumption. After further investigation, as
in Mumbai, it can be the case that the process of
fragmentation in itself is not the real cause for the
visible urban problems, but that behind this ‘fragmentation façade’ other problems play a much more
important role. In Mumbai it is not the fact that the
theories of the narrative of loss are the foundation
of the splintering of the city, but the specific political setting in Mumbai is a more important source of

social inequality. In a spatial intervention policy that
is aimed at fragmentation as the problem to combat,
the desired effects can be omitted or disappointing.
The study in Mumbai shows that global developments that are visible at first sight, have more
subtle effects if you see the city through a kind
of ANT-glasses. Policies designed to counter enclave urbanism, should therefore first identify
the specific causes of the emergence of enclaves.
The ANT framework puts the spatial structure of
Mumbai and the development of rail infrastructure
in a different perspective; according to the splintering urbanism theory bypasses are seen as a threat
to the city. However, the situation in Mumbai makes
painfully clear that there has been a lack of bypasses
for decades. Furthermore, the assumption that privatization of infrastructure development is bad gives
a wrong perspective of private participation in the
Mumbai Metro project. One of the most important
points is that privatization is not per definition a bad
thing, but that the focus should be more on the conditions under which privatization could bring beneficial
effects. The case of the VAG-corridor also shows that
private participation does not automatically mean
that all the valued places in a city get connected.
The analysis in this thesis of the projects in Mumbai
not only provides a different perspective on the development of cities and their spatial form, but also
has implications for policies aimed at spatial interventions within the urban fabric. It is not to say that the
ANT-based framework for spatial policy should be thé
policy for cities around the world, but it does show
that a pluralistic and relational perspective leads to
a much better understanding of the spatial structure
of Mumbai in comparison with the bipolar and undifferentiated story of splintering urbanism and the
narrative of loss.
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van geïntegreerde tot versplinterde
stad?

1

Mastersriptie

van geïntegreerde tot
versplinterde stad

1.1 Inleiding
‘De metro in Mumbai is een groot succes. Maar niet
voor iedereen; de elite die de prijs van een metrokaartje kan betalen, zoeft in moderne, comfortabele
metrostellen over de verkeerschaos heen. Daar tegenover staan de arme bevolkingsgroepen die door
het metronetwerk letterlijk gepasseerd worden. Zij
moeten toezien hoe deze nieuwe vorm van infrastructuur onbereikbaar blijft. Dit komt niet alleen door de
hoge prijs van de metrotickets, maar ook door de locatie van de metrolijnen. De private partij MM&PCI
heeft namelijk vanuit financiële overwegingen alleen
geïnvesteerd in lijnen die de ‘hotspots’ van de stad
met elkaar verbinden’.
Dit fictieve beeld over de metro in Mumbai is een
angstbeeld van velen. In dit angstbeeld is de huidige
ruimtelijke vorm van de stad een uiting van belangen
van de elite, waarbij de belangen van de arme bevolkingsgroepen genegeerd worden. Hierdoor zien veel
wetenschappers een proces van fysiek-ruimtelijke en
sociale versplintering van de stad optreden. De privatisering van (rail)infrastructuur wordt hierbij veelal
gezien als een van de drijvende factoren achter dit
versplinteringsproces.
De veranderende ruimtelijke structuur van steden is
voor veel wetenschappers aanleiding tot schrijven;
vele publicaties volgen elkaar op over onderwerpen
als urban sprawl, het verdwijnen van dé stad, segregatie binnen steden en stedelijke versplintering. Het
overgrote deel van de aangesneden onderwerpen laten zien dat de ontwikkelingen die steden doormaken
met grote zorg en misschien wel met angst worden gadegeslagen. Een van deze dominante theorieën over
de ruimtelijke vorm van steden is het zogenaamde
splintering urbanism en de hiermee samenhangende
narrative of loss. Deze ontwikkeling is de voornaamste aanleiding voor deze scriptie en zal in paragraaf
1.2 behandeld worden. In paragraaf 1.3 wordt het
kader beschreven dat als theoretisch en methodologisch perspectief dient om de versplintering van steden te onderzoeken. Hierbij staat de vraag centraal
vanuit welk perspectief de veronderstellingen en
effecten van splintering urbanism empirisch onderzocht kunnen worden. Vervolgens wordt in paragraaf
1.4 een uitleg gegeven over het onderzoeksproject
in Mumbai. In paragraaf 1.5 wordt railinfrastructuur
kort geïntroduceerd als hoofdingrediënt van deze
scriptie. De doelstelling en probleemstelling van het
onderzoek staan centraal in paragraaf 1.6. Paragraaf
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1.7 zal kort ingaan op de operationalisatie van het onderzoek die in hoofdstuk 4 uitgebreid ter sprake zal
komen. Tot slot geeft paragraaf 1.8 een kort overzicht
van de inhoud van deze scriptie.
1.2 Splintering urbanism en de narrative of loss
Tijden veranderen. Historische ontwikkelingen gaan
altijd gepaard met grote (maatschappelijke) trends.
Onder invloed van processen als globalisering en individualisering, en door de opkomst van nieuwe technologieën en de netwerkmaatschappij, verandert de
samenleving. Bij het bestuderen van deze veranderingen legt elke wetenschapper een andere nadruk op
de belangrijkste elementen achter deze trends. Desalniettemin lijkt men het eens te zijn over de drie belangrijkste aspecten: globalisering, individualisering
en het ontstaan van nieuwe technologieën (technologisering) (Wissink, 2007; Bijsterveld, 2005; Roothart
& Van der Pol, 2002).
Deze grote maatschappelijke trends hebben ook verstrekkende ruimtelijke gevolgen. Tijden veranderen
en steden veranderen mee. Het wordt vaak gezegd
dat deze ruimtelijke veranderingen resulteren in een
‘nieuwe geografie’, waarin steden een grote transformatie doormaken (Wissink, 2007). De laatste jaren is
vooral de enorme groei van veel steden een belangrijk item; meer dan de helft van de wereldbevolking
leeft in een stedelijk gebied en het ziet er niet naar uit
dat deze stijging zal afnemen. Onder meer door deze
groei roept zich de vraag op wat er gebeurt met ‘de
stad’. Vele wetenschappers als Castells, Sassen, Crawford en Graham & Marvin houden zich bezig met deze
vraag.
Tegelijk met het opkomen en verdwijnen van maatschappelijke trends is ook de ruimtelijke vorm van
de stad aan verandering onderhevig; waar vroeger,
met name in Europa, de stad een duidelijke ruimtelijke vorm had met een marktplein en een stadhuis in
het centrum van de stad en woningen aan de rand,
bestaat er tegenwoordig geen duidelijke generaliseerbare ruimtelijke stedelijke vorm. Het traditionele
centrum-periferie model komt op de tocht te staan
en lijkt, mede door de toegenomen verstedelijking,
vervangen te worden door stedelijke velden (urban
fields). Deze verandering in ruimtelijke vorm wordt
vaak gecombineerd met het ontstaan van netwerken
en stromen van mensen over deze urban fields, zoals
onder meer Castells met zijn ‘space of flows’ beschrijft.
Een omvangrijke stroom wetenschappers ziet steden
niet langer als een geografische en politieke eenheid,
maar meer als een uitgestrekte regio met een mix
van identiteiten, inwoners en betekenissen, zonder
dat de stad een vaste vorm heeft. Deze ontwikkeling
wordt aangeduid met vele verschillende termen, als
versplintering, ruimtelijke polarisatie, fragmentatie,
segmentatie en segregatie. In versplinterde steden

												

leven groepen niet langer mét elkaar, maar náást elkaar onder invloed van de fragmentatie van sociale
netwerken en de fragmentatie van steden.
Versplintering kan zowel fysiek-ruimtelijk als sociaal
worden bekeken. In de theorieën wordt veelal verondersteld dat fysiek-ruimtelijke versplintering tevens
leidt tot sociale versplintering van groepen. Deze
scriptie is met name gericht op de fysiek-ruimtelijke
aspecten van versplintering. Als men doorredeneert
naar wat dit voor de ruimtelijke vorm van een stad
betekent, laten de theorieën zien dat er bepaalde
locaties exclusief worden verbonden. Dit proces van
het verbinden van enkel de valued places in een stad
is tevens de expressie van belangen van de elite; het
is immers de elite die onder invloed van liberalisering
en neoliberale regimes de ruimtelijke vorm van de
stad bepaald. Althans, dit zijn de veronderstellingen
uit de theorieën van splintering urbanism en de narrative of loss.
Een van de invloedrijke auteurs die specifiek ingaan
op de rol van infrastructuur in de verbinding van valued places zijn Stephan Graham en Simon Marvin.
Graham & Marvin zien in hun boek Splintering Urbanism. Networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition (2001) de versplintering
van infrastructuur leiden tot de versplintering van

Figuur 1.2: splintering infrastructure ?

Bron: Ayala, 2009
steden en de uitsluiting van bepaalde groepen; door
de recente trend van privatisering van infrastructuurnetwerken raken selecte groepen (de rijken) verbonden, terwijl anderen (de armen) letterlijk gepasseerd
worden door de nieuwe infrastructuurnetwerken.

Rens van Hoek

Sommige wetenschappers gaan zelfs zo ver dat gesuggereerd wordt dat er twee werelden ontstaan,
waarbij de rijken soms letterlijk boven de armen leven. Dit ‘angstbeeld’ is goed in beeld gebracht in de
film ‘Blade Runner’. Er vindt dus een, al dan niet zichtbare, ruimtelijke scheiding plaats tussen arm en rijk.

Afbeelding 1.2: Twee werelden in Blade Runner

Bron: Slashfilm, 2009
Dit proces van sociale uitsluiting resulteert in het ontstaan van de rijke, verbonden ‘haves’ en de arme, niet
verbonden ‘have nots’. Steden worden zodanig (her)
ingericht dat er ruimten ontstaan waar niet iedereen
toegang tot heeft. Dit is onder meer terug te zien in
de huidige discussie over de mate van openbaarheid
van de openbare ruimte.
De versplintering van steden wordt ook aangeduid in
termen van ‘fragmentatie’, ‘ruimtelijke polarisatie’ en
‘ruimtelijke segmentatie’. Opvallend is de negatieve
bijklank die deze termen bij zich dragen. Dit geeft al
aan dat de huidige ontwikkeling van de ruimtelijke
vorm ook als zodanig gezien wordt door een grote
groep wetenschappers. Men zou er ook voor kunnen kiezen om te spreken in neutralere bewoordingen als ‘ruimtelijke (her)verdeling’ of in termen van
‘hersplintering’ om op die manier aan te duiden dat
versplintering geen nieuw proces is, maar constant
heeft plaatsgevonden en alleen van vorm verandert.
Toch overheerst het gebruik van negatieve bewoordingen. Crawford (1999) spreekt bijvoorbeeld van
een ‘narrative of loss’ als proces waarbij de ontmoetingsfunctie van de openbare ruimte verloren gaat,
face-to-face contact verdwijnt en solidariteit vermindert. Het idee van de ‘narrative of loss’ leidt tot de
nodige discussie, zowel in de wetenschappelijke als
de politieke wereld. Crawford zou bijvoorbeeld het
fenomeen van ‘gated communities’ sterk afkeuren.
Deze stedelijke vorm en de daarmee gepaard gaande

33

Mastersriptie

discussie komen met name veel terug in de Verenigde
Staten, maar ook in Nederland is er discussie gaande
over de ‘narrative of loss’. In Nederland wordt ruimtelijke segmentatie van groepen (nog) als een slechte
ontwikkeling gezien en wordt geprobeerd door het
mengen van bevolkingsgroepen het contact en de integratie te bevorderen.
Hoewel de ‘mainstream’ wetenschappers de recente
ontwikkeling van steden met grote zorg gadeslaat en
termen als ‘versplintering’ en ‘segregatie’ maar wat
graag gebruikt om de ernst van de situatie te benadrukken, kom er ook kritiek tevoorschijn op deze
‘narrative of loss’. Wissink (2003) onderscheidt vijf
kritiekpunten op het gedachtegoed van Crawford.
•
Het idee van segmentatie en ‘narrative of
loss’ gaat er vanuit dat er vroeger een integrale ruimte was, die nu uiteenvalt. Deze veronderstelling kan
echter onderuit gehaald worden; in vroegere tijden
werden steden gekenmerkt door stadsmuren en hadden de wijken in steden specifieke eigenschappen wat
betreft kenmerken van de bevolking, zoals religie. Er
vindt dus geen segmentatie van ruimte plaats, maar
een hersegmentatie.
•
De ‘narrative of loss’ verbindt ten onrechte
de vroegere integrale ruimte met verbondenheid
(inclusion). Het proces van uitsluiting (exclusion) zou
volgens Crawford een relatief nieuwe ontwikkeling
zijn. Het Athene uit de Oudheid laat echter zien dat
uitsluiting iets is van alle tijden; vrouwen, kinderen
en slaven maakten geen deel uit van de veelgeprezen
‘democratische’ samenleving.
•
De ‘narrative of loss’ legt ten onrechte een
link tussen ruimtelijke veranderingen en ‘community and democracy’ in de vorm van face-to-face contacten. De relatie leggen tussen het verdwijnen van
publieke ruimtes en het verlies van sociale interactie
duidt op een te beperkte kijk op de ruimte. Er kan niet
zomaar verondersteld worden dat er eenrichtingsverkeer of een directe link is tussen ruimtelijke vorm en
de karakteristieken van sociale processen.
•
De ‘narrative of loss’ is gebaseerd op een eenzijdige kijk naar de historische ontwikkeling en houdt
geen rekening met lokale diversiteit en uitwerking
van mondiale processen. Het idee dat de ruimtelijke
herstructurering een uniform proces is, krijgt veel navolging. Dit doet echter het belang van de context en
lokale verschillen ernstig tekort.
•
De ‘narrative of loss’ ziet, volgend uit het vorige punt, de verschillen over het hoofd in de politieke
houding ten opzichte van ruimtelijk segmentatie. Er
is een zeer groot verschil in politieke acties die ge-
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nomen worden als reactie op ruimtelijke segmentatie
(Wissink, 2003, p.7).
Bovenstaande geeft een beeld van de hevige discussie die gaande is over de ruimtelijke vorm van steden.
Vindt er daadwerkelijk een versplintering van steden
plaats? Is dit een nieuwe ontwikkeling en is deze
slecht voor de stad? Hoe moeten processen als versplintering tegen worden gegaan? In tegenstelling tot
in Nederland lijkt in Azië de discussie over stedelijke
herstructurering en fragmentatie nog niet volledig te
zijn losgekomen. Wordt dit in Azië niet als probleem
gezien? Heeft de politiek een andere houding ten
opzicht van fragmentarisering en versplintering? Om
deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, zal
er specifiek, locatiegericht onderzoek gedaan moeten
worden. In dit onderzoek zal geprobeerd worden om
via vernieuwende onderzoeksmethoden de specifieke ruimtelijke vorm van een stad te begrijpen en te
verklaren. Er staat niet zozeer centraal of versplintering van steden al dan niet plaatsvindt, maar in plaats
daarvan ligt de nadruk op de processen die achter de
versplintering van steden schuilgaan.
Tevens wordt geprobeerd enigszins afstand te nemen
van de ‘negatieve’ kwalificaties die in de dominante
theorieën naar voren komen en de verandering van
steden vanuit een meer neutrale bril te bekijken. Het
gedachtegoed van de ‘narrative of loss’ heeft een
zeer bipolaire relationele opvatting van ruimte; ruimte wordt gekoppeld aan twee groepen: de elite en de
underprivileged. Vanuit deze invalshoek wordt continu de strijd benadrukt tussen deze groepen met de
elite als uiteindelijke winnaar. Het is dus ook de elite
die de ruimtelijke vorm van steden bepaald ten koste
van de underprivileged die weggedrukt worden. Deze
scriptie probeert deze veronderstellingen van de ‘nar-

Figuur 1.2: Elite vs underprivileged?

rative of loss’ met enige afstand te beschouwen. Voor
een neutralere kijk naar steden en hun ruimtelijke
vorm is een neutraler en pluralistischer perspectief
nodig. Hoe dit perspectief kan worden vormgegeven en kan worden gebruikt om de processen achter
splintering urbanism in de vingers te krijgen, komt in
de volgende paragraaf aan de orde.

												

1.3 Een Actor-Netwerk perspectief op versplintering
Dit onderzoek zal zich richten op de verklaring van de
ruimtelijke structuur van de stad Mumbai en in het
bijzonder de identificatie van de ontwikkelingen die
schuilgaan achter de theorieën van splintering urbanism en de narrative of loss. De ruimtelijke structuur
is in deze scriptie meer dan alleen de fysieke ruimte en
de objecten die zich in deze ruimte bevinden; ruimte
moet niet gezien worden als absoluut begrip, maar
als een productie van sociale netwerken en relaties.
Ruimte structureert als het ware deze sociale praktijken en is daarmee relationeel met een duidelijke
verbinding tussen ruimte en sociale processen. Deze
relationele opvatting van ruimte wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 2.
Om te kijken naar processen als versplintering en
fragmentarisering van steden is een grondige analyse
nodig. De algemene verhalen van Crawford en Graham & Marvin zijn nuttig om de discussie hierover op
gang te brengen, maar bieden geen goed kader voor
onderzoek. Voor het in beeld krijgen en het verklaren van de ruimtelijke vorm van steden is een veel
genuanceerder perspectief nodig dan dat in de voorgaande paragraaf geschetst is. De zogenaamde ActorNetwerk Theorie (ANT) kan dit perspectief bieden (zie
hoofdstuk 3). Er zal op een gedetailleerdere manier
naar ruimte gekeken moeten worden, waarbij niet alleen de objectieve ruimte als uitkomst centraal staat.
Daarnaast zal er op een veel kleinschaligere manier
moeten worden gekeken naar de lokale uitwerkingen
van de vermeende mondiale processen als de versplintering van steden. Vanuit de ANT kan gekeken
worden hoe een stad zich vormt en hoe dit vervolgens
tot uiting komt in de ruimtelijke vorm. Bij het verklaren van ruimtelijke vorm, moeten de factoren gezocht
worden die hierachter zitten, die mede de vorm van
steden bepalen. De ruimtelijke vorm van steden kan
volgens ANT verklaard worden door rekening te houden met een drietal elementen: actoren, instituties
en objecten. Een actor-gerichte benadering wordt gecombineerd met een institutionele benadering met
inbegrip van fysieke objecten als ‘dingen’ die mede
bepalend zijn voor de ruimtelijke vorm.
Binnen de actor-gerichte benadering spelen doelgerichte actoren een belangrijke rol in de planning van
steden en daarmee in de uiteindelijke ruimtelijke
vorm van de stad. Naast deze actor-gerichte benadering bestaat er ook een institutionele benadering.
Deze is niet zozeer erop gericht om de macht van
actoren op zich te verklaren, maar laat zien dat het
handelen van actoren gestructureerd plaatsvindt,
volgen bepaalde instituties, zoals wet- en regelgeving
en waarden en normen. De ANT voegt hier nog een
derde element aan toe: objecten. Naast menselijke
actoren (humans) spelen ook fysieke objecten (nonhumans) een rol in de constructie van de samenle-
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ving en de ruimte. ANT legt vooral de nadruk op het
samenspel van actoren, instituties en objecten dat
zich uit in de vorming van zogenaamde associaties.
Volgens de theorieën van splintering urbanism en de
narrative of loss zouden deze associaties moeten bestaan uit elite versus underprivileged, waarbij de elite
de dominante associatie vormt en de underprivileged
wegdrukt. Door gebruik van ANT wordt de uitdaging
aan gegaan om te onderzoeken of deze associaties
inderdaad zo zijn vormgegeven. De ANT biedt het kader om de totstandkoming van deze associaties die
bepalend zijn voor de ruimtelijke vorm van de stad,
te kunnen verklaren.
De ANT veronderstelt dat steden beschouwd kunnen
worden als een grote hoeveelheid aan actor-netwerken van associaties. Onderzoek naar ruimtelijke vorm
moet gefocust zijn op de totstandkoming van associaties, waarbij de historische ontwikkeling van groot
belang is; ruimtelijke vorm is er niet zomaar, maar is
historisch gevormd door een continue strijd tussen associaties. Om dus de ruimtelijke vorm van een stad te
kunnen begrijpen moet deze strijd zichtbaar gemaakt
worden. Deze strijd, of controverse, vindt plaats wanneer twee associaties met elkaar botsen. Controverses zijn het moment waarop de vorming van associaties duidelijk zichtbaar wordt. Tevens laat ANT met
de focus op controverses de politieke dimensie van
associaties en de diverse machtsposities goed zien.
Controverses zijn dus een essentieel middel om de
veronderstellingen en effecten van splintering urbanism en de narrative of loss, namelijk dat associaties
bestaan uit arm versus rijk en de ruimtelijke vorm een
uiting is van elite-belangen, te controleren. Met de
nadruk op de vorming van associaties heeft ANT een
duidelijke historische component en stelt het proces
van de totstandkoming van ruimtelijke vorm centraal.
Vandaar dat ANT zich richt op space in the making
en niet op ready made space. Een bestaande situatie
(ready made space) wordt vaak geaccepteerd, waardoor het proces van deze totstandkoming (space in
the making) vaak genegeerd en vergeten worden.
ANT maakt juist dit proces zichtbaar.
1.4 Respace Mumbai
Het onderzoek heeft zich afgespeeld in Mumbai; het
financiële en economische hart van India, maar ook
de stad waar naar schatting 50-60% van de bevolking
in sloppenwijken woont. Een stad met problemen,
maar ook een stad met mogelijkheden. Mumbai is
een stad van contrasten, gelegen op een schiereiland
omgeven door de Arabische zee.
Mumbai is gekozen als onderzoekslocatie als onderdeel van het Respace Project. Dit project is erop gericht om in verschillende steden de lokale uitplaces in
een stad met elkaar verbinden. Het fictieve parparticipatie van railinfrastructuur het ‘moderne in(2001)
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werkingen te onderzoeken van de genoemde
‘narrative of loss’ en de versplintering van steden.
Vier steden zijn Mumbai voorgegaan om deze
doelstelling te bereiken. Bangkok was in 2004
en 2005 het toneel van onderzoek naar sociale
netwerken. Ook in Tokyo in 2006 was het onderzoek naar sociale netwerken het hoofdonderdeel
van het onderzoek. Langzamerhand is er een verschuiving opgetreden van sociale netwerken naar
de ruimtelijke structuur van de stad; de projecten
in Hong Kong/Guangzhou (2007) en wederom in
Bangkok (2008) waren exponenten van deze verschuiving. In Bangkok (2008) is voor het eerst gebruik gemaakt van de Actor-Netwerk Theorie als
onderzoekskader. In het Mumbai Respace project
2009 zal deze ANT een nog prominentere positie

Figuur 1.5: Ligging Mumbai

innemen.
Het project in Mumbai richt zich in eerste instantie om de ruimtelijke vorm van de stad als geheel
te verklaren. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, is het echter niet realistisch om in een keer
de gehele ruimtelijke vorm van Mumbai te beschrijven en verklaren. Het Respace project is er
dan ook op gericht door middel van onderzoek
naar verschillende deelonderwerpen in de stad
een omvattend beeld van de ruimtelijke vorm
van Mumbai te kunnen schetsen. Er is onderscheid gemaakt tussen tien onderwerpen: public housing, private housing, informal housing,
manufacturing industries, service industries, retail, leisure, utility infrastructure, road infrastructure en rail infrastructure. Dit onderzoek naar de
railinfrastructuur in Mumbai is dus een van de
schakels in het gehele project. De verbondenheid
van de verschillende onderwerpen is een belangrijk uitgangspunt binnen het onderzoek.
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Het Mumbai Respace Project 2009 is onderdeel
van een samenwerking tussen de Universiteit
Utrecht en het Kamla Raheja Vidhyanidhi Institute for Architecture and Environmental Studies
(KRVIA) in Mumbai. De verschillende invalshoeken van beide instellingen hebben elkaar goed
aangevuld in zowel theoretische als praktische
zin.
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1.5 Railinfrastructuur in Mumbai
Een van de deelonderwerpen binnen de versplintering van Mumbai is railinfrastructuur. De vraag
is welke invloed railinfrastructuur heeft op de
ruimtelijke vorm van de stad Mumbai en vice versa. Graham & Marvin besteden in hun boek aandacht aan de complexe relatie tussen infrastructuurnetwerken en de ontwikkeling van steden.
Hun theorie zal voor dit onderzoek specifiek gericht worden op railinfrastructuur in Mumbai. Met
railinfrastructuur wordt in deze context zowel het
huidige treinnetwerk als het momenteel in aanleg zijnde metronetwerk bedoeld.
Het vervoer per trein speelt een zeer belangrijke rol in de stad; de twee hoofdspoorlijnen van
Mumbai worden niet voor niets de ‘lifelines of
the city’ genoemd. Er reizen gemiddeld zes tot
zeven miljoen mensen per dag met de trein.
Doordat het huidige netwerk niet op deze aantallen bereken is, zitten zeker tijdens de spitsuren
de treinen dan ook overvol. De beelden van uitpuilende treinen en mensen die een plek op het
dak gevonden hebben, is een dagelijks verschijnsel. Het reizen per trein is dan ook niet geheel
zonder risico: meer dan 20.000 mensen hebben
de afgelopen vijf jaar een ritje met de trein niet
overleefd of zijn op het spoor verongelukt (Trouw,
2008). Vanuit theoretisch oogpunt is het interessant in hoeverre de ontwikkeling van het spoornetwerk in Mumbai voldoet aan het ‘moderne infrastructuurideaal’ zoals verwoord door Graham
& Marvin (zie hoofdstuk 2).
In Mumbai is men op het moment van schrijven
bezig met de aanleg van de eerste metrolijn in
de stad. Dit eerste traject is onderdeel van een
omvangrijk metronetwerk, waarbij private partijen een belangrijke rol spelen. Of deze private

												

participatie van railinfrastructuur het ‘moderne infrastructuurideaal’ bedreigd en leidt tot een versplintering van Mumbai, zijn interessante gedachten die
gaandeweg deze scriptie aan de orde komen. Privatisering wordt immers gezien als een van de drijvende
krachten achter de versplintering van steden. Graham
& Marvin zien, mede onder invloed van privatisering, selectieve infrastructuurnetwerken ontstaan die
alleen de valued places in een stad met elkaar verbinden. Het fictieve geschetste beeld in paragraaf 1.1 kan
dan ook zeker gezien worden als het scenario waar

Graham & Marvin in hun boek Splintering urbanism
(2001) voor waarschuwen. Naast de veronderstellingen van Graham & Marvin is ANT de rode draad in
deze scriptie als theoretisch-methodologisch kader.
Versplintering is wellicht in eerste instantie zichtbaar,
maar vanuit ANT-perspectief wordt onderzocht hoe
de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism zichtbaar zijn binnen een specifieke locatie:
Mumbai. Hoe ANT gebruikt wordt, komt in paragraaf
1.7 kort aan de orde en wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid behandeld.
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1.6 Doelstelling en probleemstelling
Met dit onderzoek naar de ruimtelijke structuur
van railinfrastructuur in Mumbai wordt geprobeerd
greep te krijgen op het proces van versplintering
en met name de veronderstellingen die hierachter
schuilgaan en de effecten die dit met zich meebrengt.
Hierbij krijgt de politieke kant van het verhaal een
duidelijke rol; met een vertaalslag van theorie naar
praktijk is het proces van versplintering van groot
belang voor politieke, ruimtelijke interventiestrategieën. Met de dominante theorieën van splintering
urbanism en de narrative of loss kan de vraag gesteld
worden of versplintering zelf wel het probleem is. In
het beleid moet een afweging gemaakt worden om
versplintering als proces tegen te gaan of om ervoor
te zorgen dat de effecten van versplintering een zo
min mogelijke negatieve uitwerking hebben. Oftewel:
hoe moet de politiek met de versplintering van steden omgaan? Specifiek locatie-gericht onderzoek zou
de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism inzichtelijk kunnen maken en daarmee tevens
kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten en (politieke)
interventiestrategieën.
Het doel van het onderzoek is tevens om bij te dragen
aan de wetenschappelijke discussie en om de lokale
uitwerking van een mondiale theorie in kaart te brengen. Vanuit het oogpunt van maatschappelijke relevantie is het begrijpen van de ruimtelijke vorm van
steden van groot belang om adequaat in te kunnen
grijpen in de ruimtelijke structuur van steden. Er kan
alleen maar sprake zijn van effectief ruimtelijk beleid
wanneer de totstandkoming van de huidige ruimtelijke structuur van een stad begrepen wordt.
Railinfrastructuur vormt samen met de negen overige
onderwerpen de ingrediënten om de ruimtelijke
vorm van Mumbai als geheel te kunnen begrijpen.
Wanneer een duidelijke lokale analyse van de
ruimtelijke vorm van Mumbai gemaakt is, kan dit ook
bijdragen aan het politieke debat, waar maatregelen
tegen het ‘schadelijke’ uiteenvallen van de stad vaak
onderdeel van beleid zijn. Hierbij komen vragen naar
voren als: Hoe uitten wetenschappelijke theorieën
zich in een lokale context? Wat zou het beleid van
overheden moeten zijn? Moet er worden ingegrepen
in de ruimte en hoe zou dat moeten gebeuren? Dit
zijn vragen waarbij dit onderzoek als voedingsbodem
voor het debat kan dienen. Door te kijken naar de
specifieke context van een stad als Mumbai wordt de
theorie van versplintering van steden en ruimtelijke
vorm concreet gemaakt. Binnen dit algemene kader
dient dit onderzoek specifiek om de invloed van
railinfrastructuur op de ruimtelijke vorm van Mumbai
in kaart te brengen. De trein als vervoermiddel speelt
zoals vermeld een grote rol in het leven van vele
inwoners van Mumbai. Maar hoe uit zich dit in de
ruimtelijke vorm van de stad? De probleemstelling
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wordt als volgt geformuleerd:
Wat zijn de achterliggende factoren die bepalend zijn
geweest bij de totstandkoming van de railinfrastructuur in Mumbai, in hoeverre leiden deze totstandkoming en de private participatie bij het Mumbai Metroproject tot versplintering en wat betekent dit voor
stedelijke interventiestrategieën?
1.7 Operationalisatie
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden, is een
onderzoekskader opgesteld waar in Hoofdstuk 4 dieper op ingegaan wordt. Er zijn vele uitdagingen om
het onderzoek operationeel gezien te laten slagen en

de veronderstellingen van splintering urbanism en de
narrative of loss in de praktijk van Mumbai te onderzoeken. Met behulp van ANT en de focus op controverses zullen deze theoretische veronderstellingen
worden vergeleken met de praktijk in Mumbai. Hoe
verhouden de vorming en uiting van associaties in de
theorie zich met de associaties in de ruimtelijke vorm
van Mumbai?
Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden zal informatie verzameld moeten worden. De
beschikbaarheid van deze informatie is bijvoorbeeld
een cruciaal punt; hoe zit het met de openbaarheid
van gegevens en hoe veel informatie is er te verkrijgen? Gezien het feit dat ANT wordt gebruikt als

1.8 Inhoud
Deze scriptie is opgebouwd uit een theoretisch/methodologisch en een empirisch gedeelte; hoofdstuk 1 t/m 4
vormen het theoretisch-methodologisch kader en in hoofdstuk 5 t/m 7 staan de empirische resultaten centraal.
In hoofdstuk 8 komen beide delen samen in de conclusie.

•

Hoofdstuk 1 Versplintering van steden
In hoofdstuk 1 staat het debat over de versplintering van steden centraal als aanleiding voor het onderzoek.
Daarnaast wordt kort ingegaan op de opzet, doelstelling en operationalisatie van het onderzoek.

•

Hoofdstuk 2 Theoretische verklaringen: Railinfrastructuur en de stad
Wat is railinfrastructuur en welke theoretische verklaringen bestaan er over de relatie tussen (rail)infrastructuur
en de ontwikkeling van de stad?
In hoofdstuk 2 wordt het begrip ‘railinfrastructuur’ behandeld en de verschillende theorieën die er zijn over de
relatie tussen (rail)infrastructuur en de stad. In het hoofdstuk wordt gezocht naar een theoretische verklaring
en empirisch onderzoekskader om de relatie tussen beiden te onderzoeken. De theorie van Graham & Marvin
zal een belangrijke plek innemen in dit hoofdstuk.

•

Hoofdstuk 3 Gevraagd: ruimtelijke vorm vanuit een pluralistisch-relationeel perspectief
Welke opvattingen zijn er over ruimte en ruimtelijke vorm van steden en hoe kunnen deze opvattingen in een
pluralistisch-relationeel kader worden geïntegreerd?
In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende definities van ruimte en de grote verscheidenheid van het begrip ‘ruimtelijk vorm’. Gedurende de tijd is men anders gaan denken over de ruimtelijke vorm van
steden, leidend tot verschillende theorieën en modellen. Doordat in Hoofdstuk 2 een perspectief achterwege
blijft om gericht met een pluralistisch-relationele bril empirisch onderzoek te doen naar de versplintering van
de stad, wordt in hoofdstuk 3 de Actor-Netwerk Theorie behandeld als methodologisch kader om de ruimtelijke
vorm van Mumbai te verklaren en de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism inzichtelijk te
maken.

•

Hoofdstuk 4 Operationalisatie: ANT onderzoekbaar
Hoe kan het pluralistisch-relationele perspectief vanuit de Actor-Netwerk Theorie geoperationaliseerd worden
voor een onderzoek naar de ruimtelijke vorm van railinfrastructuur in Mumbai?
In hoofdstuk 4 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de gekozen methodologie en onderzoeksmethoden die gebruikt gaan worden om de railinfrastructuur van Mumbai te onderzoeken. Het gevonden pluralistisch-relationele perspectief uit hoofdstuk 3 wordt vertaald naar een onderzoekskader. Daarnaast staat een
verantwoording van de keuze van de case-studies centraal.
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onderzoekskader en de focus ligt op (historische)
controverses en de totstandkoming van associaties,
zal informatie moeten worden gevonden uit verschillende perioden in de geschiedenis van Mumbai. Het
opsporen van de juiste documenten en relevante gesprekspartners voor interviews zullen beiden belangrijke pijlers worden in het verzamelen en analyseren
van onderzoeksgegevens. Binnen het onderzoek naar
de railinfrastructuur zal ook een keuze gemaakt moeten worden; het is immers gezien de tijdsdruk niet
mogelijk om de gehele railinfrastructuur van Mumbai
in kaart te brengen. De selectie van case-studies zal
dan ook een belangrijk onderdeel zijn, ook met de
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten in
het achterhoofd.

•

Hoofdstuk 5 Mumbai: van vissersvesting tot miljoenenmetropool
Hoe heeft de ruimtelijke vorm van Mumbai zich ontwikkeld in relatie met de veronderstellingen uit splintering
urbanism en de narrative of loss?
Hoofdstuk 5 is het eerste empirische hoofdstuk. Hier wordt de ruimtelijke vorm van Mumbai behandeld, waarbij
een historische beschrijving om de huidige ruimtelijke vorm te kunnen verklaren centraal staat. Tevens komt een
korte beschrijving van de railinfrastructuur aan de orde.

•

Hoofdstuk 6 Van Brits tot Indiaas: de transformatie van een spoornetwerk
Hoe zijn de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism zichtbaar in de ontwikkeling van het spoornetwerk in Mumbai en welke actoren, instituties en objecten gaan hierachter schuil?
De eerste case studie, het stedelijk spoornetwerk van Mumbai, wordt behandeld in Hoofdstuk 6. Aan de hand
van een indeling in drie perioden wordt de ontwikkeling van het spoornetwerk in kaart gebracht en gebruikt
om de huidige staat van het netwerk te verklaren. Hoofdstuk 6 is niet geheel volgens de ‘ANT-methodologie’
opgebouwd, maar fungeert wel als essentieel kader om de ontwikkelingen in Hoofdstuk 7 in perspectief te
plaatsen.

•

Hoofdstuk 7 VAG-Versplintering? De controversiële totstandkoming van een metrolijn
Hoe zijn de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism zichtbaar in de ontwikkeling van de VAGmetrocorridor in Mumbai en welke actoren, instituties en objecten gaan hierachter schuil?
De tweede case, de VAG-metrocorridor, staat centraal in Hoofdstuk 7. Het proces van de totstandkoming van
deze eerste metrocorridor is het hoofdingrediënt van dit hoofdstuk. Met een grondige analyse wordt geprobeerd de totstandkoming te verklaren en de invloed op de ruimtelijke vorm van Mumbai te achterhalen. Met
een ANT-bril wordt de ontwikkeling van de VAG-corridor gedetailleerd onder de loep genomen.

•

Hoofdstuk 8 Conclusie
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden. Hierbij staat een
verbinding tussen de theorie en empirie centraal. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de conclusies
voor stedelijk onderzoek en ruimtelijke interventiestrategieën.
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Theoretische verklaringen:
Railinfrastructuur en de stad
2.1 Inleiding
Railinfrastructuur is in vele steden een geïntegreerd
begrip. Door zijn zichtbare en vaste vorm is railinfrastructuur een belangrijk element in de ruimtelijke
structuur van een stad. Maar wat is de relatie tussen
deze twee? Doordat railinfrastructuur een veelal geaccepteerd onderdeel is van een stad, vinden er relatief
weinig discussies plaats over de theoretische relatie
tussen railinfrastructuur en stedelijke ontwikkeling.
Deze relatie kan twee kanten op werken; enerzijds
kan een technologische ontwikkeling als railinfrastructuur zijn uitwerking hebben op de ontwikkeling
van de stad en anderzijds kan ook de stedelijke ontwikkeling invloed uitoefenen op de vorm van de infrastructuur. Hoofdstuk 2 is als het ware en zoektocht
naar een geschikt theoretisch onderzoekskader om
de relatie tussen railinfrastructuur en de stad Mumbai te onderzoeken. In dit hoofdstuk worden de theoretische aspecten van railinfrastructuur en stedelijke
ontwikkeling geschetst door de volgende vraag centraal te stellen:
Wat is railinfrastructuur en welke theoretische verklaringen bestaan er over de relatie tussen (rail)infrastructuur en de ontwikkeling van de stad?
In paragraaf 2.2 wordt het begrip railinfrastructuur
onder de loep genomen. Wat is railinfrastructuur en
welke vormen van railinfrastructuur zijn er te onderscheiden? Paragraaf 2.3 gaat in op de geschiedenis
van railinfrastructuur. Aan de hand van opbouw van
het spoornetwerk in Nederland worden de verschillende fasen van groei beschreven. In paragraaf 2.4
komen verscheidene modellen aan de orde die iets
zeggen over de relatie tussen (rail)infrastructuur en
de ruimtelijke vorm van steden. Voor een overzicht
van de geschiedenis van railinfrastructuur wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Het invloedrijke werk van
Graham & Marvin over de relatie tussen infrastructuur en versplintering van steden krijgt aandacht in
paragraaf 2.6 als een van de belangrijkste theoretische pijlers van deze scriptie. Tot slot zal in paragraaf
2.7 als verlengde van de voorgaande paragraaf uitgebreider worden ingegaan op vormen van publiekprivate samenwerking binnen het veld van de railinfrastructuur.
2.2 Wat is railinfrastructuur?
In een onderzoek is het noodzakelijk om de begrippen die gebruikt worden helder af te bakenen. In het
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geval van railinfrastructuur levert deze afbakening
minder problemen op dan bij vele ‘fuzzy concepts’
zoals retail, zakelijke dienstverlening en wonen. Bij
railinfrastructuur komt meteen het woord ‘rails’ naar
voren. In deze scriptie wordt railinfrastructuur echter
gebruikt als breder begrip; onder de noemer railinfrastructuur vallen zowel de rails als de vervoermiddelen die zich hierover voortbewegen. Daarnaast worden ook stations en het grondgebruik van en in de
directe omgeving van de spoorlijnen geschaard onder
de term railinfrastructuur.
Figuur 2.1: magneettrein op rails?

Bron: Telefunken, 2009

De term rails is een redelijk vastgelegd begrip met een
vaste fysiek zichtbare vorm, hoewel de opkomst van
bijvoorbeeld zweef- en magneettreinen de term rails
weer een andere betekenis geven. In deze paragraaf
wordt aan de hand van de indeling in vervoersystemen inzicht verkregen in de verschillende vormen van
transportinfrastructuur, waarbij een indeling in typen
vervoermiddelen centraal staat. Het gaat hierbij om
een indeling betreffende het personenvervoer.
2.2.1 Indeling in systemen en infrastructuur
Om de verschillende vervoersystemen in te delen
wordt veelal gebruik gemaakt van een indeling naar
organisatievorm (Lammers & Steda, 2003). Hierbij
zijn twee criteria van belang:
• 1.Vervoerbundeling
Er is een onderscheid tussen vervoermiddelen die
geschikt zijn voor het gelijktijdig vervoeren van een
grote groep personen en vervoermiddelen die zijn ingericht voor de verplaatsing van een kleine groep personen of één enkele persoon. Vervoer van een grote
groep wordt collectief vervoer genoemd. Het vervoer
van een individu of een kleine groep wordt aangeduid
met individueel vervoer (Lammers & Steda, 2003).
• 2.Vervoertoegankelijkheid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer dat in
principe voor iedereen toegankelijk is (openbaar vervoer) en privé-vervoer. Privé-vervoer is niet algemeen
toegankelijk, maar kan alleen gebruikt worden door
een vooraf geselecteerde groep (Tabel 2.1) (Lammers

												

& Steda, 2003).
Tabel 2.1: indeling personenvervoer naar organisatievorm

Bron: Lammers & Steda, 2003, p.31

Openbaar is dan wel in principe voor ‘iedereen’ toegankelijk, in de praktijk zijn er altijd personen die om
diverse redenen geen gebruik kunnen maken van
openbaar vervoer. Vooral in veel ‘ontwikkelende’ landen zijn bijvoorbeeld de prijzen voor openbaar vervoer vaak te hoog voor de bevolkingsgroepen met
lagere inkomens.
Naast de indeling naar organisatievorm kunnen vervoersystemen ook nog ingedeeld worden aan de hand
van aanbieders van het vervoersaanbod (Tabel 2.2).
Als de vrager naar vervoer zijn eigen vervoer verzorgt
wordt gesproken van particulier vervoer. Wanneer
Tabel 2.2: indeling in aanbieders van vervoer

Bron: Lammers & Steda, 2003, p.31

het vervoer door derden wordt verzorgd, spreekt
men van beroepsvervoer (Lammers & Steda, 2003).
Bij de indeling in vervoersystemen worden de voertuigen en de infrastructuur die zij gebruiken veelal
gezien als aparte elementen. Er wordt dan gesproken
van discontinue systemen. Er zijn echter ook continue
systemen waar er geen onderscheid is tussen voertuig en infrastructuur (bijvoorbeeld een loopband of
pijpleiding) (Immers, 2004). In dit onderzoek worden
deze continue systemen verder niet meegenomen.
Infrastructuur is de drager van een bepaald voertuig,
waarbij vervoer door de lucht, over water en over
land plaats kan vinden. Voor een verdere indeling van
vervoerssystemen in deze scriptie worden discontinue landsystemen als uitgangspunt genomen. De andere groepen zijn voor dit onderzoek niet relevant.
Binnen de discontinue systemen over land wordt een
onderscheid gemaakt tussen type geleidingen en type
autonomie (Lammers & Steda, 2003).
1. Type geleiding
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Er bestaan geleide en niet-geleide systemen. Bij de
eerste vorm wordt een voertuig geleid, waarbij het
contact tussen voertuig en infrastructuur zo sterk is
dat zijdelingse bewegingsvrijheid vrijwel onmogelijk
is. Bij rail-systemen is hier bijvoorbeeld sprake van.
Wegvoertuigen zijn voorbeelden van niet-geleide
voertuigen; de zijdelingse bewegingsvrijheid binnen
de infrastructuur is aanwezig, zij het soms in beperkte
mate.
2. Type autonomie
Een autonoom systeem wordt niet gehinderd door
het overige verkeer. Dit uit zich in de praktijk door
ongelijkvloerse kruisingen of kruisingen waarbij een
vervoermiddel absoluut voorrang heeft, zoals een
spoorwegovergang van een trein. Vervoermiddelen
in een niet-autonoom systeem mengen zich wel tussen het overige verkeer. Dit kan echter verschillende
vormen aannemen; van volledige (fiets) tot beperkte
interactie (tram).
Wat betekenen deze indelingen nu voor het begrip
railinfrastructuur? De benaming railinfrastructuur in
deze scriptie is strikt genomen onjuist; het gaat niet
alleen om de infrastructuur (rails), maar ook om het
vervoermiddel dat gebruik maakt van deze vorm van
infrastructuur. De term rail-systemen is misschien een
betere benaming. Railinfrastructuur is inmiddels een
dergelijk ingeburgerd begrip, dat hier veelal zowel de
infrastructuur als het vervoermiddel mee bedoeld
wordt. Uit de voorgaande paragrafen volgt dat railsystemen/railinfrastructuur kan worden aangeduid als
collectief en openbaar, vervoerssysteem, er sprake is
van beroepsvervoer, het een discontinu systeem is,
het vervoer plaats vindt door een geleid systeem en
zowel autonoom als niet-autonoom kan zijn.
2.2.2 Transportnetwerken
Binnen een stad kan een veelheid aan transportnetwerken te vinden zijn. Transportnetwerken zijn eigenlijk fysieke netwerken zoals een wegenstelsel of
een spoorwegnetwerk. Als het om openbaar vervoer
gaat, wordt dit vaak aangeduid met de term vervoerdienstnetwerk. De betreffende vervoerdienst maakt
gebruik van een fysiek netwerk, maar met enkele additionele kenmerken zoals de frequenties waarmee
van het netwerk gebruik wordt gemaakt. Lammers &
Steda (2003) hanteren de volgende karakteristieken
van transportnetwerken.
•

Hiërarchie. Transportnetwerken zijn veelal hiërarchisch opgebouwd met bijbehorende verplaatsingssnelheden en capaciteiten. Een voorbeeld
is een netwerk voor lange afstanden (intercitynetwerk) en een netwerk voor korte afstanden
(tram-netwerk).
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•

•

Toegangsdichtheid. Hiermee wordt aangegeven
hoe de toegangspunten zijn verdeeld waarlangs
de reiziger het netwerk kan betreden of verlaten.
Voorbeelden van toegangspunten zijn de stations
van een spoorwegnetwerk en de op- en afritten
van een autosnelwegnetwerk. Toegangspunten
kunnen beschikbaar naar plaats en beschikbaar
naar tijd zijn. De ruimtelijke toegankelijkheid
wordt aangeduid met de beschikbaarheid naar
plaats. Bij openbaar vervoersnetwerken is daarnaast ook nog sprake van beschikbaarheid naar
tijd, afhankelijk van de frequenties en dienstregeling van het betreffende netwerk.
Netwerkdichtheid. De netwerkdichtheid wordt
gebruikt om aan te duiden in hoeverre een reiziger zonder omwegen een knooppunt van het
netwerk kan bereiken. Als er veel directe verbindingen tussen knooppunten aanwezig zijn,
is de netwerkdichtheid hoog. Een maat om de
netwerkdichtheid te bepalen is de zogenaamde
omwegfactor. Dit is de verhouding tussen twee
knooppunten hemelsbreed en de afstand via het
netwerk (Lammers & Steda, p.34).

De bovengenoemde karakteristieken zijn in grote
mate afhankelijk van het type netwerk. Er zijn open
en gesloten netwerk. Bij open netwerken zijn de eindpunten op het netwerk niet direct met elkaar verbonden, terwijl bij een gesloten netwerk wel direct tussen de verschillende eindpunten gereisd kan worden.
Bolt (1983) maakt een indeling naar vijf verschillende
basisvormen van netwerken.
Figuur 2.2: basisvormen van netwerken

Bron: Lammers & Steda, 2003, p.42

Lineair netwerk (1). Dit netwerk is een open netwerk
met een lineaire structuur dat bijvoorbeeld te zien is
bij lintbebouwing.
Stervormig netwerk (2). Het stervorming netwerk is
vaak een typerend netwerk voor de verbinding van
stadscentra. De wegennetten van grote steden als
Londen en Parijs hebben de kenmerken van het stervormig netwerk.
Cirkelnetwerk (3). Dit type netwerk wordt veel toegepast bij ringwegen rond steden.
Rasternetwerk (4). Het vierkante rasternetwerk is een
typisch Amerikaans patroon, waar vele steden een
rastervormig stratenpatroon hebben.
Driehoekig netwerk (5). Dit netwerk is in feite een uitbreiding van het rasternetwerk, waarbij uitbreidingen
in de vorm van diagonalen worden toegevoegd (Bolt,
1983; Lammers & Steda, 2003).
De netwerken zijn in de praktijk veelal een mix tussen
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de basisvormen.
2.2.3 Railsystemen
Voorgaande paragraaf behandelde de kenmerken van
algemene infrastructuurnetwerken. Dit konden zowel
weg- als spoornetwerken zijn. Nu wordt dieper ingegaan op de typische kenmerken van spoornetwerken
en railsystemen.
Over het algemeen bestaat vrij weinig onduidelijkheid over welke vervoermiddelen bij railsystemen horen. Namelijk degenen die gebruik maken van rails als
geleidende infrastructuur. Er zijn echter wel verschillende opvattingen over de naamgeving van deze vervoermiddelen en verschillende rail-systemen. Wanneer is bijvoorbeeld een trein een light-rail en wat is
het verschil tussen een light-rail, tram en metro? Er
blijkt geen heldere scheidslijn tussen de verschillende
benamingen van railvervoermiddelen te zijn. Er zijn
echter wel verschillende indelingen gemaakt om de
verschillende railsystemen te rangschikken.
Een van de manieren om een onderscheid te maken
tussen railsystemen is een indeling naar verschillende
schaalniveaus. Treinen zijn meestal vervoermiddelen
die gemiddeld sneller rijden, langere afstanden overbruggen en meer mensen tegelijk kunnen vervoeren
in vergelijking met tram en light-rail systemen. Treinen verbinden steden met elkaar terwijl trams, metro’s en light-rail vaak binnen steden opereren. (Immers, 2004; Fouracre et al., 2003; Cervero, 1998)
Light Rail Transit
In de literatuur komt vaak de term Light Rail Transit
(LRT) naar voren (o.a. Fouracre et al., 2003 en Cervero, 1998). LRT kan gelden als alternatief voor de
veelal duurdere en zwaardere Heavy Rail en Suburban Rail Systemen. Heavy Rail wordt in Europa vaak
Figuur 2.3: visualisatie Light Rail in Tel Aviv

Bron: Fox, 2008

aangeduid met de term ‘metro’. Aan de ‘top’ van
deze hiërarchie staat de suburban rail of commuter
rail. Suburban Rail verbindt buitengelegen steden en
suburbane gebieden met het CBD van een regio en is
bij ons bekend als de ‘gewone’ trein (Cervero, 1998,

												

p.21).
LRT maakt vaak gebruik van gescheiden of gedeeltelijk gescheiden infrastructuur en moderne technieken. Er is geen scherp onderscheid tussen de verschillende termen en technieken, waardoor bijvoorbeeld
het verschil tussen LRT en trams moeilijk is aan te duiden. ‘Light Rail’ wordt in veel steden gebruikt als een
‘modernere’ aanduiding van trams. Daarnaast wordt
bij de benaming ‘tram’ vaak meer gedacht aan een
railsysteem dat in meer of mindere mate onderdeel
van het verkeer is (trams in Amsterdam) dan bij LRT
het geval is (Ranstadrail). Cervero maakt een onderscheid tussen trams/light rail en metro’s/heavy rail
(Tabel 2.3).

•
•
•

•
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Bussen die gebruik maken van busbanen.
Elektrische trams die hun baan gedeeltelijk of
helemaal delen met het overige verkeer.
Light Rapid Transit (LRT). Dit systeem is geheel of
grotendeels autonoom en wordt vaak gezien als
een mengvorm van bus, trein, tram en metro. Het
is een modern systeem dat zich onderscheidt door
een geavanceerd systeem en het gebruik van licht
materieel (in vergelijking met Heavy Rail).
Metro’s die op een volledig autonoom systeem
functioneren (soms ondergronds) en bestaan uit
‘zwaar’ materieel met een grote capaciteit. Het
systeem is relatief duur, maar de service is hoog
(hoge frequentie en snelheid).

Tabel 2.3: vergelijking tussen verschillende typen stedelijke railsystemen

Bron: Cervero, 1998, p.19

Mass Rapid Transit
Een andere term die naast Light Rail Transit veel terugkomt, is Mass Rapid Transit (MRT). LRT zou gezien kunnen worden als onderdeel van MRT, maar de
termen worden in de praktijk veelal door elkaar gebruikt. De naam Mass Rapid Transit zegt het eigenlijk
al: de term wordt om zowel rail- en wegsystemen in
het stedelijk transport aan te duiden die grote aantallen passagiers snel kunnen vervoeren. MRT systemen
verbinden vaak de suburbs met het stadscentrum en
zijn (grotendeels) autonoom. De meest voorkomende
MRT-systemen zijn (Fouracre et al., 2003, p.300):

•

Suburban rail maakt deel uit van een groter
spoornetwerk, vaak gescheiden van het
wegverkeer. Deze systemen stoppen minder
frequent en bereiken een hoge snelheid.
Een overzicht van de belangrijkste MRT-systemen is
te zien in tabel 2.4.
Er bestaan dus verschillende hiërarchieën in de indeling van railvervoersystemen. Cervero (1998) houdt
vast aan de indeling in Light Rail Transit, Heavy Rail en
Suburban rail. Fouracre et al. (2003) gaan uit van een
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andere indeling, waarbij Mass Rapid Transit systemen
als uitgangspunt worden gebruikt. Mede door de verschillen in indeling worden in de praktijk veel termen
door elkaar heen gebruikt.

komt in ontwikkeling om vervolgens in de tweede
fase een snelle groei door te maken. Belangrijk om te
vermelden is het feit dat veel nieuwe systemen/ontwikkelingen nooit verder komen dan de pioniersfase

Tabel 2.4: Eigenschappen van MRT-systemen

Bron: Fouracre et al., 2003, p.301

2.3 Geschiedenis van railinfrastructuur
Voor het begrijpen van de vorm van infrastructuur
en steden is een historische context van belang. Ontwikkelingen en processen uit het verleden zijn immers belangrijk geweest in hoe de railinfrastructuur
er vandaag de dag uitziet. In deze paragraaf worden
de verschillende fasen van de ontwikkeling van railinfrastructuur beschreven aan de hand van de groei
van het Nederlandse spoornetwerk.
2.3.1 Opkomst en verval van vervoersystemen
Door de eeuwen heen zijn er verschillende vervoersystemen opgekomen en verdwenen. Elk vervoersysteem kent verschillende fases gedurende zijn ontwikkeling. Filarski (1997) maakt onderscheid tussen de
pioniersfase, de fase van snelle groei en de dominantiefase (Tabel 2.5). De verschillende stadia zijn te
vergelijken met een soort levenscyclus. Wat opvalt,
is dat Filarski geen fase van consolidatie of teruggang
onderscheidt. Deze indeling komt wel terug in allerlei
andere cycli zoals de levenscyclus van bedrijventerreinen (zie: Louw et al., 2004).
De pioniersfase is een experimentele fase. Er wordt
met het nieuwe vervoersysteem geëxperimenteerd
om het verder te verbeteren. Het nieuwe systeem
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en vervolgens geruisloos weer verdwijnen (Filarski,
1997).
Als een vervoersysteem de fase van snelle groei achter zich heeft gelaten, komt de dominantiefase in
zicht waarin het nieuwe vervoermiddel dominant
wordt en veel vervoer naar zicht toe heeft getrokken. Hoewel er door Filarski geen vierde fase wordt
onderscheiden, heeft hij wel oog voor de mogelijke
ontwikkelingsrichtingen van systemen na de dominantiefase: “Wanneer een vervoersysteem deze drie
fases heeft doorlopen, voltrekt zich in het algemeen
een proces van teruggang, dat soms gepaard gaat
met verpaupering. Sommige vervoerswijzen worden
in dit stadium teruggedrongen naar een specifieke
‘niche’ in de markt, maar blijven voortbestaan. Andere verdwijnen” (Filarski, 1997, p9).
Het is vrijwel niet aan te geven hoe lang een vervoersysteem in welke fase verblijft. Nieuwe vervoerswijzen kunnen bijvoorbeeld lang in de pioniersfase
blijven voordat er een echte doorbraak plaatsvindt.
De eerste stoomautobusverbinding werd in 1832 in
Engeland geopend. Maar pas na de uitvinding van de
meer geschikte benzine- en dieselmotoren werd de
fase van snelle groei ingezet. Dit voorbeeld laat zien
dat technologische ontwikkelingen, die vaak onvoor-

												

spelbaar zijn, een grote invloed hebben op de ontwikkelingen van een vervoersysteem.
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Tussen 1800 en 1850 werden de wegen verbeterd en
kwamen er goede verbindingen tot stand tussen de

Tabel 2.5: ontwikkeling van personenvervoersystemen in Nederland (1660-2000)

Bron: Filarski, 1997, p.9

Een ander voorbeeld waarbij onvoorziene gebeurtenissen de ontwikkelingsgang van een vervoermiddel
hebben beïnvloed is het luchtschip of de Zeppelin. In
de jaren 30 van de vorige eeuw was het luchtschip
een vrij veel gebruikt vervoermiddel. De Ramp met
Hindenburg in 1937 gooide roet in het eten; de ontwikkeling van de Zeppelin kwam vrijwel tot stilstand.
Wat zou er gebeurd zijn als de ramp niet had plaats
gevonden? Hadden we dan een milieuvriendelijk en
snel vervoermiddel gehad? Filarski denkt van wel (Filarski, 1997, p.10).
Het tempo van de ontwikkeling van vervoersystemen
hangt dus van vele factoren af en loopt dus ook in
elke regio en in elk land verschillend. Toch zijn er wel
algemene trends te ontdekken. Hierbij zijn vooral
technologische ontwikkelingen bepalend geweest.
2.3.2 De spoorwegen in Nederland
De historische ontwikkeling van vervoersystemen zal
aan de hand van de Nederlandse situatie beschreven
worden grotendeels volgens Filarski (1999), Veenendaal (2001) en Schotanus (2005).
In het begin van de 19e eeuw waren (water)wegen de
belangrijkste vorm van infrastructuur. Het railvervoer
was in Nederland nog niet doorgedrongen in tegenstelling tot bij onze buren aan de overkant van het Kanaal waar de eerste paardenspoorwegen al werden
aangelegd.
De wegen waren zand- of kleiwegen. Verharde wegen
waren er nauwelijks. In de winter, en na een regenperiode, was de weginfrastructuur dan ook grotendeels
onbegaanbaar. Scheepvaart was de beste optie voor
zowel personen- als goederenvervoer. Vervoer vond
grotendeels plaats per trekschuit, maar was verre van
ideaal; vertragingen waren meer regel dan uitzondering en de weersomstandigheden speelden een grote
rol in het functioneren van de scheepvaart.

steden. De verbetering van de wegen maakte de reis
per diligence (koets) comfortabeler. Ook werden de
rijtuigen door het aanbrengen van vering een aantrekkelijk alternatief voor de trekschuit. Er ontstond
een scheiding tussen de welgestelden die per diligence reisden en de ‘Jan met de pet’ die plaatsnam in de
‘volksschuit’.
De belangrijkste concurrentie kwam met de opkomst
van het vervoer per spoor. Railvervoer bestond al veel
langer; in de 17e eeuw vond in de mijnbouw het verFiguur 2.4: Opening eerste spoorlijn Nederland tussen
Amsterdam en Haarlem

Bron: entoen.nu, 2009

voer van de mijn naar een waterweg per spoor plaats,
gebruik makend van de zwaartekracht of de trekkracht van paarden. Door de overgang van houten
naar ijzeren rails kwam het railvervoer in een fase van
snelle groei. Na de ontwikkeling van een betrouwbare
stoomlocomotief en de opening van de eerste spoorlijn tussen Liverpool en Manchester in 1830 breidde
het vervoer per trein zich in eerste instantie nog in
laag tempo uit. De ontwikkelingen van het spoor in
Nederland is in te delen in drie perioden:
• 1e periode (1840-1890): de totstandkoming
van het gehele spoorwegnet, waarna vele
uitbreidingen plaatsvonden.
• 2e periode (1890-1940): er vond nauwelijks
nog uitbreiding plaats. De exploitatie kwam
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grotendeels in handen van de overheid
door de oprichting van de NV Nederlandse
Spoorwegen in 1937.
• 3e periode (1945-nu): vanaf 1960 groeit het
autoverkeer explosief en krijgt de trein hevige
concurrentie. Vooral grote gemeenten met
een station zien hun inwonertal afnemen.
In 1995 werd een begin gemaakt met de
privatisering van de Nederlandse Spoorwegen
(Boelens et al., 1999).
De techniek van de trein veroorzaakte een enorme
revolutie in het reizen. De introductie van dit nieuwe vervoermiddel betekende dat mensen vier maal
zoveel afstand per dag konden afleggen dan met de
diligence of trekschuit. Op de trajecten waar spoorlijnen gebouwd werden, verdwenen de trekschuit en
de diligence dan ook.
Uitbreiding van het spoorwegennet
Het duurde tot 1880 voordat heel Nederland min
of meer ontsloten was door een spoorwegennet. In
eerste instantie was het niet rendabel om buiten het
dichtbevolkte westelijk deel van het land spoorlijnen
aan te leggen. In 1860 werd de zogenaamde Spoorwegwet van Van Hall aangenomen waarin de staat de
bouwkosten van een spoorlijn op zich nam. De bouw
van de spoorlijnen werd niet langer overgelaten aan
particuliere ondernemingen, maar de verantwoordelijkheid werd overgenomen door de overheid. Nu kon
het spoorwegennet zich uitspreiden over het hele
land.
Met de uitbreiding van het spoorwegennet verdween
het transport over de weg en het water in eerste instantie nog niet. De trein reed over de hoofdverbindingen maar lokale routes werden nog door overige
vervoersmiddelen bediend. Na verdere uitbreiding
van het spoorwegennet verdween ook deze functie.
Bij verdere uitbreiding deed zich een groot probleem
voor: vanwege het ontbreken van afspraken over de
spoorbreedte, kon het Nederlandse systeem niet
aangesloten worden op het Duitse. Het gevolg was
dat alle railinfrastructuur en het materieel in Nederland aangepast moesten worden.
Het railvervoer bleef in Nederland lange tijd dominant tot de opkomst van de auto in 1885 toen de
eerste bruikbare auto werd ontwikkeld. Elf jaar later
werd de eerste auto in Nederland geïmporteerd. Desondanks zou het vervoer per trein nog meer dan 50
jaar dominant blijven. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd de auto het dominante vervoermiddel
en werd de weginfrastructuur uitgebreid. De auto is
inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijks
leven en heeft de lange dominantie van de trein definitief doorbroken.
Mede door de toegenomen aandacht van de nadelen van het autoverkeer als congestie en vervuiling, krijgen treinverbindingen, zeker in Europa, nu
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nieuwe aandacht. Door heel Europa worden stations, met het omliggende gebied, ontwikkeld voor
Hogesnelheidstrein(HST)-verbinden (Wilde, 2006). In
Nederland is deze aandacht voor treinverbindingen
te zien in de HSL-Zuid, de Betuwelijn en de discussie die gaande is over de HSL-Oost, IJzeren Rijn en
de Zuiderzeelijn, maar ook in de herstructurering
van stationsgebieden zoals in Arnhem, Rotterdam en
Utrecht. Vervoer per spoor is een goede manier van
openbaar vervoer om een stadscentrum te bereiken.
De voordelen van dit vervoersysteem die vaak genoemd worden zijn: relatief milieuvriendelijk, veilig
en betrouwbaar. De zwakke punten zijn het gebrek
aan flexibiliteit, voor- en natransport en een slechte
uitstraling en een slecht imago (Wilde, 2006).
Zowel tussen als binnen steden krijgen railsystemen
steeds meer aandacht, vooral vanwege de enorme
verkeersopstoppingen waarmee veel steden te kampen hebben. “As access to cities by car becomes more
difficult, public transport will play an increasingly
important role in inner-city redevelopment projects”
(Wilde, 2006, p.44). Denk maar aan de invoering
van tol voor motorvoertuigen in de binnenstad van
London.
2.3.3 De spoorwegen: vloek of zegen?
Hoewel later zou blijken dat de ontwikkeling van het
treinsysteem vele voordelen met zich mee bracht, was
er in het begin veel weerstand. Er was een grote antispoorweg gedachte die de trein als iets onnatuurlijk
zag in het landschap en zelfs traditionele gemeenschappen “and the constitution of the human mind
and body” zou verstoren (Harrington, 1994, p.15).
De stoomtreinen zouden ervoor zorgen dat de oogst
mislukte en het vee met hun geluid afschrikken. Men
was ook huiverig voor de hoge snelheden van de
trein. Er werd gedacht dat men zou stikken bij hogen
snelheden boven de 20 mph (32 km/h). De spoorwegen werden bovendien gezien als een bedreiging voor
het sociale leven; de lagere sociale klassen zouden te
veel vrijheid hebben om te reizen en de traditionele
binding van gemeenschappen zou verdwijnen.
John Ruskin was een van de velen die waarschuwde
voor het nadelige effect van spoorwegen: “The certainty of the detoriation of moral character in the inhabitants of every district penetrated by the railway”
(in: Harrington, 1994, p.16). Je zou dit kunnen zien
als een vroege angst voor versplintering door infrastructuur of een voorloper van het gedachtegoed van
Graham & Marvin.
De trein werd het symbool van ‘modernity’ of de moderne samenleving. De complexiteit, technologische
innovatie, snelheid en kracht toonden de aspecten
van mechanisatie en industriële vooruitgang. Daar tegenover was de trein ook een ‘gevaar’ en alle bedrei-

												

gende aspecten die achter de gevel van ‘modernity’
verscholen lagen. Mensen moesten blind vertrouwen
op de technologie die, volgens hun idee, reizigers met
onverantwoorde snelheden vervoerde. Passagiers zaten opgesloten in lawaaiige, onstabiele, claustrofobische houten wagons, geïsoleerd van de wereld aan
de andere kant van het raampje.
Ook de medische wereld ging mee in de ‘railway phobia’. Medici en psychiaters (o.a. Freu, Oppenheimer
en Chacot) brachten klachten als angst, pijn en ‘nervous disorder’ in verband met het treinsysteem. Onder andere de constante trillingen waaraan mensen
in de trein werden blootgesteld zouden niet goed zijn
voor de volksgezondheid (Harrington, 1994).
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preserve me from them” (in: Harrington, 1994, p.17).
2.4 De relatie tussen infrastructuur en de stad
Transportinfrastructuur in het algemeen en railinfrastructuur in het bijzonder zijn al meer dan een eeuw
lang belangrijke ingrediënten in het debat over de
vorm en structuur van steden.
Railinfrastructuur is een van de manieren om mensen
binnen en tussen steden te vervoeren. Railinfrastructuur ligt geografisch en fysiek sterk vast in de omgeving. Door de tijd heen zijn dan ook vele ideeën en
concepten naar voren gekomen over de relatie tussen (rail)infrastructuur en de stad.

Figuur 2.5: De opkomst van de spoorwegen was een dankbaar onderwerp voor tekenaars. Links een prent uit 1852 van de
‘Railway Dragon’ die letterlijk een huis komt binnenrijden en alles opeet wat hij tegenkomt. De moeder roept: ‘Oh the Monster!’, terwijl de vader zich zorgen maakt over zijn eten en kinderen: ‘Oh my beef!’ ‘Oh my babies! Bij de locomotief staat: ‘‘I
come to dine, I come to sup. I come, I come..to eat you up’. Rechts een dokter/baardrager die zijn visitekaartje aan een treinpassagier overhandigd.

Bron: Harrington, 1994, p.17

Ook de angst voor ongelukken was, zeker in het begin
van de ontwikkeling, zeer groot. De auteur Thomas
Love Peacock verwoordt dit in zijn boek ‘Gryll Grange’
uit 1860 als volgt: “I see long trains of strange machines on wheels, with one in front of each, puffing
white smoke from a black hollow column. Fast and far
they speed… But while I look, two of them meet and
clash, and pile their way with ruin. One is rolled down
a steep bank; one through a broken bridge is dashed
into a flood. Dead, dying, wounded, are there as in
a battle-field. Are these your modern triumphs? Jove

2.4.1 modellen van steden
Volgens Martens (2006) zijn er drie belangrijke modellen die invloed hebben gehad op het denken over
mobiliteit en de stad: het monocentrische model, het
polycentrische model en het dispersed model (figuur
2.6). Het grootste verschil tussen de modellen is de
locatie van werkgelegenheid in de stad. Het monocentrische model gaat ervan uit dat alle werkgelegenheid zich in de binnenstad geconcentreerd heeft,
terwijl het polycentrische model de werkgelegenheid verdeelt over enkele grote stedelijke gebieden
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die zich zowel in het centrum van de stad als in de
periferie bevinden. In het dispersed model is er geen
sprake meer van duidelijke centra, maar is de werkgelegenheid verspreid over het gehele stedelijke gebied
(Martens, 2006).
Deze modellen zijn puur theoretisch en het is dus de
vraag in hoeverre de praktijk overeenkomt met de
theorie. Deze modellen zijn er dan ook niet voor bedoeld om één op één over te nemen in de praktijk,
maar geven in extremen wel een beeld van de verschillende structuren van steden, die als gevolg daarvan ook de mobiliteit beïnvloeden.
Figuur 2.6: de monocentrische, polycentrische en
dispersed city

Bron: Martens, 2006, p.19

De Europese en Amerikaanse stad
Onder andere Martens (2006) en Newman & Kenworthy (1999) beschrijven niet alleen de verschillen
in modellen, maar tevens de verschillen in werelddelen; zo kan er gesproken worden van de ruimtelijke
structuur van de Europese stad en de Amerikaanse
Stad.
Europese steden worden veelal gezien, door hun eeuwenlange historie, als steden met klassieke stadscentra met een stadsplein of een markt. Mede door hun
historische achtergrond hebben de centra van Europese steden niet alleen een economische functie,
maar tevens een recreatieve en residentiële functie.
Centra van Amerikaanse steden hebben daarentegen
vaak minder verscheidene functies en worden gekenmerkt door een zakelijk Central Business District
(CBD). Newman & Kenworthy (1999) ondersteunen
deze vermoedens door statistieken; het blijkt dat de
zogenaamde residentiële dichtheid in centra van Europese steden meer dan twee keer zo hoog is dan in
de Verenigde Staten. Daarnaast zijn de dichtheden in
Europese steden vaak veel hoger dan in hun Amerikaanse soortgenoten. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat de variatie binnen steden in de Verenigde
Staten over het algemeen veel groter is dan binnen
Europese steden het geval is (Martens, 2006; Newman & Kenworthy, 1999).
Het verschil in stedelijke structuur is ook terug te zien
in het aanbod aan vervoerssystemen; in de buitenwijken, de suburbs, van Amerikaanse steden is de auto
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veelal het enige vervoermiddel. Openbaar vervoer
ontbreekt op veel plaatsen. De buitenwijken van Europese steden, waar de dichtheid gemiddeld drie tot
vier keer hoger is, zijn veel vaker door het openbaar
vervoer ontsloten (Martens, 2006; Pucher & Lefebre,
1996).
De Aziatische stad
Stereotypen van Europese en Amerikaanse steden
zijn volop in de literatuur terug te vinden. Voor de
Aziatische stad ligt dit anders; mede door de zeer
grote verscheidenheid in de ontwikkeling van landen
binnen Azië is een beschrijving van dé Aziatische stad
nauwelijks te geven. In Azië zijn steden ontwikkeld
binnen een zeer diverse culturele, geografische, politieke en economische context. Men zou echter ook
kunnen zeggen dat diversiteit dus een kenmerk is van
dé Aziatische stad. Deze diversiteit is een gevolg van
onder andere de geschiedenis, politiek, religie, taal,
maar ook van imperialisme en kolonialisme. Zo hebben de Engelsen tijdens hun overheersing hun stempel gedrukt op de stedelijke ontwikkeling van India.
Steden in India hadden voor het tijdperk van de Engelse overheersing vaak de vorm van een zogenaamde ‘bazaar city’. De Engelsen hadden echter andere
ideeën over de planning van de stad en handelden
vooral vanwege economische en imperialistische
overwegingen. Een eerste kenmerk was bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de haven voor handel met Europa
en de versterking van de militaire posities. Daarnaast
waren de gebouwde fortificaties een belangrijk kenmerk van koloniale steden. Als derde kenmerk was er
een ‘maidan’ of open ruimte in de omgeving van het
fort als bescherming tegen vijandige aanvallen. Een
vierde kenmerk was de verdeling van de ommuurde
stad in een Engels deel een deel voor de ‘natives’ (figuur 2.7). Het Engelse gedeelte werd veelal gekenmerkt door ruim opgezette wijken met veel groen en
goede voorzieningen als riolering, water en elektriciteit. In het deel voor de plaatselijke bevolking waren
de leefomstandigheden veelal veel minder rooskleurig met slechte voorzieningen en overbevolking (Dutt
et al., 1994; Dutt et al., 1981).
Vele steden in India zijn in hun ruimtelijke ontwikkeling gekenmerkt door de Britse overheersers die hun
ideeën over stadsontwikkeling en infrastructuur meenamen en toepasten. In koloniale steden zijn dan ook
veel stedelijke utopische gedachten, zoals de Garden
City van Ebenhezer Howard terug te zien in de stedelijke structuur. Na onafhankelijkheid hebben Indiase
en andere Aziatische steden zich zeer divers ontwikkeld met veelal hoge dichtheden. Maar ook na onafhankelijkheid is er, in mindere mate dan bij Europese
en Amerikaanse steden, nauwelijks te spreken van dé
Aziatische stad.
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Figuur: 2.7: Basismodel van de Britse
kolonialisten voor de ‘koloniale stad’
toegepast op Calcutta

Bron: Ashok, 1981, p.154

2.4.2 Transport en de stad
Gedurende de jaren is het idee over de relatie tussen
infrastructuur en de stad veranderd door verscheidene gebeurtenissen. Belangrijk in de historische
context over het denken over de relatie tussen transport en grondgebruik is de opkomst van verschillende
transporttechnologieën (o.a. Newman & Kenworthy,
1996). Nieuwe technologieën en transportmiddelen
hebben gedurende de tijd hun stempel gedrukt op
het denken over ruimtelijke structuur en stedelijke
ontwikkeling.
Elk vervoerssysteem heeft op zijn eigen schaal en eigen manier stedelijke ontwikkelingen beïnvloed. In
tijden dat men zich te voet verplaatste, waren er in
de Middeleeuwen kleine nederzettingen met landbouwgronden op korte afstand. Met de opkomst
van nieuwe technologieën en vervoersystemen, als
de trein, de auto en het vliegtuig, is de snelheid van
reizen enorm toegenomen. Bereikbaarheid heeft
een andere betekenis gekregen; waar vroeger in dagen gemeten werd, gaat het nu om uren en minuten
(Boelens et al., 1999).
Er zijn drie steden te onderscheiden die van belang
zijn geweest voor de technologische ontwikkelingen
van vervoerssystemen: de Walking City, de Transit
City en de Automobile City.
Walking City
Het concept van de Walking City werd ongeveer

10.000 jaar geleden ontwikkeld en bestaat nog steeds
op sommige plekken. Deze stad wordt gekenmerkt
door hoge dichtheden (100-200 personen per hectare) en gemengd grondgebruik. De stad wordt bij
elkaar gehouden door smalle straten in een organische vorm dat past bij het landschap waarin de stad
gelegen is. De omvang van de stad is beperkt; alle
locaties kunnen binnen een half uur – binnen loopafstand – bereikt worden. Er zijn verschillende varianten bedacht van de Walking City, zoals Utopia van
Thomas More en Chaux van Claude-Nicolas Ledoux.
Beide concepten zijn ontwikkeld tijdens de Verlichting, waarbij de actieradius van een voetganger als
basis diende (Newman & Kenworthy, 1996, p.2; Boussauw, 2005, p.48).
Figuur 2.8: model van de Walking City

Bron: Newman & Kenworthy, 1996, p.2

Veel Europese stadscentra hebben nog steeds kenmerken van de Walking City en ook in ontwikkelingslanden zijn de kenmerken van de Walking City nog
veel terug te zien.
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Transit City
Aan het eind van de 19e eeuw spreidde de ruimtelijke vorm van steden zich uit, veelal als gevolg van de
komst van de trein en de tram. Deze nieuwe vervoermiddelen maakten het mogelijk om sneller te reizen
en dus een grotere afstand te overbruggen. De bouw
van spoorlijnen creëerde veelal kleine centra rond
stations met de kenmerken van de Walking City. De
introductie van trams en treinen zorgde veelal voor
een lineaire ontwikkeling van de stad. In beide gevallen breidde de stad zich uit langs de nieuwe railinfrastructuur. Het centrum van de stad bleef de belangrijkste locatie.
De ontstane centra rond treinstations zijn veel terug
te zien in Amerikaanse en Australische steden (Newman & Kenworthy, 1996, p.3).
Figuur 2.9: model van de Transit City

Bron: Newman & Kenworthy, 1996, p.2

Automobile City
Het concept van de Automile City ontstond al voor
de Tweede Wereldoorlog, maar werd daarna pas echt
veel toegepast toen de auto hét vervoermiddel werd
dat de ruimtelijke vorm van de stad grotendeels bepaalde. De auto maakte het samen met de bus mogelijk om de stad in vrijwel elke richting te ontwikkelen. In eerste instantie werd veelal de ruimte tussen
de spoorlijnen opgevuld, waarna verdere ruimtelijke
spreiding en decentralisatie van de stad plaatsvond.
Met name Amerikaanse en Australische steden zijn
gevormd in het tijdperk van de auto. Soms spreidden
steden zich zover uit in suburbs met lage dichtheden,
dat in beleid stappen werden ondernomen om deze
‘urban sprawl’ tegen te gaan. Men zou kunnen zeggen dat in sommige gevallen de kenmerken van de
Walking en Transit City weer in de arm werden genomen om inwoners uit hun auto te krijgen en een beleid te voeren om steden weer compacter te maken
(Newman & Kenworthy, 1996, p.4).
Een voorbeeld hiervan is Robert Cervero die zijn boek
‘The Transit Metropolis’ geheel wijdt aan de Transit
City. Zijn werk is een reactie op de dominantie van de
auto als vervoermiddel.
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Figuur 2.10: model van de Automobile City

Bron: Newman & Kenworthy, 1996, p.34

2.4.3 The Transit Metropolis
“Across the world, mass transit is struggling to compete with the private automobile” (Cervero, 1998, xi).
Zo begint Robert Cervero zijn boek. Hij laat zien dat
er genoeg steden zijn die echter wel de concurrentie
met de auto aan kunnen gaan en daar zelfs succesvol
in zijn. Sommige steden zoals Singapore en Kopenhagen hebben met succes hum ruimtelijke vorm aangepast om het gebruik van openbaar vervoer, vooral
railvervoer, te stimuleren. Dit betekende vooral een
concentratie van kantoren, woningen en winkels rond
treinstations in een aantrekkelijke en voetgangersvriendelijke omgeving.
Andere steden hebben een geheel andere manier
gekozen. Zij hebben de lage dichtheden en ‘urban
sprawl’ van hun stad als het ware geaccepteerd en
richten zich vooral op het aanpassen van het openbaar vervoer om deze ‘afgelegen’ gebieden beter te
ontsluiten.
De auto heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het primaire vervoermiddel in de samenleving. Deze autoafhankelijkheid heeft volgens Cervero geleid tot tal
van problemen. Zo zorgt de dominantie van de auto
voor congestie, luchtvervuiling, het verbruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van broeikasgassen en
de daarmee gerelateerde klimaatverandering. Daarnaast zorgt het autoverkeer ook voor sociale ongelijkheid, omdat bepaalde groepen in de samenleving
sociaal geïsoleerd worden die niet de middelen hebben om deel te nemen in het auto-tijdperk. In ontwikkelingslanden uit dit probleem zich vooral in afgelegen gebieden buiten de steden waar mensen ver
verwijderd van werkgelegenheid leven. Vaak is er een
gebrek aan goede openbaar vervoerverbindingen
waardoor men een omvangrijk deel van de inkomsten
moet spenderen aan reiskosten met private vervoermiddelen (Cervero, 1998, p.39-51).
De drie D’s
Openbaar vervoer-knooppunten kunnen volgens Cervero een impuls geven aan de stad; eens verpauperde

												

plekken worden na de komst van een station getransformeerd in aantrekkelijke locaties. Cervero noemt
de zogenaamde drie D’s waaraan een stad moet voldoen om het gebruik van openbaar vervoer succesvol
te bevorderen: density, diversity and design (Cervero,
1998, p.72).
Met density wordt een compacte stad met hoge
dichtheden bedoeld. Hogere stedelijke dichtheden
zullen logischerwijs leiden tot meer gebruik van
openbaar vervoer dan in steden met lagere dichtheden het geval zal zijn, aldus Cervero. Diversity is de
diversiteit in grondgebruik en een mix van functies.
Een stedelijke variatie van woningen, kantoren en
winkels zullen bevorderlijk zijn voor de voetganger
wanneer de reiziger bijvoorbeeld een trein- of busstation verlaat. Cervero introduceert de derde D design
met het oog op duurzame ontwikkeling van een stad.
Hierbij moet een kwalitatief stedelijk design aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is de New Urbanism
stroming die onder meer probeert om woonwijken
te transformeren in locaties die voetgangersvriendelijk zijn en tevens het gebruik van openbaar vervoer
aanmoedigen. Daarnaast hebben zij aandacht om het
architectonische ontwerp van steden zo aantrekkelijk
mogelijk te maken (Cervero, 1998, p.72-79).
Cervero laat aan de hand van twaalf case-studies zien
hoe in verschillende steden wereldwijd een succesvol beleid is gevormd om zich te ontwikkelen tot een
Transit Metropolis. Deze twaalf steden zijn in te delen in vier typen zogenaamde Transit Metropolises.
Ten eerste is er de Adaptive city. Deze steden hebben geïnvesteerd in railsystemen om de stedelijke
groei te geleiden. Dit heeft als resultaat dat compacte en gevarieerde gebieden rond railknooppunten geconcentreerd worden. De tweede vorm is de
Adaptive transit. Dit zijn steden die hun kenmerken
van urban sprawl en lage dichtheden niet tegengaan,
maar deze gebieden ontsluiten met nieuwe openbaar
vervoersystemen. Ten derde zijn er de zogenaamde
Strong-core cities. Deze steden proberen openbaar
vervoersystemen en stedelijke ontwikkeling succesvol te integreren in een relatief kleinschalig begrensd
stedelijk gebied. Tot slot onderscheidt Cervero de Hybrids. Steden onder deze categorie implementeren
een beleid met zowel kenmerken van de Adaptive
City als van de Adaptive Transit. Dit betekent dus dat
er geconcentreerde ontwikkeling plaatsvindt rond
spoorknooppunten, maar tevens openbaar vervoer
gebruikt wordt om meer afgelegen en verspreide stedelijke gebieden te ontsluiten (Cervero, 1998, p.5).
In zijn theorie gaat Cervero er vanuit dat door het
voeren van beleid de auto kan worden verbannen als
dominant vervoermiddel en het gebruik van openbaar vervoer kan worden aangemoedigd. Infrastructuur kan zowel leidend zijn voor de ruimtelijke vorm
van een stad (adaptive cities), maar tegelijkertijd kan
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infrastructuur zich ook aanpassen naar de bestaande
ruimtelijke vorm (adaptive transit).
2.4.4 Technologie en samenleving
De relatie tussen technologische ontwikkelingen en
stedelijke ontwikkelingen is duidelijk aanwezig; de
verschillende concepten en modellen zijn veelal beïnvloed door de opkomst van nieuwe vervoersystemen.
Deze nieuwe systemen konden mede dankzij technologische ontwikkeling worden gerealiseerd. Technologische ontwikkelingen leiden niet alleen tot nieuwe
vervoersystemen, maar er vindt soms ook een evolutie plaats bij bestaande systemen. Een voorbeeld zijn
de spoorwegen waar houten rails in de loop van de
tijd vervangen werd door ijzeren rails en de evolutie
van stoom naar diesel en vervolgens elektriciteit.
Belangrijk hierbij is dat innovaties niet alleen tot
stand komen door technologische ontwikkelingen,
maar ook sociale factoren van invloed zijn. Er vindt
en continue wisselwerking plaats tussen samenleving
en technologie. Het belang en de kwaliteit van infrastructuur en de techniek wordt vaak pas goed zichtbaar als het systeem faalt (Graham & Marvin, 2001,
p.22) Bijvoorbeeld de gevreesde ‘computer bug’ in
2000. Technologie wordt veel gezien als de bepalende factor in stedelijke ontwikkeling: Technology was
analyzed as a force that shaped society and the cities
(Aibar & Bijker, 1997, p.5). Graham & Marvin hebben problemen met deze opvatting: “The problem
with such approaches is that they tend to reify technologies as having overwhelming power in ushering
in simple and discrete societal shifts which seem to
amount to some natural process of urban evolution”
(Graham & Marvin, 2001, p.22). Zij zien een sterkere
relatie tussen techniek en samenleving. Ook Aibar &
Bijker pleiten voor een minder eenzijdige technologische benadering. Volgens de auteurs is er in veel
onderzoek sprake van “the alleged lack of relevance
of constructivist studies for the practical and political
problems currently associated with technological development” (1997, p23). In hun werk benadrukken zij
de verbinding tussen technologie en macht: ‘the politics of technology’.
2.3.5 technologie en stedelijke utopieën
De relatie tussen technologische en stedelijke ontwikkelingen wordt niet alleen theoretisch beschreven,
maar komt ook terug in enkele stedelijke utopieën,
waarbij steeds een andere vervoerstechnologie centraal staat. De modellen zijn niet alleen ontstaan onder invloed van een bepaalde technologie, maar deze
technologie bepaald ook mede de structuur van de
modellen en dus de ruimtelijke vorm van de stad; bij
de lineaire stad staat de tram centraal als vervoermiddel. Ebenhezer Howard en Le Corbusier hebben
in respectievelijk de Garden City en La Ville Contem-
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poraine aandacht voor een combinatie van vervoermiddelen, terwijl de Broadacre City gebaseerd is op
de dominantie van de auto. Het Compacte Stad model toont een hernieuwde aandacht voor openbaar
vervoer.
Ciudad lineal
De Spanjaard Arturo Soriya y Mata (1844-1920) heeft
het concept van de lineaire stad (La ciudad lineal)
ontwikkeld. Zijn in 1883 gepresenteerde model is een
van de beste vroege voorbeelden van het gebruik van
infrastructuurnetwerken om stedelijke groei te structureren. Tramlijnen stonden letterlijk en figuurlijk in
het centrum van zijn lineaire stad.
Figuur 2.11: model van de Ciudad Lineal

omgeving, zonder de bereikbaarheid te verminderen.
Bij Howard staat echter niet de technologie van de
tram centraal, maar is de aandacht meer gericht op
het wegenpatroon en spoorlijnen. Het voornaamste
idee was om de voordelen van platteland en stad met
elkaar te combineren. Het wegenpatroon, de bebouwingsdichtheden en de groene zones rond de stad liggen bij voorbaat vast. Binnen de stad bevonden zich
industriële en commerciële zones langs een spoorlijn
en een waterweg, terwijl de landbouwgrond voor de
voedselvoorziening de stad als een gordel omgeeft.
Nieuwe zelfvoorzienende tuinsteden zouden door
middel van snelle spoorlijnen, wegen en een kanaal
met de oorspronkelijke centrale stad verbonden
moeten worden. De spoorlijnen stonden bij Howard
centraal, omdat hij in zijn tijd nog niet kon anticiperen
op de explosieve ontwikkeling van het autoverkeer
(Peijs, 2005, p.17; Boussauw, 2005, p.49).
Figuur 2.12: model van de Garden City

Bron: Boussauw, 2005, p.57

Achtergrond van het concept van Soriya y Mata was
de opkomst van het stedelijk openbaar vervoer, in
het bijzonder de tram. Dit veroorzaakte grote verschuivingen in de visie op stedelijke ontwikkelingen.
Soriya y Mata dacht dat door de ontwikkeling van het
verkeer steden vanzelf een langgerekte vorm zouden
krijgen. Als reactie hierop zouden stadsuitbreidingen
zich het beste aan kunnen passen aan de vorm van
de infrastructuur. Zijn plan was ontworpen voor de
stad Madrid en bestond uit een lineaire stad met een
lengte van 58 kilometer en een breedte van slechts
400 meter. De bebouwing vormde zich rond de centrale transportcorridor. Aan weerszijden van deze as
van tramlijnen en wegen was ruimte voor bebouwing, gescheiden door een groenstrook van de infrastructuur aan de ene zijde en het achterliggende
landbouwgebied aan de andere zijde. De bereikbaarheid van de huizen in het groen moest gewaarborgd
blijven door de technologische oplossing, in dit geval
de tram (Boussauw, 2005, p.56; Graham & Marvin,
2001, p.65; Martens, 2006, p.46).
Garden City
Enigszins vergelijkbaar met de lineaire stad van Soriya
y Mata is het wereldberoemde concept van de Garden City van Ebenhezer Howard uit 1902. Ook hier
is aandacht voor eengezinswoningen in een groene
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Bron: Peijs, 2005, p.18

La Ville Contemporaine/ La Ville Radieuse
La Ville Contemporaine en La Ville Radieuse zijn modernistische utopieën van de Zwiters-Franse architect
Le Corbusier. Le Ville Contemporaine dateert uit 1922
en bestaat uit een raster met vierkanten met zijden
van 400 meter. Dit is de gemiddelde afstand tussen
twee metrohaltes. In zijn concept worden de verschillende verkeersmodaliteiten gescheiden; het langzame
verkeer speelt zich af op de begane grond, terwijl het
snelverkeer over een wegenstelsel rijdt dat zich op
ruim vijf meter hoogte bevindt. In het centrum van de
stad is een enorm verkeersknooppunt met een stationscomplex waar alle verkeerssoorten samenkomen.
Zelfs kleine vliegtuigjes kunnen op het dak van het
station landen. Scheiding van functies is kenmerkend
voor Le Corbusier; wonen, werken, verkeer, industrie
en leisure krijgen allen een eigen ruimtelijk afscheiden locatie. Een gevolg van het scheiden van functies

												

is dat afstanden toenemen. Le Corbusier gaat er echter vanuit dat door de opkomst van nieuwe vervoertechnologieën de afstanden te overbruggen zijn.
Hoewel de opkomst van de auto een duidelijke rol
speelt in de concepten van Le Corbusier heeft hij zijn
ontwerpen niet geheel georiënteerd op het autoverkeer, zoals de Amerikaanse architect Frank Lloyd
Wright wel doet in zijn Broadacre City. Door de hoge
dichtheden rond het centrale stationscomplex worden ook collectieve vervoermogelijkheden gestimuleerd. La Ville Radieuse, eveneens van Le Corbusier, is
een verfijning en nadere uitwerking van La Ville Contemporaine toegepast op de stad Parijs (Montavon et
al., 2006; Boussauw, 2005, p.54; Graham & Marvin,
2001, p.65).
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en de stad verdween uit het zicht en de oriëntatie op
railinfrastructuur werd vervangen door een sterk accent op weginfrastructuur.
Figuur 2.14: model van de Broadacre City

Figuur 2.13: model van La Ville Contemporaine
Bron: Boussauw, 2005, p.64

Bron: Boussauw, 2005, p.54

Broadacre City
De Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright ontwierp in 1932 zijn Broadacre City grotendeels op basis
van de opkomst van de auto. De opkomst van de auto
in de eerste helft van de 20e stelde het begrip ‘nabijheid’ in een heel ander perspectief. Dit was vooral in
de Verenigde Staten het geval. Wright zag de komst
van de auto als de oplossing om de stad en het platteland dichter bij elkaar te brengen. De Broadacre City
bestaat dan ook uit een volledig gedecentraliseerd
patroon met een gelijkmatige spreiding van de bevolking over het land. Volgens Wright zou de toename
in het bezit van de auto en het uitbreidende netwerk
van snelwegen een impuls zijn voor een gedecentraliseerd stedelijk veld, waarbij de ‘grote stad’ en achterhaald begrip zou worden. De naam Broadacre City
komt voor uit het feit dat elk huishouden een stuk
grond van één acre (4.000m2) tot zijn beschikking zou
krijgen (Boussauw, 2005, p.53; Martens, 2006, p.46;
Graham & Marvin, 2001, p.64).
Het concept van Wright liet duidelijk de opkomende
dominantie van de auto als vervoermiddel zien. De
auto als technologie werd decennialang bepalend
voor de verhouding tussen infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. De relatie tussen openbaar vervoer

The Compact City
Met het Compacte Stad concept van Dantzig & Saaty
(1973) kwam het openbaar vervoer weer in de belangstelling te staan. Het concept was als het ware
een ‘blauwdruk’ voor compacte verstedelijking. Het
concept is mede beïnvloed door de gevarieerde en
dichtbevolkte centra van veel Europese steden. Dantzig & Saaty leggen dan ook de nadruk op functiemenging en verdichting in het centrum van de stad. Door
deze concentratie zal de noodzaak om per auto te reizen afnemen en wordt lopen, fietsen of het gebruik
van openbaar vervoer aangemoedigd. Hogere dichtheden moeten er daarnaast voor zorgen dat het aanbod van voorzieningen economisch rendabel wordt
en de sociale banden worden versterkt (Jenks et al.,
1996, p.5).
Stedelijke uitbreiding moet volgens Dantzig & Saaty
compact worden vormgegeven met de integratie van
openbaar vervoersystemen. Deze uitbreidingen krijgen de vorm van radialen die allen naar het stadscentrum leiden. Het vervoer binnen het standscentrum
moet plaatsvinden enkel door middel van openbaar
vervoer en ‘transportbanden’. Uitgangspunt was een
gestapelde vorm van infrastructuur van langzaam
en openbaar vervoer. Door de voorgestelde enorm
hoge dichtheden had het concept van de compacte
stad veel praktische bezwaren, zoals gebrek aan open
ruimte en zonlicht, en is mede daarom nooit echt
werkelijkheid geworden. Andere gevaren van deze
verdichting van de stad is overbevolking en een achteruitgang van de stedelijke kwaliteit met een verlies
aan open ruimte en een toename van congestie en
vervuiling (Breheny, 1992). Toch worden dichtheden
van het model in veel steden wel benaderd en heeft
het compacte stad model grote invloed gehad op
het denken over planning en stadsuitbreiding (Jenks
et al., 1996, p.5; Zijlstra, 2005, p.18; Martens, 2006,
p.46).
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De drie onderscheiden soorten steden hebben hun
eigen implicaties wat betreft beleidstrategieën. Er
worden drie strategieën onderscheiden: Compact
City Strategy, Network City Strategie, Dispersed City
Strategie (Martens, 2006, p.46). Deze drie typen beleidstrategieën hebben overeenkomsten met de kenmerken van de monocentrische, polycentrische en
dispersed city modellen uit paragraaf 2.3.1 en zijn terug te zien in de voorgaande modellen die invloedrijke wetenschappers gedurende de tijd hebben opgesteld en het denken over steden en de relatie tussen
steden en mobiliteit hebben beïnvloedt. De concepten van de diverse wetenschappers zijn allen extreme
uitwerkingen van een bepaalde visie. Bij alle theorieën en modellen is het de vraag in hoeverre deze
bruikbaar zijn om toegepast te worden in onderzoek
naar de werkelijke structuur van een stad. Modellen
zijn per definitie een vereenvoudigde weergave van
de werkelijkheid. Modellen kunnen wel een structuur of aanzet geven voor het denken over steden,
maar de diversiteit van de werkelijkheid moet altijd in
het achterhoofd worden gehouden. Net zo min als er
sprake is van dé Europese stad, dé Amerikaanse stad
of dé Aziatische stad is er sprake van bijvoorbeeld dé
lineaire stad of dé tuinstad. Hiervoor is de diversiteit
binnen regio’s en binnen steden te groot. Modellen
kunnen echter wel helpen om structuur van steden
te ontdekken en iets te zeggen over de relatie tussen
stedelijke ontwikkeling en infrastructuur.
Figuur 2.15: modellen van steden en beleidstrategieën

Bron: Martens, 2006, p.46

2.5 Ruimtelijke ontwikkelingen rond railinfrastructuur
In de voorgaande paragrafen stond de interactie tussen (rail)infrastructuur en de stad centraal. Nu wordt
dieper ingezoomd op de stedelijke structuur en de rol
van een onderdeel van de railinfrastructuur op deze
structuur: het stationsgebied. Stations vormen een
onmisbaar element van railinfrastructuur en worden
in meer of mindere mate opgenomen in de ruimte-
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lijke structuur van steden. Stations zijn er in allerlei
soorten en maten: van klein perron tot multifunctioneel knooppunt met een verscheidenheid aan functies (figuur 2.16). In deze paragraaf wordt de bijzondere positie van het station behandeld en de plek die
het station inneemt binnen de ontwikkeling van railinfrastructuur.
2.5.1 Het station: een bijzondere plek
De belangrijkste infrastructurele uitdaging in de stad
van de 19e eeuw was de integratie van het railsysteem in de stad. Rond 1840 en 1850 hadden private
partijen de grootste bijdrage aan deze integratie,
waarna de overheid hun taak overnam. Gaandeweg
werd het spoorwegnet steeds meer verweven in het
stedelijk landschap (Bán, 2007).
Het was tijdens de opkomst van de spoorwegen nog
relatief eenvoudig om spoorlijnen aan te leggen vanwege de beschikbare ruimte in suburbane gebieden.
De locaties van stations waren min of meer toevallig;
het maakte geen deel uit van een stedelijk plan, maar
werd bepaald door de belangen van de private partij
die de ontwikkeling op zich nam. In de tweede helft
van de 19e eeuw werden stations steeds meer een
transport- en stadscentrum (Bán, 2007).
Het station was een bijzondere ontmoetingsplaats;
een publieke ruimte met mensen uit alle lagen van
de bevolking. Het treinstation werd een nieuw fenomeen dat de stedelijke structuur radicaal veranderde.
Socioloog Isaac Joseph zag het station als een sociologische eenheid binnen de stad. “The station could
be a place which is the main social space organising
inward and outward movements of the city” (in: Bán,
2007).
De locatie van een station was toentertijd en nu nog
steeds, een heikel discussiepunt :“The location of stations in the city always generates a new social structure, because in that place the city opens up in the
directions of the countryside while forming a new social meeting point” (in: Bán, 2007). Daarnaast had de
komst van een station grote effecten op de plek en de
prijs van omliggend vastgoed.
Tegenwoordig is in Frankrijk, maar ook in andere landen, een heftige discussie gaande over grote TGV-stations buiten de steden (bijv. Avignon). Deze stations
zouden de eerste elementen zijn voor een nieuwe
stedelijke structuur; een soort tweede stadscentrum
(Bán, 2007). Dit zou men kunnen zien als een Edge
City (Gareau, 1992). Het station krijgt steeds vaker
meerdere functies dan de aankomst- en vertrekplaats
van treinen, maar wordt opgenomen in de stedelijke
structuur. Een van de invloedrijkste concepten voor
het ontwikkelen van stations en het gebied daaromheen is Transit Oriented Development (TOD).
2.5.2 Transit Oriented Development

												

Het aanleggen en exploiteren van openbaar vervoervoorzieningen is een ingewikkeld proces. Het aanleggen en beheren van een systeem van openbaar vervoer is daarnaast ook nog een behoorlijke investering.
Om hiermee succesvol te zijn wordt steeds vaker, in
combinatie met het aanleggen van openbaar-vervoervoorzieningen, het omliggende stedelijk gebied
ontwikkeld. Dit wordt Transit Oriented Development
genoemd, kortweg TOD. Het concept TOD wordt veelal gezien als een vrij recent geïntroduceerde theorie
over de verdichting rond openbaar vervoerknoop-
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lopment (TOD) is a mixed-use community within an
average 2,000 foot walking distance of a transit stop
and core commercial area. TODs mix residential, retail, office, open space, and public uses in a walkable
environment, making it convenient for residents and
employees to travel by transit, bicycle, foot, or car”
(Calthorpe, 1993, in: Wheeler & Beatley, 2004, p.78).
Bij TOD staat dus de omgeving van een openbaar vervoerknooppunt centraal met het realiseren van hoge
dichtheden, functiemenging en een voetgangersvriendelijke omgeving. Daarnaast moet de clustering

Figuur 2.16: verschillende stations. Van linksboven met de klok mee: Luik, Kalk Bay (Zuid-Afrika), Washington, Haarlem

Bronnen: Future Architecture, 2009; VDM, 2007; Aggie, 2009; Architectenweb, 2009b

punten. Maar in vele modellen die ver voor de opkomst van TOD geïntroduceerd zijn, zijn al kenmerken
van het TOD-gedachtegoed terug te vinden; zo is daar
bijvoorbeeld Le Corbusier die in zijn Ville Contemporaine als voorstelde om hoge dichtheden rond een
stationscomplex te verwezenlijken om zo andere vervoermiddelen dan de auto aantrekkelijker te maken.
De Amerikaan Peter Calthorpe wordt wel gezien als
de geestelijk vader van het concept TOD. Hij omschrijft het begrip als volgt in zijn boek The Next American Metropolis (1993): “A Transit-Oriented Deve-

van publieke functies zoals horeca, theater en winkelcentra zorgen voor het combineren van verschillende
taken tot één aaneengesloten keten van handelingen.
Tevens wordt bij TOD in de nabijheid van het station
de dichtheid van woningen en kantoren flink verhoogd, zodat er een grotere doelgroep verleid kan
worden om vaker gebruik te maken van het openbaar
vervoer (Dittmar & Poticha, 2004).
Er zijn diverse oorzaken te noemen waarom er over
de hele wereld steeds meer aandacht is voor TOD.
De toenemende congestie op het wegennet kan een
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reden zijn voor (private) partijen om te overwegen investeringen te doen op het gebied openbaar vervoer
en infrastructuur. Daarnaast kan door het gebruik van
TOD en dus het combineren van infrastructuur- en
vastgoedontwikkeling, een financieel aantrekkelijker
railinfrastructuurproject worden opgezet. Een andere oorzaak voor de groeiende aandacht voor Transit
Oriented Development zijn de recente maatschappelijke trends van globalisering, individualisering en
vergrijzing. Mede door deze grotendeels mondiale
ontwikkelingen daalt de vraag naar autovriendelijke
en voorzieningenarme steden en wijken, maar ontstaat er juist behoefte aan een ontwikkeld stedelijke
milieu met hoogwaardig openbaar vervoer (Sanders,
2005).
Transit Oriented Development wordt meestal georganiseerd in een publiek-private joint-venture. Dit is
een samenwerkingsverband tussen tenminste twee
partijen die samen één economische activiteit ondernemen, waarbij zowel de winsten als verliezen zullen
worden gedeeld. In deze joint-ventures worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de kosten van
openbaar vervoer moeten worden gefinancierd door
diverse opbrengsten van onder andere vastgoedontwikkeling (Sanders, 2005).
In het privaat georiënteerde proces dat in Azië veelal
van toepassing is, krijgen private spoorwegmaatschappijen de grond rond het spoor zo goed als gratis
aangeboden door de overheid. In ruil hiervoor ontwikkelen de private partijen doorgaans een commercieel aantrekkelijk, vaak hoogwaardig, stedelijk stationsgebied. Voorwaarde voor dit systeem is wel een
samenleving die erop vertrouwt dat private partijen
ook de maatschappelijke belangen behartigen en niet
alleen aan commerciële belangen denken (Boelens,
2007).
Het stedelijk stationsgebied wordt in Europa vaak
door de overheid zelf ontwikkeld. Dit proces is echter
in de regel een stuk trager dan de private variant uit
Azië. Voorwaarden voor dit systeem zijn dan ook een
relatief gefixeerde ontwikkeling en een sterk centrale
overheid (Boelens, 2007).
In de meeste gevallen is er echter sprake van een tussenvorm tussen publiek en privaat. In dit Amerikaanse
model wordt getracht een juiste verhouding te vinden
tussen de activiteiten die private partijen rondom een
station ondernemen en de publieke voorzieningen en
belangen. Hierbij is het vaak van belang dat het land
een decentraal belastingstelsel kent en dat de overheid een faciliterende rol speelt bij de (ruimtelijke)
ontwikkelingen (Boelens, 2007).
Kortom: om te voldoen aan de recente maatschappelijke processen, de groeiende congestie op het wegennet en om het exploiteren van het kostbare openbaar vervoer rendabel te maken, is er in de wereld
een groeiende aandacht voor de Aziatische, Europese
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en Amerikaanse varianten van Transit Oriented Development.
2.5.3 De waarde van knooppunten
Knooppunten (bijvoorbeeld stationslocaties) zijn een
essentieel onderdeel van TOD. Om een knooppunt te
beschrijven heeft Bertolini (1999) het zogenaamde
knoop-plaats model ontwikkeld. In het model (figuur
2.17) correspondeert de waarde op de y-as met de
knoopwaarde van een gebied, ook wel de toegankelijkheid van de knoop. Een betere toegankelijkheid
betekent een groter potentieel voor het knooppunt (hoe meer mensen bij het knooppunt kunnen
komen, hoe meer interactie mogelijk is). De waarde
op de x-as correspondeert met de plaatswaarde van
een gebied, ook wel omschreven als de intensiteit
en diversiteit van de activiteiten die er plaatsvinden.
Ook hier gaat vrijwel hetzelfde idee achter schuil als
bij de knoopwaarde: hoe meer activiteiten er zijn,
hoe meer interactie er zal plaatsvinden.
Figuur 2.17: het knoop-plaats model van Bertolini

Bron: Bertolini, 1999

De voorwaarde voor een goed toegankelijk knooppunt is dat de knoopwaarde en plaatswaarde met
elkaar in evenwicht zijn (de stippellijn in de figuur).
Aan de bovenzijde van de diagonaal treedt een spanning op rond het ruimtegebruik, omdat de potenties
van vervoersmodaliteiten en stedelijke activiteiten
maximaal benut worden. Nieuwe stedelijke activiteiten en uitbreiding van het vervoersnetwerk concurreren met elkaar om de nog beschikbare ruimte.
Aan de onderzijde van de diagonaal vindt het tegenovergestelde plaats: er is nauwelijks vraag naar vervoersmogelijkheden en activiteiten. Deze knooppunten worden door andere factoren in stand gehouden
dan marktwerking, doordat het bijvoorbeeld niet is
toegestaan om hoge dichtheden rond een knooppunt
te realiseren of omdat eigenlijk onrendabele openbaar vervoervoorzieningen op het platteland toch in
stand worden gehouden. Tot slot is er ook de mogelijkheid waarbij er geen evenwicht is, maar de knoopwaarde hoger ligt dan de plaatswaarde of vice versa.

												

Een knooppunt met een hogere knoopwaarde is een
overmatige knoop. Dit betekent dat de bereikbaarheid van het knooppunt veel hoger is dan op basis
van het aantal aanwezige activiteiten de verwachting
zou zijn. Bij knooppunten met een overmatige plaatswaarde is precies het omgekeerde aan de hand: het
aantal activiteiten is vergeleken met de bereikbaarheid niet optimaal. Om knooppunten in het model te
verschuiven zijn investeringen in activiteiten of bereikbaarheid nodig of juist een vermindering in een
van beide aspecten (Bertolini, 1999; Bakel, 2001).
2.6 Infrastructuurnetwerken en de versplintering
van steden
Binnen het denken over infrastructuur en steden zijn
Stephen Graham en Simon Marvin gevestigde namen
in de wetenschappelijke literatuur. Hun boek ‘Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition’ (2001) is zeer
invloedrijk. De auteurs signaleren een ontwikkeling
van een modern ideaal van bundeling van infrastructuur naar een versplintering van infrastructuurnetwerken en steden. Deze transformatie en met name
de betekenis hiervan voor de transportinfrastructuur
en de stad staat in deze paragraaf centraal.
2.6.1 Het perspectief van Graham & Marvin
Graham & Marvin proberen om de veranderende
relaties tussen steden, infrastructuurnetwerken en
technologische processen inzichtelijk te maken. Ze
gebruiken hiervoor een nieuwe benadering die volgens hen hard nodig is: “develop a more robust, crosscutting, internaational, critical, dynamic and transdisciplinairy approach” (Graham & Marvin, 2001, p.32).
De auteurs gaan uit van het idee dat processen plaatsvinden van de ‘unbundling’ van publieke infrastructuurnetwerken (voornamelijk door privatisering) die
leiden tot een fragmentatie van de sociale en fysieke
structuur van de stad. Deze verschuiving duiden de
auteurs aan met de term splintering urbanism. Graham & Marvin kiezen voor een zeer breed, internationaal en interdisciplinair perspectief, omdat alleen dan
de parallel lopende processen van infrastructurele
versplintering en stedelijke verandering kunnen worden begrepen, aldus de auteurs. Graham & Marvin
zeggen weinig iets specifiek over railinfrastructuur,
omdat ze alle soorten infrastructuur samen nemen:
“We try to treat telecommunication, transport, street,
energy and water networks together and in parallel”
(Graham & Marvin, 2001, p.34).
2.6.2 Het moderne ideaal
Tussen 1850 en 1960 kwam er, vooral in Westerse steden, een verandering op gang van gefragmenteerde
voorzieningen van infrastructuur naar een gecentraliseerd en gestandaardiseerd systeem (Graham & Mar-
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vin, 2001, p.40). In Nederland kwamen bijvoorbeeld
de spoorwegen in handen van de overheid. Hierdoor
werden, veelal per land, geïntegreerde nationale systemen opgebouwd van wegen-, spoor-, energie- en
communicatienetwerken: “From the initial, general,
picture of heterogeneous, partial networks, of poorly
interconnected ‘islands’ of infrastructure and of extreme uneven development in the infrastructural capacities of different urban spaces emerged, over de period
1850-1960, single, integrated and standardised road,
water, waste, energy and communications grids covering municipalities, cities, regions and even nations”
(Graham & Marvin, 2001, p.41)
Hoewel er ook andere processen plaatsvonden werd
de ‘modern network city’ van orde en samenhang de
belichaming van het moderne ideaalbeeld. Het ideaal
van vooruitgang door technologische ontwikkeling
speelde hierbij een belangrijke rol, waarbij infrastructuur in dit beeld een publieke aangelegenheid was.
Het moderne ideaal van universele en gestandaardiseerde infrastructuur klinkt mooi, maar in de praktijk
ging het er vaak anders aan toe. Al in de 18e eeuw
werden pogingen ondernomen om dit beeld werkelijkheid te laten worden. Maar zelfs aan het begin van
de 20e eeuw was er nog veel werk te doen; afgelegen
gebieden hadden geen vaak geen toegang tot nieuwe
technologieën, omdat zowel private als publieke leveranciers van infrastructuur meer winstgerichte gebieden kozen (Graham & Marvin, 2001, p.59)
Door stedelijke uitbreidingen waar vele steden mee
te maken kregen aan het begin van de 19e eeuw, vervaagden grenzen. Het moderne planningideaal bleef
tussen 1900 en 1970 echter overeind staan: een integratie van de verschillende vormen van infrastructuur
als transport, energie, water en communicatie met
publieke ruimtes en industriële zones van een geplande stad. Deze ideeën kwamen onder meer sterk naar
voren bij de CIAM-groep (Congres Internationaux
d’Architecture Moderne) die in de jaren ‘20 ontstond
(zie o.a. Frampton, 1995 en Lampugnani, 2006).
Om de ‘unitary city’ van het ideaalbeeld te realiseren,
speelde het stedelijke ontwikkelingsplannen grote
rol. Het plan moest de ontwikkeling van percelen en
infrastructuur sturen, zodat er steden ontstonden als
eenheid en een ‘modern metropolis’ (Graham & Marvin, 2001, p.63). Het idee van ‘zoning’ was hierbij een
belangrijk instrument, ook om de verbinding tussen
de stad en infrastructuur te verstevigen.
Moderne stedelijke utopisten als Ebenhezer Howard,
Le Corbusier en Frank Lloyd Wright zagen een mate
van decentralisatie van de geïndustrialiseerde stad.
Deze spreiding van de stad moest echter wel gepland
zijn, waarbij infrastructuurnetwerken de samenhang
van de uitdijende stad moesten behouden. De technologieën die in het tijdperk van de betreffende utopist belangrijk waren, zoals trein, auto, telefoon en
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radio, stonden aan de basis van hun ideeën (zie paragraaf 2.3.5)
2.6.3 Standaardisatie en publieke voorziening
In de periode van ongeveer 1920 tot 1960 was het
productiesysteem van het Fordisme dominant. Dit
systeem stelde een aantal eisen aan stedelijke infrastructuur. Gestandaardiseerde infrastructuur moest
aansluiten bij de trend naar standaardisatie in productie en consumptie volgens het Fordisme. Centrale
en lokale overheden hadden de taak om de geïntegreerde infrastructuurnetwerken aan te bieden zodat
de productie- en consumptiecycli versterkt werden.
De verbindingen tussen steden waren belangrijk om
zo een internationaal stedelijk systeem op te bouwen. Afstand werd steeds minder een barrière voor
interactie en mobiliteit, met de opkomst van nieuwe
vervoertechnologieën en de integratie van steden in
een groter stedelijk systeem. Men wist nu echter nog
niet dat de fysieke decentralisatie van de stad de ideale voorwaarde creëerde voor het proces van infrastructurele versplintering en stedelijke fragmentatie,
dat later zou plaatsvinden (Graham & Marvin, 2001,
p.71).
De overheid had invloed op het moderne ideaalbeeld
van infrastructuur. Overheden steunden de verschuiving naar infrastructuurnetwerken in steden, regio’s
en landen die gereguleerd en voor bijna iedereen
toegankelijk was. Tussen het eind van de 19e eeuw
en de jaren ‘60 van de daarop volgende eeuw was
er grote overeenstemming, met name in de Westerse
wereld, over de noodzaak van het opzetten van relatief gestandaardiseerde technologieën voor de stad
en de wijdere omgeving. Infrastructuurnetwerken
werden nationaal gereguleerd en waren ook vaak in
nationaal eigendom.
Infrastructuurnetwerken werden een focus van de
moderne natiestaat om de macht en legitimiteit te
benadrukken. Toch vonden er ook ontwikkelingen
plaats die niet binnen dit plaatje pasten. Dit werd
gezien als een zorgwekkend proces: “fragmented
islands of incompatible and uneven infrastructure
within and between cities became a source of much
concern throughout the Western World” (Graham &
Marvin, 2001, p.74). Overheidstrategieën zoals de
New Deal in de Verenigde Staten benadrukten weer
het belang van publieke partijen om steden en regio’s
te binden en sociale harmonie te brengen. Het opzetten van infrastructuurnetwerken was een hulpmiddel
om de ideologie van de natiestaat te definiëren. Om
de VS uit de depressie te halen van de jaren 20 en 30,
stond de New Deal toe dat federale overheden een
grote verscheidenheid aan (infrastructuur) projecten
op gang zetten.
Er was een brede consensus over het feit dat infra-
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structuur het meest efficiënt aangeboden kon worden door monopoliestructuren. Het aanbieden van
infrastructuur door meerdere partijen werd als inefficiënt gezien. Daarnaast werd infrastructuur ook gezien als een publiek goed, dat moeilijk binnen private
markten aangeboden zou kunnen worden. De staat
was tevens nodig om de negatieve externe effecten
van infrastructuur als milieuvervuiling op te vangen
om de economische, sociale en ecologische doelstellingen te kunnen waarmaken. Er was wel de mogelijkheid voor private partijen om infrastructuur aan
te bieden, maar dan wel onder toezicht van de staat
(Graham & Marvin, 2001, p.80).
2.6.4 Developing cities
De theorie van Graham & Marvin is grotendeels gericht op de ontwikkeling van infrastructuurnetwerken in de ‘Westerse’ wereld. In werelddelen als Azië
vonden vaak andere processen plaats. Een speciale
aandacht verdienen de gebieden die overheerst zijn
door een koloniale machthebber. Het moderne ideaalbeeld van infrastructuur in het Westen werd overgebracht naar de koloniale steden in Afrika, Azië en
Zuid-Amerika. Hierbij zijn twee perioden van belang:
Formal Colonialism (1820-1930) en Neocolonialism
(1940-1980).
Formal Colonialism 1820-1930
Tijdens de overheersing over de koloniale gebieden
hadden investeringen in infrastructuur twee doeleinden. Ten eerste moest de economie van het bezette
gebied veranderd worden om een ‘open’ structuur te
creëren, die grotendeels afhankelijk was van export
van producten naar de stedelijke kern van het gebied
(Graham & Marvin, 2001, p.82). Denk bijvoorbeeld
aan het vervoer van goederen uit het achterland naar
havensteden.
Ten tweede moesten kwalitatief goede stedelijke kernen worden opgezet voor de koloniale en lokale elite.
Zo moest de politieke controle behouden blijven en
de relaties onderhouden worden met de thuisbasis
van de koloniale machthebber (Graham & Marvin,
2001, p.82). De nadruk lag veelal op het aanleggen
van voorzieningen voor de elite, met de veelal niet
nagekomen belofte voor uitbreiding van het netwerk
voor de rest van de bevolking. Je zou kunnen zeggen
dat er een soort ruimtelijke apartheid ontstond waarbij de ‘natives’ en steden van weinige strategische of
economische waarde niet in het netwerk werden opgenomen.
De aanleg van infrastructuur fungeerde ook om de
superieuriteit van de koloniale machthebbers te symboliseren: “the modern services and infrastructures
were to show very clearly on which side progress,
wealth and power were situated” (Balbo 1993, p.25
in: Graham & Marvin, 2001, p.82).
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Infrastructuur, als zeehavens, spoorwegen, telegraafen telefoonkabels fungeerde als middel om bepaalde
gebieden te verbinden met de wereldmarkt. Infrastructuur werd ontworpen om grondstoffen uit het
achterland naar de stedelijke elite te vervoeren. De
gebruikte methoden waren vaak dezelfde als in het
land van de machthebber.
Een grote (haven)stad in het koloniale gebied was een
infrastructuurknooppunt tussen lokale gebieden en
de internationale goederenstromen. Een voorbeeld
is de aanleg van railinfrastructuur door de Britten
in Afrika. De aandacht was gericht op verbindingen
met het machtige Westen en niet de connectie van
inter-koloniale netwerken: “There were few lateral
or intercolonial links, and little attempt was made to
use railways and roads as a stimulus to internal exchange” (Hopkins 1973, p.198 in: Graham & Marvin,
2001, p.84).

den. Maar, zo werd er gedacht, de positieve effecten
zouden snel doordringen naar andere steden en perifere gebieden: de ongelijkheid zou binnen afzienbare
tijd verdwijnen. Er werd uitgegaan van het idee dat
het Westerse model van infrastructuurvoorzieningen
zonder problemen kon worden overgenomen in ontwikkelende landen (Graham & Marvin, 2001, p.85).
Veel landen ontwikkelden beleid dat infrastructuur
concentreerde rond de hoofdsteden. Problemen als
de enorme migratie van het platteland naar de stad
zouden door planning en infrastructuur gestopt en
gecontroleerd worden om zo het systeem weer in
evenwicht te brengen. Dit zou echter in vele gevallen niet lukken: “There was insufficient institutional
capacity to manage and plan cities while the problem
of low quality and even non-connection to infrastructure services became an increasing issue for poor and
marginal users” (Graham & Marvin, 2001, p.87).

Neocolonialism 1940-1960
Na de Tweede Wereldoorlog werden steeds meer
koloniale gebieden onafhankelijk. Dit resulteerde
echter niet in een drastische verandering van de infrastructuurvoorzieningen. Wat wel sterk veranderde
was de rol van infrastructuur in de stedelijke en nationale ontwikkeling. De zogenaamde ‘Modernisation
theory’ werd dominant en dit had zo zijn gevolgen
voor het infrastructuurbeleid; er werd geaccepteerd
dat in de koloniale tijd een ongelijke ontwikkeling van
infrastructuurnetwerken had plaatsgevonden. De nadruk kwam nu te liggen op het doorontwikkelen van
de ‘westerse’ infrastructuurnetwerken. De veronderstelling was dat door het doorontwikkelen van de bestaande netwerken, voornamelijk in steden, niet-ontsloten gebieden en gebruikers vanzelf zouden gaan
profiteren van het netwerk door zogenaamde ‘trickle
down’ effecten (Graham & Marvin, 2001, p.84).
Volgens de Modernisation theory doorlopen steden
verschillende fasen om zich van pre-industrieel naar
post-industrieel te ontwikkelen. John Friedman (1966)
ontwikkelde een model met vier fasen “in which a
single dynamic and modernising urban core expanded through the urban hierarchy and across the rural
periphery, reducing urban-rural disparities and producing a homogeneous, fully integrated and modern
development space” (in: Graham & Marvin, 2001,
p.85). De ontwikkeling van ontwikkelende landen lijkt
hierin sterk op die van ontwikkelde landen. De ontwikkelende wereld moest onafhankelijk worden door
een industriële overgangsperiode van snelle modernisering om de levensstandaard te verhogen. De rol
van water, energie en betrouwbare transportverbindingen speelde een centrale rol in deze ontwikkeling
(Graham & Marvin, 2001, p.85).
De investeringen in infrastructuur in het post-koloniale tijdperk beperkte zich veelal tot een of twee ste-

2.6.5 De ondergang van het ideaalbeeld
Het ‘moderne’ geïntegreerde beeld van infrastructuur zoals in paragraaf 2.6.2 is geschetst, valt volgens
Graham & Marvin uit elkaar. Volgens hen vinden er
tegenwoordig processen van ‘infrastructural splintering’ en ‘urban fragmentation’ plaats. Deze ontwikkelingen lopen parallel en zijn onderling van elkaar
afhankelijk (Graham & Marvin, 2001, p.89).
Infrastructural splintering
Vanaf de jaren ‘60 van de 20e eeuw kwam er veel
kritiek op het stedelijke infrastructurele ideaal en de
uitwerkingen daarvan: “Most of the central tennets
of the ideal – the need for public or private infrastructure monopolies for singular and standardised technological grids across territories, for the ‘binding’ of
cities into supposedly ‘coherent’ entities – became
deeply problematic and difficult to defend” (Graham
& Marvin, 2001, p.91).
Onder invloed van privatisering, liberalisering, globalisering en de toepassing van nieuwe technologieën
vonden er in de jaren ‘80 steeds minder ontwikkelingen plaats die het moderne geïntegreerde ideaal
als oogpunt hadden. Ook in de ‘Developing World’
vonden deze gebeurtenissen plaats met vele landen
en steden die hun infrastructurele eigendommen verkochten aan private, internationale spelers. De ondergang van het moderne ideaal had vele oorzaken.
Ten eerste kan de periode rond eind jaren ‘60 omschreven worden als een ‘urban infrastructure crisis’
(Graham & Marvin, 2001, p.92). Er vond een fysieke
ineenstorting van infrastructuur plaats. Door deze
achteruitgang van infrastructuur, het gebrek aan geld
voor nieuwe voorzieningen en een grote achterstand
in onderhoud dreigde een stabilisatie en zelfs achteruitgang van de economische groei in steden. Dit was
vooral in de VS zichtbaar. In ontwikkelende landen
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richtte de discussie zich vooral op het gebrek aan infrastructuur buiten de steden en het onvermogen van
infrastructuuraanbieders om te voldoen aan de grote
vraag die ontstond door de snelle bevolkingsgroei en
verstedelijking.
Ten tweede vond er een verandering plaats in de politiek en economie wat betreft stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen. De klassieke begrippen van
natiestaten en nationale markten werden samengevoegd in geïntegreerde regionale ondernemingen die
grensoverschrijdend opereerden. Financiële crises
dwongen landen ertoe om hun infrastructuur taken
aan private partijen over te dragen. Over de hele wereld is de privatisering van infrastructuur een trend
vanaf de jaren ‘80. De staat trok zich terug en het idee
dat netwerkvoorzieningen voor iedereen toegankelijk
moeten zijn tegen standaard tarieven verdween (Graham & Marvin, 2001, p.96).
Urban fragmentation
De versplintering van het aanbod van infrastructuur
en de opkomst van private partijen leidde ook tot
een ongelijke verdeling van de stad. Private partijen
zijn vooral gericht op projectgerichte investeringen
die winstgevend zijn. Hierdoor ontbreekt een geïntegreerde investering en worden sommige gebieden
niet goed bediend: “Networks supporting more socially and economically marginal parts of cities are
likely to experience increasing underinvestment, neglect and marginalisation” (Graham & Marvin, 2001,
p.97). Onder meer door de winstgerichtheid van private partijen worden alleen hoogwaardige plaatsen
verbonden met infrastructuurnetwerken, waardoor
bypasses ontstaan en bepaalde locaties en sociale
groepen buiten het netwerk vallen.
Private partijen nemen dus de taken over die eerst
vervuld werden door publieke partijen. Ook in ontwikkelende landen wordt de rol van overheden
steeds kleiner. Onder meer vanwege financiële beperkingen, snelle bevolkingsgroei en de vraag naar
kwalitatief goede infrastructuur. Daarnaast worden
staatsondernemingen als inefficiënt gezien en is er
grote ontevredenheid over het gebrek aan flexibiliteit
bij gecentraliseerde infrastructuurplanning (Graham
& Marvin, 2001, p.99).
De sociale aspecten van infrastructuur
Het denken over planning veranderde. Er was weinig
vertrouwen meer in grootschalige infrastructuurprojecten en stedelijke vernieuwing. De statische, homogene modellen uit de tijd van het infrastructuurideaal
konden niet omgaan met de grote sociaal-culturele
en economische veranderingen tussen de jaren ‘60
en ‘80. Het idee dat infrastructuurnetwerken vooral
technische systemen waren, min of meer gescheiden
van de samenleving, hield geen stand. Er vond een
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verschuiving plaats van een positivistische, analytische benadering naar een meer sociale benadering.
Gebruikers van infrastructuurnetwerken werden niet
meer gezien als homogene, homo economicus, personen die zich gedroegen volgens wiskundige formules.
De diversiteit van groepen mensen stond vanaf nu
centraal. De complexiteit en de dynamiek van de stad
neemt toe en laat zich niet meer uitdrukken in algemene modellen die delen in de stad onderscheiden,
zoals centrum en periferie, kern en rand en binnen en
buiten. De stedelijke morfologie is niet meer eenvoudig en schematisch in een model vangen (Graham &
Marvin, 2001, p.107).
Niet alleen werden de algemeen veronderstelde waarheden van de moderne planning ontmanteld, ook de
resultaten van dit type planning kwam in een ander
daglicht te staan: “Rather than ‘unify’ and ‘bind cities’
by distributing benefits to all- its alleged purpose- it
became increasingly clear that practises of modern
city planning had tended, in practice, bureaucratically
to perpetuate inequalities across space” (Graham &
Marvin, 2001, p.108). De beoogde doelen van de moderne planning waren dus veelal niet verwezenlijkt.
Gelijktijdig met de fysieke versplintering van steden
vond er versplintering van planning plaats. Diverse
partijen waren op zoek naar de beste manier om infrastructuur in hun eigen gebied te krijgen in plaats
van infrastructuur in de context van de hele stad te
zien. Veel steden over de hele wereld verloren hun
‘traditionele’ stadskern uit de tijd van de moderne
planning en veranderden in uitdijende, polynucleaire
stedelijke regio’s (Graham & Marvin, 2001, p.121.
Postkoloniale versplintering
Ook in postkoloniale steden kwam vanaf de jaren ‘70
de kritiek op gang op de moderne idealen van het
infrastructuurbeleid. De investeringen in infrastructuur in de centrale steden en de positieve effecten
hiervan zouden, volgens de moderne idealen, vanzelf
doordringen in de perifere gebieden. Nu werd steeds
meer duidelijk dat het koloniale infrastructuurbeleid
deze belofte niet had kunnen waarmaken en had bijgedragen aan een sterke fragmentatie van de rijke
minderheden en de arme meerderheid. De communicatie- en transportinfrastructuurnetwerken in steden
in ontwikkeling behartigden alleen de belangen van
de rijke inwoners (Graham & Marvin, 2001, p.129).
Zoals eerder vermeld verbond transportinfrastructuur
in gekolonialiseerde gebieden enkel de belangrijkste
steden en gebieden (vaak gelegen aan de kust). Toen
vele gebieden onafhankelijk werden, stonden zij voor
grote moeilijkheden; transportinfrastructuur was
ontworpen om aan de behoeften van grote steden
te voldoen, waarbij lokale behoeften werden genegeerd. De fysiek sterk vastgelegde netwerken, zoals
spoorwegen, konden lastig worden omgebouwd om

												

ook de vergeten gebieden in het netwerk op te nemen. Bijvoorbeeld in Afrika hebben bijna alle spoorlijnen nog hetzelfde patroon als tijdens de koloniale
overheersing (Graham & Marvin, 2001, p.130).
Bypasses
Graham & Marvin hebben het in hun boek veel over
bypasses die ontstaan na het uiteenvallen van het geïntegreerde infrastructuurideaal. De vraag die hierbij
centraal staat is: hoe uit zich het beschreven proces
van de ‘unbundling’ van infrastructuurnetwerken in
de sociale en ruimtelijke relaties binnen en tussen
steden? Graham & Marvin ontwikkelden om deze
vraag te beantwoorden een soort model dat de verschillende vormen van infrastructuur samenneemt en
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scheiden netwerken de interactie tussen de lokale valued plaatsen en gebruikers én mondiale
infrastructuurnetwerken wordt bevorderd. ‘Glocal’ netwerken hebben geen verbinding met lokale infrastructuurnetwerken. Een voorbeeld is
een HST-netwerk dat de meeste valued areas and
places op internationaal schaalniveau met elkaar
verbindt.
3. Virtual network bypass. Hierbij gaat het om het
gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie die zorgt voor de verdeling van infrastructuurdiensten over een fysiek geïntegreerd
netwerk volgens het moderne ideaal (Graham &
Marvin, 2001, p.173).
4.

Figuur 2.18: infrastructuur en versplintering?

Bronnen: Flickr, 2009; Rickz, 2007; Duoli, 2005

geen onderscheid maakt tussen ontwikkelde en ontwikkelende steden. Zijn noemen dit de ‘infrastructural bypass’ die te verdelen is in drie vormen (Graham
& Marvin, 2001, p.166).
1. Locall bypass. Hierbij gaat het om de fysieke
ontwikkeling
van
infrastructuurnetwerken
als verbinding tussen belangrijke plaatsen en
activiteiten binnen een stad, waarbij zogenaamde
non-valued plaatsen en gebruikers worden overgeslagen (Graham & Marvin, 2001, p.167).
2. Glocal bypass. De Glocal Bypass houdt in dat
door de constructie van nieuwe, ruimtelijk ge-

Unbundling en rebundling
Volgens Graham & Marvin leiden de netwerken van
infrastructuur tot versplintering van steden of zoals
Dematteis (1988) het omschrijft: “The city is divided into as many fragments as the networks which
traverse it” (in: Graham & Marvin, 2001, p.201). De
nieuwe typen ‘unbundled’ infrastructuur, met name
telecommunicatie en snelle transportsystemen, verbinden steden in een ‘hub-and-spoke’systeem. Door
de locatie-eisen en tijd-ruimte grenzen ontstaan in
dit systeem ‘tunneleffecten’: De belangrijke delen in
een stad worden verbonden, waardoor de minder
belangrijke locaties als in een tunnel gepasseerd wor-
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den. De ruimte tussen de ‘hubs’ wordt niet alleen gepasseerd, er is op deze plekken ook geen toegang to
het infrastructuurnetwerk (Graham & Marvin, 2001,
p.202). Infrastructuur en hun bijbehorende technologieën zijn vaak voorbehouden aan bepaalde sociale
groepen waardoor een apart netwerk door de stad
ontstaat: “Fast transport networks and cocooned, affluent urban spaces and neighbourhoods becomes
subtly combined” (Graham & Marvin, 2001, p.247).
Vliegvelden als voorbeeld van de connecties tussen
valued places
Naast de ‘unbundling’ van infrastructuur wordt er ook
een ‘rebundling’ van steden plaats volgens Graham &
Marvin. Hiermee wordt bedoeld dat er een combinatie wordt gevormd van stedelijke functies met infrastructuurnetwerken. Dit uit zich in allerlei vormen,
zoals kantorenparken met allerlei voorzieningen als
fitness, kinderopvang en retail. Bij transportinfrastructuur komt dit voor in de vorm van vliegvelden
en stations met bijvoorbeeld ruimte voor leisure-activiteiten. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus
van winkelcentra tot complete op zichzelf staande ministeden en gated communities. Deze ontwikkelingen
leiden volgens Graham & Marvin tot sociale fragmentatie: “to try and separate the social and economic
lives of the rich from those of the poor” (Graham &
Marvin, 2001, p.222).
Veel grote vliegvelden (hubs) proberen verbindingen
te leggen met valued spaces in het hele stedelijke gebied. Dit gebeurt op drie manieren. Ten eerste worden de lokale treinverbindingen op vliegvelden vaak
vervangen door treinnetwerken die het vliegveld in
een keer verbinden met valued, downtown locations
zonder onderweg te stoppen. Ten tweede worden
nieuwe systemen ontwikkeld om reizigers in de gaten te kunnen houden op de railverbindingen tussen
de vliegvelden en de stadscentra (Graham & Marvin,
2001, p.367). Ten derde worden er door de ‘airport
operators’ private spoorlijnen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de ‘Heathrow Express Rail’. Deze 450
miljoen pond kostende spoorverbinding is ontwikkeld
door de eigenaar van Heathrow, de British Airport Authority en is een verbinding tussen alle terminals van
Heathrow en Paddington Station in het centrum van
Londen. De reistijd van 15 minuten steekt schril af tegen de meer dan een uur durende rit met de metro.
De Heathrow Express Link verbindt het vliegveld niet
alleen rechtstreeks met het centrum London, maar
ook met het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen. Dit soort verbindingen zorgt volgens Graham
& Marvin voor een (sociale) versplintering van de
stad. John Whitelegg (1993, p.10) verwoordt het als
volgt: “High speed rail developments pull out of a few
favoured parts of cities from a much larger number
of possibilities and confer on them additional advan-
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tages in terms of accessibility and investment. Any
sorting of the space economy which produces a ‘rush’
of new investment inevitably leaves somewhere else
high and dry. Building high speed rail links is of little
relevance to the vast majority of women, the young,
the elderly, the poor and the unemployed” (Graham &
Marvin, 2001, p.369).
Door nieuwe, veelal privaat aangelegde, infrastructuurnetwerken vindt dus een verbinding plaats tussen de valued places in een stad. Hierdoor vallen
andere plaatsen en groepen buiten het netwerk en
vindt dus zowel fysiek-ruimtelijke als sociale versplintering plaats.
2.7 Publiek-private samenwerking in railinfrastructuur
Graham & Marvin signaleren dat binnen de
infrastructuur steeds meer ruimte komt voor
private partijen. De privatisering van allerlei soorten
infrastructuur is inmiddels een bekend verschijnsel.
Veelal wordt een constructie van publiek-private
samenwerking ontwikkeld. Vooral in Latijns Amerika
en Azië is deze constructie veel terug te zien als het
gaat om railinfrastructuur. Niet alleen in de Westerse
wereld, maar ook in ‘developing countries’ is de
opkomst van private partijen in infrastructuur evident
aanwezig; privaat kapitaal neemt toe, terwijl publiek
kapitaal vrijwel gelijk blijft (Dailami, 2008; Irwin et al.,
1997; Tynan, 1999). Ook binnen de railinfrastructuur
neemt de participatie van private partijen toe (figuur
2.19 en 2.20).
De laatste dertig jaar heeft zich een ware golf van
privatisering voltrokken. Alleen in Noord Amerika
is de privatisering van railinfrastructuur nog relatief
zeldzaam (Redlin, 2003). Historisch gezien was de
railsector niet de ideale sector voor inmenging van
private partijen; over het algemeen is het beheren
van spoorlijnen weinig winstgevend, zeker op de
korte termijn. Dit wordt dan ook vaak als obstakel
gezien voor private partijen om in railinfrastructuur
te investeren (Phang, 2007; zie bijvoorbeeld Due,
2003; Gomez-Ibanez & Meyer, 2003). Dit heeft een
aantal oorzaken. Ten eerste de hoge kosten wat
betreft constructie, ‘operating’ en onderhoud. Ten
tweede de geringe opbrengsten van kaartverkoop.
En ten derde de complexiteit van het vormen en
behouden van samenwerking met andere partijen
voor de privatisering van railinfrastructuur. Het
tweede punt, gecombineerd met het eerste, geeft
aan dat de winstvooruitzichten vaak relatief laag
zijn. Dit probleem wordt vaak ‘opgelost’ door de
privatisering van railinfrastructuur te koppelen
aan de ontwikkeling van vastgoed, zoals door ‘land
development rights’ en TOD. Op deze manier wordt
het toch aantrekkelijk voor private partijen om zich in
de railinfrastructuurwereld te mengen.
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Figuur 2.19
Investeringen (cumulatief) in railprojecten met private
Aantal (cumulatief) railprojecten met private parparticipatie in ‘developing countries’ (1990-1997)
ticipatie in ‘developing countries’ (1990-1997)

Bron: Tynan, 1999, p.1

Binnen Noord Amerika komt de privatisering van railinfrastructuur maar langzaam op gang. In andere werelddelen heeft de private sector zich de afgelopen 15
tot 20 jaar juist zeer actief gemengd binnen de railinfrastructuur. De opzet van PPS (publiek-private samenwerking) en privatisering van infrastructuur verschilt
sterk per regio en land. Het grootste verschil tussen
PPS en privatisering is vaak dat bij privatisering de
private partij alle verantwoordelijkheden overneemt,
terwijl bij PPS de publieke partij, al dan niet (tijdelijk)
op de achtergrond, aanwezig en deels verantwoordelijk blijft (Phang, 2007). Hoewel er politiek verzet blijft
bestaan tegen privatisering van infrastructuur, wordt
PPS wereldwijd steeds meer gezien als een mogelijkheid, waarbij de railinfrastructuur niet langer de uitzondering is. De belangrijkste obstakels voor private
investeringen in railinfrastructuur (hoge kosten, lange
‘terugverdientijd’, complexe samenwerking) worden
tegenwoordig op innovatieve wijze omzeild.
Figuur 2.20: Private railprojecten in ‘developing countries’
per type (1990-1997)

Bron: Tynan, 1999, p.4

ject is of het publiek aangelegd moet worden of via
PPS. Bij de publieke aanleg en controle van infrastructuur zijn de sociale belangen veelal het beste gewaarborgd. Wanneer private partijen zich mengen in de
infrastructuur komen commerciële belangen meer
naar voren. De combinatie tussen deze belangen
vormt vaak een belangrijk discussiepunt; publieke
partijen zouden soms te weinig winstgericht zijn en
wel hulp kunnen gebruiken van private partijen om
de commerciële potenties beter te benutten. Private
partijen zouden daarentegen weer te veel op winst
gericht zijn en weinig zorg dragen voor de sociale belangen.
Als de keuze gemaakt wordt voor PPS, zijn er talloze
verschillende strategieën mogelijk binnen deze PPS.
De keuze van deze strategie is essentieel op het gebied van risicoverdeling; het verschuiven van risico’s
naar private partijen wordt veel gezien als een van
de voornaamste redenen waarom PPS een effectief
mechanisme. Volgens Phang (2007) komen de risico’s
voor publieke en private partijen terug in vier fasen
van een infrastructuurproject: Design, financiering,
constructie en operation (en onderhoud). Twee elementen bepalen of het risico verschoven moet worden naar de private sector: de mate waarin het mogelijk is om invloed of controle uit te oefenen op de
uitkomsten die risicovol zijn en de bekwaamheid om
het risico te dragen (Irwin et al, 1997, p.8). Risico’s
moeten dus gegeven worden aan partijen die deze
risico’s het beste kunnen controleren en die de risico’s kunnen dragen met de laagste kosten. Deze twee
factoren kunnen verschillende kanten opgaan; de
partij die de grootste controle heeft over de risico’s
hoeft niet altijd de partij te zijn die deze risico’s ook
het beste kan dragen. Private participatie in de railinfrastructuur kan dan ook vele verschillende vormen
aannemen.

Een van de eerste vraagen bij een infrastructuurpro
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2.7.1 Mogelijkheden voor private participatie
In veel ontwikkelende landen als Bangladesh, China
en Egypte zijn de spoorwegen in handen van overheidsministeries van de Nationale overheid. Deze
structuur heeft in sommige gevallen goed gefunctioneerd, maar er komen steeds meer gebreken naar
boven zoals een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid. Dit is vooral in hoge mate het geval
wanneer de overheid sommige vormen van railvervoer (vooral binnenstedelijk railvervoer) moet subsidiëren met andere vormen (vooral vrachtvervoer).
Galenson (1993) en TERA (2006) geven verschillende
mogelijkheden om door de participatie van private
partijen het railtransport op een efficiëntere manier
vorm te geven.
FIguur 2.21: Engelse spotprent over de privatisering van de
spoorwegen

ties for intramodal or intermodal competition” (Galenson, 1993, p.2).
Decentralisatie is een andere mogelijkheid om het
spoorwegmonopoly van de Nationale overheid te
doorbreken. In Argentinië is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van het intercity-vervoer overgedragen aan de verschillende staten. Vanwege het feit dat
de behoefte aan transport veelal lokaal georiënteerd
is, bevordert decentralisatie het verantwoordelijkheidsgevoel en de mogelijkheden voor private participatie.

•

Service en management contracts
Zelfs als de spoorwegen in publieke handen blijven,
kan de private sector een onderdeel van de activiteiten op zich nemen door zogenaamde ‘service
contracts’. Voorbeelden hiervan zijn catering en het
onderhoud van infrastructuur en materieel. Service
contracten zijn vaak van korte duur (1-2 jaar).
Naast de ‘service contracts’ is er ook de mogelijkheid
om ‘management contracts’ af te sluiten. De contractant neemt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het onderhoud van een bepaalde activiteit
op zich of zelfs een complete spoorlijn. Vaak kunnen
meerdere partijen belangstelling tonen en wordt volgens een biedingproces een geschikte partij uitgekozen. Bij beide vorm van contracten blijft de overheid
veelal de eigenaar, maar kan vrijwel elke activiteit uitbesteden aan een private partij.

•
Bron: Tandberg, 2007

•

Unbundling en decentralisatie
Een eerste mogelijkheid is het scheiden van spoorwegactiviteiten, ook wel ‘unbundling’ genoemd. Een
dergelijke scheiding hoeft geen privatisering te betekenen, het kan ook een effectieve manier zijn om
publieke activiteiten meer transparant en efficiënt te
maken. De scheiding van activiteiten, zoals de eigendom van het spoor en het vervoer over het spoor, bevordert veelal wel de participatie van private partijen.
Bij private participatie binnen de spoorwegen vindt
er vaak een scheiding plaats van de fysieke infrastructuur (spoorlijnen, viaducten, tunnels, rangeerterreinen, elektrische bovenleiding etc.) en de ‘operations’
(vervoer) (Amos, 2004).
Galenson (1993) ziet vele voordelen van de inmenging van private partijen in de unbundling van spoorwegactiviteiten: “It relieves the railway of its base of
fixed assets and long term debt, freeing it to function
commercially; permits the establishment of profit and
cost centers for improved financial information and
accountability; makes the railway structurally more
like competing modes; and enhances the opportuni-
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Leasing
Een manier die verwant is aan de twee vormen van
contracten is het leasen (verhuren) van activiteiten
aan de private sector. In tegenstelling tot bij een contract, betaalt de contractant een bepaald tarief voor
het gebruik van het eigendom van de overheid. In
een lease-contract wordt een bepaalde tijdsspanne
afgesproken waarin het recht van het gebruik van een
eigendom overhandigd wordt aan de huurder.
De lease-constructie is voor de huurder financieel gezien risicovoller dan het afsluiten van een service of
manage contract, maar in ruil daarvoor krijgt de contractant meer zeggenschap en controle. Leasen hoeft
niet alleen maar áán de private sector, maar kan ook
ván de private sector. Publieke spoorwegbedrijven
kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om materieel te
huren van de private sector.

•

Concession
Een vorm van leasen is de concessie-constructie. Hierbij wordt afgesproken dat de contractant bepaalde
investeringen op zich neemt in ruil voor het gebruik
van publieke spooreigendommen voor een relatief
lange periode. De concessie-constructie is één van de
meest gebruikte vorm van participatie binnen spoorwegprojecten. Binnen het lange-termijn contract (20-

												

30 jaar) behoudt de overheid het eigendom van de
spoorlijnen en krijgt de private partij het recht om het
vervoer over deze spoorlijnen op zich te nemen en is
daarnaast verantwoordelijkheid voor het onderhoud
en investeringen in materieel.

•

Joint Venture
Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een
joint-venture, waarin een private partner (of een mix
van publiek en privaat) bijdraagt aan de planning en/
of uitvoering van de ontwikkeling van grond en ander
vastgoed in eigendom van een spoorwegmaatschappij. Vaak wordt een publiek-private onderneming opgericht die verantwoordelijk is voor het betreffende
project. TOD kan bijvoorbeeld verwezenlijkt worden
met een joint-venture.

•

BOOT/BOT
Een constructie van private participatie die veel gebruikt wordt bij de aanleg van nieuwe infrastructuurnetwerken is het zogenaamde Build Own Operate
Transfer (BOOT) en Build Operate Transfer (BOT). De
private partij is verantwoordelijk voor de bouw en
blijft eigenaar van het project voor een vooraf bepaalde periode. In deze periode moet de private partij
haar investeringen terugverdienen voordat het project overgedragen wordt aan een publieke partij. De
private partij moet dus een aanzienlijke investering
doen in het project waar een veelal een relatief lange
periode van beheer tegenover staat (meestal tussen
25 en 40 jaar). De termen BOT en BOOT worden vaak
door elkaar gebruikt, maar komen in de praktijk vaak
op hetzelfde neer: een private partij is verantwoordelijk voor het design en de constructie van het project,
ten slotte kan hij zijn investeringen terugverdienen
tijdens de periode van beheer en vervolgens wordt
het project overhandigd aan een partij uit de publieke
sector.
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nog in het beginstadium. In de meeste landen is echter wel sprake van een competitieve en ontwikkelde
private sector en zal enige vorm van privatisering volgens Galenson (1993) vrijwel altijd voordelen opleveren (Galenson, 1993, p.4).
Ten tweede moet er een redelijke vorm van concurrentie zijn tussen partijen binnen de private sector. In
landen waar de private sector bestaat uit een klein
aantal monopolies, is het maar zeer de vraag of de
participatie van private partijen veel voordelen op zal
leveren. De keuze voor private participatie zal grotendeels afhangen van de markt en de concurrentie die
hierbinnen plaatsvindt. Privatisering hoeft niet altijd
de oplossing te zijn, maar bijvoorbeeld decentralisatie naar lagere overheidsniveaus kan ook een optie
zijn als de private sector weinig competitief is.
Tot slot hangt de keuze van een vorm van private
participatie af van de lokale omstandigheden van het
netwerk en het land zelf. In een land waar het vrachtvervoer per spoor grotendeels leunt op één door de
private sector geproduceerd product, kan privatisering een zeer gewenste ontwikkeling zijn. In landen
waar meer een mix van personen- en vrachtvervoer
plaatsvindt of waar het politieke klimaat privatisering
verbiedt, is ‘concessioning’ wellicht de beste optie. Zo
kan binnen sommige activiteiten private participatie
plaatsvinden, terwijl andere activiteiten in publieke
handen blijven (Galenson, 1993, p.5).

•

Privatisering
Tot slot is er de mogelijkheid van complete privatisering van de spoorwegen, waarbij private partijen
veelal geheel eigenaar worden van het spoornetwerk.
Voorbeelden zijn te vinden in Canada en de Verenigde Staten waar het vrachtvervoer volledig geprivatiseerd is en in Engeland waar een privatisering van het
personenvervoer heeft plaatsgevonden (TERA, 2005;
Galenson, 2003).
2.7.2 de juiste strategie
Er zijn dus vele mogelijkheden om de private participatie binnen de spoorwegen te bevorderen. De gekozen strategie hangt in hoge mate af van de lokale
omstandigheden. Ten eerste moet er een effectieve
private sector aanwezig zijn. In enkele socialistische
landen bevindt de opkomst van de private sector zich
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2.8 Conclusie
In dit hoofdstuk is begonnen met de vele dimensies
die het begrip railinfrastructuur met zich meebrengt.
In deze scriptie wordt railinfrastructuur niet alleen gezien als de fysiek zichtbare infrastructuur in de vorm
van rails, maar worden tevens de vervoermiddelen
en het grondgebruik onder de term railinfrastructuur
geschaard. Daarnaast zijn ook sociale elementen als
passagiersstromen een belangrijk onderdeel; technologie en samenleving moeten immers gezamenlijk
beschouwd worden. Het blijkt dat in de praktijk veel
verschillende vormen van railinfrastructuur door elkaar heen lopen in de diverse concepten die gebruikt
worden, zoals tram, metro, light-rail en mass rapid
transit.
Doordat railinfrastructuur een fysiek vastgelegd en
veelal duidelijk zichtbaar element is in het landschap,
zijn er vele theorieën over de relatie tussen infrastructurele en stedelijke ontwikkelingen; niet voor
niets sluiten de verschillende vormen van transportinfrastructuur en de vele stedelijke concepten vaak
op elkaar aan. Deze relatie is wederzijds: infrastructuur heeft invloed op de ruimtelijke vorm, maar de
ruimtelijke vorm kan ook de loop van infrastructuurnetwerken beïnvloeden. Deze wederzijdse relatie is
ook terug te zijn in de verbinding tussen techniek en
samenleving. Het zijn namelijk niet alleen technologische ontwikkelingen, zoals de introductie van de
trein en de auto, die hun stempel hebben gedrukt op
stedelijke ontwikkeling. Technologie moet altijd in samenhang worden gezien met de maatschappij en de
sociale factoren binnen deze maatschappij die mede
bepalend zijn voor de introductie en het succes van
technologische innovaties. De ontwikkeling van technologieën moet breder worden gezien binnen een
sociale, economische, wetenschappelijke, politieke
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en culturele context, waardoor de uitkomst van technologische ontwikkeling verschilt in plaats en tijd.
De verschillende stedelijke (utopische) modellen laten zien dat ontwikkelingen in infrastructuur een
grote invloed hebben op het denken over de ruimtelijke vorm van steden. Vaak afhankelijk van het centraal gestelde type transportinfrastructuur, laten de
modellen een grote verscheidenheid aan ruimtelijke
structuur zien; van de lineaire stad van Soriya y Mata
tot de rastervormige Ville Contemporaine van Le Corbusier; van het compacte stad model van Dantzig &
Saaty tot de gedecentraliseerde stad van Wright.
Een verbinding tussen infrastructuur en ruimtelijke
structuur wordt bij railinfrastructuur gelegd door
het station. Het stationsgebied vormt een onmisbare
schakel binnen de railinfrastructuur en kan vele verschillende functies vervullen. Het concept van Transit
Oriented Development (TOD) laat zien dat infrastructurele ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed
steeds meer met elkaar verbonden raken. TOD wordt
vaak gebruikt om het gebruik van openbaar vervoer
aan te moedigen en tevens om infrastructuurprojecten financieel aantrekkelijk te maken.
Graham & Marvin hebben een zeer specifieke kijk
op de relatie tussen infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Volgens hen staat het moderne publiek
georganiseerde infrastructuurideaal op de tocht en
dreigen infrastructuurnetwerken en steden te versplintering door de toegenomen private participatie
binnen het veld van de infrastructuur. Mede door de
winstgerichtheid van private partijen ontstaan bypasses waarbij alleen de valued places in een stad verbonden worden. Dit leidt niet alleen tot disconnecties van locaties, maar ook tot uitsluiting van sociale

groepen waarvoor het gefragmenteerde infrastructuurnetwerk ontoegankelijk wordt. Graham & Marvin laten zien dat niet in elk gebied de ontwikkeling
van geïntegreerd infrastructuurideaal naar gefragmenteerd netwerk zich op eenzelfde manier heeft
afgespeeld. De uitdaging voor dit onderzoek is om te
onderzoeken of de veronderstellingen waar Graham
& Marvin vanuit gaan zichtbaar is in Mumbai in de
vorm van fysiek-ruimtelijke versplintering. Als we van
het gedachtegoed van Graham & Marvin uit moeten
gaan, vindt er een strijd plaats tussen de elite en de
underprivileged, waarbij de belangen van de elite zich
ruimtelijk uiten in selectieve infrastructuurnetwerken
die enkel de valued places in een stad met elkaar verbinden. Privatisering van infrastructuurnetwerken
zou volgens de auteurs dan ook een slechte ontwikkeling zijn. Met de participatie van private actoren bij
het Mumbai Metro Project is het de vraag of de angst
van Graham & Marvin ook in Mumbai werkelijkheid
wordt.
Aan de andere kant staat het publiek georganiseerde
infrastructuurideaal. Infrastructuurnetwerken zouden het beste beheerd kunnen worden door publieke
partijen om het gewenste geïntegreerde netwerk
mogelijk te maken. In dit perspectief is het railnetwerk van Mumbai, dat al sinds de onafhankelijkheid
in 1947 in handen is van de Nationale overheid, een
interessante case om te onderzoeken of er sprake is
geweest van het ideaalbeeld van infrastructuur. Graham & Marvin besteden hierbij kort aandacht aan
de bijzondere positie die voormalige koloniën in het
verhaal van het infrastructuurideaal innemen. De
kanttekeningen van Graham & Marvin maken het alleen nog maar interessanter om de ontwikkeling van
railinfrastructuur in Mumbai te onderzoeken; de stad
waar lange tijd de Britse kolonialisten aan de macht

zijn geweest.
In paragraaf 2.1 werd dit hoofdstuk neergezet als een
zoektocht naar een geschikt theoretisch kader voor
onderzoek naar de ruimtelijke vorm en de ralinfrastructuur van Mumbai. Dit hoofdstuk heeft laten zien
dat er aan theorieën geen gebrek is. Waar de theorieën echter in tekort schieten, is het bieden van een
geschikt empirisch onderzoekskader die de vraag kan
beantwoorden wie of wat er achter de relatie tussen
ruimtelijke vorm en infrastructuur zit. Of meer concreet: wie of wat er achter het proces van de versplintering van steden zit. De behandelde theorieën constateren, maar een verklaring blijft achterwege.
Graham & Marvin doen wel een poging om de oorzaken en effecten van versplintering te doorgronden
en de rol die infrastructuurnetwerken hierbij spelen.
Het ‘probleem’ bij Graham & Marvin is echter dat een
wel heel eenzijdig perspectief wordt gegeven; het zijn
de elites die verantwoordelijk zijn voor een versplintering van de stad met de underprivileged als slachtoffers die gepasseerd worden door de selectieve infrastructuurnetwerken. De belangen van de elite en
de privatisering van infrastructuurnetwerken worden
gezien als drijvende en bedrijgende krachten als eerste stappen naar een fysiek-ruimtelijk en sociaal versplinterde stad.
Er kan geconcludeerd worden dat de behandelde
theorieën in Hoofdstuk 2 niet voldoen aan de eisen
die aan dit type locatie-specifieke onderzoek gesteld
worden. Er is behoefte aan een minder eenzijdig en
meer pluralistisch en relationeel perspectief. Hoofdstuk 3 gaat verder met deze de zoektocht naar dit
theoretisch-methodologisch onderzoekskader.
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Gevraagd: ruimtelijke vorm vanuit een
pluralistisch-relationeel perspectief
3.1 Inleiding
Ruimte en ruimtelijke vorm zijn veelgebruikte begrippen die in de loop van de tijd een boeiende ontwikkeling hebben ondergaan. Wetenschappers uit
meerdere wetenschapsdisciplines hebben hun licht
laten schijnen op ruimtelijke vorm en de concepten
die daar nauw mee in verband staan. De concepten
en begrippen die in de literatuur terugkomen zijn
moeilijk te definiëren. Bourne (1982) geeft aan dat er
“an immense diversity and frustrating inconsistency”
bestaat in het gebruik van begrippen als ruimtelijke
vorm en stedelijke structuur (Bourne, 1982, p.29). Dit
komt met name doordat er zowel ruimtelijke als sociale aspecten in opgesloten zitten (Wu, 1995, p.16).
Vanwege de grote verscheidenheid in de definities
van ruimtelijke vorm en de vele perspectieven die tot
stand zijn gekomen, zal dit hoofdstuk de lezer als een
gids leiden langs de veranderingen die het concept
ruimtelijke vorm heeft ondergaan. Dit hoofdstuk is
echter niet alleen een overzicht, maar kiest ook positie en daarmee een invalshoek voor het kijken naar
ruimtelijke vorm van steden.
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is:
Welke opvattingen zijn er over ruimte en ruimtelijke
vorm van steden en hoe kunnen deze opvattingen
in een pluralistisch-relationeel kader worden geïntegreerd?
Paragraaf 3.2 staat in het teken van de conceptualisatie van ruimte. De historische ontwikkeling vormt
de rode draad in deze paragraaf; er wordt aandacht
besteed aan de diverse opvattingen van ruimte, waarbij niet alleen de diversiteit binnen deze opvattingen
aan bod komt, maar ook het gebruik van het concept
ruimte in de drie grote wetenschapsvelden van de
economie, sociologie en natuurlijk de geografie. In
paragraaf 3.2 wordt tevens gekozen hoe het begrip
ruimte in deze scriptie wordt gezien; de absolute dimensie van ruimte wordt losgelaten en vervangen
door relationele ruimte.
Paragraaf 3.3 gaat over een specifiek concept binnen
ruimte: ruimtelijke vorm. Aan de hand van diverse
stromingen wordt nader gekeken naar ruimtelijke
vorm. De relatie tussen ruimtelijke vorm en de vorm
van de stad komt in paragraaf 3.4 aan bod. Daarnaast
wordt als opmaat naar Hoofdstuk 4 alvast ingegaan
op de mogelijke operationalisatie van ruimtelijke
vorm, zoals door Bourne (1982) omschreven.
De operationalisatie van Bourne en de behandelde
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modellen over ruimtelijke vorm uit paragraaf 3.3 en
3.4 gaan grotendeels uit van absolute ruimte en dienen voornamelijk als kader om de ruimtelijke vorm
te kunnen beschrijven. In deze scriptie wordt echter
gekozen om ruimtelijke vorm niet alleen te beschrijven, maar ook te verklaren en wel op een pluralistisch-relationele manier. In paragraaf 3.5 wordt de
Actor-Netwerk Theorie (ANT) geïntroduceerd als
theoretisch-methodologisch perspectief van waaruit
de versplintering van Mumbai bekeken wordt. De paragraaf richt zich op de invloed van actoren, instituties en objecten bij de totstandkoming en verklaring
van ruimtelijke vorm. Net als dat er door de tijd heen
veel discussie heeft plaatsgevonden over wat ruimte
en ruimtelijke vorm is, heeft de vraag op welke manier actoren, instituties en objecten een rol spelen bij
ruimtelijke vorm heel wat stof op doen waaien. De
Actor-Netwerk Theorie is als het ware de verbindende schakel tussen actoren, instituties en objecten. De
zoektocht die in Hoofdstuk 2 gestart werd naar een
empirisch onderzoekskader eindigt bij paragraaf 3.6.
In deze paragraaf wordt de vertaalslag gemaakt naar
de verbinding tussen ANT en de concepten ruimtelijke
vorm en versplintering. Aan het eind van het hoofdstuk is het dan toch zover: het gezochte pluralistischrelationele kader voor onderzoek naar de ruimtelijke
vorm van Mumbai is gevonden.
3.2 Ruimte
Het begrip ruimte is een breed begrip. Mede daardoor zijn er vele verschillende opvattingen over ruimte. Vaak wordt ruimte gezien als een tastbaar concept
met zichtbare, fysieke objecten. Ruimte kan gezien
worden als een containerbegrip met een zeer veelzijdige inhoud. Niet alleen deze inhoud geeft verschillende dimensies aan de ruimte, maar ook de manier
waarop naar de ruimte gekeken wordt.
In paragraaf 3.2.1 staat het absolute ruimtebegrip
centraal. Volgens deze benadering is ruimte zelf een
container waarin sociale processen zich afspelen.
Deze objectieve en uniforme kijk op ruimte kreeg veel
kritiek verduren. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuwe
benadering, die in paragraaf 3.2.2 aan de orde komt.
De overgang van een absolute naar een relationele
ruimte heeft veel te maken met een overgang van
het structuralisme naar het post-structuralisme. Deze
stromingen worden in paragraaf 3.2.3 behandeld. In
de laatste paragraaf wordt beschreven wat de rol en
betekenis van ruimte is in de wetenschapsdisciplines
van de economie, sociologie en geografie. Hoe gaan
deze wetenschappen om met ruimte?
3.2.1 Absolute ruimte
Steden en plaatsen worden door planners nog vaak
gezien als “single, integrated, unitary, material
objects”(Graham & Healey, 1999, p.624). Steden wa-

												

ren plaatsen met een fysiek- geïntegreerde structuur
als een oppervlakte waarop economische en sociale
activiteiten zich afspeelden. De taak van de planner
was om deze structuur te besturen en om sociale,
economische en ecologische problemen op te lossen.
Ruimte, afstand en steden werden gezien als bepalende factoren die de sociale en economische wereld
vormden. De ruimte als container waarin sociale praktijken plaatsvinden, is een absolute kijk op de ruimte.
In deze opvatting kan de objectieve, meetbare (Euclidische) geometrie van ruimte geobserveerd worden
en bij wijze van spreken op papier getekend worden.
Ruimte is de lege arena waarin de ruimtelijke relaties
en ruimtelijke processen die de stad vormen worden
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ralisme (zie paragraaf 3.2.3) hadden een aanzienlijke
invloed op een heroverweging van stedelijkheid en
de relaties tussen ruimte, sociale processen en planning. Steden worden nu over het algemeen gezien
als diverse en heterogene of zelfs gefragmenteerde
en versplinterde plaatsen. Hoewel er gestreefd wordt
naar een niet-euclidische opvatting over ruimte, blijft
de Euclidische manier van denken over steden impliciet dominant in vele gebieden van planningtheorie
en praktijk. Steden worden veelal beschreven als
‘single, unbiased representations of places’ waarmee
maar enkele aspecten worden belicht en vele worden
genegeerd (Graham & Healey, 1999, p.625).

Figuur 3.1: The Architect’s Dream van Thomas Cole. Het ideaalbeeld van ruimte?

Bron: Britannica, 2009

vastgesteld. Steden zijn binnen deze opvatting ruimtelijke objecten, begrensd, ingesloten en gescheiden
van het platteland door afstand en reistijd (Graham &
Healey, 1999, p.626).
De functionalistische planning sloot goed aan op dit
absolute ruimtebegrip. De planninginstrumenten
reflecteerden de Euclidische opvatting van ruimte;
masterplannen en ontwikkelingsplannen waren traditioneel tweedimensionaal en bedoeld om een
eenzijdige, objectieve representatie van ruimte te
geven. De stad werd gezien als een lappendeken van
aangrenzende percelen, liggend in een begrensde Euclidische vlakte en verbonden door infrastructuurnetwerken (Graham & Healey, 1999, p.626).
Deze zeer modernistische opvatting uit de jaren ‘60
van de 20e eeuw hield geen stand. Onder andere het
post-modernisme, post-Fordisme en het post-structu-

3.2.2 Naar een relationele opvatting van ruimte
De absolute opvatting van ruimte is de laatste decennia aan veel kritiek onderhevig. Van een absolute opvatting komt een relatieve opvatting van ruimte naar
voren, waarbij de nadruk ligt op de verschillende
betekenis van een plaats. Dit idee is te vergelijken
met het begrip symbolische ruimte, waarbij de verschillende percepties van ruimte centraal staan (Kadertekst 3.1). Deze symbolische en relatieve kijk op
ruimte komt mooi naar voren in een lied van Living
Colour: “I call this place my home, you call this place
a slum” (Actionext, 2008). De betekenis van ruimte is
voor iedereen anders: ruimte is relatief.
Een concept dat nauw in verband staat met relatieve
ruimte is relationele ruimte. Ook bij relationele ruimte zijn er meerdere betekenissen van ruimte, maar
wordt specifiek de relatie gelegd tussen sociale en
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ruimtelijke processen. Het idee van relationele ruimte verwerpt de veronderstelling van absolute ruimte
waarin ruimte en samenleving gescheiden zijn. De relatie tussen ruimte en sociale processen is tweezijdig:
ruimte beïnvloedt niet alleen de samenleving, de samenleving beïnvloedt ook de ruimte. Zowel relatieve
en relationele ruimte zijn kritieken op de absolute
opvatting van ruimte.
Graham & Healey (1999) bekritiseren de object-

moet worden met de verschillende tijd-ruimte karakteristieken van individuen; het ruimtelijk bereik van
mensen verschilt immers in grote mate. Ten derde
moeten plaatsen gezien worden als ‘multiple layers of
relational assets and resources, which generate a distinctive power geometry of places’. Dit geeft aan dat
er verschillende opvattingen en ervaringen zijn van
tijd en ruimte. De ene ervaring kan de andere onderdrukken. Er bestaat dus geen neutrale of waardevrije

Kadertekst 3.1: dimensies van ruimte
Asbeek-Brusse et al. (2002) onderscheiden drie ‘soorten’ ruimten.
Ten eerste is er de fysieke ruimte. Dit zijn de objecten die zich binnen de absolute ruimte bevinden. De fysieke
ruimte is als het ware de concrete inrichting en verschijningsvorm van ruimte met objecten als gebouwen, wegen,
rivieren etc. Hoe de fysieke ruimte eruit ziet is afhankelijk van de maatschappij, waar een constante strijd gaande
is tussen verschillende groepen met verschillende eisen en belangen.
De tweede vorm van ruimte is de sociale ruimte. Hiermee worden de sociale processen aangegeven die binnen
de fysieke ruimte plaatsvinden en de ruimtelijke kenmerken van deze sociale processen. Sociale processen hebben namelijk ruimtelijke kenmerken, zoals het woon-werkverkeer en het vakantiegedrag. Er bestaat een relatie
tussen de ruimtelijke kenmerken van sociale processen en de ruimtelijke inrichting, en dus een relatie tussen
fysieke en sociale ruimte.
Tot slot is er de perceptie van ruimte die onder de term symbolische ruimte valt. Ruimte heeft voor iedereen een
verschillende betekenis en is dan ook een belangrijk discussiepunt. De discussie over symbolische ruimte is mede
van invloed op de inrichting van de fysieke ruimte.
georiënteerde en Euclidische opvatting van de planningtheorie en -praktijk en hun vasthoudendheid
aan het idee van tijd en ruimte als container. Uiteindelijk pleiten zijn voor een “relational understanding
of time, space and cities”(Graham & Healey, 1999,
p.623). Sayer (1984) en Urry (1981) hebben eveneens
een andere kijk op de ruimte dan als een container
waar sociale processen zich afspelen. Sayer en Urry
zien ruimte als “the expression of contingent conditions” (in: Wu, 1995, p.32). Ruimte kan niet gescheiden
worden van sociale relaties. Mede door processen als
globalisering worden de relaties tussen ruimten zeer
complex. Planners hebben dan ook moeite om grip
te krijgen op de complexe dynamiek van de huidige
ruimte. Dit komt voort uit het feit dat in de planningtheorie en -praktijk tot nu toe nog weinig aandacht
is voor de manier waarop sociaal-ruimtelijke relaties
moeten worden opgevat.
Graham & Healey pleiten dus voor een relationele
opvatting van ruimte binnen de planningtheorie en
-praktijk. Zij geven hiervoor vier hoofdredenen (zie:
Graham & Healey, 1999, p.642). Ten eerste moet
planning veel meer gaan over relaties en processen
dan over objecten en vormen. Generalisaties over
stedelijke vorm moeten vervangen worden door ‘polyvalent, pluralistic and culturally-sensitive appreciation of the relation between social processes and
urban form’. Ten tweede moet de planningpraktijk
de veelheid aan betekenissen van tijd en ruimte benadrukken. Dit betekent dat er rekening gehouden

74

opvatting van tijd en ruimte. Tot slot moet er aandacht
worden besteed aan hoe de relaties binnen en tussen
de verschillende opvattingen van plaatsen tot stand
komen door communicatie en interpretatie. Dit leidt
ertoe dat de planningpraktijk vaardigheden moet
ontwikkelen in ‘conflict mediation’ en het creëren van
consensus achter de verschillende opvattingen. Er zal
dus relationeel gedacht moeten worden over de stad,
waarbij rekening moet worden gehouden met de vele
verschillende opvattingen over tijd en ruimte en de
relatie tussen ruimte en samenleving.
3.2.3 relationele ruimte in het post-structuralisme
De theorie die bij de relationele opvatting van ruimte
past en veel kenmerken van de geografie heeft veranderd, is het post-structuralisme. Onder andere Murdoch (2006) beschrijft de ruimte als een ‘relational
space’, en benadrukt dus de relatie tussen ruimtelijke
en sociale processen.
Binnen zowel de geografie als het post-structuralisme is aandacht voor de interactie tussen natuur en
maatschappij en de (ruimtelijke) gevolgen van deze
interactie. Binnen de geografie is echter wel een
scheiding tussen aan de ene kant de sociale geografie, de wetenschap die zich richt op sociale relaties
en aan de andere kant de fysische geografie, de wetenschap die zich richt op natuurlijke relaties. Het gat
tussen beiden is nooit helemaal gedicht (Murdoch,
2006, p.2,3). Murdoch constateert dat het post-structuralisme kansen biedt om de relationele benadering

												

van de ruimte verder te ontwikkelen. De heterogene
relaties staan centraal met een mix van natuurlijke,
sociale, menselijke en niet-menselijke relaties. Het
post-structuralisme heeft dan ook grote invloed gehad op de geografie: niet alleen wat er binnen de
geografie bestudeerd werd, maar ook hoe dit bestudeerd moest worden. In het spoor van het poststructuralisme gingen geografen een bredere variatie
aan sociaal-ruimtelijke verschijnselen onderzoeken
dan voorheen het geval was. Dit werd gedaan met innovatieve onderzoeksmethoden, veelal door gebruik
te maken van kwalitatieve methoden. Er wordt dan
wel algemeen erkend dat het post-structuralisme de
geografie veranderd heeft, maar er is geen consensus
over de voordelen die deze verandering teweeg heeft
gebracht (Murdoch, 2006, p.1, 2).
De voorloper van het post-structuralisme was het
structuralisme dat ontstond aan het begin van de
20e eeuw. De kern van deze stroming is dat er geen
noodzakelijke relatie bestaat tussen taal en objecten;
er hoeft geen relatie te zijn tussen het woord ‘hond’
en het object dat wordt gezien als ‘hond’ (Murdoch,
2006, p.4). Zoals de naam al aangeeft gaat het structuralisme uit dat, veelal niet direct zichtbare, structuren ten grondslag liggen aan het sociale leven. Op het
eerste gezicht is het sociale leven dan wel chaotisch
en onvoorspelbaar, maar daaronder liggen mechanismen. Deze mechanismen, door Murdoch ‘generative
mechanisms’ genoemd, zijn geordend en volgen een
bepaald patroon. De ‘diepte’ van deze mechanismen
verklaart dus de processen die zich aan de ‘oppervlakte’ afspelen (Murdoch, 2006, p.6). Het structuralisme gaat (evenals het Marxisme) uit van ruimte
die in hoge mate gestructureerd is: “The geography
produced by structuralism is a geography of well-ordered, topographical spaces” (Murdoch, 2006, p.12).
Deze ‘Topographical spaces’ representeren als het
ware een absolute ruimte.
Het post-structuralisme brak gedeeltelijk met deze
inzichten; culturen en samenlevingen werden niet
langer gezien als gesloten systemen met onderliggende gestructureerde mechanismen, maar volgens
het post-structuralisme waren deze systemen open
en dynamisch. Voor het begrijpen van het concept
ruimte vindt het post-structuralisme het zoeken naar
structuren onder de ‘oppervlakte’ misplaatst. Volgelingen van deze stroming zien het gedrag aan de
‘oppervlakte’ ontstaan door relaties die ook aan deze
‘oppervlakte’ gevonden moeten worden (Murdoch,
2006, p.12). Met de overgang van het structuralisme
naar het post-structuralisme ontstond een overgang
van een absolute naar een relationele ruimte. Ruimte
is volgens het post-structuralisme het product van
onderlinge verbanden in verschillende ruimtelijke
schaalniveaus. Ruimte wordt gevormd als een proces
en is daarom nooit af: ‘there are always loose ends in
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space’ (Massey, 1998, p.37 in: Murdoch, 2006, p.21).
Ruimte is niet alleen een plek voor entities and processes, maar deze entities and processes maken juist
de ruimte. Bovendien verenigen deze entities and
processes zich in relaties. Ruimte wordt dus gemaakt
door relaties en is mede daarom relationeel (Murdoch, 2006, p.21).
3.2.4 Ruimte in de diverse wetenschapsdisciplines
Er zijn zeer veel verschillende benaderingswijzen
van ruimte en hoe deze tot uiting zijn gekomen in de
roerige geschiedenis van de ruimte in diverse wetenschapsvelden van de economie, sociologie en geografie. Als eerste wordt de rol van ruimte binnen de
invloedrijke wetenschap van de economie centraal
gesteld. Daarnaast is het tevens van belang om te begrijpen hoe het begrip ‘ruimte’ zich ontwikkeld heeft
binnen zowel de sociologie als de geografie, omdat
de relationele opvatting van ruimte immers een verbinding legt tussen sociale en ruimtelijke processen.
Ruimte binnen de economie
In de economie speelt ruimte een zeer belangrijke
rol. Het opvallende is echter dat het begrip ruimte
lange tijd niet expliciet terug te zien was binnen het
wetenschapsveld. De economie hield, en houdt, zich
eigenlijk voornamelijk bezig met analyses op het
schaalniveau van de nationale staat. De factor ‘tijd’
in de economische wetenschappen is al dermate gecompliceerd dat het meenemen van de verscheidenheid van het begrip ‘ruimte’ wel tot zeer complexe
vraagstukken leidt. De vraag dringt zich echter steeds
meer op of ruimte toch niet een belangrijkere rol
moet spelen in een tijd dat economen steeds meer
geconfronteerd worden met het belang van de locatie waar transacties plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld
aan de clustering van bedrijven in de vorm van financiële centra (zie Sassen, 2001), Sillicon Valley in
de Verenigde Staten of de verhuizing van het hoofdkantoor van Philips van Eindhoven naar Amsterdam.
Het belang van plaats is dus wel degelijk van invloed.
Mede daarom is er binnen de economische wetenschap een soort herontdekking van de ruimte waar te
nemen (Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.31).
Het begrip ‘ruimte’ is jarenlang een ondergeschoven
kindje geweest, met name in de Angelsaksische traditie. Het waren de ‘buitenlanders’ zoals Von Thünen,
Weber, Christaller en Lösch die de grondleggers van
het ruimtelijk economisch denken waren. Deze ruimtelijke tak van de economie is nog steeds niet geheel
in de mainstream economie opgenomen (LSE, 2008;
Asbeek-Brusse, et al., 2002, p. 33).
De geografie heeft lange tijd vrijwel geen rol gespeeld
in de economie. De macro-economische gedachte
(o.a. van John Maynard Keynes) was dominant, waar-
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bij eigenlijk tot ver in de jaren ‘70 geen rekening werd
gehouden met het niveau van bedrijven of huishoudens. Eind jaren ‘70 kwam er een flinke deuk in het
macro-economisch denken, mede onder invloed van
Milton Friedman. Het centrale begrip van de ‘markt’
begon langzaam aan belang in te leveren: “Tegenover
het belang van de markt wint steeds meer de gedachte dat juist organisatievormen buiten de markt (gezin, bedrijf, overheid) van belang zijn om de economie
te begrijpen” (Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.34). Het
concept plaats en ruimte mag dan een toegenomen
belang hebben gekregen in de economische wetenschap, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeert dat ruimte nog niet is
ingeburgerd in de economie (Asbeek-Brusse, et al.,
2002, p.58).
Ruimte binnen de sociologie
De sociologie is na de economie de tweede grote wetenschap waar het denken over ruimte een interessante ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er heeft zich
ook een soortgelijke ontwikkeling afgespeeld; net
als in de economie kreeg het concept ruimte vóór
de jaren ‘70 in de sociologie weinig aandacht. Sociale processen zouden zich hoofdzakelijk afspelen op
nationaal schaalniveau. Vanaf de jaren ‘70/’80 kwam
ruimte bij de sociologie steeds meer in beeld (AsbeekBrusse, et al., 2002, p.65).
Klassieke en moderne sociologie
De sociologie is onder te verdelen in de klassieke en
moderne sociologie. De klassieke sociologie kwam tot
stand onder meer als reactie op de sterke groei van
steden en de trek van bewoners van het platteland
naar de stad. De sociologen als Marx, Weber, Durkheim en Simmel, besteedden dan ook veel aandacht
aan de stad en verstedelijking. Ruimtelijke theorie
wordt hier wel in meegenomen, maar is niet de enige
verklaring voor het proces van verstedelijking; analyses van sociale veranderingen vormen de belangrijkste input van de verklaringen binnen de sociologie.
Binnen de klassieke sociologie is de ruimte geen relevante categorie, maar er ontstaat (met name door
het werk van Simmel) wel aandacht voor de invloed
van ruimtelijke vorm op sociale relaties (Asbeek-Brusse et al., 2002, p.66).
De moderne sociologie heeft een functionalistische
invalshoek, waarin de samenleving als een functioneel systeem wordt beschouwd. Grondleggers van
deze traditie als Parsons en Merton gaven ook ruimtelijke aspecten de ruimte bij het benadrukken van
de complexiteit van het systeem. De overheid kreeg
een leidende rol toebedeeld als stuurman van de samenleving.
Er was een strakke scheiding tussen de verschillende
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sociologische disciplines waardoor het ‘sociale’ gescheiden was van het ‘ruimtelijke’, het ‘politieke’ en
het ‘economische’. “Zoals de economie wetmatigheden zocht aan de hand van economische variabelen
en de geografie ruimtelijke structuren verklaarde uit
ruimtelijke processen, zo bekeek de moderne sociologie sociale wetmatigheden aan de hand van sociale
variabelen” (Gregory & Urry 1985, p.2; in: AsbeekBrusse et al., 2002, p.67). Ruimte was voor de sociologie slechts een toneel waarop sociale processen
zich afspeelden en sluit daarmee aan op de absolute
opvatting van ruimte.
Toch was het niet zo dat ruimte helemaal geen rol
speelden binnen de moderne sociologie. Grondleggers van de moderne sociologie als wetenschap (Parsons, Merton) besteedden wel degelijk aandacht aan
de invloed van ruimte op en de ruimtelijke neerslag
van sociale processen. In de mainstream van de moderne sociologie verdween deze aandacht echter
compleet onder de oppervlakte.
De moderne sociologie splitste in vele subdisciplines
waaronder de rurale en urbane sociologie. Binnen
deze disciplines kwam steeds meer aandacht voor de
ruimte. Er werd geprobeerd sociale structuren werden verklaard uit ruimtelijke structuren. De ruimtelijke factor werd zelfs dominant, wat tot grote kritieken
en uiteindelijke de conclusie leidde dat ruimtelijke
structuren ontoereikend zijn om sociale structuren te
verklaren. In de jaren ‘80 kwam het debat op gang
waardoor ruimte niet alleen meer gezien werd “als
toneel waar sociale processen zich afspelen, maar als
product van sociale verhoudingen en tegelijk als middel waarlangs deze verhoudingen worden ge(re)produceerd (Gregory & Urry 1985, p.3 in: Asbeek-Brusse,
et al., 2002, p.70).
Er ontstond de overtuiging dat ruimtelijke en sociale
veranderingen met elkaar samenhangen. Dit is onder
meer te zien in het werk van de sociologen Giddens,
Urry, Castells en Sassen. De eerste drie wetenschappers leveren kritiek op de het absolute beeld van
ruimte. Deze absolute ruimte (hiervoor omschreven
als het toneel waarop sociale processen zich afspelen) was de grondslag van de moderne sociologie.
Giddens, Urry en Castells omschrijven ruimte daarentegen als een concept dat geproduceerd wordt
in sociale praktijken en de uitdrukking is van sociale
relaties en tegelijkertijd deze relaties structureert
(Castells, 1996; Giddens, 1976; Asbeek-Brusse, et al.,
2002, p.89).
In de jaren ‘90 werd de aandacht voor ruimte aangevuld met de representatie van ruimte (symbolische
ruimte). In deze representatie van ruimte komen sociale relaties naar voren, wat betekent dat er niet één
objectieve ruimte als toneel is, maar dat er diverse
ruimten zijn met elk hun eigen praktijken.
Deze opvattingen hebben er toe geleid dat ruimte

												

een belangrijke rol speelt in de sociologie. Maar deze
relatie moet ook omgekeerd gelden: de ruimtelijke
analyse moet rekening houden met het vermogen
van sociale processen om ruimte te structureren. Er
bestaat dus een wisselwerking tussen ruimtelijke en
sociale structuren (Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.90).
Ruimte binnen de geografie
Het begrip ruimte heeft in de geografie altijd centraal
gestaan. Geografie is eigenlijk de wetenschap van en
over de ruimte. Lange tijd werd de ruimte zelfs gezien als hét terrein van de geograaf waar andere wetenschappen weinig mee te maken hadden. Ruimte
hoorde bij de geograaf, zoals tijd bij de historicus en
economie bij de econoom. Ruimte werd gezien als
een absoluut verschijnsel, een container waarin sociale processen plaatsvinden. Sociale processen staan
hier los en onafhankelijk van en kunnen dus ook apart
bestudeerd worden.
Net als de sociologie is de geografie ook in de delen
in een klassieke en moderne tak. Dankzij de opvatting
van ruimte als absoluut begrip ontwikkelde de klassieke geografie zich los van de andere wetenschapsdisciplines. De geografie richtte zich voornamelijk op
ruimtelijke vorm en niet op functies en processen.
Zoals in de voorgaande paragrafen naar voren is gekomen, kwam er vanuit de economie en sociologie
een nieuwe aandacht voor de ruimtelijke dimensie
van de betreffende wetenschap. Hierdoor is de belangstelling in de geografie en de ruimte toegenomen
(Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.99).
Klassieke geografie
Natuur, cultuur, land, landschap en regio werden aan
het begin van de geografie als wetenschapsbeoefening gezien als ‘de ordende principes van de ruimte’
(Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.104). De relatie tussen mens en natuur was een steeds terugkerend
thema. De centrale vraag hierbij was of het gedrag
van de mens voornamelijk worden bepaald door de
fysieke omgeving, of dat deze relatie juist andersom
werkt. Veel klassieke Duitse geografen benadrukten
de invloed van de omgeving op het menselijk handelen. Daartegenover stond de cultuurgeografie, die
de mens als schepende kracht een hoofdrol toebedeelde.
Het kenmerk van de klassieke geografie was de locatietheorie als verklaring van het ruimtelijk spreidingspatroon van economische activiteiten. Een van
de meest bekende is de centrale plaatsentheorie
van Walter Christaller. In deze theorie wordt ruimte
gezien als een isotrope, oneindige vlakte (Agarwal,
2005). Een andere theorie die tot de klassieke geografie behoort, is de industriële locatietheorie van
Alfred Weber. Deze theorie diende als verklaringsmodel voor de vestigingsplaats van industrieën. Weber
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benadrukte het belang van het minimaliseren van
transportkosten (Oosterhaven & Rietveld, 2003).
In de klassieke geografie werd de ruimte dus gezien
als een isomorfe, objectieve ruimte die gemeten en
gemodelleerd kon worden. Daarnaast was afstand de
verklarende factor voor een efficiënte spreiding van
bijvoorbeeld dienstverlening op elk ruimtelijk schaalniveau. Ook valt de domante rol van steden in de
klassieke geografie op; het zijn afgebakende gebieden
met een grote concentratie van inwoners en vormen
een afzetmarkt voor goederen en diensten als oriëntatiepunt van het achterland (Asbeek-Brusse, et al.,
2002, p.104).
Moderne Geografie
Vanaf de jaren ’60 vindt er een omslag plaats in de
klassieke geografie in Nederland. Voor deze periode
was stad en platteland nog strikt gescheiden; ruraal
en stedelijk georiënteerde geografie functioneerden
apart van elkaar en anti-stedelijke gevoelens op het
platteland voerden de boventoon. Echter vanaf de jaren ‘60 kwam er steeds meer aansluiting tussen de
steden en het omliggende land. De complexe relatie
tussen stad en omgeving kwam centraal te staan. De
‘human-ecology’ leverde inzichten die in de moderne
geografie gebruikt werden. R.E. Park bijvoorbeeld,
zag de stad als een gemeenschappelijk leefmilieu
waaraan groepen en individuen zich moesten aanpassen. Er vindt volgens Park een ‘struggle for life’
plaats, waarbij nieuwe bewoners andere gevestigde
groepen verdringen (Lake, 1983; Burgers, 2002; Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.106).
In de tweede helft van de jaren ‘60 werden de theorieën van Christaller en Burgess losgelaten en kwam
de relevantie van ‘tijd’ in beeld. Dit is het duidelijkst
terug te zien in de tijdgeografie van Hägerstrand. Hij
introduceerde ‘tijd’ als een gelijkwaardige dimensie
aan ‘ruimte’. Op deze manier hebben alle activiteiten dus zowel temporele als ruimtelijke kenmerken.
Daarbij dienen tijd en ruimte als verklaring voor activiteiten, waarbij de beperkingen (constraints) de mogelijkheid van activiteiten bepalen. Hägerstrand onderscheidt drie constraints die bepalend zijn voor de
gedragingen van mensen in tijd en ruimte: ‘capability
constraints’ (lichamelijke en instrumentele beperkingen), ‘coupling constraints’ (behoefte/noodzaak om
mensen te ontmoeten), ‘authority constraints’ (regels, wetten, normen) (Hägerstrand, 1970; Golledge
& Stinson, 1997; Schwanen, 2005; Wee & Dijst red.,
2002, p.45). Er zijn volgens deze theorie relatieve tijden afhankelijk van het individu, de samenleving en
de ruimte. Een nieuw transportmiddel bijvoorbeeld
kan leiden tot een divergentie van tijd en ruimte,
maar ook tot een divergentie van kosten en ruimte
als niet de afstand in tijd, maar in kosten bepalend
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is. De ‘constraint-benadering’ van Hägerstrand is een
zogenaamde non-behavioristische benadering. Hiertegenover staat de behavioristische benadering of
de ‘choice benadering’, waarbij individuele keuzes
centraal staan en waargenomen gedrag een gevolg is
van keuzes, motieven en attitudes van mensen (Dijst,
1995, pp. 43-45).
Tijd-ruimte paden, of actieruimten, zijn van belang
om mobiliteit en menselijk gedrag te kunnen verklaren. De tijd-ruimte geografie is een benadering van
gedragskeuzen vanuit geografisch perspectief als aanvulling op het psychologische en economische perspectief. De psychologische benadering legt de nadruk
op de individuele determinanten van verplaatsingsgedrag, terwijl binnen het economisch perspectief
voorkeuren en behoeften van consumenten centraal
staan, waarbij binnen de mobiliteit de nadruk ligt op
de instrumentele waarde van vervoerwijzen (Dijst et
al., 2002).
Bij het bestuderen van gedragskeuzen binnen de geografie wordt vaak gebruik gemaakt van zowel psychologische als economische concepten. De tijd-ruimte
geografie is echter de meest specifieke benadering
binnen de geografie om gedragskeuzen met betrekking tot verplaatsingsgedrag te bestuderen (Dijst et
al., 2002, p.44).
De invulling en betekenis van het begrip ruimte heeft
dus een ontwikkeling binnen de geografie doorgemaakt. Ruimte was lange tijd een container waarin
processen zich onafhankelijk afspeelden. Er waren
concrete vormen van ruimte, zoals steden of het
landschap die bestudeerd konden worden.
Voornamelijk maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat in de jaren ’60 dat de ruimte
als absoluut begrip geen stand hield. In deze periode
stelde de geografie zich ook meer open voor invloeden van andere wetenschapsdisciplines als de economie, sociologie en psychologie. De absolute ruimte
werd vervangen door relatieve abstracte ruimte. Dit
uitte zich in concepten zoals economische ruimte,
sociale ruimte, politieke ruimte, persoonlijke ruimte
en gedragsruimte. Toch blijft de combinatie van sociale processen en een ruimtelijke container een
lastig punt. Door processen van globalisering, lokalisering en herstructurering sinds de jaren ‘80 wordt
de ruimte steeds complexer. De zogenaamde hiërarchische ruimtelijke ‘containers’ van statensystemen,
staten, regio’s en streken zijn niet langer toereikend
om zowel sociale als ruimtelijke processen te begrijpen. De neomarxisten zoals Harvey en Scott zagen
dit probleem ook onder ogen en introduceerden een
nieuw concept van ruimte; volgens hen wordt ruimte
grotendeels gevormd door sociale relaties en materiële sociale praktijken. Ruimtelijke structuur had in

78

deze visie echter wel een zekere autonomie. Scott
ziet ruimte als een plek waarin het dagelijkse relatiepatroon van mensen en activiteiten zich ontvouwt
(Burgers, 2002).
Murdoch & Pratt (1993) bekritiseerden de opvatting
van Harvey en Scott: er werd op een te hoog ruimtelijk abstractieniveau geanalyseerd, waarbij de veel
complexere sociale relaties die in concrete ruimten
werden aangetroffen vrijwel over het hoofd werden
gezien. Daarnaast richtten Murdoch & Pratt zich enkel op stedelijkheid en verstedelijkingsprocessen.
Door deze kritieken heeft de rurale en regionale
geografie een impuls gekregen. Men ging bij deze
wetenschapsgebieden vanuit dat “ruimte geen uniforme, objectieve grootheid meer is waaroverheen
zich (mondiale) economische en politieke processen
afspelen” (Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.129). Ruimte
wordt gezien als verzameling van “sociale en culturele
constructies die door tijd- en contextgebonden menselijke handelingen en betekenissen wordt gevormd”
(Asbeek-Brusse, et al., 2002, p.129). Er worden dan
ook veel relatieve ruimtebegrippen gebruikt. Hierbij
wordt de symbolische en fysieke ruimte gezien als
product van sociale processen.
3.3 Ruimtelijke vorm
Een speciaal onderdeel van ruimte is ruimtelijke
vorm. Het concept ruimtelijke vorm wordt vooral gebruikt in combinatie met morfologie en de vorm van
steden (bijvoorbeeld figuur 3.2). Evenals de veelzijdigheid van ruimte, zijn er ook vele ideeën over ruimtelijke vorm. In deze paragraaf komt de diversiteit van
ruimtelijke vorm aan de orde, vooral in relatie tot de
stad. De eerste drie paragrafen behandelen verschillende stromingen met hun kijk op ruimtelijke vorm.
Paragraaf 3.3.1 gaat in op de klassieke economische
benadering van ruimtelijke vorm: Neo-classical economic land-use theory. In paragraaf 3.3.2 staat de
systeemtheorie centraal met de stad als organisme.
De Conflict and Constitutional Constraint theorie
komt in paragraaf 3.3.3 aan bod. Tot slot zal paragraaf
3.3.4 stilstaan bij een geheel andere benadering: de
Marxistische theorie. De laatste paragraaf richt zich
specifiek op de betekenis van ruimtelijke vorm voor
de stad.
Stromingen en hun ideeën over ruimtelijke vorm
Verschillende stromingen hebben zeer diverse ideeën
over het concept ruimtelijke vorm. Lake (1983) geeft
een breed scala aan diverse perspectieven op de
structuur van steden. De tijd van publicatie van Lake
werd gekenmerkt door een veelheid aan benaderingen, filosofieën en methodologieën om stedelijke
vorm en stedelijke problemen te onderzoeken. Hierbij moet benadrukt worden dat postmodernistische
opvattingen nog ontbreken in het werk van Lake. Lake

												

onderscheidt vijf perspectieven die ieder hun eigen
ideeën hebben over ruimtelijke vorm en structuur:
1. Neo-classical economic land-use theory
2. Human Ecology
3. Political approaches to locational conflict
4. Institutional influences and urban marginalism
5. Marxist or political-economic analysis
3.3.1 Neo-classical economic land-use theory
Deze opvatting ontstond in het begin van de jaren ‘60
van de twintigste eeuw en legt de nadruk op de relatie tussen grondprijs en primaire productieprocessen.
Het belang van een vrije markt staat voorop. Ruimtelijke vorm wordt dan ook bepaald in deze vrije markt
als product van vraag en aanbod. In deze markt vindt
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ke locatie in de stad verbindt. Dit model zou kunnen
worden toegepast op alle soorten grondgebruik en in
alle soorten steden (Lake, 1983, p.9, 10).
De modellen uit de neoklassieke traditie zijn puur
economisch, waarbij uitgegaan wordt van de homo
economicus. De neoklassieke benaderingen kunnen
wel beschrijven hoe ruimtelijke vorm er uit ziet, maar
de vraag waarom de ruimte er zo uitziet, kan niet beantwoord worden (Lake, 1983, p.11). De benadering,
door Wu (1995) land-economics genoemd, heeft als
centrale gedachte de optimalisatie van nut (maximisation of utility). Het ruimtelijk patroon is gevormd
door transportkosten: mensen maken een trade-off
tussen consumptie, beschikbaarheid van grond en
transportkosten. De kosten van verplaatsing staat dus
centraal, waarbij ruimte wordt gerepresenteerd door

Figuur 3.2: ‘urban fabric and form comparison’. Ruimtelijke vorm van steden aan de hand van het stratenpatroon

Bron: Bricole Urbanism, 2008

verdeling van schaarse goederen plaats en de prijzen
worden bepaald door vraag en aanbod samen met de
wiskundig te voorspellen voorkeuren van consumenten. De neoklassieke theorie ziet ruimtelijke vorm als
uitkomst van individuele preferenties. Deze theorie
is vraaggericht en gaat uit van een vrije markt met
een grote transparantie waarbij vraag en aanbod op
elkaar reageren. De ruimtelijke vorm is eigenlijk een
optelsom van individuele wensen. Ruimtelijke vorm
wordt in de neoklassieke opvatting in wiskundige modellen gevat. Een bijdrage aan deze opvatting komt
van William Allonso, die een model opstelt dat de
grondwaarde en het grondgebruik met een specifie-

afstand (Wu, 1995, p.23)
Een kritiekpunt van de neoklassieke theorie is dat
men voorbij gaat aan het belang van de context. Dat
wil zeggen dat in verschillende situaties verschillende
constraints een rol spelen. Actoren zullen hun individuele voorkeuren aanpassen aan de bestaande situatie waarin ze zich bevinden. Daarnaast is het aanpassingsvermogen van het aanbod, en daarmee de
transparantie, beperkt.
3.3.2. Human Ecology
De aanhangers van de Human Ecology zien de stad
als een organisme, een gesloten systeem. De Human
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Ecology is afkomstig van Robert Park en de Chicago
School of Urban Sociology. De stroming werd ontwikkeld in de jaren ‘30 van de 20e eeuw en bouwt deels
voort op de neoklassieke benadering om grondprijzen
te kunnen verklaren. Bij de Human Ecology staat echter niet de markt centraal, maar vindt men de verklaringen in de Darwinistische concepten van competitie
(competition), opvolging (succession) en dominantie
(dominance) (Lake, 1983, p.16).
De ideeën van Darwin, oorspronkelijk toegepast op
planten en dieren, werden gebruikt om de ruimtelijke
vorm van steden te verklaren. Net als het lichaam
hebben steden allerlei verschillende functies die samen een functionerend systeem vormen. Verandering in één deel van deze structuur heeft effect op alle
andere onderdelen van de stad of samenleving als geheel (Lake, 1983, p.11). Het centrale principe van Park
is competitie; personen en instellingen concurreren
om de schaarse ruimte (Burgers, 2002, p.28). De Human Ecology ziet ruimte als een uitkomst van competitie tussen verschillende sociale groepen. Sociale
groepen hebben verschillende voorkeuren en levensstijlen en strijden met elkaar voor de beste locaties
(Wu, 1995, p.20).

bestrijdt de gedachte van Park dat dynamiek en verandering van ruimte stopt wanneer een ruimtelijke
verdeling is bereikt. Mensen organiseren zich om hun
gebied te verdedigen en te behouden in de vorm van
allerlei groepen en organisaties (Lake, 1983, p.12).
Daarnaast is het volgens Molotch zo dat er niet alleen
competitie plaatsvindt tussen mensen op zoek naar
locaties, maar ook tussen locaties om bepaalde mensen en grondgebruikers aan te trekken.
Net als Molotch stelt John Logan dat politieke, sociale en economische ongelijkheid tussen plaatsen niet
alleen het resultaat is van ruimtelijke differentiatie
en gelaagdheid, maar ook de oorzaak. Logan bouwt
verder op de ideeën van Molotch, waarbij Logan zich
meer richt op de politieke dimensie van de Human
Ecology om het ruimtelijk patroon van de ontwikkeling van plaatsen door politiek handelen te beïnvloeden (Lake, 1983, p.12). Opvallend bij de benadering
van Park is dat de overheid afwezig is als partij in de
stedelijke competitie. Door de opkomst en uitbreiding
van de verzorgingsstaat, zeker binnen Europa, in de
tweede helft van de twintigste eeuw kan het model
van Park daarom niet meer gebruikt worden (Burgers,
2002, p.29; Burgers, 1992).

Kritische geluiden
Op de ideeën van Park kwam veel kritiek. Bourne
(1982) noemt drie nadelen van de systeemtheorie
1. De systeemtheorie richt zich op de zichtbare en
goed meetbare onderlinge verbanden. Het kan echter zo zijn dat dit niet de meest belangrijke verbanden
zijn.
2. De systeemtheorie benadert de stad vanuit een
mechanisch of biologisch perspectief, waarbij de stad
wordt gezien als een organisme. Deze, vrij simplistische, benaderingswijze is echter moeilijk toe te passen op een dergelijk complex economisch en sociaal
systeem als de stad.
3. De schijnbaar heldere veronderstellingen van de
systeemtheorie doen vermoeden dat men zeer veel
weet over de werking van steden. Het gevaar bestaat
echter dat deze kennis overschat wordt en dat de
werking van en het opsporen van dominante relaties
in steden complexer is dan menigeen doet vermoeden (Bourne, 1982, p.29,30).
Onder andere Walter Firey en Harvey Molotch bekritiseerden de factor competitie als verklaring voor
stedelijke patronen. Firey pleit voor meer aandacht
voor processen van gevoelens en symbolisme die belangrijk zijn bij de keuze van mensen om zich op een
bepaalde plek te vestigen. Molotch vindt dat er een
fundamenteel verschil is tussen enerzijds mensen en
anderzijds planten en dieren; mensen kunnen zich
volgens hem organiseren om de omstandigheden van
hun woonomgeving te veranderen naar hun wensen.
Dit in tegenstelling tot planten en dieren. Molotch

Manuel Castells
Manuel Castells’ ideeën zijn voor een deel verwoord
als reactie op Park. Castells’ gedachtegoed is voor een
deel gevormd door de opkomst van de verzorgingsstaat. Hij zag steden in de eerste plaats als plekken
van ‘collectieve consumptie’. Ruimte is volgens Castells niet een reflectie, maar een uiting van de maatschappij. Hij zegt het zelf als volgt: “space is not a
photocopy of society, it is society” en sluit daarmee
aan op de relationele opvatting van ruimte (Castells,
1996, p.410). Ruimtelijke processen en ruimtelijke
vorm zijn het resultaat van de dynamiek van de sociale structuur. Daarnaast erkent Castells in zijn theorie
het bestaan van machtsposities.
Castells benadrukt dat onze maatschappij geconstrueerd is rond stromen: de ‘space of flows’. Dit kunnen
stromen van kapitaal, informatie, technologie, organisatorische interactie, beelden, geluid en symbolen
zijn. Deze stromen zijn niet alleen onderdeel van onze
maatschappij, ze zijn de uiting van processen die ons
economische, politieke en symbolische leven domineren. Het gevolg van de opkomst van de space of flows
is dat de zogenaamde underprivileged in de space of
places worden weggedrukt door de dominante elite.
De space of flows vervangt de space of flows niet,
maar beiden bestaat naast elkaar. De space of flows
bestaat uit drie lagen (Castells, 1996, p.412-416):
1. de eerste laag is het systeem van elektronische
impulsen zoals telecommunicatie dat samen de materiële basis vormt van de netwerksamenleving. Het
netwerk van communicatie is fundamenteel voor de
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ruimtelijke vorm; technologische infrastructuur, zoals
het netwerk van hogesnelheidstreinen, komt niet alleen tot uiting als fysiek netwerk, maar is de uitdrukking van het netwerk van stromen.
2. de tweede laag van de space of flows bestaat uit
knopen en centra (nodes and hubs). De space of flows
is dan wel gebaseerd op een elektronisch netwerk,
maar dit netwerk verbindt wel specifieke plaatsen. In
sommige gevallen worden plaatsen uit het netwerk
verwijderd en komen in een economisch, sociaal en
fysiek verval.
3. de derde laag verwijst naar de ruimtelijke organisatie van de dominante elite. De space of flows gaat
er vanuit dat samenlevingen ongelijk georganiseerd
zijn rond de dominante belangen. Castells koppelt als
het ware personen aan een type ruimte. De space of
flows is de ruimtelijke opvatting van de dominante
groepen/belangen in de samenleving en kan daarmee gezien worden als de dominante opvatting. Deze
dominantie is bedacht, vastgesteld en geïmplementeerd door sociale actoren (de elite). Binnen Castells’
theorie is een strijd gaande tussen kapitalist (elite) en
arbeider, voortkomend uit het neomarxistische gedachtegoed. Door de informatietechnologie is er volgens Castells een wereld ontstaan waarbij bepaalde
(betekenisvolle) plekken worden aangetast door een
economisch systeem dat geen oog heeft voor de symboolwaarde van plaatsen (Burgers, 2002, p.31).
Een verwijt aan het adres van Castells dat onder andere door Michael Storper wordt gemaakt, is het feit
dat Castells te veel waarde hecht aan informatie en te
weinig aandacht besteedt aan kennis. Volgens Storper
is kennis, in tegenstelling tot informatie een schaars
goed. Kennis is ingebedde informatie in allerlei organisaties en sociale structuren die meestal ruimtelijk
ingesloten zit in steden en gebieden (Storper, 1997;
Burgers, 2002, p.31).
Naast de kritiek van Storper kan er gesteld worden dat
het theoretisch denkkader van Castells niet neutraal
is, omdat hij er in zijn theorie vanuit gaat dat door de
opkomst van de space of flows de underprivileged in
de space of places worden weggedrukt door de dominante elite. Daarnaast gaat Castells er vanuit dat dit
een mondiaal proces is en heeft daardoor geen aandacht voor specifieke lokale uitkomsten. Binnen zijn
bipolaire gedachtegoed is weinig plaats voor nuance
of fragmentatie.
3.3.3 Conflict and Institutional Constraints
De power/conflict benadering ziet het ruimtelijke patroon van bevolkingsgroepen en grondgebruikers niet
als het resultaat van individuele beslissingen, maar
als de uitkomst van politieke belangengroepen en
machtsongelijkheid die in het geval van een conflict
naar boven komen. De political conflict benadering
van Kevin Cox onderzoekt de relatie tussen markt-
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processen en lokale politieke processen in stedelijke
gebieden. Belangrijk hierbij is het expliciete verband
tussen economische en politieke factoren in de totstandkoming van de stedelijke structuur. Volgens Cox
structureert de woningmarkt de investeringsstromen
en inwoners tussen buurten en gemeenten, omdat
door marktomstandigheden (zoals huizenprijzen)
de mogelijkheid ontstaat om rijke bewoners aan te
trekken en arme bewoners af te stoten (Lake, 1983,
p.14).
Daarnaast is er nog een benadering die de vraaggeoriënteerde stromingen vervangt door de nadruk
op institutionele invloeden die de keuze van consumenten beperken. In deze benadering staan institutionele randvoorwaarden centraal, waarbij instituties
als beperking worden gezien. Een hoofdpunt van de
institutionele benadering is de rol van zogenaamde
stedelijke managers en instituties die de toegang
van individuele groepen tot schaarse goederen zoals
woningen en voorzieningen onder controle hebben.
Deze stroming gaat dus erg uit van de beperkingen
die instituties veroorzaken (meer over de institutionele benadering in paragraaf 3.4.2).
3.3.4 Marxist approaches
De Marxistische benadering heeft als ideaalbeeld dat
planning ten behoeve van iedereen zou moeten zijn.
Maar de harde werkelijkheid is volgens de Marxisten
dat planning slechts wordt ingezet voor dominante
belangen ten koste van zwakke belangen.
De Marxistische benadering staat zeer kritisch tegenover de neoklassieke benaderingswijze. Er zijn
drie hoofdpunten van kritiek (Lake, 1983, p. 21). Ten
eerste gaat de neoklassieke economische theorie uit
van een samenleving van onafhankelijke individuen.
De Marxisten daarentegen, beargumenteren dat individuele voorkeuren gestructureerd zijn in een brede
sociale en economische context. Het Marxisme is dus
niet pluralistische en ziet ‘de arbeider’ als één groep,
waarbij de verschillende belangen van arbeiders onderling niet worden meegenomen.
Ten tweede richt de neoklassieke benadering zich op
uitwisseling van individuen en sociale interactie. Binnen het Marxisme worden eigenlijk twee groepen onderscheiden: de kapitalisten en de arbeiders. De kapitalisten hebben de macht over de productie, terwijl
de arbeiders hun arbeid als het ware verkopen aan de
kapitalistische productiemachine.
Ten derde zien aanhangers van de neoklassieke theorie marktuitwisseling als een ‘natuurlijk’ proces met
verbindingen tussen objecten als arbeid, kapitaal en
producten. Het Marxisme erkent dit proces, maar ziet
marktprocessen als uiting van klassenverschillen tussen mensen.
Zowel de conflictbenadering als de neomarxistische
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benadering ziet ruimtelijke vorm niet zozeer als uitkomst van individuele preferenties, maar als een strijd
tussen groepen en belangen. Het probleem hierbij is,
zoals aangegeven bij Castells, dat dit geen neutraal
theoretisch denkkader is waarbij de vraag open blijft
hoe de strijd tussen elite en underprivileged daadwerkelijk in de lokale context tot uiting komt. Het biedt
onvoldoende mogelijkheden om individuele posities
en belangen in beeld te brengen, die bepalend zijn
voor de lokale uitkomsten en dus de ruimtelijke vorm
van een stad.
3.4 Ruimtelijke vorm en de stad
Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden
dat ruimtelijke vorm een zeer complex begrip is waar
in historische perioden en stromingen verschillend
over gedacht wordt. Maar hoe zit het nu met de relatie tussen ruimtelijke vorm en de vorm van steden?
Zoals gebleken, is ruimtelijke structuur een complex
begrip met vele elementen. Larry Bourne (1982) probeert enige orde in de chaos te scheppen door de
verschillende criteria en concepten van ruimtelijke
vorm te beschrijven. Bij de ideeën van Bourne is de
systeemtheorie dominant en wordt geprobeerd om
ruimtelijke vorm en haar verklaringen te integreren.
Bourne geeft aan dat ondanks de grote verschillen
in vorm tussen steden, er toch een mate van coherentie bestaat; mensen en goederen bewegen niet
zomaar door de stad, maar volgen een bepaald patroon. Daarnaast functioneren steden als een geheel
van onderling gerelateerde economische activiteiten
en een verzameling van min of meer verschillende gemeenschappen (Bourne, 1982, p.28). Om deze orde
in steden te beschrijven, zijn vele modellen ontwikkeld over de ruimtelijke structuur van steden.

lijke vorm en ruimtelijke vorm volgt infrastructuur.
Concentric city
Figuur 3.4: visualisaties van het Concentric zone model

1 Central Business District
2 Zone of transition
3 zone of low-cost homes
4 zone of better residences
5 commuter’s zone

Bron: Morris, 2008; Kaplan et al., 2003

De concentric city is de vorm die onder andere veel in
Nederland en andere Europese landen terug te zien
is. De vorm is ontstaan vanuit een klein historisch
centrum en heeft zich vervolgens langs uitvalswegen
uitgebreid. Door de jaren heen is de ruimte tussen
deze wegen opgevuld en is de concentrische vorm
ontstaan (Snellen, 2001, p.55). De Chicago School
neemt de concentrische vorm van de stad als uitgangspunt bij haar model. Aan de vorm worden nu
ook functies en kenmerken toegevoegd. Dit model is
afkomstig van Burgess en ziet het CBD als traditioneel
centrum (figuur 3.4) (Morris, 2008).
Het sector model van Hoyt (figuur 3.5) geeft verdere invulling aan het concentric zone model door de
verschillende functie van de stad nader te definiëren
(Kaplan et al., 2003).
Figuur 3.5: visualisaties van het sector model

3.4.1 Modellen van ruimtelijke vorm van steden
Figuur 3.3: Zes basisvormen van stedelijke vorm

Bron: Snellen, 2003, p.55

Bron: Kaplan et al., 2003

Stedelijke vorm wordt vaak geassocieerd met morfologie. Veel modellen die door de eeuwen heen zijn
opgesteld, nemen de morfologie als uitgangspunt om
de ruimtelijke vorm van de stad in kaart te brengen.
Globaal zijn er volgens Snellen (2001) zes verschillende stedelijke vormen te onderscheiden (figuur 3.3):
the concentric city (1), the lobe city (2), the linear
poly-nuclear city (3), the concentric polynuclear city
(4), the linear city (5) en the grid city (6). Deze typen
stedelijke vorm vertonen veel overeenkomsten met
de typen netwerken (zie paragraaf 2.2.3). Dit toont
des te meer de wederzijdse relatie tussen ruimtelijk
vorm en infrastructuur; infrastructuur volgt ruimte-

Polynuclear city
De polynuclear city kan zich in twee vormen ontwikkelen. Ten eerste kunnen meerdere centra zich als een
lineair netwerk ontwikkelen (linear polynuclear city).
Ten tweede kan een stad functioneren met meerdere
centra in een concentrische vorm (concentric polynuclear city) (Snellen, 2001, p.56). Het polynucleaire
model is verder ontwikkeld door Harris & Ullman
met hun Multiple Nuclei Model (figuur 3.6). Het uitgangspunt is nog steeds een centraal CBD, maar er
ontstaan naast het CBD meedere groeipolen/centra
van waaruit nieuwe zones zich ontwikkelen: “The
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CBD would remain the main commercial centre, but
specialised nodes of activity would develop according
to the specific requirements of specific uses, different
market catchments, different rentpaying ability, and
the tendency of certain activities to cluster” (Chramy,
2008). De opkomst van nieuwe centra buiten het
traditionele centrum is ook het idee van de theorie
achter de Edge City. Naast de traditionele centra komen nieuwe stedelijke centra in suburbane gebieden
met alle functies van de oorspronkelijke stad. Garreau noemt deze nieuwe centra Edge Cities. Vooral
in Amerika vindt een opkomst van Edge Cities plaats
(Garreau, 1992).
Figuur 3.6: visualisaties van het Multiple Nuclei Model

Bron: Kaplan et al., 2003

Lobe city
De lobe city heeft een zelfde geschiedenis als de concentric city, met de uitzondering dat de ruimte tussen de uitvalswegen niet is opgevuld. De ‘vingervorm’
kan ook het resultaat zijn van stedelijke planning.
Stadsuitbreidingen in Kopenhagen zijn bijvoorbeeld
gepland volgens het ‘vingerplan’ (figuur 3.7) (Boussauw, 2005; GSAPP, 2008).
Figuur 3.7: het ‘vingerplan’ van Kopenhagen

Bron: GSAPP, 2008

Linear City
Het concept van de lineaire stad (1883) is oorspronkelijk afkomstig van Arturo Soria Y Mata. Hij stelde dat
de ontwikkeling van het openbaar vervoer zou leiden
tot een langgerekte vorm van de stad. Men zou de
vorm van de stadsuitbreidingen aan moeten passen
aan die van de infrastructuur (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5).
Grid city
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Grid cities tot slot hebben een min of meer rechthoekige vorm. Volgens Snellen zijn Haarlem en Den Haag
voorbeelden van Grid cities (Snellen, 2001, p.56).
3.4.2 Meetbare elementen van ruimtelijke vorm
Vaak zit in al deze modellen een kern van waarheid,
maar geen enkel model is algemeen geaccepteerd.
Alle modellen leggen de nadruk op andere concepten van ruimtelijke structuur. Bourne probeert om
een geheel van concepten te introduceren van wat
ruimtelijke structuur is en hoe dit gemeten zou kunnen worden.
De kern van Bournes verhaal is de systeemtheorie. Dit
is de basis van waaruit hij ruimtelijke structuur conceptualiseert; de systeemtheorie benadrukt het feit
dat alle elementen van een stad onderling met elkaar
in verband staan: “Interrelationships are undoubtedly
the essence of the city and of urban spatial structure”
(Bourne, 1982, p.29). In deze context wordt de stad
– of eigenlijk het hele stedelijke gebied – gezien als
een ruimtelijk systeem. Dit systeem bestaat uit een
complex en begrensd geheel met activiteiten en samenhangende elementen hierbinnen. De grenzen
van het stedelijk systeem worden gevormd door de
omvang van de onderling samenhangende relaties.
Binnen het gehele systeem kunnen zich sub-systemen
vormen, die zowel in niet-ruimtelijke vorm (industriële organisaties, overheden) als in ruimtelijke vorm
(woonwijken, winkelcentra) voorkomen. Meestal is er
een mix van deze twee soorten sub-systemen (Bourne, 1982, p.29).
Om de ruimtelijke vorm van steden te beschrijven
is een van de eerste vragen: hoe ontstaat een stad?
Volgens Bourne zijn er drie hoofdredenen waarom
steden ontstaan zijn. De meeste steden zijn ontstaan
vanwege één of een combinatie van deze drie redenen:
1. Controle. Vooral voor militaire, politieke of religieuze doeleinden. De stad bood bescherming.
2. Productie. Oorspronkelijk als centrum voor ambachtswerken en meer recent als centrum voor ‘manufacturing’ .
3. Distributie. Steden als overslagcentra of regioanale
centra voor de voorziening van retail of maatschappelijke dienstverlening.
4. Consumptie. Centra waarbij de wensen van individuele en collectieve wensen centraal staan (Bourne,
1982, p.33,34).
In het werk van Bourne (1982) staan drie ruimtelijke
begrippen centraal: stedelijke vorm, ruimtelijke interactie en stedelijke ruimtelijke vorm. Volgens de
auteur is stedelijke vorm het ruimtelijke patroon of
rangschikking van individuele elementen (bv. huizen,
grondgebruikers en de collectieve gebouwde omgeving), sociale groepen, economische activiteiten en
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publieke instituties die zich binnen het stedelijk systeem bevinden.
Stedelijke interactie is volgens Bourne het onderliggende geheel van onderlinge verbanden, verbindingen en stromen die fungeren om het patroon en
gedrag van individuen, groepen en activiteiten te
structureren in functionerende sub-systemen.
Stedelijke ruimtelijke structuur is een combinatie van
stedelijke vorm en de patronen en interactie van de
sub-systemen met een geheel van wetten en regels
die de verschillende subsystemen samen verbinden
tot een stedelijk systeem (Bourne, 1982, p.30).

de regels door zichtbaar: “It (space red.) may refer to
individual experience, perceptions or mantal maps”
(Bourne, 1982, p.32; Tuan, 1977).
Bourne geeft zeer systematisch aan uit welke elementen elk systeem, en dus ook elke stad, bestaat.
Hij onderscheidt zeven componenten van de stad die
elk hun eigen vertaalslag hebben naar de stedelijke
ruimtelijke structuur (tabel 3.1).
3.4.3 Unieke kenmerken van steden
Het voorgaande richtte zich vooral om de gemeenschappelijke kenmerken van steden in beeld te bren-

Tabel 3.1: systeemcomponenten van stedelijke ruimtelijke structuur

Bron: Bourne, 1982, p.32
Stedelijke ruimtelijke structuur bestaat volgens Bourne uit drie elementen: vorm, stromen en georganiseerde mechanismen. Opvallend in deze indeling is
dat stromen van mensen, verkeer en diensten geïntegreerd worden in de ruimtelijke structuur van de
stad. Ruimtelijke structuur en stromen worden veelal
als gescheiden elementen gezien. Nu worden stromen “an essential ingredient in and a determining
factor of what we have defined as urban spatial structure” (Bourne, 1982, p.31). In deze omschrijving kan
het begrip ruimte verschillende betekenissen hebben
en ook op verschillende manieren gemeten worden.
Bourne noemt fysieke en sociale ruimte expliciet in
zijn werk, maar gaat voorbij aan de symbolische ruimte. Deze symbolische ruimte wordt echter wel tussen
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gen door de stad als systeem neer te zetten. Toch is
er ook een grote hoeveelheid unieke kenmerken van
steden. Er bestaat een grote complexiteit en heterogeniteit tussen en binnen steden. Desalniettemin
beschrijft Bourne steden als self-organizing systems.
Steden zouden in staat zijn om adequaat te reageren
op veranderen omstandigheden; steden kunnen dit
waarnemen én reguleren. Er is een soort geheel van
regels dat de ordening, onderlinge verbanden en het
gedrag van de elementen binnen het systeem bepaalt
(Bourne, 1982, p.35, 36).
Een van de grootste problemen bij steden en stedelijke
vorm is het bepalen van de grenzen. Welk geografisch
gebied moet bestudeerd worden om stedelijke ruim-

												

telijke structuur te onderzoeken? Volgens Bourne zijn
de dominante processen die bepalend zijn voor de
structuur van een stedelijk gebied ook bepalend voor
de begrenzing van het gebied: “An urban area would
extend as far from the city center as the processes or
organizing principles continued to operate at significant levels” (Bourne, 1982, p.40). De vraag is natuurlijk hoe deze processen én dus de grenzen te herkennen zijn? Bourne geeft geen eenduidig antwoord op
deze vraag, maar komt met een aantal mogelijkheden. Als bepaalde processen bepalend zijn voor de
grenzen, is het noodzakelijk om te onderzoeken wat
de grenzen van deze processen zijn. Afhankelijk van
het soort proces lopen de grenzen zeer uiteen; zo kan
bijvoorbeeld een plotselinge sprong in grondprijs een
voorwaarde of kunnen forensen- of recreatiestromen
bepalend zijn voor de begrenzing van een gebied. Een
andere mogelijkheid kan de grootte van het gebied
zijn waar stedelijk-georiënteerde communicatie zich
afspeelt, bijvoorbeeld in de vorm van kranten, telefoon en televisie (Bourne, 1982, p.40). Een duidelijke
begrenzing is dus eigenlijk niet te geven, maar is afhankelijk van welke processen in een stad dominant
zijn.
3.5 Actoren, instituties en objecten
Nu de begrippen ruimte en ruimtelijke vorm besproken zijn, blijft de vraag overeind staan wie of wat
invloed hebben in de totstandkoming ervan. Deze
paragraaf zal op deze vraag ingaan. Een van de theorieën hierover, die tevens als theoretisch en methodologische kader fungeert voor het onderzoek, is
de Actor-Netwerk Theorie (ANT). De Actor-Netwerk
Theorie laat zien hoe iets tot stand komt. In dit onderzoek zal met behulp van ANT onderzocht worden
hoe ruimtelijke vorm tot stand komt. De zogenaamde
actor-georiënteerde benadering en de institutionele
benadering zijn dominant in de verklaring van de
ruimtelijke vorm en hebben uiteindelijk geleid tot
de ANT als een combinatie van beide benaderingen.
Daarnaast is ANT het eindstation van de in Hoofdstuk
2 gestarte zoektocht naar een pluralistisch-relationeel
perspectief om ruimtelijke vorm te verklaren. Met behulp van ANT worden de veronderstellingen en effecten van de theorieën van splintering urbanism en de
narrative of loss als het ware gecontroleerd voor de
specifieke situatie in Mumbai. De vertaalslag van ANT
naar de operationalisatie van het onderzoek wordt
uitgebreider behandeld in Hoofdstuk 4, maar deze
paragraaf legt al de verbinding tussen ANT zelf en de
toepassing van dit theoretisch-methodologisch kader
op de praktijk van de stad en de totstandkoming van
de ruimtelijke vorm.
In paragraaf 3.5.1 wordt de Actor-gerichte benadering
nader uitgelegd, waarna in paragraaf 3.5.2 de tweede
dominante benadering, de institutionele benadering,
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behandeld wordt. Vervolgens wordt in paragraaf
3.5.3 de Actor-Netwerk Theorie geïntroduceerd als
verbindende schakel tussen de twee voorgaande benaderingen. Paragraaf 3.5.4 en 3.5.5 behandelen de
praktische kant van ANT en de toepassing in de praktijk. In paragraaf 3.5.6 wordt de theorie van Michel
Callon, een van de grondlegers van ANT, behandeld.
Ten slotte staat in paragraaf 3.5.7 de relatie tussen
ANT en de ruimtelijke vorm van de stad centraal als
opmaat voor het gebruik van ANT als onderzoekskader.
3.5.1 Actor-georiënteerde benadering
Bij het begrip ruimtelijke vorm wordt de aandacht
snel gevestigd op de producenten van deze ruimtelijke vorm, zoals vastgoedontwikkelaars, bouwers van
infrastructuur en overheden (Wissink, 2007, p.6).
De vraag is in hoeverre deze actoren daadwerkelijk
een rol spelen bij de totstandkoming van ruimtelijke
vorm. Een actor-georiënteerde benadering benadrukt de belangrijke rol die actoren vervullen. Deze
actor-benadering is ontstaan in een tijd dat het postmodernistische gedachtegoed dominant was; in het
postmodernisme kwam de aandacht voor het individu centraal te staan en nam het idee van pluriformiteit een belangrijke plek in. Elke actor heeft andere
eigenschappen en dus ook zijn of haar eigen perceptie op de werkelijkheid.
Een van de beroemdste wetenschappers die actoren
centraal stelt is Anthony Giddens. Giddens gaat in zijn
structuratietheorie in op de rol van actoren. Actoren
worden gezien als handelingsbekwaam en ‘knowledgeable’ (Jacobs, 1993, p.7). Actoren hebben de mogelijkheid om met hun handelen veranderingen aan
te brengen in processen. Handelingsbekwaamheid
is het vermogen om dingen te laten gebeuren, die
niet zouden hebben plaatsgevonden als de betreffende actor een bepaalde handeling niet gedaan had.
‘Knowledgeability’ gaat er vanuit dat actoren kennis
bezitten, die ze gebruiken om hun plannen en ideeën
uit te voeren. Actoren creëren door hun handelen
het sociale leven, maar hebben het desondanks niet
geheel onder controle. Het handelen van actoren
heeft immers ook onbedoelde gevolgen. Het sociale
leven is een creatie van actoren, maar niet altijd een
bedoelde creatie (Jacobs, 1993, p.45). Het handelen
van actoren staat in het teken van eigenbelang. Dit
is echter vaak niet te realiseren zonder de hulp van
andere actoren. Daarom worden relaties opgesteld
tussen verschillende actoren en ontstaan netwerken
van actoren (Giddens, 1993, p.165).
3.5.2 Institutionele benadering
Tegenover een actor-gerichte benadering staat vaak
een institutionele benadering die een andere kijk
heeft op de verklaring van de invloed van actoren;
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in plaats van doelen, middelen en machtsverhoudingen van actoren centraal te stellen voor de verklaring
van sociale processen, is de institutionele benadering
erop gericht om de achterliggende structuren en mechanismen van die sociale processen te achterhalen.
De institutionele benadering bekritiseert het idee dat
ruimtelijke vorm tot stand komt door interactie tussen actoren vanuit gezamenlijke doelstellingen. Volgens de actor-benadering leiden doelen en belangen
uiteindelijk tot het handelen. Het institutionalisme
benadrukt eveneens de rol van actoren, maar analyseert hun handelen vanuit sociale gewoontes en regels die hun acties structureren. Het institutionalisme
stelt dat “agency is structured by social relations and
rules and resources that are embedded in practices”
(Wissink, 2007, p.6). Hierbij is ‘agency’ het vermogen
van een mens of object om de wereld om zich heen te
veranderen (Dankert, 2008). Het handelen van actoren wordt dus gestructureerd door regels, wetgeving,
cultuur etc., kortweg ook wel instituties genoemd.
Een van de sleutelauteurs die zich bezig heeft gehou-

ben voor zekerheid en voorspelbaarheid in het leven.
Dit is één van de redenen waarom instituties worden
gecreëerd. Geïnstitutionaliseerde regels kunnen voor
allerlei doeleinden worden gebruikt; een collectieve
jacht naar (eigen)belangen beïnvloedt de structuur
van een organisatie en leidt vaak tot institutionalisering. Andersom gebruiken belangengroepen de regels
om hun eigen doelen/belangen te verwezenlijken (DiMaggio, 1988, p.9).
Het creëren van nieuwe instituties is een moeilijk
proces dat zowel vele belangen als middelen vereist.
Nieuwe instituties komen tot stand als georganiseerde actoren met voldoende middelen (institutional
entrepreneurs) in deze nieuwe instituties een mogelijkheid zien om belangen die zij belangrijk vinden te
verwezenlijken (DiMaggio, 1988, p.14).
3.5.3 Verbinding tussen actoren en instituties: ActorNetwerk Theorie
De Actor-Netwerk Theorie kan gezien worden als een
verbinding tussen de actor-georiënteerde en de insti-

Figuur 3.7: Netwerken in Beeld

Bron: PRisGrowth , 2009; Liljeros, 2001

den met de institutionele benadering is Paul DiMaggio. In zijn werk worden instituties centraal gesteld,
die in actor-benaderingen vaak vergeten worden. In
de institutionele benadering staan twee zaken centraal. Ten eerste zijn er de zogenaamde ‘taken-forgranted’ veronderstellingen over de organisatorische
praktijk, die normen hebben vervangen. Deze ‘takenfor-granted’ veronderstellingen zijn opvattingen waar
geen discussie over is en die als de waarheid worden
gezien. Dit leidt tot routinematig handelen in een
soort cultuur, waarin bepaalde gedachten en gebruiken dominant zijn (DiMaggio, 1988, p.5).
Ten tweede richten institutionele theorieën zich op
de omstandigheden die ervoor zorgen dat actoren,
die hun eigen belangen duidelijk willen maken, er
niet in slagen deze belangen effectief naar voren te
brengen. Een actor is onvoldoende in staat om de
omstandigheden te overzien en dus te beïnvloeden
(DiMaggio, 1988, p.5). In de institutionele theorie is
er de veronderstelling dat mensen een voorkeur heb-
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tutionele benadering. Bruno Latour is, samen met Michel Callon en John Law, de grondlegger van de ANT.
Latour heeft met zijn invloedrijke werk Reassembling
the Social: and Introduction to Actor-Network-Theory
(2005) een systematische uitleg gegeven van de theorie die oorspronkelijk uit de sociale wetenschappen
komt.
Een van de centrale begrippen in de ANT is de ‘actor’.
In de Angelsaksische traditie is een actor altijd een
menselijke, individuele actor. In de ANT wordt een
actor echter omschreven als een ‘actant’. Een actant
is “something that acts or to which activity is granted
by others” (Latour, 1997, p5). Latour gebruikt de term
actant om aan te geven dat binnen ANT niet alleen
mensen gezien worden als actor, maar ook objecten:
“it (ANT red.) does not limit itself to human individual
actors but extends the word actor – or actant – to
non-human, non-individual entities” (Latour, 1997,
p.2). Latour introduceert het begrip actant tevens om
de gelijkheid te benadrukken tussen mensen en ob-

												

jecten.
Mensen en objecten zijn volgens de ANT in principe
gelijk. Er ontstaan echter verschillen als zowel mensen
als objecten met andere mensen en objecten in contact komen. De relatie tussen mensen en objecten is
tweezijdig; aan de ene kant kunnen mensen bijvoorbeeld een computer aanzetten en er een document
op typen. Aan de andere kant zijn objecten ook van
invloed op mensen. Dit wordt vaak zichtbaar als bij
storingen, zoals een stroomstoring of een wisselstoring bij de spoorwegen. Zowel mensen als objecten
kunnen dus zaken in hun omgeving beïnvloeden en
veranderen (Latour, 1997; Dankert, 2008). Dat objecten gezien worden als actoren en het vermogen hebben om hun omgeving te veranderen is een relatief
nieuw en tevens veel bediscussieerd aspect.
Zoals de naam al doet vermoeden, draait het bij de
ANT om de netwerken tussen actoren (zowel menselijke actoren als objecten). Bij een netwerk wordt
vaak gedacht aan de technische betekenis in de vorm
van een netwerk van riolering, wegen, elektriciteit of
andere infrastructuurnetwerken. In de ANT gaat het
echter niet specifiek over dit soort netwerken, maar
over actor-netwerken. Dit soort netwerken heeft, in
tegenstelling tot technische netwerken veelal geen
vaste, zichtbare vorm (Latour, 1997, p.2). De verschillende netwerken die gevormd worden, raken met elkaar verbonden en komen uiteindelijk naar voren als
sociale verbanden.
Latour noemt als een van de voordelen dat het begrip ‘netwerk’ niet leidt tot discussies over afstand;
elementen die qua afstand dicht bij elkaar liggen
hoeven niet verbonden te zijn in een netwerk. Omgekeerd geldt hetzelfde: elementen die in afstand ver
van elkaar vandaan liggen, kunnen een sterk verband
vormen. Het begrip netwerk in de ANT zou gezien
kunnen worden als alternatief voor maatschappij of
samenleving. De netwerken, ook wel te omschrijven
als ketens van actoren, kunnen robuuste verbindingen vormen die vervolgens geïnstitutionaliseerd kunnen worden. Als dit laatste het geval is, spreekt men
van sociale verbanden (Latour, 1997; Wissink & de
Jong, 2008; Dijstelbloem, 2007).
3.5.4 Ready made space en space in the making
Latour (1987) geeft aan dat er een verschil is tussen
‘gemaakte wetenschap’ en ‘wetenschap die gemaakt
wordt’. In zijn werk ‘Opening Pandora’s Black Box’
(1987) noemt hij dit ‘Ready made science’ en ‘science
in the making’. Bij wetenschappelijke theorieën is het
vaak zo dat het proces van de totstandkoming van een
bepaalde theorie wordt weggedacht nadat deze theorie eenmaal geaccepteerd is. In meer concrete zin
betekent dit dat de invloed van actoren, instituties en
objecten wordt vergeten die van invloed is geweest
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op de totstandkoming van de theorie. Wanneer deze
invloed wel naar voren komt en in de terminologie
van Latour een ‘Black Box’ wordt geopend, worden
allerlei voorheen onzichtbare processen zichtbaar:
“Uncertainty, people at work, decisions, competition,
controversies are what one gets when making a flashback from certain, cold, unproblematic black boxes to
their recent past” (Latour, 1987, p.4). De opening van
een ‘Black Box’ kan vergeleken worden met het doorgronden van een ‘taken for granted’ situatie zoals
omschreven door DiMaggio. De belangrijke vraag is
echter wat er schuilgaat achter deze ‘taken for granted’ situatie of ‘Black Box’. Om het antwoord op deze
vraag te geven komt ‘science in the making’ naar voren. Hierbij gaat het om het zichtbaar maken van het
proces dat heeft geleid tot de totstandkoming van
een bepaalde theorie; welke actoren, instituties en
objecten zijn bepalend geweest in de uiteindelijke
vorm van de theorie, de ‘ready made science’?
Een vergelijkbaar verhaal kan worden gemaakt voor
de totstandkoming van ruimte. Het woord ‘science’
wordt dan vervangen door het woord ‘space’. Net als
bij wetenschappelijke theorieën blijven de achterliggende processen bij de totstandkoming van onze
eigen ‘gebouwde omgeving’ veelal verborgen. Onze
‘ready made space’ bestaat bijvoorbeeld uit kantoorgebouwen, wegen en spoorlijnen; dit zijn veelal geaccepteerde en vastliggende elementen binnen de ruimtelijke vorm, maar welke processen hebben geleid tot
de totstandkoming en acceptatie van deze ruimtelijke
vorm? Om hier antwoord op te krijgen moet de nadruk verlegd worden van ready made space naar het
proces van space in the making.
3.5.5 de strijd tussen associaties
Hoe kan het proces van space in the making zichtbaar gemaakt worden en hoe kunnen achterliggende
actoren, instituties en objecten worden geïdentificeerd die bepalend zijn voor de totstandkoming van
de ruimtelijke vorm van een stad? Dit is een van de
belangrijkste vragen die beantwoord moet worden
voordat de ANT in de praktijk gebruikt kan worden
om de ruimtelijke vorm te verklaren.
Een manier om vat te krijgen op de space in the making is het opsporen van zogenaamde controverses.
Latour zet controverses tegenover de black box,
waarbij controverses zichtbaar zijn bij space in the
making en black boxes kenmerkend zijn voor ready
made space (figuur 3.8). Bij totstandkoming van ruimtelijke vorm spelen controverses een grote rol. Deze
controverses zijn in het begin van het proces open,
maar sluiten zich vervolgens. Daarbij is het van belang op te merken, dat het vooral van belang is hoe
en waarom deze controverses gesloten zijn (Latour,
1987, p.13).
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Een controverse, of conflict, is van groot belang voor
de totstandkoming van ruimtelijke vorm; bij een controverse moet immers uiteindelijk een keuze gemaakt
worden, waarbij andere opties worden uitgesloten;
komt een spoorlijn door een natuurgebied te lopen of
wordt ervoor gekozen om een tunnel aan te leggen?
Het moge duidelijk zijn dat de beslissing binnen deze
controverse grote gevolgen heeft voor de uiteindelijke ruimtelijke vorm. Met de focus op controverses
worden als het ware punten in de geschiedenis geïdentificeerd die beslissend zijn geweest in het proces
van space in the making.
Figuur 3.8: Schematische weergave ANT

Maar wie of wat speelt een rol bij deze controverses?
Een controverse kan gezien worden als een strijd tussen associaties. Volgens het antidualistische karakter
van de ANT gaan mensen, objecten (of ‘dingen’) en
instituties samen verbindingen aan. Deze verbindingen worden associaties genoemd (Wissink & de Jong,
2008; Latour, 1987). De verbinding tussen de drie
elementen (actoren, instituties en objecten) ligt niet
vast, maar is continu aan verandering onderhevig; tijdens de strijd tussen associaties wordt voortdurend
geprobeerd om nieuwe actoren, instituties en objecten aan een associatie te binden om zo uiteindelijk de
dominantie associatie te worden en de controverse in
eigen voordeel te kunnen beslechten. Het kan tevens
het geval zijn dat er actoren, instituties en objecten
wegvallen uit een bepaalde associatie of zelfs ‘overlopen’ naar de vijandige associatie. De dominante associatie zal uiteindelijk de strijd winnen en dus zijn
stempel drukken op de ruimtelijke vorm. De vorming
van associaties en de uiteindelijke strijd om dominant
te worden, is een complex proces dat beschreven is
door Michel Callon.
3.5.6 Callon en zijn proces van translatie
Michel Callon is een belangrijke naam in de ActorNetwerk theorie. In zijn beroemde publicatie Some
Elements of a Sociology of Translation; Domestication
of the Scallops and the Fisherman of St. Brieux Bay
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(1986) legt Callon aan de hand van St. Jakobsschelpen aan de Franse kust de invloed van objecten uit in
de vorming van associaties. Callon onderscheidt vier
fasen in het proces van ‘translation’ waarbij de identiteit van actoren, instituties en objecten, de mogelijkheden voor interactie en de mate van de beweeglijkheid van associaties bepaald worden (Callon, 1986,
p.6). Associaties komen tot stand door de interactie
van actoren, instituties en objecten. De uitkomst van
‘translation’ is de identificatie van actoren die organiseren en actoren die georganiseerd worden (Wissink
& de Jong, 2008). Translatie is een kernbegrip in de
ANT om aan te geven dat een interactie tussen twee
actoren niet leidt tot een eenzijdige overdracht, maar
dat beide actoren een verandering ondergaan. Translatie is zowel de overdracht als de vertaling die door
deze overdracht tot stand komt (Dijstelbloem, 2007,
p.43). Anders gezegd is translatie het proces van de
totstandkoming en acceptatie van associaties (Wissink, 2007, p.8). Het translatieproces bestaat volgens
Callon (1986) uit vier stappen:
1. Problematisation. In deze eerste fase wordt het
probleem helder gemaakt. Voor welk probleem
wordt een oplossing gezocht en wat zijn daarbij de
relevante actoren? Een zogenaamde focal actor (oorspronkelijke actor) komt met een probleem en een
plan van aanpak. Vervolgens worden andere mogelijke actoren onderscheiden. De focal actor probeert
andere partijen over de streep te trekken om mee te
doen, door te stellen dat het oplossen van het probleem grote voordelen oplevert.
2. Interessment. De geïdentificeerde actoren uit stap
1 worden in deze tweede fase duurzaam gemaakt om
weerstand te bieden aan mogelijke andere focal actors.
3. Enrollment. Nu is het tijd voor onderhandelingen
om de tweede fase te versterken. De gemeenschappelijke belangen moeten omgezet worden in potentiële associaties. Er wordt een rolverdeling gemaakt
tussen de belanghebbende actoren. De vraag is of de
actoren hun rol in het proces accepteren.
4. Mobilization. Als de derde fase succesvol is verlopen, wordt de laatste fase gestart. De focal actor
is nu de spokesperson (vertegenwoordiger) namens
alle actoren. Zijn macht zal verder toenemen als de
ontstane associaties geïnstitutionaliseerd worden.
Wanneer dit het geval is, verdwijnen de associaties in
de door Latour omschreven Black Box (Callon, 1986;
Wissink & de Jong, 2008; Boelens, fc).
Nu is de translatie voltooid: “the result is a situation
in which certain entities control others. The repertoire
of translation is not only designed to give a symmetrical and tolerant description of a complex process
which constantly mixes together a variety of social
and natural entities. It also permits an explanation of

												

how a few obtain the right to express and to represent
the may silent actors of the social and natural worlds
they have mobilized” (Callon, 1986, p.19).
Dit translatieproces in vier stappen kent geen vast
einde. Het is van belang om de associaties constant
te onderhouden (Callon, 1986; Wissink & de Jong,
2008; Boelens, fc). De ANT breekt met de traditie om
vooraf groeperingen te definiëren. De wereld moet
volgens Latour worden gezien als een onbeschreven
blad. Daarnaast is het van belang om de nadruk niet
te leggen op bestaande connecties, maar juist op
‘space in the making’; de actoren en de sporen die
zij achter laten bij het opstellen van associaties moeten centraal staan (Wissink & de Jong, 2008; Latour,
1987; Dijstelbloem, 2007).
3.6 ANT, ruimtelijke vorm en versplintering
In voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat
de van oorsprong ‘sociale’ ANT enigszins is omgebouwd voor de toepassing binnen de ruimtelijke wetenschappen. Met ANT in het achterhoofd worden
steden gezien als een omvangrijke samenstelling van
actor-netwerken. Om de ruimtelijke structuur van
steden te kunnen begrijpen en verklaren, moeten
de associaties tussen actoren, instituties en objecten
centraal worden gesteld. Het zijn immers de associaties die zwoel sociale als ruimtelijke processen vormgeven en dus hun stempel drukken op de ruimtelijke
vorm van een stad. Door ANT toe te passen op onderzoek naar de ruimtelijke vorm van steden, wordt
de aandacht verlegd van de ‘ready made space’ naar
het proces van ‘space in the making’. Dit betekent dat
ANT een historische perspectief vraagt om de totstandkoming van de ruimtelijke vorm te kunnen ontrafelen. Vanwege dit historische perspectief moet op
zoek worden gegaan naar controverses; deze hebben
zich dan wel veelal in het verleden afgespeeld, maar
zijn vaak van grote invloed geweest op de huidige
ruimtelijke vorm van steden.
De zoektocht naar controverses heeft niet alleen een
theoretische waarde, maar kan ook van toegevoegde
waarde zijn binnen de praktijk van ruimtelijke planning. Om in te kunnen grijpen in de ruimtelijke vorm,
is het begrijpen van de ruimtelijke vorm van groot
belang. ANT laat zien dat er eerst een grote kennis
nodig is voordat effectief ingrijpen in de ruimtelijke
vorm van steden mogelijk is. Voor beleidsmakers
betekent dit dat, voordat ingrijpen in de ruimtelijke
vorm aan de orde komt, op zoek moet worden gegaan naar de dominante associaties; het zijn immers
deze dominante associaties die de ruimtelijke vorm
naar hun hand zetten. Als men invloed wil uitoefenen
op de ruimtelijke vorm kan men ervoor kiezen om te
proberen onderdeel te worden van de dominante associatie óf een eigen associatie tot de dominante associatie te maken.
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Steden kunnen dus volgens ANT beschreven worden
als een grote hoeveelheid aan associaties of actornetwerken die continu in beweging zijn. Om deze
associaties zichtbaar te maken moet eerst de Black
Box geopend worden om de totstandkoming van
ruimtelijke vorm te kunnen verklaren. Het gebruik
van ANT brengt ook met zich mee dat er een focus
is op niet-menselijke actoren of objecten. Deze objecten vervullen een actieve rol en kunnen zelfs als
conflictbeslechters optreden (denk bijvoorbeeld aan
rampen). Om de versplintering van steden te onderzoeken moet een breed scala aan actoren, instituties
en objecten worden meegenomen. Doordat van tevoren geen groepen zijn vastgesteld, worden steden
in eerste instantie gezien als een onbeschreven blad.
ANT fungeert als een neutraal denkkader en neemt
daarmee de ‘vooroordelen’ weg van theorieën als
die van Castells en Graham & Marvin die een strijd
zien tussen elite en underprivileged, waarbij de elite
aan het langste eind trekt. Dit zeer bipolaire perspectief op ruimte is niet voldoende pluralistisch om als
onderzoekskader te dienen voor een verklaring voor
de ruimtelijke vorm van Mumbai. Vanuit het gedachtegoed van enclave urbanism wordt ruimte als het
ware gezien als een object dat de elite naar hun hand
zet. Met andere woorden: het zijn de dominante associaties van de elite die de ruimtelijke vorm bepalen door de underprivileged weg te drukken, onder
invloed van liberalisatie en neoliberale regimes. Met
ANT wordt veel breder en neutraler gekeken naar de
strijd om de ruimte, de totstandkoming van ruimte
en de eventuele versplintering van steden, waardoor
waarschijnlijk veel meer aspecten zichtbaar worden
dan enkel de ‘zwart-witte’ strijd tussen rijk en arm
en tussen kapitalist en arbeider. De ‘ware’ aard en
samenstelling van associaties die de ruimtelijke vorm
van Mumbai bepalen, wordt door ANT en de focus
op controverses zichtbaar en verwerpt daarmee het
bipolaire perspectief van splintering urbanism en de
narrative of loss.
Een implicatie van ANT op het gebied van versplintering van steden is het feit dat ANT een analyse op
microniveau mogelijk maakt. De ‘algemene’ theorieën van de versplintering van steden worden verteld
op mondiaal schaalniveau met relatief weinig aandacht voor locatiespecifieke kenmerken. Met hulp
van ANT wordt juist deze lokale context zichtbaar en
wordt de lokale uitwerking van mondiale theorieën
aan het licht gebracht. Met ANT wordt het mogelijk
om de uitdaging aan te gaan de ‘papieren’ theorieën
van splintering urbanism en de narrative of loss in de
praktijk te onderzoeken.
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3.7 Conclusie
Tijdenlang werd ruimte gezien als een container waarin sociale processen zich afspelen; een toneel waarop
sociale praktijken zichtbaar zijn. Ruimte en sociale
processen stonden los van elkaar. Dit absolute beeld
van ruimte heeft ook de wetenschapsdisciplines van
de sociologie, economie en geografie gedomineerd
(en misschien voor een deel nog steeds wel).
In deze scriptie wordt het idee van absolute, Euclidische ruimte losgelaten. Er wordt verondersteld dat
ruimte en sociale processen nauw met elkaar verbonden zijn: ruimte is relationeel. Ruimte is nu niet
slechts het toneel, maar het hele theater. Ook in de
wetenschap raakt ruimte steeds meer verbonden
met sociale praktijken. Mede door de opkomst van
het postmodernisme en de pluriforme samenleving,
is er tegenwoordige aandacht en ruimte voor de grote verscheidenheid in opvattingen van ruimte.
Net als bij de ontwikkelingen over de concepten
ruimte en ruimtelijke vorm, is er ook een discussie
gaande over de rol van actoren, instituties en objec-
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ten. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat iedere
wetenschapper een andere nadruk legt. De systeemfunctionele benadering van onder andere Bourne
staat tegenover de actor-gerichte benadering van
Giddens. Bourne ziet de samenleving/stad als een
systeem met de overheid als zenuwcentrum en legt
de nadruk op groepen in plaats van individuen. De
actor-benadering is daarentegen zeer gericht op de
invloed van het individu, maar heeft weinig aandacht
voor de rol van instituties. DiMaggio is een van de
wetenschappers die de instituties centraal stelt. Deze
instituties structureren het handelen van actoren. Hij
heeft echter weer onvoldoende oog voor actoren. Zo
blijkt dat elke theorie en benaderingswijze haar eigen
zwaartepunten legt.
De Actor-Netwerk Theorie zou de verbindende schakel tussen actoren en instituties kunnen zijn. Latour
maakt echter geen onderscheid tussen actoren en instituties. Instituties zitten als het ware in het handelen
van actoren en worden door Latour wel opgenomen
als onderdeel van associaties. Een nieuw element
dat Latour met zijn theorie inbrengt, is de aandacht

voor objecten. Giddens zag deze objecten over het
hoofd en vele andere wetenschappers maken geen
onderscheid tussen actoren en objecten of humans
en non-humans. In de Actor-Netwerk Theorie worden
objecten als actoren aangemerkt en in het begin van
het opzetten van associaties zelfs als gelijkwaardig
gezien. Volgens de ANT bestaat de werkelijkheid uit
dominante associaties die gedurende de tijd steeds
kunnen veranderen. Om dus een bepaalde associatie
te willen verwezenlijken, is het van belang voldoende
steun te krijgen door het opbouwen van een groot
actor-netwerk om uiteindelijk tot een dominante associatie te komen.
De ANT stelt de formatie van associaties centraal en
niet het resultaat ervan. Mede door deze eigenschap
biedt de ANT een goed onderzoekskader voor deze
scriptie; het proces van de totstandkoming van ruimtelijke vorm en welke actoren van invloed zijn bij associaties zal immers centraal staan. ANT maakt het
mogelijk om - door de combinatie van actoren, instituties en objecten en de analyse op microniveau - de
versplintering van steden daadwerkelijk in de prak-

tijk in kaart te brengen. De behandelde theorieën
uit hoofdstuk 2 richtten hun pijlen op constateren in
plaats van verklaren. De ANT is uiteindelijk het gevonden pluralistisch-relationeel kader voor empirisch
onderzoek. Met het kader dat de ANT geeft, zullen
de veronderstellingen van de ideeën van splintering
urbanism en de narrative of loss getoetst worden.
Als van deze veronderstellingen wordt uitgegaan is
er een strijd om ruimte gaande tussen de associatie
van de elite en de underprivileged. De elite wint deze
strijd en de ruimtelijke vorm is dan ook een expressie van de dominante belangen van de elite. Om te
toetsen of deze veronderstellingen ook in Mumbai
gelden, moet de samenstelling en vorming van deze
associatie nader worden onderzocht. In controverses
wordt dit proces van de vorming van associaties het
beste zichtbaar. Met ANT wordt dan ook de uitdaging
aangegaan om het bipolaire perspectief van splintering urbanism en de narrative of loss op een pluralistischer manier te ontrafelen. Zijn het inderdaad de
dominante associaties van de elite die de underprivileged wegdrukken of laat ANT een ander verhaal
zien?
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4.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is het theoretisch en methodologisch perspectief beschreven van waaruit het
onderzoek uitgevoerd zal worden. In dit hoofdstuk
staat centraal hoe het theoretisch perspectief uit het
voorgaande hoofdstuk geoperationaliseerd kan worden. In hoofdstuk 3 stonden twee zaken centraal: de
beschrijving van ruimtelijke vorm en de verschillende
factoren die bij de totstandkoming van ruimtelijke
vorm een rol spelen. Deze factoren worden geïdentificeerd met behulp van de Actor-Netwerk Theorie en
komen tot uiting in actoren, instituties en objecten.
Zowel de beschrijving als verklaring van de ruimtelijke
vorm van Mumbai, en in het bijzonder de railinfrastructuur in de stad, zullen de speerpunten zijn van
het onderzoek. Met dit hoofdstuk wordt geprobeerd
de theoretische inzichten in praktijk te brengen. De
hoofdvraag van dit hoofdstuk is als volgt:
Hoe kan het pluralistisch-relationele perspectief vanuit de Actor-Netwerk Theorie geoperationaliseerd
worden voor een onderzoek naar de ruimtelijke vorm
van railinfrastructuur in Mumbai?
Het onderzoek bestaat grofweg uit twee delen. Ten
eerste de beschrijving en verklaring van de ruimtelijke vorm van Mumbai in het algemeen. Ten tweede
de beschrijving en verklaring van de ruimtelijke vorm
van railinfrastructuur in Mumbai. De verklaring van
deze ruimtelijke vorm zal plaatsvinden aan de hand
van twee casestudies.
In paragraaf 4.2 wordt de operationalisatie voor het
beschrijven van de ruimtelijke vorm in Mumbai behandeld aan de hand van het schema van Bourne
(1982). In paragraaf 4.3 wordt de stap gezet naar de
verklaring van ruimtelijke vorm. Met de Actor-Netwerk Theorie uit Hoofdstuk 3 is het pluralistisch-relationele onderzoekskader gevonden om de totstandkoming van de ruimtelijke vorm van Mumbai en de
railinfrastructuur te grondig te analyseren. Hoe ANT
specifiek wordt geoperationaliseerd tot onderzoekskade komt in paragraaf 4.4 aan de orde. De paragrafen 4.5 en 4.6 staan in het teken van een uitleg en
verantwoording van de onderzoeksstrategieën en
–methoden die gebruikt worden voor dit onderzoek.
Tot slot wordt in paragraaf 4.7 een onderbouwing gegeven voor de keuze van de twee case-studies binnen
de railinfrastructuur. Deze case-studies fungeren als
de hoofdonderdelen van deze scriptie om de ontwikkelingen binnen de railinfrastructuur in Mumbai te
kunnen begrijpen en verklaren, waarbij ANT in beide
case-studies een verschillende rol vervult.
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4.2 Beschrijving van de ruimtelijke vorm
De beschrijving van de ruimtelijke vorm van Mumbai
is een van de doelstellingen van het onderzoeksproject. In hoofdstuk 3 is al aan de orde gekomen dat
er vele manieren zijn om de ruimtelijke vorm van
een stad te kunnen beschrijven. Bourne (1982) geeft
hiertoe een opzet, waarbij vooral de beschrijving van
fysieke objecten in een stad centraal staan. Bourne
geeft een indeling in ruimtelijke vorm en ruimtelijke
interactie, door Bourne ‘urban form’ en ‘urban interaction’ genoemd.
Bourne omschrijft ruimtelijke vorm (urban form) als
“the spatial pattern or arrangement of individual elements –such as buildings and land uses (or collectively, the built environment) as well as social groups,
economic activities and public institutions- within an
urban area” (Bourne, 1982, p.30). Ruimtelijke interactie (urban interaction) wordt door Bourne gezien als
“the underlying set of interrelationships, linkages, and
flows that acts to ‘integrate’ the pattern and behaviour of individual land uses, groups, and activities into
the functioning entities” (Bourne, 1982, p.30). Deze
twee begrippen komen samen in de ruimtelijke structuur (urban spatial structure) van een stad: “urban
spatial structure formally combines an urban form
and overlay of patterns of behaviour and interaction
within subsystems of ‘organizational’ rules that link
these subsystems together into a city system” (Bourne, 1982, p.30). In hoofdstuk 3 is al aan de orde gekomen dat het gedachtegoed van Bourne aansluit bij
het systeemdenken. Ondanks dat er vele kritieken op
de ideeën van Bourne te geven zijn, biedt zijn schema
een zeer systematische werkwijze om de ruimtelijke
vorm van een stad te beschrijven. Bourne heeft verschillende criteria onderscheiden om de ruimtelijke
structuur van steden te beschrijven (tabel 1).
Aan de hand van de criteria van Bourne kan de ruimtelijke vorm van Mumbai beschreven worden. Bourne richt zich vooral op de beschrijving van de fysieke
ruimte met de objecten die daarbij horen. Toch komen ook instituties en actoren in zijn theorie terug.
Zo zijn er de ‘organizational principles’ die mede van
invloed zijn op de ruimtelijke vorm van de stad. Een
beperking van de theorie van Bourne is dat objecten
wel een plaats krijgen in de ruimtelijke vorm, maar
deze niet gezien worden als invloedrijke elementen;
zij zijn slechts het resultaat van ruimtelijke vorm en
niet onderdeel van de totstandkoming.
4.3 Verklaring van de ruimtelijke vorm
In Bournes ideeën komen de drie elementen van
de ANT (Actoren, instituties en objecten) wel terug,
maar over de interactie tussen deze elementen en de
specifieke rol bij de totstandkoming van ruimtelijke
vorm verschilt Bourne van mening met Latour en zijn

												

geestverwanten. Bourne biedt een goed kader voor
de beschrijving van ruimtelijke vorm, maar een kader
voor de verklaring van ruimtelijke ontbreekt. De ANT
vult dit gat op en zal nader ter sprake komen in paragraaf 4.4.
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het onderzoek naar de ruimtelijke vorm van Mumbai
zal dan ook aandacht zijn voor de geschiedenis van de
stad en de railinfrastructuur. In het ontrafelen van de
geschiedenis van de stad, die waarschijnlijk bepalend
is geweest voor de huidige ruimtelijke vorm, zullen de

Tabel 4.1: criteria voor de beschrijving van stedelijke ruimtelijke structuur

Bron: Bourne, 1982, p.41

De ruimtelijke vorm van Mumbai kan niet los worden
gezien van de historische ontwikkeling van de stad;
ruimtelijke vorm ontstaat niet zomaar, maar is het
resultaat van een continu proces dat deels bepaald
wordt door ontwikkelingen uit het verleden. De Actor-Netwerk theorie heeft expliciet aandacht voor dit
historische aspect. Het laat zien dat specifieke controverses tussen associaties in het verleden een grote
stempel drukken op de huidige ruimtelijke vorm. Voor

volgende aspecten meegenomen moeten worden:
-

1. Elementen van Bourne
2. Belangrijke instituties, actoren en objecten
3. Omslagmomenten/controverses
4. Periodisering

Naast de elementen van Bourne komt bij de beschrijving van de ruimtelijke vorm dus ook de Actor-Net-
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werk theorie om de hoek kijken. Samenhangend met
de historische ontwikkeling van Mumbai en de railinfrastructuur is het van belang om de belangrijkste
instituties, actoren en objecten te identificeren. Waar
de theorie van Bourne dient als beschrijvende factor
voor de ruimtelijke vorm, biedt het tweede aspect
een meer verklarend inzicht. Als er gesproken wordt
van een historische ontwikkeling van een stad is het
mede van belang om op zoek te gaan naar omslagpunten; zijn er omslagmomenten te ontdekken die
van invloed zijn op de ruimtelijke vorm van Mumbai?
Samenhangend met het opsporen van omslagmomenten is het maken van een periodisering. Er kunnen zich bepaalde gebeurtenissen voordoen in de
geschiedenis van een stad die grote invloed hebben
op de ruimtelijke vorm. Bij het maken van een periodisering kunnen per periode de belangrijkste actoren,
instituties en objecten onderscheiden worden.
4.4 Het ontstaan van associaties
Om de fysieke vorm van de railinfrastructuur en de
stad te verklaren, biedt het werk van Bourne niet voldoende houvast. Het biedt een te beschrijvende kijk
op de stad met te weinig aandacht voor de onderliggende processen die bepalend zijn geweest bij de
totstandkoming van ruimtelijke vorm en dus kunnen
helpen om ruimtelijke vorm te verklaren. Om deze
doelstelling te bereiken moet in het onderzoek met
een relationele bril naar de fysieke ruimte gekeken
worden. De Actor-Netwerk Theorie dient hiervoor als
kader. Volgend uit de ANT moet de focus bij de casestudie gericht zijn op actoren, instituties en objecten
en hun onderlinge samenhang en samenwerking.
Maar waar moet bij het onderzoek mee worden begonnen? Het identificeren van actoren, instituties en
objecten lijkt de eerste stap, maar hoe zijn de relevante actoren, instituties en objecten te vinden? Actor-Netwerk Theorie geeft het antwoord: begin met
het opsporen van controverses. Bij controverses worden namelijk machtsposities duidelijk zichtbaar. Op
deze manier wordt ook duidelijk welke associaties tegenover elkaar staan en dus mede bepalend zijn voor
totstandkoming van de ruimtelijke vorm.
Associaties komen tot stand door een samenspel tussen actoren, instituties en objecten. Na het opsporen
van controverses is het dus de uitdaging om de dominante associaties in Mumbai op te sporen. Het zijn
namelijk de dominante associaties die uiteindelijk de
ruimtelijke vorm van de stad bepalen. Bij de totstandkoming van associaties speelt het door Callon geïntroduceerde begrip ‘translatie’ een rol, als het proces
waardoor associaties tot stand komen. De vier stappen die Callon onderscheidt in dit translatieproces
worden gebruikt om achter de vorming van associaties te komen.
Door het doen van twee case-studies wordt de na-
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druk gelegd op space in the making; het gaat niet alleen om de beschrijving van de huidige situatie, maar
vooral om het proces te ontrafelen dat geleid heeft
tot deze situatie. Om in de termen van Latour te spreken gaat het dus niet om ready made science maar
om science in the making, waarbij science in dit specifieke onderzoek vervangen kan worden door space.
Concreet voor dit onderzoek betekent dat, binnen
de twee gekozen casestudies, wordt gezocht naar
controverses. Zowel binnen de ontwikkeling van de
spoorlijnen als binnen het proces van de VAG-metrocorridor, worden controverses opgespoord, waarna
vervolgens de bijbehorende associaties worden onderscheiden. Idealiter worden daarna de zogenaamde ‘spokespersons’ geïnterviewd. Omdat ‘spokespersons’ niet altijd gevonden worden of beschikbaar zijn,
wordt per case-studie gezocht naar relevante partijen
die kunnen dienen als gesprekspartner om de black
box te openen en zo het proces van space in the making te kunnen begrijpen.
Met behulp van de case studies worden de veronderstellingen uit de literatuur van splintering urbanism
en de narrative of loss getoetst. Versplintering zal
vooral vanuit fysiek-ruimtelijk perspectief bekeken
worden. Hierbij staat niet zozeer centraal of plekken
met elkaar verbonden zijn of niet, maar juist wélke
plekken met elkaar verbonden worden; Graham &
Marvin laten ons zien dat er bepaalde locaties zijn die
met exclusieve infrastructuur met elkaar verbonden
worden. Dit is volgens de auteurs tevens een expressie van de belangen van de elite onder invloed van
processen als globalisering en de opkomst van neoliberale regimes. Het bipolaire perspectief op ruimte,
met arm versus rijk en arbeid versus kapitaal, staat
hierbij centraal. Volgens het gedachtegoed van de
dominante theorieën over de versplintering van steden wordt deze strijd in het voordeel van de rijke
elite beslist en worden als resultaat daarvan de arme
underprivileged weggedrukt. Associaties zouden dus
bestaan uit associaties van elite tegenover associaties
van de underprivileged. Met de Actor-Netwerk Theorie wordt de uitdaging aangegaan om te onderzoeken
hoe deze associaties in Mumbai zijn samengesteld.
Kloppen de veronderstellingen uit het verhaal van
splintering urbanism en de narrative of loss? Om hierop een antwoord te kunnen geven en de associaties
duidelijk in beeld te krijgen, wordt op zoek gegaan
naar controverses; het is tenslotte tijdens controverses dat de vorming en dus tevens de samenstelling
van associaties duidelijk zichtbaar wordt. Controverses zullen dan ook centraal om de ruimtelijke vorm
van Mumbai en haar railinfrastructuur te verklaren.
4.5 Onderzoekstrategie en ontwerp
Het gebruik van de Actor-Netwerk Theorie brengt
een kwalitatieve onderzoeksstrategie met zich mee;

												

er zal namelijk gericht onderzoek moeten plaatsvinden naar de lokale context van specifieke actoren,
instituties en objecten, waarbij beslissende momenten (controverses) in de geschiedenis van belang zijn.
Voor het verklaren van de ruimtelijke vorm is dus
een kwalitatieve onderzoeksstrategie de aangewezen
strategie. Binnen deze strategie zijn diverse ontwerpen mogelijk.
Het voornaamste doel is om de ruimtelijke vorm van
railinfrastructuur in kaart te brengen. Een van de manieren om dit te doen is het letterlijk in kaart brengen
door gebruik van plattegronden. Deze min of meer
Euclidische manier van de ruimtelijke vorm van railinfrastructuur is van belang om een beeld te krijgen
van de locaties van rail in de stad. Maar ruimtelijke
vorm is meer dan alleen absolute ruimte. Om erachter te komen hoe de ruimtelijke vorm van railinfrastructuur tot stands is gekomen en is te verklaren, is
een gedetailleerde studie nodig, waarbij de relatie
gelegd wordt tussen ruimtelijke en sociale processen.
Daarom wordt gekozen om door middel van twee
case-studies greep te krijgen op de railinfrastructuur
in Mumbai. Bij de case-studie als kwalitatieve onderzoeksstrategie wordt vaak gesuggereerd dat de validiteit en betrouwbaarheid in het geding zijn. In vergelijking met kwantitatieve onderzoeksstrategieën is
dit inderdaad het geval. Het doel van dit onderzoek
is echter niet om generaliserende uitspraken te doen
over de ruimtelijke vorm van steden. In de theorie is
juist duidelijk geworden dat er geen sprake kan zijn
van algemene uitspraken, maar dat een studie naar
de ruimtelijke vorm van een stad altijd binnen zijn
eigen context bekeken moet worden. De kracht van
kwalitatief onderzoek ligt dan ook in het naar boven
krijgen van gedetailleerde informatie en specifieke
verklaringen geldend voor de stad Mumbai, die met
kwantitatieve methoden nooit aan het licht zouden
zijn gekomen.
4.6 Onderzoeksmethoden
Binnen het onderzoeksontwerp van de case-studie
zijn verscheidene methoden mogelijk om gegevens
te verzamelen. Binnen dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van meerdere mogelijkheden om zo veel
mogelijk relevante informatie ter beschikking te krijgen: het verzamelen en analyseren van bestaande gegevens (secundaire dataverzameling), observaties en
diepte-interviews.
Secundaire dataverzameling
Het is niet altijd nodig om zelf nieuwe gegevens te
verzamelen. Ook reeds aanwezige informatie kan zeer
nuttig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
Veel gegevens zijn verzameld en ergens opgeslagen,
bijvoorbeeld op internet, bij het kadaster, in archieven
of in bibliotheken. Deze bestaande gegevens worden
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ook wel secundaire gegevens genoemd.
Enkele voordelen van secundaire dataverzameling op
een rij:
• prijs en snelheid. Bestaande data zijn veelal relatief goedkoop en snel te krijgen. Het verkregen
van deze data is over het algemeen veel minder
arbeidsintensief dan het toepassen van veel kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals diepte-interviews.
• non-reactiviteit. Bij dataverzameling worden de
data niet beïnvloed door de onderzoeker zelf. Bij
interviews kunnen mensen zich anders gaan gedragen met de aanwezigheid van een onderzoeker. Bestaande gegevens zijn hier niet gevoelig
voor, maar dit wil niet zeggen dat deze gegevens
ook altijd betrouwbaar zijn (zie de nadelen)
• toegankelijkheid. Er kunnen gegevens gevonden
worden, waarvan de makers niet meer bestaan
en dus ontoegankelijk lijken. Bijvoorbeeld historische gegevens uit het (verre) verleden (Baarda &
De Goede, 2006, p.204; Bryman, 2008, p.300).
Het probleem bij secundaire gegevens is vaak de beschikbaarheid en toegankelijkheid. Gegevens kunnen
bijvoorbeeld niet openbaar zijn of er moet betaald
worden om toegang te krijgen tot de gegevens. Daarnaast kunnen zich spreidingsproblemen voordoen,
waardoor data op sterk verspreide locaties te vinden
zijn (Baarda & De Goede, 2006, p.206-208).
Net als bij alle andere data moet ook bij het analyseren van secundaire gegevens de betrouwbaarheid in
het oog worden gehouden; van welke instantie zijn
de data afkomstig en zijn de gegevens betrouwbaar
genoeg om te gebruiken als gegevens voor het onderzoek? Hierbij moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de mate van censuur in bepaalde
landen, als het gaat om het gebruik van artikelen uit
kranten en andere media.
Observaties
Het spreekt voor zich dat door het onderzoek ter
plaatse uit te voeren er ook gebruik zal worden gemaakt van observatie als onderzoeksmethode. Observatie wordt in het onderzoek vaak gebruikt om gedrag
te onderzoeken, maar kan ook in dit onderzoeksverband goed gebruikt worden. Observatie komt vooral
van pas in de beschrijving van de ruimtelijke vorm van
Mumbai. Mede door observatie kunnen de elementen, die Bourne noemt als onderdeel van ruimtelijke
vorm, verzameld worden. Voordat observatie kan
plaatsvinden, moeten de centrale begrippen geoperationaliseerd worden in meetbare kenmerken. Het
schema van Bourne is hier een goed voorbeeld van.
Aan de hand van een observatieschema worden waarnemingen vastgelegd. Observaties hebben daarnaast
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altijd toegevoegde waarde om een situatie beter te
kunnen begrijpen, zeker bij dit onderzoek waarbij het
gaat om complexe casestudies.
Diepte-interviews
Het hoofdbestanddeel van het onderzoek zullen een
tiental diepte-interviews zijn. Om achterliggende en
gedetailleerde informatie te krijgen over een case is
een diepte-interview een zeer geschikte methode.
Zeker in combinatie met case-studies biedt het houden van interviews veel toegevoegde waarde. Bij dit
onderzoek gaat het om mondelinge, semi-gestructureerde interviews. Semi-gestructureerd wil zeggen
dat er op voorhand een soort topic-lijst is vastgesteld
met onderwerpen die tijdens het interviews aan de
orde komen. Er zijn een aantal nadelen van mondelinge interviews:
• duur en organisatie. Het kost vaak veel tijd om afspraken te maken en de resultaten te noteren en
te analyseren. Het voorbereiden en houden van
interviews vergt vaak een hele organisatie.
• geen anonimiteit en sociaal wenselijk antwoorden. Doordat er geen sprake is van anonimiteit
van de geïnterviewde wordt het risico op sociaal wenselijke antwoorden groter. Dit kan de
betrouwbaarheid van de resultaten aantasten
(Baarda & De Goede, 2006, p.226; Bryman, 2008,
hoofdstuk 18).
Om de geschikte gesprekspartners voor het onderzoek te vinden, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde sneeuwbalmethode. Dit betekent dat een
ingang wordt gezocht bij een sleutelpersoon/partij
die vervolgens andere actoren kan aanbevelen. Op
die manier wordt het netwerk van gesprekspartners
uitgebreid.
4.7 Selectie van case-studies
De keuze van case-studies is altijd lastig. De keuze is
echter wel van belang om te proberen een representatief beeld te krijgen van de railinfrastructuur in de
stad. Deze scriptie richt zich specifiek op de ruimtelijke vorm van railinfrastructuur in de stad Mumbai,
waarbij de invloed van railinfrastructuur op de ruimtelijke vorm van Mumbai centraal staat.
Het kost te veel tijd om de gehele railinfrastructuur
van Mumbai te onderzoeken, dus wordt er een keuze
gemaakt. Door middel van twee case studies wordt
dieper op de ruimtelijke vorm van railinfrastructuur
in Mumbai ingegaan. Voordat er case-studies aan bod
komen, zal eerst geprobeerd worden de railinfrastructuur in de gehele stad in kaart te brengen.
In Mumbai worden de spoorwegen de ‘lifelines’ van
de stad genoemd. Het treinvervoer vervult een zeer
belangrijke functie in de stad. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het huidige railnetwerk van Mumbai
onderdeel is van de eerste casestudy. Bij nadere be-
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studering van het railnetwerk bleek al snel dat er drie
periodes te onderscheiden zijn in de ontwikkeling
van de railinfrastructuur. Deze drie periodes zouden
tevens gezien kunnen worden als controverses die
bepalend zijn geweest voor het huidige functioneren
van het railnetwerk. De drie periodes zijn als het ware
sub-casestudies binnen de casestudie over het stedelijk railnetwerk van Mumbai. Belangrijk hierbij is de
relatie met de theorie. Naast aandacht voor de ActorNetwerk Theorie zal tevens de theorie van Graham &
Figuur 4.1: Railinfrastructuur in Mumbai
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Marvin. Bieden Graham & Marvin een kader bieden
om naar de railinfrastructuur van Mumbai te kijken?
Bij de eerste casestudie gaat het hierbij vooral om het
‘moderne infrastructuurideaal’ dat aangelegd wordt
door publieke partijen. Het railnetwerk van Mumbai
is in handen van de Nationale overheid. In deze context dringt de interessante vraag zich op of de over-

												

heid inderdaad gezorgd heeft voor dit ‘ideaal’.
Het andere speerpunt van Graham & Marvin komt
mooi terug in de tweede casestudie: de VAG-metrocorridor. Dit metroproject is de exponent van de vele
nieuwe infrastructuurprojecten in Mumbai. Theoretisch interessant hierbij is het feit dat private partijen
een rol spelen bij de aanleg van dit project. In dit kader wordt dus onderzocht of deze private ‘bemoeienis’ de angst van Graham & Marvin bevestigd en of er
sprake zal zijn van een versplinterd Mumbai.
De Actor-Netwerk Theorie staat in deze scriptie cen-
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netwerk minder van belang is. Hoofdstuk 6 moet gezien worden als essentiële prelude op de metro-case
in Hoofdstuk 7; met de periodisering van Hoofdstuk
6, waarbinnen overigens wel volgens de ANT-methode gewerkt wordt, wordt de plotselinge aandacht
voor nieuwe infrastructuurprojecten als de metro
verklaarbaar. Hoofdstuk 6 is als het ware een lange
reeks aan controverses en gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid tot de aanleg van een metronetwerk in Mumbai. En hoewel dus niet geheel volgens
de leer van ANT, de periodisering in Hoofdstuk 6 legt

Figuur 4.1: de twee case-studies: Mumbai Suburban Railway en Mumbai Metro

traal als theoretisch-methodologisch onderzoekskader. Voor de case over het huidige railnetwerk van
Mumbai (Hoofdstuk 6) zal de ANT echter minder strikt
toegepast worden dan bij de metro-case (Hoofdstuk
7) het geval zal zijn. Bij een strikte toepassing zouden
controverses centraal gesteld moeten worden. In
Hoofdstuk 6 is echter niet gekozen voor controverses
als rode draad, maar staat een indeling in periodes
centraal. Volgens ANT is een indeling in afgebakende
periodes nauwelijks mogelijk mede door het feit dat
specifieke associaties niet in een specifiek tijdsbeeld
te vangen zijn; periodes zijn geconstrueerde elementen die alleen bestaan als associaties eenmaal geaccepteerd zijn. Hoewel dus wordt afgeweken van de
ANT-lijn betekent het niet dat de case over het trein-

wel duidelijk de vinger op de omslagmomenten die
bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de
railinfrastructuur in Mumbai.
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Van vissersvesting tot miljoenen-

metropool

5.1 Inleiding
Elke stad heeft een unieke ruimtelijke vorm. De ruimtelijke vorm van Mumbai is in meerdere opzichten
uniek te noemen. De contrasten zijn enorm waar arm
en rijk letterlijk naast elkaar leven. Ruim 19 miljoen
mensen leven in een chaotische mix van zowel sloppenwijken als chique hotels.
Het reizen per trein is een van de mogelijkheden om
de kenmerken en contrasten van de stad goed op te
nemen. De twee hoofdspoorlijnen lopen als aders
door de stad en zijn onmisbaar in het leven van vele
miljoenen Mumbaikers. In dit hoofdstuk staat het
beschrijven van de ontwikkeling van de ruimtelijke
vorm van Mumbai en haar railinfrastructuur centraal. Vooral de relatie tussen deze twee elementen
is belangrijk. De ontwikkeling van de spoorwegen
heeft onmiskenbaar een grote invloed gehad op de
totstandkoming van de huidige ruimtelijke vorm van
Mumbai en vice versa. De vraag die dan ook centraal
staat in dit hoofdstuk is:
Hoe heeft de ruimtelijke vorm van Mumbai en de railinfrastructuur zich ontwikkeld in relatie met de veronderstellingen uit splintering urbanism en de narrative
of loss?
Om de centrale vraag te beantwoorden gaat paragraaf
5.1 in op de huidige ruimtelijke vorm van Mumbai.
Verschillende onderdelen van deze ruimtelijke vorm
zullen, aan de hand van het schema van Bourne, aan
de orde komen. De historische ontwikkeling vormt
het hoofdonderdeel van paragraaf 2. In paragraaf
3 wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de
railinfrastructuur van Mumbai en de invloed hiervan
op de stad. In dit hoofdstuk zit voor een deel al een
verklaring opgenomen van de ruimtelijke vorm van
Mumbai als geheel. In Hoofdstuk 6 wordt een verklaring gegeven voor de karakteristieke ruimtelijke
vorm van de railinfrastructuur van de stad, zoals in dit
hoofdstuk kort beschreven wordt.
5.2 De Ruimtelijke vorm van Mumbai
In deze paragraaf staat een beschrijving van de ruimtelijke vorm van Mumbai centraal. Bourne biedt een
mogelijkheid om de ruimtelijke vorm van een stad te
beschrijven aan de hand van een aantal kenmerken
(tabel 5.1). Allereerst zal de huidige ruimtelijke vorm
van Mumbai aan de orde komen. Vervolgens verschuift de aandacht naar de totstandkoming van deze
ruimtelijke vorm met ANT als theoretische en methodologische achtergrond.
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De huidige ruimtelijke vorm van de stad is immers
het resultaat van vele gebeurtenissen uit het verleden. Verder is er aandacht voor de ‘beschrijvende’
aspecten van de ruimtelijke vorm zoals de grootte
van de stad met haar aantal inwoners, de vorm van
de bebouwing en tot slot zal het transportsysteem in
Mumbai beschreven worden. Het schema van Bourne
dient hiervoor als leidraad voor de beschrijving van
verschillende onderdelen die samen de ruimtelijke
vorm van de stad vormen. De kenmerken van ruimtelijke vorm die Bourne noemt zullen gedurende dit
hoofdstuk terugkomen bij de beschrijving en deels
verklaring van de ruimtelijke vorm van Mumbai en
haar railinfrastructuur.
Tabel 5.1: Schema beschrijving ruimtelijke vorm

Bron: Bewerking op Bourne, 1982, p.41

5.2.1 de vorming van een immigrantenbolwerk
De huidige ruimtelijke vorm van Mumbai is te kenmerken door zijn verscheidenheid; van arm tot rijk,
van slums tot luxe appartementen, van het ‘Britse’
zuiden tot het ‘onbekende’ noorden, van laagbouw
tot hoogbouw, van Hindoes tot Moslims en van formele tot informele economie. Het huidige financiële
en commerciële centrum van India is gelegen in de
staat Maharashtra aan de westkust van India op een
schiereiland aan de Arabische Zee. Mumbai’s geografische, economische, sociale en culturele kenmerken
drukken hun stempel op de ruimtelijke vorm van de
stad en hebben een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van deze ruimtelijke vorm. Zoals zal blijken is een complexe combinatie van actoren, instituties en objecten letterlijk bepalend geweest voor het
aanzien van Mumbai.
De demografische ontwikkeling laat zien hoe Mumbai
is uitgegroeid van een klein vissersdorpje naar een
stad met miljoenen inwoners. Mumbai is wat aantal
inwoners betreft inmiddels de grootste stad van India en heeft de afgelopen decennia een enorme groei
doorgemaakt, zowel in bevolking als in economie.
De bevolking van Mumbai is gegroeid van 900.000
in 1901 tot 17.000.000 in 2005 (Pacione, 2006). De
Mumbai Metropolitan Region (4335 km2) had in
2005 een bevolkingsaantal van ruim 21 miljoen inwoners (Lakshmi, 2008). Deze bevolkingsexplosie komt
voor een groot deel door immigratie en is zichtbaar
geworden in de fysieke uitbreiding van Mumbai in
Noordelijke richting naar de Suburbs en in oostelijke
richting naar Navi Mumbai (Pacione, 2006).

												

De eerste officiële bevolkingstelling vond plaats in
1872. In dat jaar had Mumbai een inwonertal van
644.405. Bijna twee eeuwen daarvoor, in 1675 bedroeg het aantal inwoners waarschijnlijk ‘slechts’
Figuur 5.1: Mumbai Island City , Greater Mumbai en Mumbai Metropolitan Region

Bron: Pacione, 2006

60.000. Aan het eind van de 19e eeuw bestond de bevolking voor een groot deel uit immigranten. In 1891
was Mumbai definitief de grootste stad van India met
ruim 820.000 inwoners en liet Calcutta achter zich.
Na Tokyo was het zelfs de grootste stad in het ‘Verre
Oosten’. Rond 1900 vond een daling plaats in de bevolkingsaantallen vanwege de uitbraak van de pest,
Figuur 5.2: Groei inwoners in de Island City, de Suburbs en
Greater Mumbai (1901-2001)

Bron: Pacione, 2006

maar in 1911 was de bevolking al weer toegenomen
tot bijna 1 miljoen en is sindsdien alleen maar verder toegenomen. Vooral sinds de onafhankelijkheid
van India in 1947 groeide de bevolking van Greater
Mumbai snel met meer dan 5% per jaar, vooral van-
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wege de komst van vluchtelingen uit Pakistan en migranten uit andere delen van India. Tussen 1951 en
1981 groeide de bevolking van Mumbai met gemiddeld 3,5% per jaar. Vooral de groei van de bevolking
in de suburbs vanaf de jaren ‘60 was groot (figuur 5.2)
(Pacione, 2006; Bhagat, 2005). Niet alleen de suburbs
zijn de afgelopen decennia enorm opgekomen. Ook
de slums zijn, met name sinds de jaren ’80, een opkomend fenomeen in de stad. Niet voor niets wordt
Mumbai ook wel ‘Slumbai’ genoemd. Geschat wordt
dat tegenwoordig 50% tot 60% van de inwoners van
Greater Mumbai in slums woont.
Immigranten en een verschuiving van inwoners
Immigratie uit andere staten en landen is altijd een
belangrijke factor geweest in de bevolkingsgroei van
Mumbai; vandaag de dag heeft meer dan de helft
van de bevolking niet de Maharashtra etniciteit. De
grootste etnische groepen zijn de Gujaratis, Parsis,
Sindhis, migranten uit Zuid-India, Uttar Pradesh, Bihar en Punjab. Deze bevolkingsgroepen hebben allemaal hun eigen economische kenmerken; Gujaratis
zijn vooral werkzaam in de financiële sector, retail en
de ‘wholesaling’, terwijl migranten uit Uttar Pradesh
zich vooral gespecialiseerd hebben in voeding, melkproducten en openbaar vervoerdiensten. Migranten
uit Punjab zijn vooral werkzaam in de automobielsector als taxi’s en garages (Pacione, 2006; McFarlane,
2008).
Een tweede factor van de demografische structuur
van de stad is de zogenaamde ‘male-biased sex ratio’;
het zijn traditioneel vooral jonge, alleenstaande mannen die naar Mumbai migreren op zoek naar werk.
Recentelijk trekken echter steeds meer jonge vrouwen richting de stad op zoek naar een opleiding en
een baan.
De derde factor is de verschuiving van de bevolking en
de werkgelegenheid van het zuiden van Mumbai naar
de noordelijke suburbs. Eeuwenlang was het dorp en
later de stad Mumbai geconcentreerd in het zuiden
van het schiereiland. Dit gebied wordt nu nog de Island City genoemd en is eigenlijk het ‘oude’ centrum
van de stad. Door de suburbanisatie in de jaren ’50
en ’60 vond er een fysieke uitbreiding van de Island
City plaats in noordelijke richting. In 1991 woonde
al tweederde van de bevolking van Greater Mumbai
buiten de Island City. Deze suburbanisatie heeft niet
alleen geleid tot een fysieke uitbreiding van Mumbai,
maar ook tot verschillende verschuivingen van de administratieve grenzen van de stad.
De oorspronkelijke koloniale Island City beslaat
slechts een oppervlakte van 68 km2. In 1950 werden de grenzen onder druk van de suburbanisatie
verschoven zodat de westelijke en oostelijke suburbs
(188 km2) binnen het gebied vielen dat Greater
Mumbai werd genoemd. Zeven jaar later werden de
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grenzen opnieuw verschoven met de toevoeging van
175 km2 zodat de oppervlakte van Greater Mumbai
toenam tot 430 km2. Ten slotte werd, voornamelijk
voor planningdoeleinden, de Mumbai Metropolitan
Region (MMR) opgericht in 1965 (Pacione, 2006).
5.2.2 Mumbai: van vissersdorp tot financieel centrum
Mumbai was oorspronkelijk een klein vissersdorp
dat leefde van visvangst en kleinschalige handel. In
de negentiende eeuw kwam de industrialisatie kwam
op gang en transformeerde het kleine vissersdorp in
een katoencentrum. Door verscheidene ontwikkelingen werd de textiel/katoenindustrie halverwege de
negentiende eeuw de economische basis van de stad
en veroorzaakte tevens een groot aanbod aan werkgelegenheid. Na de ineenstorting van deze industrietak, heeft Mumbai zijn economie gediversifieerd en
omgebogen in een economie die sterk gebaseerd is
op (financiële) dienstverlening.
Van vissersdorp tot Brits handelsimperium
In de prehistorie waren de vissers de eerste bewoners
van Mumbai, dat toen bestond uit zeven losse eilanden in de Arabische zee (figuur 5.3). De vissers, de
Koli’s, vaarden op de Arabische wateren in dhows1 en
leefden voornamelijk van de visvangst. Eeuwenlang
leefden de vissersvolken in relatieve rust en bleef
Mumbai een klein vissersdorp. Dit veranderde in de
periode van kolonisatie; veel Europese landen zetten met hun schepen koers naar het Oosten op zoek
naar strategische gebieden voor handels- en militaire
doeleinden. De Portugezen waren de eerste ‘westerlingen’ die in Mumbai aanmeerden. In het verdrag
van Bassein in 1534 werd overeengekomen dat de
Portugezen de eilanden in handen kregen. Zij noemden Mumbai Bom Baim (goede baai) en gebruikten
de haven als schuilplaats voor hun koopvaardijschepen en oorlogsmanschappen.
De ontwikkeling van de stad Mumbai begon eigenlijk
op één punt: het Manor House. Dit was gebouwd door
de Portugees Garcia da Orta, die het Bombaim eiland
huurde van de Portugese Autoriteiten van 1554 tot
zijn dood in 1570. In 1661 werd het huis grotendeels
verwoest door Arabieren. Alleen de muren bleven
overeind staan. In datzelfde jaar trouwde de Britse
koning Charles II met de Portugese Catherina van
Braganza. De Portugese koning schonk een bruidsschat aan koning Charles II, waarvan de eilanden van
Mumbai onderdeel waren. De Portugese autoriteiten
in India weigerden echter de eilanden Salsette, Mazagaon, Varli en Parel te schenken, terwijl de Engelsen
deze eilanden als onderdeel van de bruidsschat zagen. Na het uitvechten van de onenigheid slaagden
de Britten er in 1665 in de overige eilanden in bezit
1

Traditioneel Arabisch zeilschip
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te krijgen. In 1668 werden de eilanden door de Britse
Kroon overhandigd aan de British East India Company
(BEIC) voor een huur van 10 pond per jaar (Dwivedi &
Mehrotra, 2001, p.19; Ghadge, 2008).
Mumbai is dus geen oorspronkelijke Indiase stad,
maar heeft zijn huidige vorm grotendeels te danken aan de Britse overheersers. Voor de Britten was
Mumbai als havenstad, hoewel het hoofdkantoor van
de BEIC in het noordelijker gelegen Surat gevestigd
was, voornamelijk een strategische locatie voor het
uitbreiden van hun handelsimperium. Er waren echter nog geen plannen om van Mumbai een grote stad
te maken. In 1668 was Sir George Oxenden de eerste
gouverneur van Mumbai. Oxenden moedigde de handel aan en haalde mensen van alle klassen over om
zich in Mumbai te vestigen. De BEIC begon met het
bouwen van fortificaties en rustte de kleine forten
van Mazagaon, Mahim, Sion en Varli uit met oorlogsgeschut. Het doel van dit alles was niet om gebieden
te gaan veroveren, maar om de handel te bevorderen en een Brits handels- en controlecentrum op te
zetten. Een voorwaarde om dit te kunnen doen was
om een verbinding met het achterland te creëren.
De Britten realiseerde zich dat dit alleen mogelijk zou
zijn via de lokale Indiase kooplieden. Met hun kennis
werden zij ingeschakeld om de connecties met het
achterland te versterken. Mede hierdoor werd het
niet alleen aan Europeanen toegestaan zich in de native town (gebied rondom het fort) te vestigen, maar
mochten ook Indiërs zich hier vestigen; er moest immers samen aan de toekomst van Mumbai gewerkt
worden. Deze samenwerking tussen twee culturen
om een stad te stichten was uniek (Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.20).
Gouverneur van Mumbai tussen 1672 en 1675, Gerald Aungier, had grote invloed op de ontwikkeling van
Mumbai als handelscentrum en haven. Vanwege constante aanvallen door de Marathi op Surat besloot
Aungier de hoofdkantoren van de BEIC te verplaatsen
naar Mumbai. Hij stelde tevens een stadsplan op, versterkte de fortificaties en gaf de aanbeveling om de
native town te ommuren. Aungier moedigde koopmannen aan zich in Mumbai te vestigen door religieuze vrijheid te garanderen en hen toe te staan om huizen te bouwen binnen de muren van het fort. Dankzij
Gerald Aungier waren de eilanden beter beschermd,
beter bestuurd en was er een grote handelsstroom
van goederen op gang gekomen. De stad was klaar
voor commerciële en maritieme expansie (Rohatgi et
al., 1997; Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.26).
Van handel naar imperialisme
Surat was eigenlijk de voorganger van Mumbai als belangrijke handelsstad. Na de verplaatsingen van het
hoofdkantoor van de BEIC naar Mumbai, nam Mumbai langzaam de positie van Surat over. Surat raakte
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definitief zijn positie aan Mumbai kwijt in 1686 met
de verhuizing van onder andere de maritieme afdeling van de BEIC van Surat naar Mumbai. In 1715 werd
Charles Boone Gouverneur van Mumbai en voltooide het Mumbai Fort naar de plannen van voormalig
Gouverneur Aungier. Het Fort werd versterkt, omdat
de BEIC bescherming moest bieden tegen aanvallen
van Sidis uit Janjira, Malabar piraten, de Marathi en
Kanhoji Angre (beruchte Indiase piraat) en hun commerciële rivalen de Nederlanders en de Fransen. De
BEIC bouwde dan ook een oorlogsvloot om hun koopmannen te beschermen. De haven groeide sterk en
in 1767 bood deze genoeg ruimte aan de toegenomen maritieme activiteiten toen Mumbai zijn handelsgebied inmiddels had uitgebreid tot de Perzische
en Arabische Golf, Afrika, Malacca en China. Door de
commerciële ontwikkelingen groeide de bevolking en
kwam er geld beschikbaar voor landaanwinning om
gebieden droog te leggen en werden er nieuwe wegen aangelegd (Ghadge, 2008; Rohatgi et al., 1997).
Gouverneur William Hornby was tijdens zijn bewind
(1771-1784) verantwoordelijk voor de cruciale verschuiving van het beleid van de BEIC van handel naar
verovering en imperialisme. Direct na deze omslag
begon Mumbai te groeien; de ene na de andere nederzetting werd gesticht rond de oorspronkelijke kern.
Passend in deze nieuwe strategie was het akkoord dat
de BEIC in 1782 sloot met de Marathi; De BECI ruilde
Bassein en enkele gebieden in de staat Gujarat met
de eilanden Elephante, Karanja en Hog; deze eilanden
fungeerden als fysieke bescherming van de haven als
een soort bufferzone voor de Engelse defensiestandplaatsen (Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.28).
Nu de rol van de BEIC zo veranderd was, kwam de
nadruk ook meer te liggen op de ontwikkeling van de
snel groeiende stad volgens methodologische grondslagen met een efficiënte infrastructuur. Hoewel er
geen stadsplan opgezet werd, kwamen er wel steeds
meer regels waaraan uitbreidingen moesten voldoen
en werd de infrastructuur verbeterd. Het havengebied met het ‘customhouse’ en het ‘warehouse’ waren het commerciële hart van de stad. Rondom het
Fort ontwikkelde de stad zich in de vorm van een halve cirkel. Mede doordat de BEIC weinig controle had
over het achterland van Mumbai, concentreerde het
zich op de haven van de stad (Dwivedi & Mehrotra,
2001, p.31).
In 1772 werd gevreesd voor een aanval van de Fransen, waardoor de autoriteiten besloten een groot
stuk grond vrij te maken grenzend aan de fortmuren.
Dit gebied staat bekend onder de naam Esplanade
en deed dienst als een open ruimte voor een “clear
range of fire from the Fort” (Dwivedi & Mehrotra,
2001, p.28). Tot het eind van de 18e eeuw was de afstand 400 yards (366 meter) van de fortmuren naar
de zee. In 1804 werd deze afstand uitgebreid tot 800
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(732 meter) en later naar 1000 yards (914 meter) om
het geweer- en kanongeschut vanaf zee op afstand te
houden van het fort.
Ongeplande groei
Vanwege de fysieke scheiding tussen Mumbai en het
vasteland van India, gingen veel oorlogen en politieke
gebeurtenissen die in het land plaatsvonden vanaf
de 17e eeuw aan Mumbai voorbij en hadden geen invloed op de fysieke structuur van de stad. Mumbai
begon echter steeds meer te fungeren als toevluchtsoord; golven migranten, gevlucht vanwege oorlogen
en natuurrampen, kwamen naar Mumbai in de hoop
hier werk en veiligheid te vinden, aangemoedigd
door Gouverneur Aungier die religieuze vrijheid garandeerde. Mumbai was niet voorbereid op deze toestroom. Vanwege het ontbreken van een masterplan
of ontwerp was de stad slecht voorbereid op groei. De
groei van Mumbai vond dan ook niet gepland plaats,
maar in plaats daarvan kreeg de stad stap voor stap
zijn vorm. “it came into being with every step of its
growth being impulsive and incremental – expressing
in its form the idea of the city as a field of human enterprise” (Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.11). Elk stukje
uitbreiding van de stad uitte de behoeften, wensen
en leefstijlen van de mensen die het gecreëerd of
bezet hadden. Mumbai groeide zo als een kleurige
lappendeken met gevarieerde architectonische stijlen, stedelijke vormen en, het voornaamste, zeer
veel verschillende etnische en sociale groepen. Dit
resulteerde in een groot aantal kleinere steden binnen de stad Mumbai: “Multiple worlds and cities have
resulted from the many forces that moulded the same
geographic space – Mumbai” (Dwivedi & Mehrotra,
2001, p.11).
Mumbai bleef jarenlang een paradijs voor vluchtelingen en migranten. Er werden ook huizen gebouwd
buiten de muren van het fort wat leidde tot segregatie van gemeenschappen, kasten en ‘mercantile
status’. “The primary factor that contributed to the
establishment of segregated enclaves was the initiative taken by Aungier to reinforce the indigenous
panchayat system2 of administration. By this system
internal matters of Indian communities pertaining to
religion, law and order, were determined by a council
of five elders. Although this measure contributed immensely to a general sense of freedom and wellbeing,
it undoubtedly led to an inflexible and insulated social
compartmentalisation that was physically conspicious
in the different enclaves that eventually comprised
2
Het panchayat systeem was een regeringsvorm waarbij het land werd ingedeeld in dorpen, districten en zones. Oorspronkelijk was het panchayat systeem een dorpsraad van wijzen.
De Indiase grondwet kent sinds 1992 een panchayat systeem van
verkozen dorps- en districtsraden om het bestuursniveau zo dicht mogelijk bij de bevolking te brengen. Panchayats zijn dus een
vorm van zelfbestuur (Mathew, 1995).

												

the town” (Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.32). Je zou
dit aan kunnen duiden als een vorm van versplintering van Mumbai tijdens de Britse overheersing. Deze
Figuur 5.4: Island City met het Fort en de Native Town in
het begin van de 19e eeuw

vorm van segregatie was ook binnen de muren van
het fort terug te vinden. De Britten woonden in het
zuidelijk deel van het fort terwijl de lokale bevolking
het noordelijk deel van het fort bewoonde (figuur
5.4). Deze scheiding was niet alleen vanwege raciale
vooroordelen van de Engelsen, maar ook vanwege de
beperkingen die het Hindoe-geloof stelde. Hindoes
zouden volgens hun geloof namelijk vervuild worden
wanneer zij in aanraking zouden komen met nietHindoes en de ‘kastelozen’ zoals de ‘untouchable’
Europeanen. In 1794 waren er 998 huizen binnen het
fort en 6659 daarbuiten (Dwivedi & Mehrotra, 2001;
Ghadge, 2008; Rohatgi et al., 1997).
Aanleg van de spoorwegen voor de ‘katoenstad’
Voordat Mumbai zijn commerciële status had verworven, was Calcutta de voornaamste commerciële
handelsplaats voor de Britten. Echter, mede door de
geografische nabijheid van Europa, een goede haven,
de stijging van de katoenprijzen als gevolg van de
Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en de opening van het Suez Kanaal in 1869, groeide Mumbai
snel in economisch opzicht en raakte Calcutta haar
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positie kwijt (Ghadge, 2008). Deze gebeurtenissen
kunnen gezien worden als objecten die van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van Mumbai
en de totstandkoming van haar ruimtelijke vorm.
De Verenigde Staten waren traditioneel de belangrijkste katoenleveranciers, maar na de mislukking van de
katoenoogst in 1846 en het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog, moesten de Engelse machthebbers op zoek gaan naar alternatieve markten. Deze
werden gevonden in India, in het achterland van
Mumbai om precies te zijn. Een obstakel was de bereikbaarheid van de katoengebieden. Voor de export
moest er een efficiënte manier van vervoer gevonden
worden om het katoen vanuit het achterland naar de
haven van Mumbai te transporteren. De spoorwegen
werden gezien als het ideale technische middel om
deze essentiële verbinding tot stand te brengen. Een
wegverbinding was rond 1830 al gelegd, maar een
spoorverbinding zou het mogelijk maken om veel
sneller en grotere hoeveelheden te vervoeren. Onder
druk van de katoensteden als Manchester en Glasgow, werd er bij de Britse Overheid in India dan ook
op aangedrongen de spoorwegen in Mumbai te introduceren. Deze katoenlobby leidde uiteindelijk tot
de bouw van de eerste spoorlijn in Mumbai in 1853
en enkele jaren later werd de verbinding met de katoengebieden in Deccan tot stand gebracht. Met de
aanleg van de spoorwegen ontwikkelde Mumbai zich
razendsnel tot ‘katoenstad’; in de Island City schoten
de ‘cottonmills’ als paddenstoelen uit de grond. Rond
1865 waren er tien ‘cottonmills’ die goed waren voor
6500 werknemers. Het aantal fabrieken groeide snel
en in 1900 waren er al 82 fabrieken waren die werk
boden aan 73.000 mensen. Rond 1920 was India, met
Mumbai als voornaamste stad, een van de grooste
katoenproducerende landen geworden; “ fifth in
number of spindles, fourth in quantity of raw cotton
consumed, third in size of labour force, and second in
terms of raw cotton production” (Pacione, 2006).
De explosieve groei van de katoenindustrie in Mumbai had meerdere oorzaken dan alleen de aanleg van
de spoorwegen. De basis werd gelegd in de 18e eeuw
door de aanleg van nieuwe kades in de haven door
gouverneur William Hornby. Daarnaast was het begin van de handelsrelatie tussen Mumbai en China
in 1773 van belang en de beschikbaarheid van een
overschot aan katoen in het achterland van Mumbai. Ook voor Mumbai ‘gunstige’ gebeurtenissen zoals de mislukking van de katoenoogst en de uitbraak
van de burgeroorlog in de Verenigde Staten, droegen
bij aan de positie van Mumbai. In de loop van de 19e
eeuw werd de katoenverwerking dan ook een van de
voornaamste onderdelen van de industrialisatie van
de stad. Deze industrialisatie werd bevorderd door
enkele gunstige lokale en internationale ontwikkelingen. Lokale factoren waren een vochtig klimaat,
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beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten, beschikbaarheid van kapitaal en zakelijk instinct van de
Gujaratis en Parsis en verbeterde transportmogelijkheden waaronder de aanleg van nieuwe spoorlijnen
voor het vervoer van ruwe materialen vanuit het achterland naar de stad.
Internationale factoren waren, zoals genoemd de situatie in de Verenigde Staten, en daarnaast de opening van het Suez Kanaal in 1869. Hierdoor werd de
zeeroute van Europa naar India verkort, zodat machines sneller konden worden geïmporteerd en katoen
sneller geëxporteerd. Tussen 1861 en 1865 nam de
katoenexport toe met 171% in hoeveelheid en met
480% in waarde toen de extra vraag uit het westen
de prijzen van katoen in Mumbai opstuwde. Mumbai
werd in die tijd niet voor niets ook wel het ‘Manchester van het oosten’ genoemd (Pacione, 2006; Ghadge,
2008; Follath, 2007; Economist, 1874).
Van katoenstad naar financieel centrum
De katoenindustrie bleef de economische basis van
de stad tot de jaren ‘40 van de 20e eeuw. De opbrengsten uit de katoenindustrie werden geïnvesteerd in
nieuwe kapitaal-intensieve sectoren zoals engineering, voedingsmiddelentechnologie, petrochemie,
farmaceutische industrie en kunstmestproductie. De
economie moest, mede door een toegenomen werkloosheid tussen de 1e en 2e Wereldoorlog gediversifieerd worden. De ontwikkeling van de chemische
industrie werd bevorderd door de havenactiviteiten

sen 1970 en 1990 nam het aantal werknemers af van
200.000 tot 60.000. De teloorgang van de textielindustrie werd versneld door een 18-maanden durende
staking in 1982-1983, waarna fabriekseigenaren een
groot aantal fabrieken sloten. De nu werkloze textielarbeiders werden gedwongen een baan te zoeken
binnen de informele economie, waardoor het aandeel van de werkgelegenheid hier toenam van 49% in
1971 tot 66% in 1991 (Pacione, 2006; Parasuraman,
2007).
Vanaf de jaren ’80 verdween de grootschalige maakindustrie grotendeels en werd vervangen door de dienstensector (financiële dienstverlening, ICT, media,
entertainment, communicatie- en informatietechnologie, vastgoed) en arbeidsintensieve productie van
elektronische apparaten, plastics en consumentengoederen in kleinschalige werkplaatsen in ‘informal
settlements’ verspreid door de stad. Deze ontwikkelingen en veranderingen in de economische structuur
van Mumbai hadden verschillende achterliggende
oorzaken:
• Het niet verbeteren van machinerie en technologie van oudere industrietakken.
• Afname in werkgelegenheid
• Explosieve toename in de vastgoedmarkt in
de jaren ’90. Dit leidde tot een grote druk op
de oude industriegebieden in het centrum
van de stad, zoals de Mill-Area. De oude industrie op dure grond moest plaatsmaken
voor nieuwe commerciële en residentiële en-

in Mumbai en de opkomst van olieraffinaderijen als
resultaat van de nabijheid van olievelden en het olieproducerende Midden Oosten.
De textielindustrie zelf onderging een grote metamorfose na de Tweede Wereldoorlog. Menselijke arbeid werd overgenomen door machines, wat leidde
tot een drastische daling in de werkgelegenheid; tus-
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Figuur 5.5: de veranderende economische basis van Mumbai, 1980-2000

claves (zoals de Phoenix Mills)
Een proces van informalisering waarbij fasen
van het productieproces werden uitbesteed.
Dit werd bevorderd door de opkomst van
kleinschalige bedrijven in ‘informal settlements’, die buiten de regelgeving van de formele sector opereerden (Pacione, 2006).

												

Sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 vond
een duidelijke diversificatie plaats in de economische
structuur van de stad (figuur 5.5). Mumbai is nu de
financiële en commerciële hoofdstad van India; in de
stad zijn vele hoofdkantoren van grote nationale en
internationale banken en andere financiële instellingen gevestigd, zoals de Reserve Bank of India, The
Mumbai Stock Exchange en Tata AIG Insurance.
5.2.3 Objecten in de ontwikkeling van de ruimtelijke
vorm van Mumbai
Door met een ANT-bril naar de ruimtelijke vorm van
Mumbai te kijken, krijgt de invloed van objecten speciale aandacht in de totstandkoming van deze ruimtelijke vorm. In deze paragraaf wordt duidelijk dat objecten een belangrijke rol hebben vervuld in de space
in the making van Mumbai. Het zijn echter niet alleen
de objecten die een rol spelen, maar het zal blijken
dat binnen de positie van deze objecten het ook actoren en instituties zijn die zich in associaties hebben
verbonden.
Mumbai is van oudsher een ongeplande stad. Ten
tijde van de Engelse overheersing was er geen plan
voor de uitbreiding van de stad. Het was ook lange
tijd niet de bedoeling de kleine stad Mumbai uit te
laten groeien tot de huidige miljoenenmetropool
Mumbai.
In de koloniale tijd was Mumbai een centrum van
handel en de planning was hieraan ondergeschikt.
Het vergt veel om van een laissez-faire beleid naar
een coherente stedelijke vorm over te gaan. Mumbai’s ruimtelijke vorm is grotendeels het resultaat
van vele impulsieve en ongecoördineerde ruimtelijke
ingrepen in plaats van een grootschalige, vooraf ontworpen planning. Er ontbrak dus een ‘masterplan’
voor de stad, waardoor Mumbai slecht voorbereid
was op groei. De (fysieke) uitbreiding van Mumbai
had veelal directe verbanden met een grote ramp
zoals een epidemie, brand of extreme overbevolking.
De uitbreiding van Mumbai werd altijd gekarakteriseerd door uitbreiding buiten het centrum, veelal
richting het noorden, naar nieuwe gebieden waar de
hoop op betere voorzieningen en betere levensomstandigheden gekoesterd werd. Ook via landaanwinning werden gaandeweg ‘stukjes’ stad toegevoegd.
Vanaf de jaren ’70 in de 18e eeuw werd door de BEIC
landaanwinning gebruikt om de diverse eilanden van
Mumbai met elkaar te verbinden. Daarnaast is ook
de infrastructuur bepalend geweest voor de richting
van de groei van de stad (Rohatgi et al., 2006, p.259;
Ghadge, 2008).
De uitbreiding van Mumbai door brand, reclamatie,
pest en andere objecten
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Alle belangrijke activiteiten vonden eeuwenlang
plaats op de locatie van het Fort, totdat er een impuls
ontstond om ook het gebied buiten het Fort te gaan
ontwikkelen. Een belangrijke gebeurtenis die van grote invloed was op deze nieuwe groei van de stad, was
een grote brand in 1803 (figuur 5.6). De autoriteiten
werden niet alleen gedwongen de omstandigheden
binnen het Fort te verbeteren, maar het was vooral
een impuls voor de groei van de stad buiten de grenzen van het Fort.
De grotere toevoegingen en groei van de stad vonden
pas plaats nadat de verschillende eilanden met elkaar
verbonden werden door landaanwinning (figuur 5.7).
Dit project begon in 1836 met de oprichting van de
Elphinstone Land Company, de eerste ‘reclamation
company’ (Rohatgi et al., 2006, p.258). Halverwege de
19e eeuw was een groot deel van de eilanden met elkaar verbonden en in 1838 verbond de Colaba Causeway het zuidelijkste eiland Colaba met de rest van de
stad. Het doel was om alle zeven eilanden uiteindelijk
met elkaar te verbinden. Er werden wel causeways3
Figuur 5.6: Brand in het Fort in 1803

tussen de eilanden aangelegd, maar er werden nog
maar weinig pogingen ondernomen om ook de kuststroken droog te leggen. De grote commerciële ‘katoenboom’ rond 1860 veranderde dit; de enorme
welvaartstoename zorgde voor voldoende financiële
middelen om de kuststroken van de eilanden mee te
nemen in de landaanwinning. Op deze manier kwam
er nieuwe grond beschikbaar voor de snel groeiende
stad en haar inwoners.
Tegelijkertijd met de landaanwinningen gaf de verwijdering van de fortmuren (1862) een grote impuls aan
stedelijke (her)ontwikkeling. Naast mogelijkheden
voor uitbreiding, zorgde de afbraak van de muren ook
voor mogelijkheden voor de herstructurering van het
gebied binnen de voormalige muren. De vele gotisch
gestileerde gebouwen zoals het High Court, Postkantoor, Universiteit etc., werden gebouwd op nieuwe
grond en transformeerden de skyline van Mumbai.
Maar misschien nog wel belangrijker was het feit dat
de overheid het doel had om met deze ingrepen de

3

Verhoogde weg die twee eilanden met elkaar

verbindt.
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ruimtelijke vorm een afspiegeling te laten worden
van een belangrijke koloniale stad met bijpassende
infrastructuur en gebouwen om een samenhangend
stadscentrum te creëren. Deze visie om de stad meer
gelijktijdig fysiek en visueel te ontwikkelen as één geheel werd verder benadrukt met de oprichting van
de Bombay Improvement Trust in 1898. Dit was het
begin van een nieuw tijdperk van planning en stedelijk ontwerp in Mumbai: “the approach of regulating
private development through mandated controls was
an important precedent for urban design conception
Figuur 5.7: Landaanwinning Mumbai 1500-1940

uitbraak van de pest werd aan de overheid op pijnlijke
wijze duidelijk gemaakt dat de leefomstandigheden in
Mumbai drastisch verbeterd zouden moeten worden.
Mede om dit te bereiken werd de Bombay Improvement Trust opgericht. De Improvement Trust begon
dan ook een plan op te stellen om het overvolle centrum aan te pakken; er werden verschillende woningbouw- en stadsvernieuwingsprojecten opgezet om
woningen en voorzieningen te verbeteren. Tegelijkertijd werden ook nieuwe gebieden ten noorden van
het bestaande centrum ontwikkeld, zoals ‘schemes’
in Dadar, Matunga, Wadala en Sion. Deze kwamen
rond 1900 gereed en boden extra ruimte voor de uitbreiding van de suburbs. Met deze aanpak probeerde
de Improvement Trust de stad te plannen op basis
van ‘anticipated growth’ en gebruikte ontwerpen om
de stedelijke vorm te ontwikkelen, waarbij voorzieningen als sanitair en infrastructuur gecombineerd
werden met esthetische vormgeving. Een voorbeeld
hiervan is Ballard Estate (figuur 5.8). Dit gebied werd
ontwikkeld in 1908 door de Improvement Trust om
het Fort te ontlasten wat betreft kantoorruimte. Daarnaast moest het ook symbool staan voor de ‘mercantile power’ van de stad. De nieuwe haven in dit gebied
werd de aankomstlocatie van buitenlandse schepen
en de spoorverbinding met het achterland (Ghadge,
2008; Rohatgi et al., 2006, p.262).
Het nieuwe imago van Mumbai kreeg verder gestalte
met de Apollo Reclamation in 1869 waar in de volgende decennia gebouwen verrezen als het Taj Mahal
Figuur 5.8: Ballard Estate

1500 (oorspronkelijk land)
vanaf 1812
vanaf 1850
vanaf 1920
vanaf 1940

that followed on the larger swaths of newly reclaimed
land” (Rohatgi et al., 2006, p.261).
De oprichting van de Bombay Improvement Trust
(BIT) was ook een reactie op de uitbraak van de pest
in 1896. De epidemie begon in september 1896 en
verspreidde zich razendsnel door de stad. Alleen in
1896 eiste de dodelijke ziekte al meer dan 1900 levens per week. Omdat de pest het hevigst was in het
dichtbevolkte zuiden, waar de hygiënische omstandigheden het slechtst waren, zochten veel mensen
hun toevlucht naar minder dichtbevolkte en dus ‘gezondere’ gebieden ten noorden van de stad. Door de
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Hotel, de Yacht Club en de Gateway of India (figuur
5.9 en 5.10). Deze gebouwen werden het direct zichtbare visitekaartje van Mumbai voor de reizigers die
per schip de havenstad bereikten.
Het volgende grote project na de Apollo Reclamation
was de Back Bay Reclamation in 1929. Dit moest een
grote landaanwinning worden en kwam in 1940 gereed. Echter in dat jaar bereikte het niet zijn geplande
vorm; het oorspronkelijke voorstel werd nooit helemaal uitgevoerd. “Nevertheless, this scheme added
an incredible amount of housing stock to south Mumbai, causing the old centre to swell further rather than

												

the city diversifying in the form of new growth centres
further north” (Rohatgi et al., 2006, p.263). Ondanks
Figuur 5.9: Taj Mahal Hotel

Figuur 5.10: Gateway of India

het feit dat de BIT een begin had gemaakt met het
ontwikkelen van grond ten noorden van het centrum
in het zuiden, was het overgrote deel van de banen
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explosie van het aantal inwoners na de onafhankelijkheid van India, kwam de nadruk van planning en
stedelijk ontwerp te liggen op omvangrijke visies voor
een ‘Groot Mumbai’ om de bevolking te verspreiden.
5.2.4 Gecontroleerde groei? FSI en Navi Mumbai als
instituties in de ruimtelijke vorm
Naast de rol van objecten, verdient ook de rol van instituties in de ruimtelijke vorm van Mumbai aandacht.
In de vorige paragraaf is al duidelijk geworden dat
objecten, instituties en actoren nooit los van elkaar
staan; zowel actoren (BEIC), instituties (beleid van
Bombay Improvement Trust) als objecten (uitbraak
van de pest) bepalen samen de ruimtelijke vorm van
de stad. In deze paragraaf krijgen twee instituties speciale aandacht die bepalend geweest in de ontwikkeling van Mumbai.
In 1964 werd er een ontwikkelingsplan opgesteld
voor Greater Mumbai dat de toekomstige richting van
de stad moest bepalen. Behalve aanbevelingen voor
grondgebruik werden er twee concepten geïntroduceerd die cruciaal waren voor de richting en vorm van
de groei van Mumbai tot het einde van de 20e eeuw:
FSI en Navi Mumbai.
Het eerste was de Floor Space Index (FSI). Deze maat
zegt wat over de bebouwingsdichtheid. Hoe lager de
FSI hoe lager de bebouwingsdichtheid. Dit instrument
werd in Mumbai gebruikt om dichtheden te regelen
en de ruimtelijke vorm van de stad onder controle te
krijgen.
De waarde van deze FSI was niet in de hele stad het-

Kadertekst 5.1: De spoorwegen en de verspreiding van de pest

De uitbraak van de pest in 1896 was niet alleen een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van
Mumbai, maar de spoorwegen speelden een speciale rol bij de verspreiding van de pest. De steden in
India waren veel vatbaarder voor ziektes dan Europese steden, vanwege het feit dat er niet zoals in het
Westen bescherming was tegen de uitbraak; de modernisering in India had niet geleid tot betere huisvesting, voeding of andere substantiële verbeteringen in leefomstandigheden. De uitzondering was de
groep elite, voor wie de pest bijna net zo geruisloos voorbij ging aan de Westerse wereld.
Transport vervulde een belangrijke rol bij de verspreiding van de pest. Moderne transport- en communicatiemiddelen maakten een eind aan de isolatie van dorpen en regio’s. De geringe mobiliteit en
handel, die de verspreiding van de pest tegenhield, was nu dermate toegenomen dat de pest de routes
van transport volgde en ook in ‘ongemoderniseerde’ gebieden in het achterland van Mumbai toesloeg.
India had een zeer modern transportnetwerk met de spoorwegen voorop. Wat betreft kilometers was
het het derde grote netwerk en het werd gebruikt voor een van de grootste interne graanhandels ter
wereld. Juist in dit graan nestelden zich allerlei knaagdieren die dragers waren van ziektes als X. Cheopis,
zodat via de spoorlijnen ‘plaque bacilli and vectors’ werden verspreid door dorpen en gebieden in India.
De primitieve staat van huizen en sanitaire voorzieningen droeg verder bij aan een grote pestepidemie
(Klein, 1986)
gesitueerd in het zuiden. Het was erg moeilijk om de
bevolking te verspreiden. Pas in de jaren ’40 van de
20e eeuw gingen de eerste groepen industriële elite
en de ‘indigenous business class’ richting de suburbs,
die zich langs de spoorlijnen vormden. Vanwege de

zelfde; hij liep over het algemeen uiteen van 1,33
tot 2,45 maar bij de Back Bay Reclamation werd de
FSI vastgesteld van 3,5 tot 4,5 (Rohatgi et al., 2006,
p.267). De introductie van FSI beïnvloedde de ruimtelijke vorm van de stad door de invoering van een
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soort standaard waar gebouwen aan moesten voldoen. Dit leidde tot een invasie van hoogbouw en
begon de skyline van Mumbai te domineren. Het achterliggende idee van FSI was onder meer dat door het
stellen van bouwlimieten in de stad, grondeigenaren
allemaal gelijk behandeld werden. Hierdoor is er nu
een situatie in Mumbai ontstaan waarbij publieke autoriteiten zoals de Port Trust en de Indian Railways
(IR) de mogelijkheid hebben om de FSI op hun land
uit te buitten en hun eigendommen te herontwikkelen om een enorme geldstroom op gang te brengen
door ontwikkelingen en enorme stijging van de waarFiguur 5.11: Het concept Floor Space Index (FSI)

Bron: Architectenweb, 2009a

de van de grond. Gek genoeg gebeurt dit nog niet;
land van de Port Trust en Spoorwegen is nog vrijwel
onontwikkeld.
Ook in de Mill-Area heeft de introductie van FSI grote invloed gehad. Voor een millowner werd het zeer
aantrekkelijk om de toegestane FSI te ontwikkelen; dit
levert meer op dan de industriële activiteiten. Er zijn
dan ook allerlei residentiële en commerciële ontwikkelingen waar te nemen in het voormalige textielgebied van Mumbai. De druk om land in de Mill-area te
ontwikkelen is direct gekoppeld aan grondprijzen; zodra de grondprijzen in de stad stijgen, wordt de druk
op land enorm groot, zoals bij de Mill-area, Port Trust
en de Indian Railways. De overheid introduceerde FSI
als antwoord op de verwachte groei van de stad en
om de bouwsancties te vereenvoudigen. FSI leidde
echter tot grote mogelijkheden om de dichtheden in
de stad verder op te voeren. Zodoende werd niet alleen de groei van Navi Mumbai afgeremd, maar de
FSI resulteerde ook in een onomkeerbaar proces van
verdichting van de stad, een overbelasting van de infrastructuur en een monotone ruimtelijke vorm (Rohatgi et al., 1997; Nallathiga, 2006).
Het tweede concept uit het Development Plan van
1964 was het idee van de creatie van het reeds genoemde ‘nieuw Mumbai’ of Navi Mumbai. Charles
Correa, Pravina Mehta en Shirish Patel ontwikkelden
als reactie op de verstedelijking naar het noorden een
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ander plan om de groei niet naar het noorden, maar
naar het oosten te richten aan de andere kant van
de haven. Zij waren ervan overtuigd dat commerciële centra als het Bandra Kurla Complex of op andere
plaatsen in de suburbs alleen maar de druk zouden
vergroten op de stad. Daarom suggereerden zij de
bouw van een ‘twin city’. De verhuizing van de overheid worden naar het nieuwe gebied moest een impuls zijn voor de ontwikkeling van deze nieuwe stad.
De bevolking zou dan dit goede voorbeeld moeten
volgen, waardoor het verkeerspatroon van noordzuid verschoof naar oost-west. De overheid heeft
echter tot op het huidige moment nog niet de beslissing genomen om zijn activiteiten en gebouwen naar
Navi Mumbai te verplaatsen. De verplaatsing van de
overheid zou een katalysator voor de ontwikkelingen
van Navi Mumbai kunnen zijn en tegelijkertijd ruimte
vrijmaken in zuid Mumbai voor andere activiteiten
(Rohatgi et al., 2006, p.271).
De overheid gaf echter niet het goede voorbeeld
door naar Nieuw Mumbai te verhuizen, wat in eerste
instantie de bedoeling was, maar breidde juist haar
activiteiten in het stadscentrum uit en zette ook nog
de landaanwinningprojecten bij Nariman Point en
New Navy Nagar voort. De overheid richtte zich meer
op het (her)ontwerpen van de huidige ruimte zonder
veel aandacht te besteden aan nieuwe concepten als
Nieuw Mumbai. Dit leidde tot een groei van de stad in
noordelijke richting. Mumbai breidde zich in de jaren
’90 uit richting Versova, Vasai, Virar en verder noordelijk. De bebouwing concentreerde zich rond de spoorlijnen en hoofdwegen. In deze periode vond ook een
grote groei van slums plaats, die nu een onmisbaar
element zijn in de ruimtelijke vorm van de stad. Door
de problemen die deze ontwikkeling met zich meebracht, stond architectuur en stedelijk ontwerp in de
jaren ’90 niet langer centraal; deze concepten werden
vervangen door meer abstracte mechanismen om de
ruimtelijke vorm van een stad te definiëren: “economic equations, city revenue and taxation data, and
demography had replaced architecture and urban design which had earlier been the prime instruments in
defining the city’s form” (Rohatgi et al., 2006, p.269).
Zowel het concept FSI als de planning van Navi Mumbai werden in de strijd gegooid om het zuiden van
Mumbai te ontlasten. Er wordt vaak gezegd dat ruimtegebrek het grootste probleem is waardoor bijvoorbeeld infrastructuur niet goed functioneert in het zuiden van de Island City. Deze storyline is hardnekkig.
Het grootste probleem is echter niet ruimtegebrek in
zuid Mumbai, maar meer de benutting van de ruimte.
Het is inderdaad het geval dat het centrum van Mumbai zeer dichtbevolkt is, maar als gekeken wordt naar
het grondgebruik, valt op dat er een groot deel van de
grond niet efficiënt gebruikt wordt en eigenlijk braak-

												

liggend terrein is. Zo zijn er bijvoorbeeld de gebieden
rond de havens, de spoorwegen en de Mill-area die
nog vrijwel niet ontwikkeld zijn (zie figuur 6.15 in
Hoofdstuk 6).
5.3 Ruimtelijke vorm van railinfrastructuur in Mumbai
De ontwikkeling van Mumbai en de modernisering
van de stad heeft geleid tot het ontstaan van ‘twee
Mumbai’s: een van de kosmopolitische elite en een
van de overvolle massa. Daarnaast heeft de stad zich
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naar het katoenrijke Deccan in de jaren ’60 van de 19e
eeuw en naar melkveebedrijven en opslagplaatsen in
de staat Gujarat zorgde voor een impuls van de uitwisselingen met het achterland en een verdrievoudiging van de internationale handel van Mumbai in één
decennium (Klein, 1986).
Aan het einde van de 19e eeuw werd Mumbai steeds
meer verbonden met het achterland; wegen werden
gebouwd van Mumbai naar Pune en verder naar de
regio Deccan en spoorwegen droegen bij aan de ontwikkeling van nieuwe transportverbindingen. In 1870

Figuur 5.12: Railnetwerk van Mumbai met stations

Bron: Asia Link (2004)

ontwikkeld van agrarische nederzetting, via een industrieel tijdperk, tot de huidige commerciële en financiële metropool Mumbai. Bij deze ontwikkeling hebben
de internationale en nationale handelsroutes een
belangrijke rol gespeeld. De ligging aan de Arabische
Zee, de beschikking over een diepzeehaven en daarnaast de opkomst van de spoorwegen waren hierbij
cruciale factoren. De uitbreiding van de spoorwegen

was het al mogelijk om een route per trein door India af te leggen van Mumbai naar Noord India, vervolgens naar Calcutta, daarna naar Chennai en terug
door Deccan via Sholapur naar Mumbai.
Al deze ontwikkelingen veranderden de relatie van
Mumbai met de landelijke gebieden en de patronen
van sociale communicatie en economische uitwisseling binnen de regio’s zelf. Door de uitbreiding van
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het wegen- en spoornetwerk werd deze toename
in connectiviteit echter niet gelijkmatig verdeeld; in
het Maharashtra van de negentiende eeuw was het
vooral de elite uit de grote steden die in goed contact
stonden met de elite uit de kleinere steden, terwijl
de boeren in de regio vaak buiten dit netwerk vielen. (McDonald-Gumperz, 1974). Er was dus sprake
van een mate van versplintering als gevolg van de
uitbreiding van transportnetwerken. Hoewel veel wetenschappers versplintering zien als een vrij recente
ontwikkeling, zijn in Mumbai de kenmerken van deze
ontwikkeling al in een veel eerder tijdperk zichtbaar.

spoorwegtermen wordt dit dan ook aangeduid als
‘super-dense crush load’. Dit betekent dat er 14 tot
16 personen op één vierkante meter gepropt zijn.
In totaal reizen ruim 11 miljoen Mumbaikers per dag
met het openbaar vervoer, waarvan ruim 60% gebruik maakt van de trein en de overige 40% met de
bus reist (Lakshmi, 2008).
Figuur 5.12: Slow en Fast Trains met bijbehorende routes

5.3.1 Kenmerken van het huidige railnetwerk
In Mumbai is het aandeel reizigers dat gebruik maakt
van het openbaar vervoer ongekend hoog; ruim 88%
Figuur 5.11: Western, Central en Harbour Line

Bron: IRFCA, 2008
Figuur: 5.13: C=Churchgate, vertrektijd 10.42 F=Fast Train,
02=vertrekt over 2 minuten

reist per trein of bus (gemotoriseerd verkeer). Dit betekent dat er per dag 6,4 miljoen passagiers per trein
vervoerd worden wat leidt tot overvolle treinen en
chaotische situaties; tijdens spitsuur vervoeren treinen 4700 passagiers, terwijl ze eigenlijk ontworpen
zijn om maximaal 1800 passagiers te vervoeren. In
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De spoorwegen in Mumbai zijn in handen van de Indian Railways, onderdeel van de Nationale overheid.
De spoorwegen zijn dus overheidseigendom en onderverdeeld in verschillende zonale organisaties. In
Mumbai zijn de Western Railway en de Central Railway beide eigenaar van een deel van het spoornetwerk.
Het huidige spoornetwerk bestaat uit drie hoofdlijnen: de Western, de Central en de Harbour Line (figuur 5.10 en 5.11). De Western Line loopt van Churchgate naar Virar (60 km), de Central Line loopt van CST
(Victoria) Station naar Kalyan (54 km) en de Harbour
Line loopt van CST naar Navi Mumbai (39 km).
De veelal verouderde treinen bestaan uit 9 of 12 wa-

												

Figuur 5.14: Overcrowded Mumbai Suburban Train

gons en zijn onder te verdelen in Slow en Fast trains
(figuur 5.12 en 5.13). De Slow trains stoppen op elk
station, terwijl de Fast trains als een soort intercity’s
fungeren en alleen stoppen op de ‘grote’ stations
van de stad (o.a. Nair & Kumar, 2005).
Vanwege de huidige omstandigheden op het spoor
is het noodzakelijk om grote verbeteringen door te
voeren. Momenteel is men onder het Mumbai Urban
Transport Project (MUTP) bezig om de huidige situatie aan te pakken. Om de huidige situatie van de railinfrastructuur in Mumbai te kunnen begrijpen is een
Figuur 5.15: Reizigerspatronen trein, bus, taxi, auto, fiets/
motor en riksja

Bron: Lakshmi, 2008
Figuur 5.16: Gemiddelde reisafstand per vervoermiddel
(in km)

Bron: Lakshmi, 2008

blik in de geschiedenis noodzakelijk. Een uitgebreide
beschrijving en verklaring van de ontwikkeling van de
railinfrastructuur in Mumbai komt in Hoofdstuk 6 aan
de orde.
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5.3.2 Geschiedenis van de spoorwegen
De spoorwegen in Mumbai hebben zich ontwikkeld
in drie periodes. In de eerste periode werd onder
leiding van de Britten een regionaal netwerk opgebouwd vanaf 1850. De tweede periode kenmerkt zich
door de transformatie van het regionale netwerk in
een overvol stadsnetwerk rond 1960, voornamelijk
door gebrekkige investeringen in de Railinfrastructuur door de Indiase overheid. De derde periode is
rond 1990 ingegaan met een hernieuwde interesse
voor railinfrastructuur met het MUTP en het Mumbai
Metro Project als belangrijkste exponenten.
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de spoorwegen in Mumbai geschetst als ready made space
verhaal. In het volgende hoofdstuk staat het proces
van space in the making centraal met aandacht voor
de processen achter de totstandkoming en ontwikkeling van de railinfrastructuur in Mumbai.
5.3.2.1 Eerste periode: Brits regionaal netwerk
De eerste spoorlijn in Mumbai werd geopend op 16
april 1853. Voor de geschiedenis van de railinfrastructuur in Mumbai moet echter verder worden teruggegaan in de tijd om gebeurtenissen te achterhalen die
uiteindelijk leidden tot die opening op 16 april.
Discussies over de introductie van de spoorwegen in
India waren al bijna twee decennia voor de komst van
de spoorwegen gaande. Grote vertragingen werden
veroorzaakt door financieringsproblemen en ‘bureaucratische procedures’ en de eventuele introductie van de spoorwegen werd verder vertraagd door
de tijd die het in beslag nam om post te versturen
tussen India en Engeland. Na de mislukking van de
katoenoogst in Amerika in 1846, realiseerde de textielindustrie in Glasgow en Manchester zich dat het
noodzakelijk was om alternatieve markten op te sporen en dwong de Britse overheid om geld beschikbaar
te maken voor het opzetten van de Indian Railways
om katoentransport binnen India mogelijk te maken.
Mumbai kreeg eerder spoorwegen dan Calcutta. De
Britten gaven hiermee het signaal af dat het serieuze
intenties had om Mumbai en het achterland te ontwikkelen (Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.127).
In 1853 werd de eerste spoorlijn geopend door Lord
Elphinstone. In 1863 opende Sir Bartle Frere de spoorlijn over de Bhor Ghat bergpas naar de katoengebieden in Deccan. Veel mensen hadden de constructie
van spoorlijnen, en zeker over de bergen, voor onmogelijk gehouden. De nieuwe technologie van de
spoorwegen werd de cruciale infrastructuur voor de
groei van Mumbai en zijn ‘commerce’ in de komende
jaren; de spoorwegen bepaalden niet alleen de fysieke structuur van de stad langs de noord-zuid as, maar
creëerde tevens een oost-west verdeling voor de stad
in de komende jaren. Daarnaast boden de spoorwe-
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gen flexibiliteit voor zowel mensen als goederen en
daarmee het aantrekken van industrie en er werd een
impuls gegeven aan de (katoen)activiteiten in de haven die nu door het spoor verbonden was met het
achterland.
De Mumbai Baroda and Central India Railway (BB&CI)
werd in 1855 opgericht en kwam met de BEIC overeen om een spoorlijn aan te leggen van Surat naar
Mumbai. Het werk begon een jaar later en de lijn

plaats van het aantal treinen.
De lijnen van de GIP en de BB&CI sneden Mumbai
letterlijk in verschillende delen. Er moesten verschillende bruggen gebouwd worden om de lijnen over te
kunnen steken. In 1874 werd een nieuw transportmiddel geïntroduceerd in Mumbai: de tram (zie kadertekst 5.2).
5.3.1.2 Tweede periode: van regionaal netwerk naar

Figuur 5.17: Ontwikkeling spoorwegen Mumbai, 1860-2009

1870

bereikte in 1864 Mumbai. Dezelfde maatschappij introduceerde de ‘local suburban railway’ in 1867 tussen Virar en het toenmalige station Mumbai Backbay
(Colaba). Er reed slechts één trein per dag, terwijl er
op de hoofdlijn alleen één gemengde (goederen en
personen) trein en één passagierstrein per dag reed.
Vanaf 1870 vond er echter een continue toename
Kadertekst 5.2: de tram in Mumbai

1933

2009

stedelijk netwerk
De spoorwegen fungeerden vooral als een regionaal
netwerk voor het vervoer van goederen en personen
van het achterland naar het centrum in het zuiden
van Mumbai. Met de suburbanisatie in de jaren ’60
van de 20e eeuw veranderde de functie van het spoornetwerk. Met de verstedelijking breidde de ruimte-

In 1864 kwam het idee om een tramsysteem in Mumbai op te zetten. Het was echter pas in 1873, nadat
de Municipality toestemming had gekregen van Ms Stearns en Kittredge, dat de aanleg begon. De BEIC
begon met de tramdienst in 1874 met trams die werden getrokken door zes tot acht paarden op de route
van Colaba naar Parel. Elke tram bood zitplaatsen aan 40 personen en de Tramway Company had de beschikking over bijna 900 paarden. De administratieve kantoren waren gelegen aan de Colaba Causeway
en de paarden hadden hun stallen in Colaba nabij de Victoria Gardens. De trams getrokken door paarden
speelden een belangrijke rol als aanvullend transportmiddel, maar werden al vrij snel vervangen door
de meer efficiënte elektrische tram en bussen. De tramlijnen bleven nog lange tijd bestaan in Mumbai,
maar in 1964 vond de laatste rit plaats (BEST, 2009b).
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lijke vorm van de stad zich uit naar het noorden; de
spoorwegen die eerst door landelijk gebied liepen,
werden nu langzaam maar zeker ingesloten door bebouwing. Het voormalige regionale netwerk werd nu
een stedelijk netwerk (figuur 5.17). Door de grote bevolkingstoename van Mumbai maakten steeds meer
reizigers gebruik van de trein als vervoersmiddel. Het
regionale treinnetwerk dat door de Britten was aangelegd was echter niet ontworpen voor een dergelijke hoeveelheid reizigers. Sinds de Britten Mumbai
hebben verlaten, is er vrij weinig gebeurd aan uitbreiding en verbetering van het netwerk. Logischerwijs was de railinfrastructuur in Mumbai niet meer
voldoende voor de vraag aan passagiers die het te
verwerken kreeg. Vanaf de jaren ’60 ontstonden dan
ook overvolle treinen, maar was de trein nog steeds
de snelste manier om in het centrum van de stad te
komen, maar ook de meest oncomfortabele (Figuur
5.14). Ondanks deze problemen is er in de jaren ’60
en de decennia daarna vrijwel niets gedaan om de
railinfrastructuur te verbeteren. Dit had meerdere
oorzaken waarvan het gebrek aan financiële middelen de belangrijkste was. De transportstudies die in
die tijd uitgevoerd werden, hadden vrijwel geen oog
Figuur: 5.18: voorgestelde metronetwerk Mumbai
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voor openbaar vervoer, mede doordat de auto in die
tijd steeds populairder werd en uitgegroeid was tot
een statussymbool.
De periode vanaf de jaren ’60 tot de jaren ’80 kenmerkten zich door relatief kleine investeringen in de
railinfrastructuur; het bleef veelal beperkt tot maatregelen om het systeem op een efficiëntere manier
te gebruiken, waarbij grootschalige projecten achterwege bleven. De railinfrastructuur van Mumbai kon
de steeds toenemende stromen reizigers niet aan en
de situatie verslechterde dan ook snel; de kleine investeringen waren slechts druppels op een gloeiende
plaat.
5.3.1.3 Derde periode: nieuwe interesse in de railinfrastructuur
De echte impuls voor de verbetering van de railinfrastructuur in Mumbai kwam pas in 1994 met het Mumbai Urban Transport Project (MUTP). Dit grotendeels
door de Wereldbank gefinancierde project richtte
zich voor een groot deel op railinfrastructuur. Er werd
zelfs een speciale organisatie opgezet, de Mumbai Rail
Vikas Corporation (MRVC), om de projecten van het
MUTP te implementeren. Een belangrijk deel van de
aanbevelingen en projecten uit het MUTP komt voort
uit een andere studie, de W.S. Atkins Study uit 1994.
Hieruit komt de aanbeveling naar voren om substantieel te investeren in de railinfrastructuur van Mumbai.
Vele aanbevelingen van de W.S. Atkins studie werden
overgenomen in het MUTP. Het werk van het MUTP is
nog volop in uitvoering en ondervindt ook de nodige
obstakels zoals de slums langs de spoorlijnen.
Mumbai Metro
Het belangrijkste voorbeeld van de hernieuwde interesse en investeringen in de railinfrastructuur is
het Mumbai Metro Project. Er wordt momenteel gebouwd aan de eerste lijn, die uiteindelijk onderdeel uit
moet gaan maken van een uitgebreid metronetwerk.
Ruim veertig jaar na het verdwijnen van de tram is de
metro het eerste nieuwe vervoermiddel van de stad.
De eerste lijn van Versova naar Ghatkopar is het begin
van een omvangrijk project dat bestaat uit een metronetwerk van ruim 160 km (figuur 5.18). De planning van de metro is een breuk met het verleden in
organisatorisch opzicht; waar de Nationale overheid
altijd de verantwoordelijkheid heeft gehouden over
de huidige railinfrastructuur van Mumbai, wordt de
eerste metrolijn uitgevoerd onder publiek-private samenwerking. Een privaat consortium met Reliance en
Veolia zal samen met de regionale overheid (MMRDA)
de implementatie van de Versova-Andheri-Ghatkopar
(VAG) lijn op zich nemen. In 2010 moet deze lijn in
werking treden en is misschien een eerste stap naar
een nieuw vervoerssysteem in de strijd tegen de huidige overvolle treinen.
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5.4 Conclusie
Mumbai: een versplinterde stad?
De cruciale vraag die aan het eind van dit hoofdstuk
gesteld kan worden is of de veronderstellingen uit de
theorieën van splintering urbanism, Graham & Marvin en de narrative of loss overeenkomen met de
werkelijkheid in Mumbai? In Mumbai valt allereerst
op dat het een hypergemengde stad is: slums staan
naast kantoren en van echte ‘gated communities’ is
eigenlijk geen sprake. Mumbai is wat dat betreft een
zeer geïntegreerde stad waar functies en verschillende ruimtelijke vormen dwars door elkaar heen lopen.
Versplintering is dan ook in dat opzicht geen nieuwe
ontwikkeling, maar is meer een proces dat al vanaf
het ontstaan van de stad gaande is. Denk bijvoorbeeld
maar aan het ommuurde fort versus de native town
ten tijde van de Britse overheersing. Maar ondanks
de fysieke muren van het Engelse Fort, was er binnen
die muren wel plaats voor zowel Engelsen als Indiase
handelaren, die dan wel weer gescheiden werden in
een noordelijk en zuidelijk deel van het Fort.
Mede doordat een planningstrategie voor de uitbreiding van Mumbai lange tijd ontbroken heeft, heeft de
stad zich ontwikkeld als een soort lappendeken van
functies, waarbij allerlei functies en bevolkingsgroepen door elkaar heen lopen, zonder dat er sprake is
van harde grenzen. Mumbai was eigenlijk slecht voorbereid op groei, mede doordat de Engelsen aanvankelijk niet het doel hadden om van Mumbai een grote
stad te maken. Zo werd dus elk stukje uitbreiding van
de stad een weerspiegeling van de behoeften, wensen en leefstijlen van de mensen die het gecreëerd
of bezet hadden. Mumbai groeide zo als een kleurige lappendeken met gevarieerde architectonische
stijlen, stedelijke vormen en, het voornaamste, zeer
veel verschillende etnische en sociale groepen. Dit
resulteerde in een groot aantal kleinere steden binnen de stad Mumbai: “Multiple worlds and cities have
resulted from the many forces that moulded the same
geographic space – Mumbai” (Dwivedi & Mehrotra,
2001, p.11). Deze verschillende kleine steden werden
later opgeslokt door de grote uitdijende stad.
Versplintering is in de geschiedenis van Mumbai een
steeds terugkerend thema. Versplintering is dan ook
niet zozeer een nieuwe ontwikkeling, maar er is eerder
sprake van een herverdeling van ruimte of ‘hersplintering’. Denk bijvoorbeeld aan de trek van bedrijven
vanuit de Island City naar het Bandra Kurla complex
(BKC) of Navi Mumbai, de grote infrastructuurprojecten en de Slum Rehabilitation; allemaal processen en
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gebeurtenissen die op hun eigen manier de ruimtelijke vorm van de stad zullen beïnvloeden. Binnen de
economie is er op het eerste gezicht misschien nog
wel het meeste sprake van versplintering met de opzet van het BKC en de plannen voor Special Economic
Zones (SEZ’s) in Navi Mumbai. Economische activiteiten, vooral de diensteneconomie, concentreert zich
steeds meer op bepaalde plekken in de stad. Althans,
dit wordt door de bril van een Black Box zichtbaar. De
toekomst zal moeten uitwijzen of deze versplintering
een proces is dat zich doorzet.
In een stad als Mumbai zijn tekenen van versplintering
zichtbaar: als men versplintering wil zien dan ziet men
dit ook. Denk aan allerlei nieuwe woningbouw- of infrastructuurprojecten waar de arme bevolking wordt
‘weggedrukt’ of de komst van grote ‘Westerse’ spelers
binnen de retail die de traditionele retail in Mumbai
bedreigen. Meer concreet kan de ontwikkeling van
de Phoenix Mall in de voormalige Mill-area als voorbeeld waarbij de elite van projectontwikkelaars de
arme arbeiders en bewoners wegdrukt ten behoeve
van het realiseren van zeer kostbare vastgoedontwikkeling. Een van de meest wrange kenmerken van deze
case is dat de enorme winsten die gemaakt zijn als gevolg van de transformatie van voormalig industrieel
gebied tot residentieel, commercieel, retail en leisure
gebied niet ten goede zijn gekomen aan de ontwikkeling van infrastructuur, waardoor de kwaliteit van de
infrastructuur in de Mill-area ver achterblijft in vergelijking met de gewenste kwaliteit en status van het
ontwikkelde vastgoed.
Deze voorbeelden in Mumbai maken duidelijk dat
fysieke versplintering en de ‘winst’ van de elite wel
degelijk zichtbaar is. De constatering dat fysieke versplintering plaats vindt en elites in sommige gevallen
de armen wegdrukken, leidt in Mumbai wel degelijk
deels tot pessimistische conclusies. Het gevaar is
echter om bij deze ‘observaties’ te snel conclusies te
trekken; zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, gaat er achter de zichtbare ready made space of
Black Box een veel genuanceerder en pluralistischer
proces van space in the making schuil.
Het belangrijkste is namelijk niet of versplintering al
dan niet plaatsvindt; de samenstelling van de associaties die van invloed zijn op de veranderende ruimtelijke structuur van de stad is van groter belang. Als
de veronderstellingen van splintering urbanism en
de narrative of loss waar zouden zijn, zou de strijd
tussen associaties gevoerd worden door de elite en
de underprivileged waarbij de elite uiteindelijk aan

het langste eind trekt en de ruimtelijke vorm dus
een expressie wordt van de belangen van de elite.
Zoals enkele voorbeelden hebben laten zien, is dit
proces p het eerste gezicht in sommige delen van de
stad Mumbai wel zichtbaar. Als men echter verder
kijkt, blijken de underprivileged in veel gevallen wel
degelijk in staat om zich te verzetten tegen de elite.
Slumbewoners kunnen ontwikkelingen tegenhouden
en door beleid als Slum Rehabilitation wordt de positie van de slumbewoners in veel gevallen zelfs verbeterd met betere huisvesting en de beschikking over
betere voorzieningen. Daarnaast vindt de strijd niet
plaats tussen dé elite en dé underprivileged, maar
ligt deze strijd veel genuanceerder en gefragmenteerder waarbij ook elites onderling de strijd aan kunnen
gaan, zoals bij de aanleg van de spoorwegen in Mumbai is gebeurd. Tevens hoeft de ‘winst’ van de armen
niet altijd een goede uitkomst van een controverse
te zijn; in Mumbai is de winst van de underprivileged
vaak ook de winst van de elite waardoor bijvoorbeeld
corruptie in stand kan blijven. De situatie in Mumbai
laat zien dat de veronderstellingen van splintering
urbanism en de narrative of loss in termen van een
gemengde lokale strijd gezien moeten worden. De
invalshoek die de theoretische literatuur biedt is dus
een inadequaat kader voor onderzoek naar de ruimtelijke vorm van Mumbai.
Actoren, instituties en objecten in de ruimtelijke vorm
De geschiedenis van Mumbai heeft duidelijk laten
zien dat een combinatie van actoren, instituties en
objecten bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm van de stad. Mumbai
in ANT-perspectief laat de locatiespecifieke factoren
zien die het proces van space in the making van de
stad bepaald hebben. In de koloniale tijd zijn het de
Engelse belangen geweest die de ruimtelijke vorm
van de stad letterlijk hebben vormgegeven. ANT laat
echter zien dat er meer is dan een strijd tussen belangen; ook objecten als de opening van het Suezkanaal,
de uitbraak van de plaag, de katoen, de slums en de
spoorlijnen zijn bepalend geweest in de strijd tussen associaties en de uiteindelijke uitkomst van deze
strijd. Daarnaast is ook de rol van instituties duidelijk zichtbaar geworden, zoals de combinatie tussen
de Britse en Indiase cultuur, het decentralisatiebeleid
en FSI. Deze voorbeelden geven de complexiteit van
de totstandkoming van ruimte weer en benadrukken
het verband tussen de elementen die gezamenlijk de
ruimtelijke vorm van Mumbai hebben bepaald.

De railinfrastructuur in Mumbai
De suburban railways van Mumbai zijn globaal ontwikkeld van een regionaal netwerk tot een overvol
stadsnetwerk. De Engelsen hebben het railnetwerk
aangelegd, waarvan de fysieke vorm nu vrijwel hetzelfde is als ruim 60 jaar geleden.
De suburban railways zijn bepalend geweest voor de
ontwikkelingsrichting van de stad en de noord-zuid
oriëntatie die nu zo kenmerkend is voor Mumbai.
De twee hoofdlijnen (Central en Western Line) zijn
gedurende de tijd ingebouwd door de suburbaniserende stad. Door ruimte met een relationele bril te
bekijken is zichtbaar geworden hoe de fysieke structuur van het netwerk weinig veranderd is, maar dat
de functie van het netwerk wel een metamorfose
heeft ondergaan. In 1853 begonnen de spoorwegen
als regionaal netwerk, voornamelijk voor het vervoer
van katoen vanuit het achterland naar de haven van
Mumbai. Met de suburbanisatie van Mumbai kreeg
het spoornetwerk van de stad steeds meer mensen
te verwerken. Vanaf de jaren ’60 kon het (nauwelijks
toegenomen) aanbod van de spoorwegen de enorm
toegenomen vraag niet meer aan. Mede door gebrek
aan grote investeringen en uitbreidingen, veranderde
het regionaal netwerk in een overvol stadsnetwerk.
In het volgende hoofdstuk zal blijken dat deze redenering - dat een gebrek aan financiële middelen de
belangrijkste en enige oorzaak is van het uitblijven
van investeringen - een Black Box is. ANT zal laten
zien dat er een veel complexere samenstelling aan
factoren achter zit.
De vraag die recent centraal staat, is hoe de enorme
problemen opgelost moeten worden van een infrastructuurnetwerk waar de stad niet meer zonder kan.
De spoorwegen zijn immers niet voor niets de ‘lifelines of the city’. De spoorwegen hebben er mede voor
gezorgd dat de oriëntatie van Mumbai sterk noordzuid gericht is en er een gebrek is aan oost-west verbindingen. De afgelopen jaren is het besef duidelijk
geworden dat er aan de huidige verkeerssituatie iets
gedaan moet worden. Er zijn dan ook vele plannen
opgesteld waaronder het Mumbai Metro Plan. Dit is
het moment waarop Graham & Marvin ten tonele komen; de veronderstellingen van splintering urbanism
leren ons dat door de inmenging van private partijen
de belangen van de elite in de ruimtelijke vorm zichtbaar worden en de versplintering van steden wordt
bevorderd. In Hoofdstuk 7 zal blijken of deze angst
gegrond is voor de situatie in Mumbai.
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Van Brits tot Indiaas: de transformatie
van een spoornetwerk

“Much of what we see today is what the British
bequeathed us” (Diwanji, 2009)
6.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is de ontwikkeling van
de spoorwegen al kort aan de orde gekomen. Dit
hoofdstuk zal dieper ingaan op deze historische ontwikkeling, waarbij de vorming van het netwerk centraal staat met de bijbehorende associaties die hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. De hoofdvraag
van dit hoofdstuk is:
Hoe zijn de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism zichtbaar in de ontwikkeling van het
spoornetwerk in Mumbai en welke actoren, instituties
en objecten gaan hierachter schuil?
Bij het beantwoorden van deze vraag staan drie periodes centraal. Ten eerste is er het Britse tijdperk van
de aanleg van een regionaal spoornetwerk (paragraaf
6.2). Vervolgens veranderde dit regionaal netwerk in

pen deze veronderstellingen en heeft er daadwerkelijk een strijd plaatsgevonden tussen de elite en de
underprivileged bij de opzet van het spoornetwerk in
Mumbai? Deze vraag zal aan de hand van controverses en de vorming van associaties binnen de drie onderscheiden periodes beantwoord worden. Daarnaast
vormt het publieke infrastructuurideaal van Graham
& Marvin de andere rode draad in dit hoofdstuk.
Dit hoofdstuk fungeert als voorgeschiedenis voor de
metro-case in Hoofdstuk 7. Zoals in Hoofdstuk 4 aan
de orde is geweest, wordt in Hoofdstuk 6 niet strikt
de methodologie van de Actor-Netwerk Theorie gevolgd. Door te kiezen voor de indeling in periodes
wordt weliswaar enigszins afgeweken van de ANTmethodologie, maar met de drie onderscheiden periodes worden wel de omslagmomenten en de essentie
en de van de ontwikkeling van de railinfrastructuur
in Mumbai duidelijk en kan tevens de metro-case in
Hoofdstuk 7 binnen dit historische perspectief geplaatst worden. Binnen de drie periodes wordt, wel
in navolging van de ANT, aandacht besteed aan de
gebeurtenissen en controverses die zich tijdens deze
periodes in de ontwikkeling van de railinfrastructuur
in Mumbai hebben afgespeeld. Deze achtergrond is
essentieel om het metroproject binnen de ontwikkeling van Mumbai en haar railinfrastructuur te kunnen
plaatsen.

Figuur 6.1: Trein tussen Bombay en Thane in 1853

een overvol stadsnetwerk (paragraaf 6.3). Tot slot is
er het huidige tijperk waarbij hernieuwde interesse
en investeringen in het spoornetwerk naar boven
komen (paragraaf 6.4). Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven, maakt ook grondgebruik onderdeel uit van railinfrastructuur. Het specifieke grondgebruik in Mumbai
zal dan ook centraal staan in paragraaf 6.5.
Bij elke periode staan de veronderstellingen van splintering urbanism en de narrative of loss voorop; klop-
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6.2 Een Brits regionaal spoornetwerk
Het huidige spoornetwerk is van groot belang voor
het functioneren van de stad Mumbai. Om de totstandkoming van de ‘lifelines’ te kunnen verklaren, is
een blik in de geschiedenis nodig. Door zijn koloniale
verleden, hebben de Britten niet alleen een stempel gedrukt op de algemene ruimtelijke vorm van de
stad, maar zij hebben tevens een grote rol vervuld in
de totstandkoming van de spoorwegen. Het zijn de
Britten die de, nu nog zichtbare, basis hebben gelegd

												

voor de railinfrastructuur in Mumbai.
6.2.1 De Britse basis
16 april 1853: de eerste spoorlijn in Mumbai wordt
geopend tussen Bori Bunder (huidige Victoria Station) en Thane (figuur 6.1). Althans, deze datum wordt
veel genoemd als de dag waarop de eerste spoorlijn
in India in gebruik werd genomen. De eerste spoorlijn van India lag er echter al zeventien jaar eerder, in
Chennai (nu Madras genoemd). Op deze ruim 5 kilometer lange (3,5 mile) lange spoorlijn reed de eerste
goederentrein van India. Opmerkelijk was dat deze
trein werd aangedreven door de wind, die de trein
met zijn zeilen vooruit blies. 16 april 1853 blijft dus
wel de datum waarop de eerste stoomtrein officieel
in India in gebruik werd genomen (Kumar & Mehrotra, 2009, p.32).
De constructie van de eerste spoorwegen in India
werd geleid door private partijen. Vanaf 1853 tot 1869
werden de spoorlijnen gebouwd met privaat Brits kapitaal, ondersteund door garanties die door de Britse
overheid in India werden afgegeven; om partijen over
de streep te trekken om in de spoorwegen te investeren, gaf de overheid een ‘winstgarantie’ van 5% van
het geïnvesteerde kapitaal per jaar. De risico’s voor investeringen in de spoorwegen werden dus gedragen
door de overheid, met een gegarandeerd rendement
voor de investeerders. Veelal zaten er voorwaarden
in de contracten opgenomen waardoor de overheid
de infrastructuur terug kon kopen als het onrendabel
werd voor private bouwers van deze infrastructuur.
Daarnaast kregen de investeerders gratis grond van
de staat. Door al deze regelingen werd het voor investeerders aantrekkelijker om in de spoorwegen te
investeren en sommigen deden dat dan ook overvloedig. Hiertegenover stond de verplichting voor de
private investeerders om de post van de overheid en
militairen gratis te vervoeren. In principe werden de
spoorlijnen ‘geleased’ aan private partijen voor de
periode van 99 jaar. De overheid had echter het recht
om de spoorlijn na 25 of 50 jaar terug te kopen tegen
marktprijs (MacPherson, 1955; Bogart & Chaudhary,
2009; Kumar & Mehrotra, 2009; IRFCA, 2009).
Vanaf 1869 tot 1882 begon de overheid ook zelf
spoorlijnen aan te leggen, naast die van private ontwikkelaars. Behalve de Indiase overheid waren het
ook prinselijke staten zoals Bikaner, Gwalior en Jodhphur die hun eigen spoorwegen aanlegden. Vanaf 1882
begon de publieke sector langzamerhand een steeds
grotere vinger in de pap te krijgen bij de aanleg van
spoorlijnen; de voormalige private partijen, die door
de staat financieel werden bijgestaan, werden nu
door de staat overgenomen. De private partijen bleven echter wel verantwoordelijk voor de ‘operation’
van de spoorlijn. Nieuwe private partijen kwamen
niet meer in aanmerking voor het klassieke ‘garantie-
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schema’, maar vormden een publiek-privaat samenwerkingsverband. Vanaf 1924 begon langzaam maar
zeker het proces van nationalisatie van de spoorwegen in India.
In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende actoren, instituties en objecten die een rol
hebben gespeeld bij het begin van het ‘railtijdperk’ in
India met speciale aandacht voor de ontwikkeling van
de spoorwegen in Mumbai.
6.2.2 De poging tot een privaat infrastructuurideaal
Bovenstaande titel is tegenstrijdig met het idee van
Graham & Marvin dat juist de overheid de aangewezen partij is om het geïntegreerde infrastructuurideaal te verwezenlijken. Toch zijn het de private partijen
geweest die aan de basis hebben gestaan van het railnetwerk in Mumbai en India. Zij hebben een poging
gedaan om een infrastructuurideaal op te bouwen.
Figuur 6.2: Schepen van de
BEIC voor de kust van Mumbai
1874

Om de ruimtelijke vorm van de huidige railinfrastructuur in Mumbai te kunnen verklaren, moet een stap
worden teruggedaan in de tijd, nog vóór de aanleg
van de eerste spoorlijn in Mumbai. Voordat private
partijen daadwerkelijk de eerste spoorbielzen neerlegden, tunnels groeven en treinen lieten rijden, hebben een veelvoud aan actoren, instituties en objecten een felle strijd gevoerd. Beslissingen die toen zijn
genomen en gebeurtenissen die zich destijds hebben
afgespeeld, hebben hun stempel gedrukt op de opzet en ontwikkelingen van de spoorwegen in Mumbai
en India. De drie voornaamste actoren binnen deze
‘voorgeschiedenis’ waren de Indiase overheid, de private investeerders en de promotors en zakenlieden
uit het Verenigd Koninkrijk.
6.2.3 Indiase overheid: een combinatie van belangen
De Indiase overheid, geleid door Britten, had de zeggenschap over de investeringen in de spoorwegen.
Zij besloten bovendien over de routes en de spoorbreedtes. De overheid was noodzakelijk voor kapitaal
en de afgegeven garanties aan private investeerders
waren essentieel. De cruciale vraag is echter waarom
de overheid een dermate sterke interesse had in de
spoorwegen, dat werd overgegaan tot het ‘garantie-
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systeem’.
De belangen van de overheid zijn in te delen in drie
groepen: sociale, commerciële en strategische belangen. Ten eerste werden de spoorwegen gezien als een
waardevol instrument om de leefomstandigheden in
India te verbeteren. De spoorwegen stonden symbool
voor het verspreiden van de Westerse beschaving en
de opkomst van de ‘achtergebleven’ bevolking. Daarnaast hadden de Britten ook enige imperialistische
trekjes: “If we are not in India to civilize and raise India, we had better leave it as soon as we can wind up
our affairs”, aldus de ondersectretaris van Staat Mr.
Grant Duff (in: MacPherson, 1955, p.177). De ontwikkeling van India zou zijn verzekerd als het ‘spoor’ van
de Britse methoden en manier van leven gevolgd zou
worden. De spoorwegen zouden hier een eerste stap
in moeten zijn. Daarnaast werden er nog meerdere
‘sociale krachten’ aan de spoorwegen toegeschreven:
“Railways would achieve the prevention of local famine and the uniform dispersion of food”, aldus Major
Kennedy in MacPherson (1955, p.177). Deze laatste
redenering ging pas echt een rol spelen toen er ook
daadwerkelijk tijden van hongersnood aanbraken,
maar was desalniettemin vanaf het begin al een belangrijke reden voor de overheid om de aanleg van
spoorwegen aan te moedigen.
Ten tweede speelden commerciële belangen mee
voor de overheid, hoewel ze voorzichtig waren in het
naar voren brengen van deze belangen. Toch wezen
onder andere de keuze van de routes erop dat de
spoorwegen zowel op het gebied van handel als in
strategisch opzicht een rol speelde. Veelal werd niet
de kortste route genomen, maar werden bestaande
handelsroutes gevolgd. Rond Rajmahal in Noordwest
India bijvoorbeeld volgde het spoor de handelsroute langs de Ganges en in Mumbai was het bereiken
van de katoengebieden de belangrijkste factor die de
route van de spoorlijn bepaalde. De overheid zag in
dat bijdragen aan de Britse investering voor de aanleg van spoorwegen zou kunnen leiden tot een toename in handel en dus een toename in inkomsten
en welvaart. Spoorwegen zouden een belangrijke
rol kunnen gaan spelen in het vervoer van goederen voor de binnenlandse markt en voor de export
naar andere landen. Hierbij speelden de mogelijkheden om katoen te exporteren een zeer grote rol:
“To facilitate the transport of cotton is a duty which
undoubtedly devolves mainly on the Government,
and .... so far as the financial resources of the Government will admit, it shall not be neglected”, aldus de
Secretary of State1 (in: MacPherson, 1955, p.179).
Ten derde hadden politieke en militaire aspecten een
grote invloed op de interesse van de overheid in de
1
Politiek leider tijdens de British Raj nadat de
BEIC de macht in 1858 had overgedragen.
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spoorwegen. Lord Dalhousie’s2 beleid van uitbreiding
van het Britse Rijk en annexatie was sterk gerelateerd
aan zijn enthousiasme over de spoorwegen. Er werd
gesuggereerd dat door de spoorwegen het vervoer
efficiënter werd en op die manier de militaire uitgaven sterk teruggebracht zouden kunnen worden. Belangrijker was echter de rol van de spoorwegen als
verdediging tegen mogelijke aanvallen van buitenaf;
bijvoorbeeld de angst voor Rusland die de ‘railway
policy’ beïnvloedde. De spoorlijnen fungeerden als
het ware als verdedigingswerk.
Een groot discussiepunt dat hierbij een rol speelde
was de controverse over de spoorbreedte. Deze controverse laat de rol van objecten binnen associaties
zien en maakt de economische en militaire overwegingen binnen de overheid duidelijk zichtbaar; het
leger was voorstander van de aanleg van een lijn in
het noordwesten van India (Peshawar) met de gebruikelijke spoorbreedte van 5ft 6 inch (broad gauge).
Lord Mayo (groot voorstander van de spoorwegen)
en Secretary of State Argyll waren echter voorstander
van de meter gauge vanwege economische redenen.
Argyll schreef aan de Indiase overheid: “I have no
hesitation in saying that the military argument must
be placed second to the economic” (in: MacPherson,
1955, p.179). Voor een snelle verplaatsing van het leger en hun materieel zou een verandering van spoorbreedte grote negatieve gevolgen hebben. De angst
voor de Russen werd uiteindelijk een sterkere factor
dan de economische en financiële overwegingen en
dus werd er gekozen voor ‘broad gauge’ in plaats van
‘meter gauge’.
Een combinatie van sociale, politieke, commerciële
en financiële factoren bepaalden dus het handelen
van de Indiase overheid. De prioriteit van deze factoren verschoof echter door de tijd heen; de ene keer
stonden militaire overwegingen voorop en de andere
keer was het transport van katoen de belangrijkste
factor. Deze overwegingen verschilden tevens per locatie. De inmenging van de overheid in de constructie van spoorwegen werd echter altijd beperkt door
financiële problemen. Doordat de overheid de bouw
van de spoorlijnen voor 1869 niet zelf op zich nam,
moesten ze private investeerders een garantie bieden (MacPherson, 1955, p.180; Bogart & Chaudhary,
2009; IRFCA, 2009).
6.2.4 Private investeringen in een ‘publieke’ voorziening
Naast de overheid speelden Britse investeerders ook
een grote rol in de constructie van de spoorwegen in
India. Hun motieven kunnen grotendeels worden ver2
Lord Dalhousie was van 1848 tot 1856 de Britse
Gouverneur-Generaal van India. Zij beleid stond vooral in
het teken van annexatie van nieuwe gebieden (Ramchandani, 2003, p.159)

												

klaard door de 5% garantie die door de Indiase overheid werd gegarandeerd.
Eerst hoopte men in overheidskringen dat het aanbieden van grond en het vooruitzicht op winst genoeg
zou zijn om kapitalisten aan te trekken om te investeren in de spoorwegen. Vanaf het begin eisten investeerders echter meer zekerheid. Het was namelijk vrij
risicovol om te investeren in railinfrastructuur, dat in
principe pas winstgevend wordt op lange termijn en
bovendien in die tijd een geheel nieuwe technologie
was. De constructie van de spoorlijnen vroeg om een
omvangrijke investering en het zou vele jaren duren
voordat deze investering winstgevend zou kunnen
worden. In 1844 werd daardoor al het idee geopperd
om een systeem te adopteren, succesvol geïntroduceerd door de Franse overheid, waarbij de aandeelhouders gegarandeerd een bepaald minimum dividend krijgen. Potentiële investeerders in de Indiase
spoorwegen eisten een gegarandeerd dividend van
5% per jaar. Deze eis bleek later niet onrealistisch te
zijn; tot 1867 maakte geen enkel bedrijf een winst van
5%. De spoorwegen zelf hadden vaak echter niet genoeg financiën voorhanden om garant te staan voor
het uit te keren dividend. Hierdoor moest een beroep
worden gedaan op de overheid om toch de vereiste
5% uit te kunnen betalen aan private investeerders
(MacPherson, 1955; Mehrotra & Dwivedi, 2000; IRFCA, 2009). Investeerders eisten niet alleen uit eigen
belang een bijdrage van de overheid, maar vonden
ook dat de overheid uit sociaal oogpunt min of meer
verplicht was om in de spoorwegen te investeren:
“When great schemes of public utility are brought
before the country, it is natural that the Government
should extend its aid to such enterprises (MacPherson,
1955, p.181). Uiteindelijk stemde de Indiase overheid
in om garant te staan voor de ‘5% guarantee’ voor
alle investeerders. Zo werd investeren in de Indiase
spoorwegen een relatief veilige aangelegenheid. De
meeste aandeelhouders kwamen uit de middenklasse. Zij waren allen gebaat bij een stabiele, veilige belegging in plaats van twijfelachtige vooruitzichten op
grote winsten (MacPherson, 1955).
6.2.5 De Britse spoorweglobby
Ten derde waren de promotors van de spoorwegen
en de Britse industrie- en zakenwereld belangrijke
groepen. Zij probeerden politieke druk uit te oefenen op de Secretary of State. De eerste spoorwegen
in India waren vooral het resultaat van promotors als
R. Macdonald Stephenson, J. Chapman en W.P. Andrew. In de meeste gevallen waren zij verbonden met
koopmansgroeperingen, voornamelijk Engels-Indiase
schippers en handelaren. Stephenson en Chapman
werden naar India gestuurd om voor de katoenbelangen van Manchester op te komen. Zonder de steun
van de Britse zakenlieden zouden ze het waarschijn-
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lijk niet voor elkaar hebben gekregen om de BEIC te
overtuigen van het belang van de aanleg van spoorwegen in India (MacPherson, 1955; Hobart & Choudhury, 2009).
Persoonlijke belangen speelden ook een rol; Stephenson en Warren waren namelijk beiden civiel ingenieurs en zouden dus ook zelf kunnen profiteren van de
aanleg van spoorwegen. De promotors benadrukten
allemaal ook het sociale aspect van de spoorwegen
en de bijdrage die nieuwe vervoersysteem zou leveren aan de toename van de welvaart. In Madras
bijvoorbeeld werd de Staat min of meer gedwongen
zelf een spoorlijn aan te leggen vanwege de sociale
voordelen als ze zouden blijven weigeren om private
bedrijven garant te stellen.
Britse koopmannen en ‘manufacturers’ voerden een
sterke lobby bij de BEIC en de Secretary of State door
ze onder druk te zetten met petities, brieven in kranten en parlementaire moties. Zo wilden zij de Indiase
overheid de noodzaak van de aanleg van spoorwegen
benadrukken. De motieven achter deze lobby waren
geen directe, maar indirecte belangen; door de aanleg van de spoorlijnen zou de handel tussen India en
Engeland toenemen en zouden nieuwe handelsproducten beschikbaar komen. De opening van de Indiase markt voor Britse goederen werd daarom veel
genoemd als reden om spoorwegen aan te leggen.
Stephenson en Chapman benadrukten de gevaren
van de toenemende industrialisatie in Europa en de
VS voor de Britse export. Het ontwikkelen van nieuwe
markten binnen het Britse Empire zou dit gevaar tegen kunnen gaan.
De handelsbelangen waren voor promotors de grootste
reden om de aanleg van spoorwegen in India aan te
moedigen. Binnen de groep promotors waren weinig
ingenieurs en constructeurs, die eventueel kansen
zouden zien om zelf de aanleg van de spoorwegen op
zich te nemen: “The demand for railways to penetrate
markets came mainly from British manufacturers of
comsumption goods” (MacPherson, 1955, p.183).
6.2.6 Katoenbelangen in Mumbai
De aanleg van de eerste spoorwegen in India, zeker in
Bombay, waren grotendeels het resultaat van katoenbelangen. De belangen van de textielindustrie waren
hierbij het belangrijkst. De grote textielsteden Manchester en Glasgow zagen grote mogelijkheden om
India te voorzien van hun producten. Om echter textiel te maken, is katoen nodig. Tussen 1840 en 1850
kwam in Engeland 80% van het katoen uit Amerika
en slechts 13% uit India. Dit werd gezien als een gevaarlijke situatie, omdat mogelijke mislukkingen van
de oogst of politieke conflicten met Amerika als land
buiten het Empire grote negatieve gevolgen zouden
hebben voor de Britse katoenindustrie. Door de mislukking van de katoenoogst in de Verenigde Staten in
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1846 werd de zoektocht naar alternatieve markten
in een stroomversnelling gebracht (Sharma, 1990a;
Mehrotra & Dwivedi, 2000; IRFCA, 2009).
Er werden verschillende redenen gegeven voor de
relatief bescheiden rol voor India als katoenexporteur vóór 1850, zoals het gebrek aan Staatshulp, de
armoede op het platteland en de slechte kwaliteit van
het katoen. De belangrijkste reden was echter het gebrek aan goede verbindingen. De afstanden van de
katoengebieden in het binnenland van India naar
de havens waren groot en het duurde lang voordat
deze afstanden waren overbrugd; ossenwagens leg-

het meest duidelijk naar voren in de aanleg van de
eerste spoorwegen rond Bombay. Promotors, kamers
van koophandel, parlementsleden en allerlei andere
organisaties benadrukten het belang van de aanleg
van spoorlijnen van de katoengebieden naar de haven van Bombay (MacPherson, 1955).
Al jaren voor de aanleg van de eerste spoorlijnen,
werd er dus al op hoog niveau gesproken over de
mogelijke aanleg van een railnetwerk in Bombay.
Lord Dalhousie was er in 1843 al van overtuigd dat
er mogelijkheden lagen om in Bombay een spoorwegennetwerk aan te leggen. Niet lang daarna stelde

Figuur 6.3: Spoorverbinding tussen Mumbai en de katoengebieden in Deccan, 1878
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den maar 16 kilometer (10 mile) per dag af, er waren
weinig bevaarbare rivieren en door de wijze van vervoer werd het katoen blootgesteld aan stof en vocht.
“The great obstacles to any increase in the supply or
improvement in the quality of the cotton of central India, are the enormous expense, loss of time, detoriation from exposure….incurred by the present mode of
transport” (Glasgow Chamber, 1847 in: MacPherson,
1955, p.184). Logischerwijs oefenden belanghebbenden, vooral in Manchester, druk uit op de aanleg van
spoorwegen voor het vervoer van katoen. Dit kwam
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The Bombay Great Eastern Railway (de voorloper
van de Great Indian Peninsula Railway) een plan op
voor een spoorweg van de haven van Bombay naar
de katoengebieden in Deccan. Mr. G.T. Clark, een ‘civil engineer’, had destijds plannen om een lijn aan te
leggen van ‘Coorla’ (Kurla) naar ‘Thana’ (Thane). Deze
route liep echter dwars door de moerassen van ‘Sion
marsh’, waardoor de aanleg de nodige obstakels met
zich mee zou brengen. Een oplossing zou zijn om het
spoor te laten drijven op grote boomstammen uit de
mangroves. Clarks plan was dat treinen zowel door

												

een locomotief als door paarden voortgetrokken zouden worden. Voor het vervoer van passagiers, arbeiders en de handel zouden volgens Clarks berekeningen 10 locomotieven en 334 paarden voor nodig zijn.
De plannen werden naar een overheidscommissie
gestuurd in 1844. Ook ingenieur Henry Conybeare,
die uit Engeland was overgekomen, onderzocht het
plan, ook wel ‘The Bombay Great Eastern Railway’ genoemd. Niet alleen de politiek hield zich bezig met de
mogelijke aanleg van een spoorlijn, inmiddels bogen
tevens de inwoners van Bombay zich over de plannen en organiseerden een publieke bijeenkomst op
19 april 1845 in het Stadhuis. Na overleg stemden ze
in met de plannen en werd er bovendien een ‘Inland
Railway Association’ gevormd voor ‘promoting enquiries into the applicability of Railway Communications
to this side of India’ (Sharma, 1990a, p.1).
In Engeland werd ondertussen druk gesleuteld om de
GIP Railways op te stellen. Deze private organisatie
bestond vooral uit Britse kapitalisten. De ‘Projector’
van de GIP was Mr. John Chapman en de voorzitter
was Mr. J. Stuart Wortley. Chapman zat in Engeland,
maar werd naar India gestuurd, een reis die toentertijd 5 weken in beslag nam. Hij kwam aan op 6
september 1845 en bracht een brief van Mr. Wortley mee naar de gouverneur van Bombay, Sir George
Arthur. In deze brief werd de noodzaak van de aanleg
de spoorlijn benadrukt:
“I venture, as Chairman of the Provisional Committee
of the Great Indian Peninsula Railway Company, to
address these few lines to you, and place them in the
hands of the Projector and Manager, Mr Chapman,
who is about immediately to proceed to Bombay with
the view of promoting the objects of the proposed
Company at that Presidency”
“We cannot help expressing a hope that ....... Your
Excellency will not be insensible to the extra-ordinary
public advantage held out by any prospect of a successful undertaking of this nature, and that you will
not be unwilling to afford facilities for the prosecution
of it” (Sharma, 1990a, p.2).
De GIP Railway zetelde in Londen, maar besloot nu
de plannen voor een railnetwerk in Mumbai steeds
concreter werden, om ook een ‘Provisional Committee’ van de GIP in Mumbai in te stellen. Een eerste
poging om de GIP officieel in te stellen werd nog geblokkeerd door de BEIC. Ze hielden de ‘First Bill for
incorporation’ tegen in maart 1847. Bij een tweede
poging op 1 augustus 1849 werd de ‘Second Bill’ wel
goedgekeurd. De afdeling in Bombay zou de uitvoering van de bouw van de spoorwegen op zich moeten
gaan nemen. De voorzitter van dit ‘Provisional Committee’ was Mr. J.P. Willoughby (Sharma, 1990a, p.3).
Nadat de GIP Railway in Bombay was opgericht had
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de Inland Railway Association haar doel bereikt en
werd deze ‘passagiersvakbond’ opgeheven.
Het eerste onderzoek van de GIP naar het mogelijke
traject van de spoorlijn in Bombay werd uitgevoerd
door Mr. Chapman met hulp Mss. Clark en Conybeare (Clark en Conybeare waren oorspronkelijk lid van
de Inland Railway Association). Het rapport kwam
gereed op 21 juni 1849 en benadrukte nog eens de
moeilijkheden die het zou kosten om een spoorlijn
aan te leggen door de moerassen in het noorden van
het eiland Bombay. Om dit probleem op te lossen,
kwam het idee naar voren om het moeras op te vullen door er grond in te storten.
Kort na de officiële oprichting van de GIP Railway in
Bombay werd een contract gesloten tussen de GIP en
de BEIC waarin werd opgenomen dat het startkapitaal van de GIP 500.000 Engelse pond zou zijn. De lijn
van Bombay naar Deccan kreeg de hoogste prioriteit.
De bouw van deze lijn zou in het zuiden van Bombay
moeten beginnen en vervolgens in fasen worden uitgebreid richting de katoenvelden in Deccan. De eerste
spoorlijn wordt in de plannen steeds de ‘Experimental
Line of Railway’ genoemd. Wanneer de spoorlijn zou
worden uitgebreid voorbij Kalyan richting Thull Ghat
en Bhor Ghat (twee bergpassen) zou het kapitaal van
de GIP Railway verhoogd worden naar 1 miljoen pond
(Sharma, 1990a, p5).
Ondanks de noodzaak van de spoorlijn voor de katoenhandel werden er geen overhaaste beslissingen genomen. De BEIC adviseerde de Government
of India om geen onnodig geld in de spoorwegen te
stoppen. Hierbij verwezen ze vooral naar ervaringen
met spoorwegen in Europa waar geldverspilling veel
plaatsvond. “We should wish that all the Works shall
be of a useful and substantial kind, it is our special
desire that they shall be constructed at the least possible cost, consistent with real utility, and that nothing
shall be expended in unnecessary ornaments”, aldus
in een brief in 1849 van de BEIC aan de Government
of India (Sharma, 1990a, p.6).
Op dezelfde dag als het schrijven van deze brief (14
november 1849) werd Mr. James J. Berkley in Engeland aangesteld als ‘Chief Resident Engineer’ van
de GIP Railway. Een functie die hij zou vervullen tot
1862. Mr. Berkley en zijn team onderzochten in 1851
de mogelijke routes voor de spoorlijn van Mumbai
richting het noorden. Uiteindelijk werd besloten om
de eerste lijn naar Thane aan te leggen. Engelse ingenieurs werden gevraagd het werk uit te voeren, van
wie Mr. Faivell werd aangesteld als de belangrijkste
‘contractor’. Voordat de bouw van de spoorlijn daadwerkelijk zou beginnen, maakte men zich zorgen of er
wel genoeg werkers opgetrommeld konden worden
voor de aanleg van de lijn. Het grootste punt van zorg
was echter de aanleg van tunnels en de bouwkundige
problemen die dit op zou kunnen leveren. Dit bleek,
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toen eenmaal met het werk begonnen werd, ongegronde angst.
Toen de werkzaamheden aan de spoorlijn van Bombay
naar Thane inmiddels in volle gang waren, arriveerde
in april 1852 de eerste stoomlocomotief vanuit Engeland in Bombay. Het was het zichtbare symbool van
de oversteek van technologie. Veel bewoners van de
stad kwamen het gevaarte bewonderen. Het feit dat
een groot deel van de oorspronkelijke bevolking zo al
gewend raakte aan de locomotief voordat de spoorlijn gereed kwam, heeft ontegenzeggelijk een grote
rol gespeeld in de psychologische acceptatie van deze
nieuwe technologie. De Bombay Quarterly Review
van april 1855 blikte terug op deze gebeurtenis en
bescheef de reactie van de inwoners van Mumbai als
volgt: “Their so called apathy was roused into eager,
curiosity and enthusiastic delight, as they witnessed
the wonderful performance of that fleet and powerful
machine”(Sharma, 1990, p.9). Het was opmerkelijk
dat de Indiërs die veelal nog een cultuur hadden, gebaseerd op feudale waarden, bijgeloof en afwijzendheid ten opzichte van veranderingen, zich niet verzetten tegen de nieuwe technologie. Dit verzet heeft in
vele andere (Europese) landen wel plaatsgevonden.
In Nederland vreesde men bijvoorbeeld dat door de
voorbijrazende stoomtreinen de koeien minder melk
zouden gaan geven (zie ook Hoofdstuk 2, paragraaf
2.5.3).
Op 16 april 1853 was het dan zover: de opening van
de eerste spoorlijn van Bombay. Opmerkelijk was dat
de kosten van de aanleg 20% lager uitvielen dan geschat en dat de opening zelfs iets eerder plaatsvond
dat gepland. Deze goede planning was mogelijk door
een goede samenwerking van de constructeurs, de
GIP en de overheid, waarbij Mr. Berkley de grootste
rol speelde. Berkley had ooit nog samengewerkt met
Robert Stephenson3 in Engeland en was nu als het
ware de projectleider van de aanleg van de spoorlijn tussen Bombay en Thane. Hij vormde een team
om zich heen, waaronder de twee constructeurs, Mr.
Faivell en Mr. Jackson, en zorgde dat het project geheel op schema verliep. Constructeur/aannemer Mr.
Faivell was verantwoordelijk voor het grootste deel
van de lijn, terwijl Mr. Jackson vooral het werk voor
tunnels en viaducten op zich nam. In totaal werkten
er ongeveer 10.000 arbeiders, natives4, aan de lijn.
Door zijn goede werk verkreeg Mr. Berkley een heldenstatus en werd vergeleken met wereldberoemde
ingenieurs als Stephenson, Brunel (‘chief engineer’
3
Robert Stephenson was de zoon van de George
Stephenson, een Britse ingenieur die de eerste spoorlijn
ter wereld bouwde. Robert trad in de voetsporen van zijn
vader en werd ook (spoorweg)ingenieur.
4
Oorspronkelijke bewoners. In dit geval de Indische bevolking.
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van de Great Western Railway in Engeland) en Rennie (Schotse ingenieur en ontwerper van bruggen,
kanalen en havendokken) (Sharma, 1990a; Mehrotra
& Dwivedi, 2000; IRFCA, 2009).
6.2.7 Britse uitbreidingen
De spoorlijnen in Mumbai, en later in de rest van
India, waren in eerste instantie aangelegd voor het
vervoer van katoen en andere goederen. De Engelsen
waren van mening dat de bevolking niet snel gebruik
zou gaan maken van de trein. Zij dachten dat vanwege het kastensysteem mensen uit verschillende kasten niet naast elkaar in de trein zouden gaan zitten
en dat personenvervoer zich in India dan ook niet zou
ontwikkelen. Binnen afzienbare tijd werd echter het
tegendeel bewezen.
Nadat de eerste lijn in 1853 werd geopend tussen
Bombay en Thane, werden in snel tempo overige lijnen aangelegd. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de
uitbreidingen tot en met 1860.
Tabel 6.1: uitbreidingen spoorwegnetwerk t/m 1860

Bron: Sharma, 1990a, p.24

Uit dit schema blijkt dat er bij de South-East line een
gat zit tussen Karjat en Khandala. Dit kwam vanwege
de bergpassen die hier overwonnen moesten worden
en voor grote moeilijkheden zorgden bij de aanleg
van de spoorwegen. Om de katoenvelden in Deccan te bereiken moest de spoorlijn de Bhor Ghat pas
bedwingen. Deze pas was de sleutel in de opening
van de spoorlijn naar Deccan. Voor de aanleg van de
spoorlijn over de pas, met een hoogte van bijna 650
meter, waren 25 tunnels en 8 viaducten nodig (Sharma, 1990a, p.72). Voordat deze horde genomen was,
vond het vervoer tussen Karjat en Khandala plaats
per paard of te voet. Wegen liepen al eerder over
de Bhor Ghat Pas, sinds 1830 (Dwivedi & Mehrotra,
2001, p.88).
De constructie van de spoorweg over de Bhor Ghat
Pas was een van de grootste uitdagingen uit die tijd.
De aannemer, die verantwoordelijk was voor de aan-

												

leg van het traject, lag als enige achter op schema.
Dit kwam door de moeilijkheden met de aanleg van
tunnels, die door een hard rotsgesteente gegraven
moesten worden. Doordat de aanleg van overige
spoorlijnen wel volgens schema vorderden, werden
de moeilijkheden bij de Bhor Ghat pas extra in het
nieuws gebracht. De constructeur was opnieuw Mr.
Faivell, die eerder bij het traject Mumbai-Thane nog
zo succesvol was geweest. Na nieuwe tegenslagen bij
de Bhor Ghat pas zegde hij zijn contract op (Sharma,
1990a, p.28). Het contract werd vervolgens gegeven
aan Mr. Tredwell, die echter na 15 dagen al overleed,
waarna zijn assistenten het project voortzetten.
De constructie van de lijn werd niet alleen bemoeilijkt
door de natuurlijke omgeving, maar werd bovendien
ook nog vertraagd door de uitbraak van cholera onder de arbeiders en de crisis in de katoenmarkt van
Bombay. Door de cholera verminderde het aantal
arbeiders van 10.000 naar 1.000. Ondanks al deze
tegenslagen was in mei 1863 de verbinding tussen
Mumbai en de katoenvelden definitief gereed (Sharma, 1990a, p.73).
De opening van het Suezkanaal in 1869 versterkte de
handelspositie van Bombay; de handelsroute over
zee tussen Mumbai en Europa werd duizenden kilometers korter. Door de opening van het Suezkanaal
werd de Russische havenstad Odessa een belangrijk
handelscentrum. De Russen importeerden niet alleen
katoen uit India, maar ook producten als rijst, koffie
en kruiden en specerijen. Het Suezkanaal verbeterde tevens de positie van de haven van Bombay ten
opzichte van Calcutta aan de andere kant van India.
Voor Calcutta moesten de schepen immers helemaal
om de zuidelijke punt van India heen, terwijl de haven
van Mumbai vanuit Europa gezien een stuk dichterbij
lag. Hoewel door de opening van het Suezkanaal de
reistijd tussen India en Europa per schip sterk afnam,
zorgden hoge tolkosten ervoor dat de scheepvaart
door het kanaal niet direct na de opening explosief
toenam. Tijdens de beginjaren ’70 van de 19e eeuw
was het vervoer door het Suezkanaal twee keer zo
duur als de route langs Kaap de Goede Hoop. Hierdoor werd nog steeds een proportioneel deel van de
goederen via de ‘oude’ route vervoerd. Na verloop
van tijd namen de tolkosten af en in 1879 werden
vrijwel alle goederen via het Suezkanaal vervoerd
(Sharma, 1990, p.4; Economist, 1874).
6.2.8 Druk en weerstand katoenbelangen
Met de spoorlijn over de Bhor Ghat pas was de spoorverbinding tussen Mumbai en de katoenvelden definitief gelegd. De verbinding met de haven van Bombay
was voor het vervoer van katoen en andere goederen
essentieel. Via de haven konden de goederen immers
geëxporteerd worden over de hele wereld. Het belang van spoorverbindingen met Mumbai werd dan
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ook door vele partijen benadrukt. Bijvoorbeeld bij de
aanleg van de lijn Mumbai-Surat-Ahmedabad van de
BB&CI in de jaren ’50 van de 19e eeuw, stemde de
Indiase overheid in eerste instantie alleen in met het
traject Surat-Ahmedabad. Echter, na bezwaren van
onder andere de Manchester Commercial Association en Chamber of Commerce, stemde de overheid in
met het verlengen van de spoorlijn naar Mumbai. De
handelsbelangen van deze Britse partijen zouden immers behartigd worden door de haven van Mumbai
op te nemen in het traject.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)
bereikte de druk van het Engelse zakenleven voor de
aanleg van spoorlijnen zijn hoogtepunt. De katoenimport vanuit de Verenigde Staten viel immers weg en
dus werd het Britse Rijk zeer afhankelijk van katoen uit
India. In 1861 was er inmiddels ruim 2400 kilometer
(1500 miles) spoorlijn, vrijwel alleen voor het ontsluiten van katoengebieden. De Britse druk ging echter
verder dan de aanleg van spoorlijnen alleen. Ook de
tarieven die de Indiase overheid oplegden voor het
vervoer van katoen werden onderwerp van discussie.
De GIPR bijvoorbeeld stelde haar tarieven in 1871
naar beneden bij, naar eigen zeggen om te voldoen
aan “the reasonable expectations of the Bombay merchants” (Railway Home Correspondence, 1871). De
politieke besluitvorming over de spoorwegen werd
ongetwijfeld ook beïnvloed door de samenstelling van
het Indiase parlement; er was een aanzienlijk aantal
‘railway directors’ vertegenwoordigd in beide Huizen
van het parlement in 1860. Politieke en economische
belangen liepen dus door elkaar heen.
Toch kwam er vanuit India ook weerstand op gang
tegen de aanhoudende druk uit Engeland. Vanuit
de textielindustrie en MP’s uit Manchester kwam in
1861 het verzoek aan de Staat om een lening af te
geven voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Door
financiële problemen kon de overheid echter geen
garantie voor private bedrijven geven. De Secratary
of State, Mr. Wood, benadrukte dan men niet altijd
over stag kon gaan voor de Britse katoenbelangen.
“He (Mr Wood red.) was unwilling to jeopardize Indian
finances to ameliorate temporary distress in England”
(MacPherson, 1955, p.184).
De Secretary of State en de BEIC hebben meerdere
keren de druk uit Engeland weerstaan en handelden
anders dan de wensen die op tafel lagen van de Britse zakenbelangen. Financiële overwegingen wogen
soms zwaarder binnen de Indiase overheid dan de
politieke macht van Manchester en Glasgow. Zoals
gezegd was tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de
Britse druk het grootst, maar ook toen bleven, vooral
vanwege financiële moeilijkheden, veel plannen voor
nieuwe spoorlijnen op papier staan. Het kwam zo ver
dat een MP uit Manchester de Secretary of State,
Mr. Wood, aanviel vanwege het feit dat er niet meer
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Figuur 6.4: Spoornetwerk Mumbai rond 1870 en 1930

1870

subsidies werden gegeven aan nieuwe spoorwegondernemingen. In 1862 dreigde de Cotton Supply Association zelfs om Wood aan te klagen (impeachment
procedure) omdat hij hun verzoeken afwees. Later
zou de biograaf van Wood over hem zeggen: “He put
the wider interests of India before the selfish motives
of Cottonopolis” (West, 1867, p.116 in: MacPherson,
1955, p.186).
Toch kan over het algemeen gezegd worden dat, zeker in het geval van de aanleg van spoorwegen in
Mumbai, de Britse lobby uit Manchester en Glasgow zeer succesvol is gebleken. Maar investeringen
in de spoorwegen in India kunnen niet alléén maar
verklaard worden in termen van economisch imperialisme.
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6.2.9 Van privaat naar publiek
Vanaf 1869 brak er een nieuwe periode aan in de aanleg van spoorwegen in India. De spoorlijnen bleven
zeer beperkt winstgevend, terwijl de Government of
India nog steeds 5% per jaar uitkeerde aan private
partijen. De overheid, en de publieke opinie in India,
keerde zich dan ook langzaam maar zeker tegen de
private aanleg van infrastructuur. De Government of
India sloot vanaf 1869 geen nieuwe contracten meer
met private partijen en begon zelf spoorlijnen aan te
leggen. Dit betekende echter niet het einde van de
private partijen in de railinfrastructuur; de private
bedrijven die al een spoorlijn in bezit hadden, bleven de eigenaar en op sommige locaties breidden zij
hun private railnetwerk uit. De hoofdlijnen waren in

												

handen van private partijen, terwijl de overheid de
eigenaar was van de ‘kleinere’ lijnen. Deze overheidslijnen werden niet meer aangelegd in de toen gebruikelijke ‘broad gauge’, maar er werd, voornamelijk uit
financieel oogpunt, gekozen voor de smallere ‘meter
gauge’ (3 feet 3/8 inches). Hoewel de lijnen van de
overheid tegen lagere kosten werden gebouwd, zorgden de economische depressie in de jaren ’70 van de
19e eeuw en de oorlog in Afghanistan ervoor dat er
steeds minder geld beschikbaar kwam voor de aanleg van spoorlijnen. Een hongersnood in 1877 en de
beperkte mogelijkheden voor de overheid om geld
te lenen, deden de situatie verder verslechteren. De
zogenaamde ‘Famine Commission’ drong er op aan
om juist in tijden van hongersnood in hoog tempo
nieuwe spoorlijnen aan te leggen voor de verspreiding van voedsel (Bogart & Chaudhary, 2009). Deze
spoorlijnen werden wel ‘protective lines’ genoemd.
Deze spoorlijnen moesten dienen als bescherming
(protection) tegen hongersnood door het verspreiden
van voedsel in tijden van schaarste. Daarnaast werden ook ‘protective canals’ aangelegd die moesten
zorgen voor watervoorziening in tijden van droogte
(Sharma, 1990b, p.137). De overheid kon door financiële moeilijkheden echter niet aan de wensen van
de ‘Famine Commission’ voldoen. Hierdoor kwam er
steeds meer kritiek op de overheid en werd de roep
naar private aanleg van railinfrastructuur steeds groter. In 1879 besloot de Secretary of State een einde
te maken aan het korte tijdperk van publieke railinfrastructuurvoorziening (Bogart & Chaudhary, 2009;
Roychoudhury, 1992; Sharma, 1990b).
Vanaf 1882 ontstond er een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking die dominant bleef tot
de jaren ’20 van de daaropvolgende eeuw. Inmiddels
liepen veel contracten af van private investeerders
van het eerste uur. De Government of India kocht
deze bedrijven op in ruil voor jaarlijkse uitbetalingen
aan de belangrijkste aandeelhouders. De kleinere
aandeelhouders richtten een nieuw bedrijf op dat
verantwoordelijk was voor de ‘operations’. Zij hadden
meestal minder dan 20% van het kapitaal in handen
en het was hen niet toegestaan om te investeren zonder toestemming van de staat. Daarnaast moest een
groot deel van de behaalde winst worden afgestaan
aan de overheid. Dit betekende in de praktijk dat private partijen gemiddeld minder dan 25% van de winst
mochten behouden en onder streng toezicht stonden
van de overheid (Bogart & Chaudhary, 2009; Sharma,
1990b).
De overheid zette steeds meer stappen om spoorlijnen in staatseigendom te krijgen; private partijen
deden de ‘operation’ terwijl de overheid de eigenaar
van de spoorlijnen was. “State owned and privately
operated railways were the norm” (Bogart & Chaudhary, 2009, p.13). De overheid besteedde de exploi-
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tatie van de meeste spoorlijnen dus uit aan private
partijen, maar militaire en enkele kleine spoorlijnen
bleven volledig in handen van de overheid (de Secretary of State). De GIP Railway en de BB&CI Railway
kwamen onder verantwoordelijkheid van de overheid te vallen in respectievelijk juni 1900 en december 1905; de lijnen werden eigendom van de Staat,
terwijl private partijen verantwoordelijk bleven voor
de ‘operation’ van de spoorlijnen (Sharma, 1990b,
p.350; Indian Railways, 2009).
De verhoudingen tussen de overheid en de voormalige private eigenaren waren als volgt:
(i) The lines worked by the Companies were the property of the State.
(ii) The greater part of the capital was the property of
Government, either through having been originally
supplied by it or through the acquisition by the Government of the greater part of the companies’ interest
on the termination of old contracts..
(iii) When funds were required for further capital expenditure, Government had the option either of providing them or of calling on the company to provide
them.
(Iv) All the contracts were terminable at the option
of the Secretary of State at specified dates; and on
termination the company’s capital was repayable at
par.
(v) The company was bound to keep the line in good
repair, in good working condition and fully supplied
with rolling stock, plant and machinery ; to keep the
rolling stock in good repair and in good working condition ; and to maintain a sufficient staff for the purpose of the line ; all to the satisfaction of the Secretary
of State.
(vi) The Secretary of State might require the company
to carry out any alteration or improvement in the line
or in the working that he may think necessary for the
safety of the public for the effectual working of the
line.
(vii) The train service was to be such as the Secretary
of State might require. In order to secure a general control over the rates quoted by companies, the
Secretary of State retained power to settle the classification of goods and to authorised maximum and
minimum rates within the companies were entitled to
charge the public for the conveyance of passengers
and goods of each class.
(viii) The company had to keep such accounts as the
Secretary of State might require, and these were subject to audit by the Secretary of State.
(ix) All expenditure by the company had to be stated
and submitted for the sanction of the Secretary of
State.
(x) In all ether matters relating to the line the company was made subject to the supervision and control
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of the Secretary of State (Indian Railways, 2009).
Vanaf de jaren ’20 van de 20e eeuw veranderde echter de publieke opinie in India en werden private partijen gezien als te inefficiënte partners in de railinfrastructuur. Dure treinkaartjes, de slechte behandeling
van Indiase passagiers en de discriminatie van Indiase
medewerkers, zorgden ervoor dat de publieke opinie
zich tegen de private partijen keerden. Sindsdien
werd de definitieve stap gezet naar de nationalisatie
van de spoorwegen. De GIP Railways werd op 1 juli
1925 geheel eigendom van de Nationale overheid. De
BB&CI volgde op 1 januari 1942. Er bevonden zich talloze spoorwegmaatschappijen in het land die veelal al
wel in eigendom van de overheid waren, maar waarbij ook private partijen nog een rol speelden. Mede
onder invloed van het Socialisme werd besloten om
alle spoorwegen onder één dak te brengen: de Indian Railways van de Nationale overheid. Er werden
in totaal 42 spoorwegbedrijven genationaliseerd. De
gehele nationalisatie van de spoorwegbedrijven werd
uiteindelijk in 1951 voltooid.
Vervolgens werd de opgerichte Indian Railways in 6
zones ingedeeld. Tegenwoordig zijn er 16 zones. Met
de Nationalisatie van de spoorwegen was definitief
een einde gekomen aan de inbreng van private partijen in de railinfrastructuur in India (Sahai, 2009;
Bhandari, 2006; Bogart & Chaudhary, 2009; Kumar &
Mehrotra, 2009; Indian Railways, 2009).
6.3 Van regionaal naar overvol stedelijk netwerk
Met de nationalisatie van de spoorwegen werd indirect een nieuw tijdperk ingezet; vanaf de jaren ’50
van de 20e eeuw is het voormalige Britse regionale
netwerk onder invloed van de Indiase overheid getransformeerd in een overvol stedelijk netwerk. De
belangrijkste vraag die hierbij centraal staat: hoe
heeft dit kunnen gebeuren? Geldgebrek wordt vrijwel
altijd als enige en voornaamste reden naar voren geschoven als de schuldige voor het gebrek aan investeringen dat heeft geleid tot de huidige staat van het
railnetwerk in Mumbai. De ANT laat echter zien dat
deze storyline ontrafeld kan worden en dat een zeer
diverse combinatie van associaties en lokale factoren
achter dit vermeende ‘geldgebrek’ verborgen zitten.
Het is de ANT die in deze paragraaf de veronderstellingen van splintering urbanism en de narrative of
loss in een heel ander daglicht zal plaatsen.
6.3.1 vertrouwen op het Britse netwerk
“Mumbai, once reputed for having a good and efficient public transport system, with commuters having
a choice of travelling by tram or bus or train, in which
he/she could enter or exit without any fear of being
pushed out by other passengers” (Dalvi, 2003, p.7).
Dit rooskleurige beeld was nog werkelijkheid in de ja-
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ren ’50. Sinds de jaren ’60 is het vervoer in de stad,
niet alleen wat betreft railvervoer, maar ook het wegvervoer, steeds slechter gaan functioneren. Van 1951
tot 2005 groeide het aantal treinreizigers met 792%.
Ook het aantal reizigerskilometers nam toe in diezelfde periode, met 1700%. Het aantal treinen nam
echter maar toe met 229% (Sahai, 2009). Het reizen is
tegenwoordig dan ook zeer oncomfortabel en neemt
veel tijd in beslag. Het voormalige regionale railnetwerk van Mumbai is langzaam maar zeker veranderd
in een overvol stedelijk netwerk.
Mumbai heeft lange tijd geen raamwerk voor transportbeleid opgesteld, vertrouwend op het feit dat het
‘oude’ systeem voldoende zou zijn. Uitbreidingen van
het bestaande systeem waren decennialang afdoende, maar sinds de snelle verstedelijking in de jaren’60
zijn ingrijpendere maatregelen nodig.
6.3.2 Consolidatie vanaf de jaren ‘50
De nationalisatie en reorganisatie van de spoorwegen
vond plaats in heel India. De BB&CI Railways werden
samen met enkele andere spoorwegmaatschappijen
omgedoopt tot Western Railway. De Great Indian
Peninsular Railways (GIP) werd opgenomen in de
Central Railway. Ondanks deze nationalisatie van de
spoorwegen werden alle opgestelde plannen nog geïmplementeerd en uitgevoerd. In de jaren ’50 lag de
nadruk in Bombay vooral op het verbeteren van het
bestaande systeem en niet zozeer op het uitbreiden
ervan. In de voorgaande decennia waren de spoorlijnen snel uitgebreid en nu werd consolidatie van de
railinfrastructuur gezien als manier om het systeem
efficiënter te maken zonder dat grote investeringen
nodig waren. De jaren ’50 stonden vooral in het teken
van de introductie van een aantal nieuwe treinen en
de opening van nieuwe stations zoals Jogeshwari en
Elphinstone Road. Daarnaast moest de elektrificatie
van de spoorlijnen bijdragen aan een sneller en efficiënter systeem (Mehrotra & Dwivedi, 2000).
Met het toenemende aantal reizigers werden de
spoorwegen onder grote druk gezet om de capaciteit
uit te breiden en verbindingen aan te leggen tussen
het westen en oosten van de stad. De stad slibde
steeds verder dicht, vooral in het zuiden, en de trams
en het openbaar vervoer over de weg konden de stromen reizigers niet meer aan. Omdat het moeilijk was
om grond vrij te maken voor de aanleg van nieuwe
spoorlijnen, zocht men de oplossing in een ondergronds systeem. In de jaren ’20 was er een ambitieus
plan voor een ondergrondse spoorlijn. Als onderdeel
van het plan voor de reclamatie van Back Bay diende
James Mackison, Special Engineer van de Municipality, een voorstel in voor een ondergrondse spoorlijn
tussen Church Gate en Grant Road met bovengronds
een brede straat. Dit voorstel werd destijds goedgekeurd door de BEIC en werd doorgestuurd naar over-

												

heid. De redenering was dat het project financieel
haalbaar zou zijn door waardestijging van het vastgoed bovengronds. Daarnaast zouden vijf bruggen
over het spoor gesloopt kunnen worden: “This would
open up and improve the whole locality” (Mehrotra
& Dwivedi, 2000, p.91). Toch werd het hele plan voor
de ondergrondse railcorridor geschrapt vanwege een
gebrek aan financiën. Een reden die nog vaak terug
zal komen in de geschiedenis van de spoorwegen in
Mumbai. In 1954 opnieuw een ondergronds netwerk
voorgesteld. Dit keer om Bombay Central, Byculla,
Victoria Terminus, Marine Lines, Charni Road en Kennedy Bridge met elkaar te verbinden door een cirkelvormig ondergronds railsysteem. Ook dit plan werd
echter terzijde geschoven vanwege gebrek aan financiële middelen (Mehrotra & Dwivedi, 2000, p. 125).
Halverwege de jaren ’50 was de bouw van huisvesting voor medewerkers van de spoorwegen bij het
voormalige Colaba Station eigenlijk het enige project
dat letterlijk snel van de grond kwam (Badhwar Park,
figuur 6.5). In 1956 kwam er een rapport uit van het
Suburban Train Overcrowding Committee waarin aanFiguur 6.5: locatie Badhwar Park

bevelingen werden gedaan om de treinen met minder
zitplaatsen uit te rusten en om ‘slow’ en ‘fast’ treinen
te introduceren. Het grootste project was echter de
bouw van het nieuwe station in Churchgate. Voor het
voormalige kleine station kwam een groot stationsgebouw in de plaats van zeven verdiepingen en meer
perrons. Op deze manier moest er meer ruimte ontstaan voor de reizigersstromen en door de toename
van het aantal perrons konden treinen frequenter rijden.
Eind jaren ’50 begon ook de drukte op de wegen een
groot probleem te worden. De BMC gaf eind 1957
aan een paar experts de opdracht om met oplossingen te komen. Hieruit kwam opnieuw het idee van
een ondergrondse spoorlijn naar voren. De kosten
voor het project werden geschat op 185,9 miljoen
Rupees en de bouw zou zes jaar in beslag nemen. De
eerste fase betrof een lijn van 7 kilometer van Muse-
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um naar Bombay Central met tussenliggende stations
in Matralaya, Churchgate, Flora Fountain, Bori Bunder, Crawford Market, Pydhonie, J.J. Hospital en Clare
Road. De twee fase met een lengte van 7 kilometer
zou eveneens moeten lopen van Museum naar Bombay Central, maar dan met stations in Ballard Estate,
Bori Bunder, Dhobi Talao, Thakurdwar, Opera House
en Grant Road. Het laat zich echter al raden: vanwege financiële redenen werd ook dit plan opgeschort
(Mehrotra & Dwivedi, 2000, p.133).
De jaren ’50 en ’60 stonden verder in het teken van
een verhoging van de capaciteit door meer treinen te
laten rijden en enkele nieuwe projecten zoals spoorverdubbeling en de bouw van nieuwe stations. De
druk op het treinsysteem werd plotseling extra groot
doordat de tram uit Mumbai verdween. Deze gebeurtenis in 1964 zorgde voor een grote toename van het
aantal reizigers per trein en bus (Mehrotra & Dwivedi,
2000; BEST, 2009a)
6.3.3 Transportstudies
De plannen uit 1954 en 1957 voor een ondergrondse
spoorlijn waren niet de enige plannen die werden
opgesteld om de infrastructuur van Mumbai te verbeteren, maar wel een van de weinigen die specifiek
gericht waren op railinfrastructuur.
Vanaf de jaren ’60 werd de verkeerssituatie in Mumbai, zowel op het spoor als op de weg, steeds slechter; door de enorme toename van de bevolking en
het aantal motorvoertuigen raakten wegen overvol.
Ook het spoornetwerk kon de toegenomen stroom
reizigers niet meer aan. Er werden dan ook verscheidene transportstudies opgesteld om de problemen
te kunnen bestrijden en het transportsysteem van
Mumbai te verbeteren. Deze studies lijken echter te
vergeten dat de ‘modal split’ van het openbaar vervoer in Mumbai al decennialang boven de 80% ligt.
De meeste aanbevelingen van de transportstudies
richtten zich op weginfrastructuur en hadden geen of
vrijwel geen aandacht voor het openbaar vervoerssysteem van de stad (Mehrotra & Dwivedi, 2000;
Dalvi, 2003).
In Mumbai hebben pogingen in het verbeteren van
de verkeerssituatie vooral geleid tot het verbreden
van wegen ten koste van de voetgangers. Voetgangers worden niet gezien als integraal onderdeel van
het verkeer, waardoor zij het onderspit delven ten
behoeve van de plannen die alleen gericht zijn op
het autovervoer (Balakrishnan, 2003, p.23). De aanbevelingen voor de weginfrastructuur bleven vaak op
papier staan, zodat de verkeerssituatie in Mumbai op
de weg en op het spoor snel verslechterde. Het gebrek aan financiële middelen wordt veelal genoemd
als voornaamste reden voor het niet implementeren
van infrastructuurprojecten, maar dit is niet de enige
verklarende factor voor het gebrek aan investeringen
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in de transportinfrastructuur in Mumbai.
In 1963 werd een van de invloedrijkste transporties
gepubliceerd: de Bombay traffic & transportation
study van Wilbur Smith and Associates. Deze Mumbai
Traffic & Transportation Study werd gefinancierd door
de Wereldbank. Hoewel het woord ‘transportation’ in
de titel suggereert dat het een brede studie betreft
over de verschillende vormen van transport, werd er
vrijwel geen aandacht besteed aan ‘public transportation’; er zijn in totaal 12 van de 217 pagina’s gewijd
aan openbaar vervoer. In deze pagina’s wordt alleen
het huidige openbaar vervoersysteem geanalyseerd
met slechts beperkte aandacht voor concrete nieuwe
investeringen en projecten. Uit de voorspellingen
in de studie blijkt dat het aantal gebruikers van het
openbaar vervoer alleen maar zal toenemen en dat
er maatregelen nodig zijn om de toenemende vraag
aan te kunnen. De suggestie voor een ondergronds
railsysteem in het CBD wordt wel gedaan, maar verder wordt het idee niet uitgewerkt. De studie van WilFiguur 6.6: de Bandra-Worli Sealink

bur Smith ziet de komende problemen, maar draagt
eigenlijk geen oplossingen aan. Het blijft bij een conclusie: ‘because of its extreme importance, it must
again by emphasized that mass transportation service
must grow with the Bombay area and this expansion
must be directed at a rate that will afford the proper
services to persons desiring to travel by this mode of
transportation. To artificially restrict the growth of
this form of transportation would be very damaging
to the growth of Bombay, not only by its restriction
of movements of persons by mass transit, but also by
the imposition of many restrictions to the use of private automobiles” (Smith, 1963, p.86). Deze passage
geeft precies de essentie van de Wilbur Smith studie
weer: het probleem wordt gesignaleerd, maar zonder
echte oplossingen aan te dragen, waarbij opvalt dat
ook hier het vervoer per auto weer nadrukkelijk naar
voren komt.
Later in 1967/1968 werd de studie nog wel aangevuld met een plan voor een ondergronds railnetwerk
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in Mumbai (dit zal in H7 nog ter sprake komen). Veel
aanbevelingen uit de Wilbur Smith studie zijn overgenomen in de huidige transportplannen en worden
ruim 40 jaar later pas werkelijkheid, zoals de BandraWorli Sealink (figuur 6.6). De auto staat centraal bij
Wilbur Smith. Misschien is het dan ook wel verklaarbaar dat Wilbur Smith and Associates is afkomstig uit
de Verenigde Staten, het land waar vanaf de jaren ’50
de auto werd gezien als de beste vervoermethode.
Zeker in India was de auto sinds zijn komst een groot
statussymbool. De aandacht voor de auto, als een relatief nieuwe technologie en statussymbool, was dan
ook terug te zien in de transportstudies. Aandacht
voor openbaar vervoer bleef achterwege.
Na de Wilbur Smith studie kwam in 1969 openbaar
vervoer wel terug in de transportstudie ‘The mass
transportation study, Bombay’ van de Traffic Cell van
de Town Planning & Valuation Dept. Deze studie was,
in tegenstelling tot die van Wilbur Smith, wel gericht
op openbaar vervoer. Een van de aanbevelingen was
om een 6e en 7e railcorridor te bouwen. Deze 6e corridor is pas jaren later overgenomen in de eerste fase
van het huidige Mumbai Urban Transport Project
(MUTP). De 7e railcorridor waarover gesproken werd,
is een eerste aanzet voor het plan voor de aanleg van
een metro (zie hoofdstuk 7). In 1983 kwam er een volgende invloedrijke studie, CRRI (Central Road Research
Institute) genaamd. Zoals de titel al doet vermoeden,
‘Planning of road system for the Bombay Metropolitan Region, is weginfrastructuur het hoofdingrediënt
van deze studie (CRRI, 1983a; 1983b).
6.3.4 De jaren ’60 en ’70
Onder meer door het ontbreken van een effectief beleid en het feit dat in transportstudies nauwelijks aandacht was voor het functioneren van de spoorwegen
in Mumbai, ging met ook in de jaren ’60 en ’70 op
dezelfde voet verder als het decennium daarvoor en
besteedde de Indian Railways veel geld aan nieuwe
stations en het verbeteren van het materieel. In 1972
werd de Directeur van de London Underground Railway en zijn team gevraagd om aanbevelingen op te
stellen aangaande de railinfrastructuur in Mumbai.
Volgens hen zou de dienstregeling op de twee spoorlijnen geoptimaliseerd moeten worden en daarnaast
zou het vervoer per bus en taxi uitgebreid moeten
worden om het transportnetwerk van de stad te ondersteunen. De Indian Railways hadden het idee van
een ondergrondse spoorlijn inmiddels opgegeven en
dachten dat met de uitbreiding van de huidige infrastructuur voldaan kon worden aan de explosief toenemende vraag (Mehrotra & Dwivedi, 2000).
De Indian Railways stonden er helemaal alleen voor
in het verbeteren van het railsysteem; de Staatsoverheid was niet bereid om extra financiële bijdragen te
leveren in de vorm van subsidies. Het waren zelfs de

												

opbrengsten van de kaartjes van langeafstandsreizen
die indirect als subsidie dienden voor het verliesgevende stedelijk netwerk van Mumbai. In andere steden, waar het railnetwerk niet in handen is van de
Indian Railways, is het gebruikelijk dat de Staatsoverheid via zogenaamde ‘Development Charges’ investeert in de railinfrastructuur. In Mumbai gebeurde dit
echter niet, omdat men dit een verantwoordelijkheid
van de Nationale overheid vond. De Nationale overheid, in persoon van de Indian Railways, had echter
geen behoefte om te investeren in een al verliesgevend systeem. Mede door deze patstelling bleven
investeringen van beide partijen dus achterwege
(Sahai, 2009). Suggesties voor een beter openbaar
vervoer wezen steeds meer in de richting van alternatieve vervoersmiddelen zoals een veerdienst tussen
Versova en Nariman Point en tussen Colaba en Trombay (Mehrotra & Dwivedi, 2000).
Een controversieel punt om de spoorwegen winstgevender te maken, was de verhoging van de prijzen
van treinkaartjes. Na onderzoek werd geconcludeerd
dat de prijzen omhoog moesten. Het Railway Tarriff
Committee, met Dr. H. K. Paranjpe als voorzitter, adviseerde in 1978: “Increase the fares to reduce the loss”
(Mehrotra & Dwivedi, p.143). De verwachte protesten
van treinreizigers kwamen al snel op gang. Daarnaast
zouden de plannen om de prijzen van treinkaartjes te
verhogen, wel eens een nadelig effect kunnen hebben op een ander beleidspunt van de Staatsoverheid:
het verspreiden van de bevolking naar de suburbs
om de druk in het zuiden van de stad weg te nemen.
Als de overheid namelijk zou willen dat de bevolking
huisvesting ging zoeken in de suburbs van de stad,
zou een grote verhoging van de treinkaartjes contraproductief kunnen werken. Na lange protesten werd
besloten de prijzen met 25% te laten stijgen in plaats
van de in eerste instantie voorgesteld 100% (verdubbeling) (Mehrotra & Dwivedi, p.143).
In de jaren ’70 werd de situatie op uitbreiding van de
railinfrastructuur steeds uitzichtlozer; de druk op de
nog beschikbare grond in de stad werd steeds groter en zorgde voor problemen bij de Spoorwegen om
uitbreidingen door te voeren. De verbetering van de
interne efficiency was misschien nog de enige overgebleven optie. De jaren ’80 stonden dan ook voornamelijk in het teken van het verbeteren van het bestaande systeem, terwijl de problemen alleen maar
groter werden. Doordat de railinfrastructuur steeds
slechter functioneerde kwamen er ook steeds meer
protesten van de reizigers (Mehrotra & Dwivedi,
2000, p.144).
Het was duidelijk: de relatief bescheiden ingrepen
door de spoorwegen waren niet voldoende. De druk
op het systeem werd groter en groter. Om de reizigers
tevreden te houden werden nog wel enkele ‘aanpas-
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singen’ gedaan zoals de introductie van langere treinen (12 wagons) en de ‘Ladies Special’ alleen voor
vrouwelijke reizigers. Dit waren echter druppels op
een gloeiende plaat. Er waren omvangrijkere plannen
en investeringen nodig. Met de continue ‘kleine’ projecten in de jaren ’70 verbeterde de situatie niet substantieel en bleef het dweilen met de kraan open.
Ook in de jaren ’80 bleven grootschalige uitbreidingen
achterwege. De opkomst van slums langs de spoorwegen destijds, maakte de situatie nog complexer.
Het was duidelijk dat de investeringen in de (rail)infrastructuur in Mumbai absoluut onvoldoende waren
om de druk op de verschillende vervoerssystemen
en de druk op het zuiden van de stad enigszins weg
te nemen of te verminderen. In de jaren ’90 kwam
werd er dan ook een andere richting ingeslagen en
kwam een intensief beleid op gang om de bevolking
en economische activiteiten te verspreiden over de
stad richting het noorden en Navi Mumbai. Op deze
manier hoopte men het zuiden van Mumbai te ontlasten. Voor de staat van de infrastructuur heeft dit
beleid echter nauwelijks effect gehad. Later kwamen
ook weer de discussies over een alternatief vervoersysteem op gang, waarvan de noodzaak nu duidelijker was dan ooit.
6.3.5 Slums als obstakel voor uitbreiding
Naast het gebrek aan financiën, het ontbreken van
studies gericht op het verbeteren van het openbaar
vervoer en de afwezigheid van een partij die zich verantwoordelijk voelde voor het railsysteem in Mumbai, speelde de aanwezigheid van slums ook een
belangrijke rol in het gebrek aan investeringen in de
railinfrastructuur (figuur 6.7).
De grote opkomst van de slums langs de spoorlijnen in
de jaren ’80 maakte uitbreidingen helemaal onmogelijk: “This situation naturally led to a near paralysis of
the railway system in realation to the overall growth
of the metropolitan area” (Mehrotra & Dwivedi, 2000,
p.148). De slums zijn gelegen op grond dat eigendom
is van de Indian Railways. Door de aanwezigheid van
de slums, die veelal dicht langs het spoor zijn gelegen,
was uitbreiding van het spoornetwerk een ingewikkelde aangelegenheid. Hiervoor moesten de slums
verwijderd worden, wat veelal uitmondde in een politiek probleem. Slums hebben de uitbreiding van de
spoorwegen dan ook tegengehouden (Sahai, 2009).
In de jaren ’70 en ’80 werden de slums voornamelijk
genegeerd door zowel de overheid als Indian Railways. Indian Railways voelde geen verantwoordelijkheid voor het ‘slumprobleem’; andere partijen zouden
de taak hebben om de slums te verwijderen. Hierbij
kwam nog het feit dat de spoorwegen in Mumbai niet
erg hoog stonden op de prioriteitenlijst van de Indian
Railways, waardoor IR zich niet genoodzaakt zag zich
te branden aan de slumproblematiek van Mumbai
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Figuur 6.7: Ligging van de slums t.o.v de spoorlijnen, 2009

(meer in paragraaf 6.4.3)
6.3.6 ‘onofficiële’ verhalen over de ontwikkeling van
de spoorwegen
Gebrek aan geld wordt vaak als voornaamste reden
genoemd waardoor het spoornetwerk in Mumbai
sinds de jaren ’60 niet goed ontwikkeld is. Dit is echter niet de enige reden waarom de investeringen in
de railinfrastructuur tekort schoten. Indian Railways,
onderdeel van de Nationale overheid, is de eigenaar
van de spoorwegen in Mumbai en dus ook verantwoordelijk voor het functioneren van en het investeren in de railinfrastructuur. Over de redenen waarom
Indian Railways dit niet afdoende gedaan heeft, afgezien van gebrek aan geld, wordt heftig gespeculeerd.
Er gaan dan ook een aantal ‘onofficiële’ verhalen de
ronde over de redenen waarom het railnetwerk vanaf
de jaren ’60 is getransformeerd tot een overvol stedelijk netwerk.
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Het zuiden van de stad was zeker in de jaren’60 en
’70 hét centrum van Mumbai in commercieel opzicht.
Het zuiden had een hoge status als vestigingslocatie
en de miljoenen forenzen reisden in overvolle treinen
van hun woning in het noorden naar hun werk in het
zuiden van de stad. De grond- en vastgoedprijzen in
het zuiden waren, en zijn nog steeds, zeer hoog en
veel belanghebbenden als projectontwikkelaars en
grondeigenaren hadden dan ook belang bij deze situatie. Een verbetering van het spoornetwerk zou
een betere verbinding met het noorden van de stad
betekenen. Dit zou logischerwijs als gevolg zou kunnen hebben dat de hoge prijzen in het zuiden omlaag
gaan; een ontwikkeling die voor vele partijen niet
gunstig zou zijn.
Cyclic timetable
Een ander verhaal dat de ronde doet is het verhaal
over de ‘cyclic timetable’. Eind jaren ’70 doet de
Mumbai Suburban Railway Passengers’ Association
een suggestie aan de Western en Central Railway om
deze dienstregeling te adopteren. Het idee hierachter
was dat door een verandering van de dienstregeling
treinen efficiënter zouden kunnen rijden met een betere passagiersverdeling en minder overvolle treinen
tot gevolg. Het systeem zou zonder grote investeringen, er was naar verluid immers gebrek aan financiële middelen, met een relatief eenvoudige ingreep
verbeterd kunnen worden. Dit plan stuitte echter op
veel weerstand bij de spoorwegen. Toch is de ‘cyclic
timetable’ in 1977 geïntroduceerd op de Western
Line. Volgens de Western Railway zelf was dit nieuwe
type dienstregeling succesvol, zoals blijkt uit hun eigen documentatie: “The ‘cyclic’ patterns which was
introduced in October 1977 has provided a satisfactory and reliable service to commuters of Western
Railway” (Western Railway, 1977). De nieuwe dienstregeling werkte naar tevredenheid tot 1981 toen het
bestuur van de Spoorwegen wisselde. Met het nieuwe bestuur ontstond plotseling weerstand tegen de
‘cyclische’ dienstregeling. De Mumbai Suburban Railway Passengers’ Association werd niet langer serieus
genomen door het nieuwe bestuur, dat liever haar
eigen plannen trok. De Mumbai Suburban Railway
Passengers’ Association, met Mr. Dipak Gandhi als
belangrijkste vertegenwoordiger, probeerde echter
opnieuw de spoorwegen te overtuigen van hun ‘cyclic
timetable’. De Western Railway was bereid om over
het idee te praten en Mr. Gandhi ging gewapend met
ruim 600.000 handtekeningen richting de Spoorwegen. Zij wezen het idee echter om onduidelijke redenen af. De strijd duurde al jaren, maar de Association
besloot door te gaan met hun lobby. Bij de Central
Railway werd een nieuwe poging ondernomen om
hen te overtuigen van de nieuwe dienstregeling. Hier
vond men wel enig gehoor; in 1997 werd de dienstre-

												

geling geïmplementeerd op de Harbour Line. De Central Railway wilde echter niet over een invoering op
de hoofdlijn (CST – Thane) nadenken.
Na dit enigszins succesvolle resultaat werd de Association aangemoedigd om een tweede poging te wagen
bij de Central Railway. Dhr. Vivek Sahai, die bij de Central Railway de cyclic timetable nog geïmplementeerd
had op de Harbour Line, was inmiddels werkzaam bij
de Western Railway. Echter, toen de hoge managers
van de Western Railway te horen kregen dat Sahai
overleg voerde met Dhr. Gandhi en zijn Passengers
Association, werd hij direct geschorst. Vivek Sahai
werd uiteindelijk overgeplaatst naar een ‘onschadelijke’ functie in de Railway Board.
Deze reactie doet vermoeden dat er misschien wel
persoonlijke belangen in het spel waren bij de directeuren van de spoorwegen. Het verhaal gaat namelijk dat zij meer geld verdienen met het uitvoeren
van nieuwe projecten dan een ‘simpele’ aanpassing
van de dienstregeling. De Spoorwegen zouden dan
ook veel belang hebben bij de huidige leningen van
de Wereldbank ter verbetering van de railinfrastructuur (MUTP). Als de nieuwe dienstregeling namelijk
zijn belofte waar zou maken, zou een lening van de
Wereldbank om de railinfrastructuur te verbeteren
wellicht overbodig worden of lager uitvallen. Dit zou
dan weer merkbaar zijn in de portemonnee van de
spoorwegbazen.
De vraag blijft of de maatregelen om de efficiëntie
van het spoornetwerk te verbeteren voldoende waren geweest, maar het is opmerkelijk dat de voorgestelde ‘eenvoudige’ ingrepen door de IR niet serieus
werden genomen. Men moet uiterst voorzichtig zijn
in het beoordelen van deze ‘verhalen’ van vermeende
misstanden binnen de Indian Railways. Of deze praktijken ook echt een rol speelden, blijft moeilijk zwart
op wit vast te stellen. Maar in een stad waar corruptie
en een verwevenheid van politieke en economische
belangen niet vreemd is, zou er een kern van waarheid in kunnen zitten. Het is wel duidelijk gebleken
dat de Indian Railways zeer terughoudend zijn op dit
gebied en weinig openheid van zaken geven.
Misschien is de vraag wat de waarheid is wel niet het
belangrijkst; het is van belang de sfeer en de context
de schetsen van een stad waaruit duidelijk wordt dat
er in Mumbai op een onvergelijkbare manier politiek
bedreven wordt dan wij in Nederland gewend zijn.
Het staat immers vast dat corruptie onlosmakelijk
met de Indiase cultuur verbonden is.
6.3.7 Indian Railways
De Indian Railways wordt nu deels afgeschilderd als
een corrupte en incompetente partij, maar dat is niet
helemaal terecht. Men zou het ook zo kunnen stellen
dat Indian Railways tenminste nog íets doet. Andere
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partijen, zoals de Staat, voelen zich niet geroepen
om hun vingers te branden aan het binnenstedelijk
treinvervoer in Mumbai. Men zou ook kunnen zeggen
dat het systeem dat miljoenen reizigers per dag vervoerd met oud materieel, eigenlijk nog zo verbazingwekkend goed werkt. Het is al een kunst op zich om
een van de drukste spoorwegnetwerken ter wereld
rijdende te houden. De vraag dringt zich wel op of
het gehele Indiase railnetwerk dat in eigendom is van
Indian Railways niet te groot is om door een enkele
partij beheerd te worden. Met de verantwoordelijkheid voor het intercity, intracity en goederenvervoer
wordt misschien wel wat veel hooi op de vork genomen, waarbij prioriteiten gesteld worden die altijd
Figuur 6.8: Samenstelling veridensten Indian Railways,
2004

Bron: Kumar & Mehrotra, 2009, p.64

winnaars en verliezers opleveren.
Indian Railways hebben hun prioriteiten, voornamelijk vanwege hogere verdiensten, gelegd bij het
vracht- en intercityvervoer (figuur 6.8 en tabel 6.2).
De aandacht voor het binnenstedelijk vervoer blijft
daardoor achter.
Het feit dat Indian Railways maar weinig aandacht
toont voor de railinfrastructuur in Mumbai is door de
decennia heen weinig veranderd; ook nu nog voelen
Tabel: 6.2: Verdiensten Indian Railways personen- en
goederenvervoer in Rs crore, 1991-2008

Bron: Kumar & Mehrotra, 2009, p.139

treinreizigers in Mumbai zich genegeerd door de Indian Railways in Delhi. Elk jaar wordt het Railway Budget
bekend gemaakt door de Minister of Railways. Toen
de bekendmaking voor het budget van 2009/2010
plaatsvond, waren er vele kritische geluiden te horen van de Mumbaikers richting de huidige Railway
Minister, Lalu Prasad Yadav. Het budget wordt zelfs
gezien als een belediging voor Mumbai: “the budget
is an insult to the 65 lakh commuters of Mumbai.
There is not a word on Mumbai……The budget falls
short of expectations. It’s a pre-election budget but it
completely ignores Mumbai”, aldus Shailesh Goel van
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de Zonal Railway Users Consultative Committee (in:
Hindustan Times, 2009a).
Het budget is vooral gericht op het intercityvervoer,
van oudsher al de prioriteit van de Indian Railways.
Mumbai wordt alleen genoemd in verband met enkele nieuwe treinen en er wordt gesproken over een
hogesnelheidstrein op het traject Mumbai-PuneAhmedabad, maar voor het binnenstedelijk vervoer
in Mumbai is vrijwel geen aandacht. Prasad heeft tevens besloten dat de prijzen van de meeste treinkaartjes met 2% omlaag gaan, dit geldt echter niet voor de

oriteiten echter liggen bij het intercity- en goederenvervoer. Het is duidelijk dat het binnenstedelijk railsysteem van Mumbai relatief weinig aandacht krijgt.
Er worden dan ook veel suggesties geopperd om de
stedelijke spoornetwerken in handen te geven van lokale organisaties. “As long as the suburban rail system
continues to be an integral part of the national railway system, local needs hardly appear to be important to the Indian Railways”, aldus D.R. Gadgil, Hoofd
Professor Planning and Development bij het Gokhale
Institute of Politics and Economics in Pune (in: Srira-

Figuur 6.9: Intercity-trein (links) en suburban trein (rechts)

‘suburban passengers’ en dus ook niet voor Mumbai:
“One cannot discriminate between suburban and
non-suburban commuters. The fare cut should have
included local commuters”, aldus Dipak Gandhi van de
Mumbai Suburban Railway Passengers’ Association.
“Lalu Prasad has shown no concern for Mumbai’s 66
lakh commuters. This is his most disappointing budTabel 6.3: Samenstelling van verdiensten in rupees per
voertuigkilometer per reisklasse, 2003

Bron: Kumar & Mehrotra, 2009, p.71

get in the last five years”, zegt Jyoti Krishna treinreiziger en zakenman in Kandivali (in: Mumbai Mirror,
2009). In het vorige budget werd nog gesproken over
een bovengrondse railcorridor tussen Virar en Mumbai Central. In het budget 2009/2010 komt dit echter
niet meer ter sprake.
Een apart stedelijk netwerk?
Het stedelijk railvervoer van Mumbai is goed voor
ongeveer de helft van het totaal aantal passagiers
per dag in heel India. Indian Railways heeft zijn pri-
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man, 2003).
De vraag komt steeds vaker naar voren of Mumbai
geen autonome instantie nodig heeft die verantwoordelijk is voor het railvervoer. Delhi, Hyderabad en
Bangalore hebben immers ook al een aparte instantie
voor het binnenstedelijk railvervoer (Ranade, 2009).
In het Railway budget wordt in ieder geval met geen
woord gerept over mogelijke publiek-private samenwerking (Hindustan Times, 2009b). Zolang er geen
sterke discussie op gang komt over mogelijk privatisering van delen van het Indiase spoornetwerk, blijft
Indian Railways de macht in handen houden.
Indian Railways is een unieke organisatie. Met ongeveer 1,5 miljoen werknemers heeft IR meer personeel dan welke organisatie ter wereld dan ook.
Indian Railways wordt veel gezien als een te grote
organisatie waarbij efficiënt werken bijna onmogelijk
is in een bureaucratische setting. Panagariya (2008)
ziet een efficiëntere manier van werken niet zo snel
gebeuren tenzij er een radicale organisatorische verandering plaatsvindt: “If it (Indian Railways red.) is
to become efficiënt, it will have to be broken up into
smaller units, corporatized, and privatized” (Panagariya, 2008, p.411).
In 2001 stond IR op de rand van faillissement. Het
dreigende faillissement is uiteindelijk afgewend en
onder impuls van Railway Minister Lalu Prasad is Indian Railways weer een financieel gezond bedrijf geworden. In de media is zeer veel aandacht geweest
voor de rol van Prasad. Hij wordt veelal gezien als de

												

redder van IR en volop de hemel in geprezen. Er moet
echter ook aandacht besteed worden aan andere factoren die een rol gespeeld hebben bij de wederopstanding van de Indian Railways. Wanneer goed gekeken wordt, blijkt dat Prasad zeker niet alleen met
de eer kan gaan strijken, zoals wel naar voren komt in
het boek ‘Bankruptcy to Billions’ (Kumar & Mehrotra,
2009) en de vele krantenartikelen. Prasad heeft dan
wel een belangrijke rol gespeeld in de transformatie
van de Indian Railways, maar het herstel van IR tekende zich al af sinds 2001, drie jaar voordat Prasad
Figuur 6.9: Railway Minister Lalu Prasad

Bron: Gupta, 2009

zijn baan als Railway Minister begon.
Er zijn minimaal vier belangrijke factoren die samen
gezorgd hebben voor de verbeterde positie van Indian
Railways. Ten eerste was er een jaarlijkse groei van de
industrie van 8,3 % tussen 2002-2003 en 2005-2006,
die leidde tot een gemiddelde jaarlijkse groei van
vrachtgoederen van 11,3 % in dezelfde periode (Mathur, 2006). Dit betekent een toenemende vraag voor
het vervoer van goederen bij alle transportmiddelen inclusief de spoorwegen. Twee factoren werkten
echter alleen in het voordeel van de spoorwegen bij
het goederenvervoer. Ten eerste waren de brandstofprijzen toegenomen wat leidde tot een toename van
de kosten bij het goederentransport over de weg; de
kosten van het wegtransport waren drie tot vier keer
hoger geworden dan het vervoer van goederen per
trein (Panagariya, 2008, p.411). Prasad zei over deze
ontwikkeling het volgende: “The diesel hike is a blessing in disguise. It gives me an opportunity to wean
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customers away from road transport to the railways
if I keep my rates frozen by playing on volumes” (in:
Saran, 2005, p.22). Het aandeel goederenvervoer van
de spoorwegen was in de jaren ’50 nog 89%, maar is
inmiddels teruggelopen tot 33% (mede door de opkomst van motorvoertuigen). Ten tweede zorgde een
uitspraak van het Supreme Court dat het overbeladen van vrachtwagens verboden werd. Dit verhoogde
de kosten van het goederenvervoer via de weg nog
meer. De prijzen van het goederenvervoer per trein
bleven daarentegen nagenoeg constant.
Ten tweede zorgde Prasad ervoor dat de kosten constant bleven. Hierdoor konden dus de goederentarieven gelijk gehouden worden. Op initiatief van Prasad
werd bovendien de maximaal toegestane belading
per goederenwagon verhoogd. Dit zorgde voor een
vermindering van de kosten per ton gewicht én de
capaciteit nam toe met 7 tot 15% (Panagariya, 2008,
p.412). Werd bij het goederenvervoer per weg het
maximale laadgewicht naar beneden bijgesteld, bij
het vervoer per spoor is dus het maximaal toelaatbare gewicht juist omhoog gegaan; per treinwagon mag
nu meer dan de eerder maximaal toegestane 20,3
ton per as worden ingeladen. De vraag komt echter
naar voren of dit de veiligheid niet in de weg staat.
Begin jaren ’80 werd eenzelfde regel voorgesteld om
wagons zwaarder te laten, maar die werd uiteindelijk
niet ingevoerd wegens angst voor het beschadigen
van de rails. Chak (2006) van het Asian Institute of
Transport Development zegt echter dat de veiligheid
niet in het geding komt. Volgens hem hadden stoomlocomotieven vroeger een veel grotere impact op de
rails door het fenomeen ‘hammer blow’; tijdens elke
rotatie van de wielen vindt dit plaats, waarmee de
druk op het spoor toeneemt met 25-30%. Daarnaast
is de toenmalige rails vervangen door zwaardere
rails met betonnen in plaats van houten dwarsliggers
(Chak, 2006; Panagariya, 2008).
Ten derde heeft Indian Railways vanaf 2005 een aantal veranderingen doorgevoerd om klanten voor het
goederenvervoer te lokken. Deze veranderingen bestaan uit lage tarieven voor kleinere klanten, kortingen voor de grote klanten en kortingen voor vervoer
in treinen die anders leeg zouden zijn. Door deze
maatregelen hebben Indian Railways hun aandeel
in het totale goederenvervoer verhoogd (Raghuram,
2007; Panagariya, 2008).
Tot slot heeft Prasad een aantal maatregelen doorgevoerd om de opbrengsten uit het personenvervoer te
verhogen. Hoewel de prijs van treinkaartjes al jaren
afneemt, is Indian Railways door het passagiersvolume te vergroten er toch in geslaagd meer geld in het
laatje te krijgen. Een voorbeeld: passagiers voor de
tweede klas van intercity-reizen kunnen worden bevorderd naar de eerste klas als hier nog plaatsen beschikbaar zijn en de tweede klas een wachtlijst heeft
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(Panagariya, 2008).
De initiatieven van Prasad hebben er dus wel degelijk
aan bijgedragen om het functioneren van de Indian
Railways te verbeteren, maar andere factoren dan
Prasad persoonlijk spelen ook een rol. De winsten zijn
zowel cyclisch (aangedreven door een ‘booming’ economie en handel) als structureel (aangedreven door
fundamentele verbeteringen in het functioneren van
Indian Railways als organisatie).
De innovatieve inzichten van de politicus Prasad zijn
meer uitzondering dan regel. Bovendien blijft Indian
Railways nog ondermaats presteren gegeven zijn potenties (Panagariya, 2008). Binnen de huidige structuur van de Indian Railways heeft Prasad een goed
werkende strategie gekozen, maar zelfs binnen deze
structuur van publiek eigendom is nog veel winst te
behalen en zijn voordelen te benutten uit de private
sector.
Prasad heeft in 2007 al een voor de Indian Railways
opmerkelijke stap gezet om het monopoly van de eigen dochtermaatschappij Container Corporation of
India te doorbreken; er zijn ‘concession agreements’
getekend met veertien verschillende private container-operators, waarvan verwacht worden dat zij 4
miljard rupees (90 miljoen dollar) investeren voor het
fabriceren van 2000 goederenwagons. De containeroperators kopen vervolgens containers, bouwen containerdepots en zorgen voor klanten terwijl Indian
Railways het vervoer van de goederen(treinen) op
zich neemt (Panagariya, 2009, p.413).
Er is zeker ruimte om deze PPS uit te breiden naar
andere sectoren binnen de Indian Railways, zoals de
aanleg van spoorlijnen. Daarnaast is het nodig dat de
IR eens kritisch naar zijn enorme aantal van 1,5 miljoen werknemers kijkt. Het blijft controversieel om
het mes te zetten in je eigen arbeidersveld, maar als
er over kostenbesparing gesproken wordt, is de aanpak van de bureaucratische binnenkant van de Indian
Railways de belangrijkste.
De verbeterde prestaties van Indian Railways zijn de
afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geworden. Of dit
echter in Mumbai is terug te zien, is maar zeer de
vraag. De verbeteringen tekenen zich vooral af in het
goederenvervoer en het lange-afstandvervoer, de
twee grote melkkoeien van Indian Railways.
6.4 Nieuwe impulsen voor het stedelijk netwerk
Na een periode zonder investeringen en van achteruitgang van het spoornetwerk, is recentelijk een periode van hernieuwde interesse en impulsen voor het
spoornetwerk aangebroken. Het lijkt erop dat door
meerdere omvangrijke investeringen en projecten de
impasse langzaam maar zeker wordt doorbroken. In
deze paragraaf zullen de actoren, instituties en objecten centraal staan die verantwoordelijk zijn voor deze
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verandering. Een complexe samenstelling van associaties en de door Graham & Marvin als ‘slecht’ ervaren
tendens naar private participatie, zijn twee factoren
die veranderingen teweeg brengen. In deze paragraaf
wordt duidelijke dat deze ontwikkeling de spanning
tussen theorie en praktijk van versplintering alleen
nog maar verder aanwakkert.
6.4.1 Aandacht voor railinfrastructuur in Mumbai
Zoals is gebleken, heeft de uitbreiding van de weg- en
Figuur 6.10: het huidige suburban railnetwerk van Mumbai,
2009

Churchgate
Station

Victoria Station (CST)

railinfrastructuur in Mumbai de groei van het verkeer
niet bij kunnen houden. Sinds de jaren ’60 zijn er dertig jaar lang geen grote investeringen gedaan in het
openbaar vervoerssysteem (Wereldbank, 2004).
Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw begon het

												

openbaar vervoer in Mumbai steeds meer aandacht
te krijgen. De aandacht voor de slechte staat van de
infrastructuur nam toe. Slecht functionerende systemen komen immers meer in het nieuws dat goed
functionerend, zoals ook Graham & Marvin zagen.
Niet alleen de aandacht voor het functioneren van de
railinfrastructuur nam toe, vanaf de jaren ’90 werden
ook de eerste concrete stappen gezet om de situatie
te verbeteren. De oorzaak hiervoor is grotendeels
tweeledig. Aan de ene kant kwam er nu, voornamelijk
via ‘externe’ partijen zoals de Wereldbank, geld beschikbaar voor de verbetering van de (rail)infrastructuur. Aan de andere kant nam ook het bewustzijn van
de bevolking toe en daarmee het draagvlak om de inmiddels volledig vastgelopen transportinfrastructuur
aan te pakken (Balakrishnan, 2009). De impuls begon
met het Bombay Urban Transport Project (BUTP) uit
1977. In deze studie stond de verbetering van het
busvervoer en verkeersmanagement centraal. Met
dit project mengde ook de Wereldbank zich in de verbetering van de transportinfrastructuur in Mumbai;
een omvangrijke lening van de Wereldbank werd gebruikt om de projecten te implementeren. Het BUTP
kan wel gezien worden als de eerste grote stap op
weg naar een verbetering van het openbaar vervoer.
Voor railinfrastructuur had het BUTP echter geen
aandacht (MMRDA, 2009a). Een andere invloedrijke
studie was het Regional Plan voor de Mumbai Metropolitan Region 1990-2010. Dit plan had ook relatief
weinig aandacht voor railinfrastructuur en was vooral
gebaseerd op de aanbevelingen uit de Wilbur Smith
Studie. De ideeën van Wilbur Smith werden met het
Regional Plan geïmplementeerd.
6.4.2 Het Mumbai Urban Transport Project
Railinfrastructuur werd pas echt onderdeel van het
beleid in 1994 met het Mumbai Urban Transport
Project (MUTP). Het was opnieuw de Wereldbank die
dit omvangrijke en ambitieuze project ondersteunde
met een lening. Het rapport van W.S. Atkins stond
aan de basis van het MUTP; veel aanbevelingen uit
de Atkins-studie zijn overgenomen in het MUTP. In
de Atkins-studie wordt onder andere geconcludeerd
dat de Western en Central Railway vrij op zichzelf
staande organisaties zijn met weinig relatie met
organisaties in Mumbai. Daarnaast wordt bevestigd
dat binnenstedelijk vervoer niet bovenaan de
prioriteitenlijst van IR staat: “In the zonal Railways
Annual Reports for both WR and CR, no mention is
made of any external relationships in respect of
Bombay Metropolitan Region Development Authority
or other similar organisations (…..) the attention
given to suburban operations is heavily diluted by the
demands of intercity and freight services which are
seen as more central to the Indian Railways corporate
mission and more financially rewarding. For the same
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reason the suburban services receive los investment
and planning priority with little attention paid to
effective integration with regional planning goals”
(Atkins, 1994, p.5-13). Atkins pleit dan ook voor een
verandering in de organisatorische structuur van de
Indian Railways. De suggestie wordt gedaan om een
Bombay Regional Railway Organisation op te zetten
of een afgescheiden Bombay Regional Zone. De
komst van een Bombay Regional Railway Corporation
zou betekenen dat deze nieuwe organisatie de ‘assets
and operation’ van de Mumbai Suburban Railway
overneemt van WR en CR. Er wordt als het ware
een apart systeem opgezet voor het treinnetwerk
van Mumbai in plaats van de huidige status van
nationaal netwerk met twee beheerders in de vorm
van CR en WR. Of de suggesties die Atkins in zijn
rapport doet ook werkelijkheid zullen worden is zeer
de vraag; Indian Railways is een stugge organisatie
waar verandering moeilijk is door te voeren, ook wat
betreft overleg tussen andere partijen: “The reasons
for reluctance by the Railway Authorities to participate
enthousiastically with both State and Local Authority
Planners is difficult to determine but it may be simply
that a cultural change is long overdue in the railway
management philosophy” (Atkins, 1994, p.5-14). In
paragraaf 6.3 is al een scala aan redenen genoemd
waarom Indian Railways zich zo weinig interesseert
voor het treinnetwerk van Mumbai. De kritische
noten uit de Atkins-studie stonden aan de basis van
het omvangrijke MUTP. De Atkins-studie kan met
enige overdrijving wel gezien worden als het begin
van een nieuw spoorwegtijdperk. De vraag blijft of
het MUTP de ambities en suggesties van Atkins kan
verwezenlijken.
Het MUTP is een enorm project ter verbetering van
zowel de weg- als railinfrastructuur in Mumbai. De
Wereldbank wilde pas een lening voor het MUTP geven als er een aparte organisatie werd opgezet om
de railcomponent uit te voeren. Dit werd de Mumbai Rail Vikas Corporation (MRVC). Het lijkt alsof de
MRVC een onafhankelijke organisatie is, die onder
druk van de Wereldbank ik opgezet. De MRVC bestaat echter uit een joint-venture tussen de Nationale
overheid en de Staatsoverheid, waarbij de Nationale
overheid voor 51% eigenaar is. De Nationale overheid
wil dus geen risico lopen om de controle te verliezen
over haar stedelijk railnetwerk in Mumbai. De MRVC
is, behalve met de implementatie van nieuwe railprojecten van het MUTP, ook belast met de taak om te
coördineren tussen de Central Railway en de Western
Railway. Daarnaast is de MRVC ook verantwoordelijk
voor de ‘resettlement and rehabilitation’ van PAH’s
(Project Affected Households) en heeft het als taak
om Railway land commercieel te ontwikkelen met als
doel om extra inkomsten te genereren voor investeringen in het stedelijk railnetwerk van Mumbai (zie
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paragraaf 6.4)(World Bank, 2004; MMRDA, 2009a;
MRVC, 2009a; Sahai, 2009).

zich nemen zijn: MMRDA, MRVC, MCGM, MSRDC,
BEST en Mumbai Traffic Police.

Het doel van het MUTP zoals door de Wereldbank
verwoord, is “to facilitate urban economic growth
and improve the quality of life of the citizens of
Mumbai by developing an efficient and sustainable
urban transport system, including effective institutions, to meet the needs of users in the Mumbai Metropolitan Region” (World Bank, 2004). Het project
moet een eerste stap zijn om de zeer noodzakelijke
investeringen in het transport op gang te brengen.
Hierbij gaat het om investeringen in de railinfrastructuur, weginfrastructuur en Resettlement &
Rehabilitation (R&R). Het MUTP moet hoofdzakelijk
worden geïmplementeerd door de MMRDA en de
Indian Railways met hulp van andere lokale partijen
(Takeuchi, 2004). Het MUTP bestaat uit drie componenten: een railcomponent, een wegcomponent en
R&R en staat onder supervisie van de Wereldbank,
die regelmatig voortgangsrapporten uitbrengt en de
projectlocaties bezoekt. De Wereldbank geeft een
lening voor 57% van de totale kosten van de eerste

railcomponent
De eerste component is de railinfrastructuur. Het doel
is ten eerste om de capaciteit en de prestaties van het
stedelijk railnetwerk te verbeteren door efficiënter te
werken met het huidige materieel zoals meer treinen
op hetzelfde traject, van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC) en ‘signalling’ verbeteren. Ten tweede
wordt er ook voorzien in nieuw materieel en het uitbreiden van het huidige railnetwerk met de aanleg
van nieuwe spoorlijnen. Ten derde is er ook aandacht
voor technische assistentie op het gebied van onder
andere onderhoud, financieel management en veiligheid (World Bank, 2004).
Het MUTP moet de snelheid en capaciteit van het
stedelijk railnetwerk verbeteren. Nieuw aan te leggen spoorwegen en de introductie van moderne, beter geventileerde, snellere en comfortabele treinen
moeten de staat van de railinfrastructuur in Mumbai
verbeteren. Of een treinreis ook echt comfortabeler
wordt met het nieuwe materieel blijft zeer de vraag;

Tabel 6.4: Componenten, waarde en voorwaarden van leningen MUTP

Bron: Wereldbank, 2009a

fase van het MUTP. De Centrale en Staatsoverheid
dragen de rest van het geld bij. De Railway-component is de omvangrijkste in financieel opzicht. Het
gaat hier om een totaal van 3030 crores. De Wegcomponent moet het doen met 830 crores en voor
de R&R component is 470 crores gereserveerd. Bij
de rehabilitatie gaat het om ongeveer 20.000 huishoudens. De totale projectkosten bedragen 4526
crores waarvan de lening van de Wereldbank 2602
crores is (Dalvi, 2003) (tabel 6.4.2). De belangrijkste
instanties die de implementatie van het project op
1 IBRD staat voor International Bank for Reconstruction
and Development. De IBRD financiert de leningen van de
Wereldbank.
2 IDA staat voor International Development Association.
Net als de IBRD financiert de IDA de leningen van de Wereldbank.
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de opeengepakte menigte in de wagons zal niet plotseling verleden tijd zijn. Een airconditioning behoort
niet tot de mogelijkheid, omdat de deuren niet gesloten kunnen worden. Dus moeten verbeterde blowers
de miljoenen reizigers enigszins verkoeling brengen.
Binnen drie jaar moeten alle oude treinen vervangen
zijn door de nieuwe (Aklekar, 2009).
wegcomponent
De tweede component is de weginfrastructuur. Hierbij richt men zich op het verbeteren van de capaciteit,
efficiency en veiligheid van het wegennetwerk. Hierbij kan gedacht worden aan betere faciliteiten voor
voetgangers, het beter functioneren van het busvervoer en de aanpak van de vervuiling van motorvoertuigen. Daarnaast moeten ook de verantwoordelijke
organisaties verbeterd worden voor het plannen en

												

onderhouden en besturen van een efficiënt weg-georiënteerd stedelijk transportsysteem. Projecten om
deze doelstellingen te verwezenlijken zijn:
• het managen van verkeersstromen door o.a.
Area Traffic Control (ATC), Station Area Improvement Schemes (SATIS) en het afstemmen van verkeerslichten.
• De weginfrastructuur verbeteren door de
aanleg van oost-west verbindingen en het
vermijden van gelijkvloerse kruisingen met
spoorlijnen.
• Het busvervoer verbeteren door organisatorische reorganisaties, efficiency maatregelen
en het in gebruik nemen van milieu- en gebruikersvriendelijke bussen.
• Het organisatorisch verbeteren van de verschillende transportinstanties op allerlei gebieden zoals verkeersmanagement, onderhoud en communicatie. Daarnaast wordt
hulp geboden aan het updaten van de Comprehensive Transport Study uit 1994 en het
ontwikkelen van een Motor Vehicle Emission
Strategy (MVECS) (World Bank, 2004).
Twee nieuwe oost-west verbindingen, de SCLR (Santa
Cruz – Chembur Link Road) en JVLR (Jogeshwari – Vikroli Link Road) moeten de weginfrastructuur verbeteren. Daarnaast worden er 644 nieuwe bussen ingezet
om de capaciteit te vergroten en de huidige ‘vloot’ te
moderniseren (World bank, 2009)
R&R component
De derde en laatste component is de Resettlement en
Rehabilitation. De GoM moet hierbij in staat gesteld
worden om het Resettlement Action Plan (RAP) te implementeren om degenen die beïnvloed worden door
de projecten uit de eerste twee componenten van het
MUTP opnieuw te huisvesten. De zogenaamde Project Affected People (PAP) moeten zich op een nieuwe
locatie vestigen met de aanwezigheid van basisvoorzieningen als water, elektriciteit en riolering. Ook binnen de R&R component wordt technische assistentie
geboden voor onderzoek, het opstellen van Resettlement Implementation Plans (RIPs) en samenwerking
met Non Governmental Organizations (NGOs) bij de
implementatie van plannen en projecten.
(World Bank, 2004, p.3,4).
Wijzigingen en problemen binnen MUTP
In het MUTP was ook het zogenaamde SATIS opgenomen. Dit ‘Station Area Traffic Improvement Scheme’
zou de verkeerssituatie rond enkele grote stations
van Mumbai moeten verbeteren. Begin 2008 is echter besloten om het SATIS uit het MUTP project te
verwijderen, vooral vanwege financiële beperkingen;
mede onder invloed van de hoge koers van de rupee
ten opzichte van de dollar, was er niet genoeg geld

Rens van Hoek

beschikbaar voor de uitvoering van alle projecten van
het MUTP. Naast SATIS werden ook drie ‘road overbridges’ (spoorbruggen) uit het MUTP geschrapt. De
MMRDA zal nu de uitvoering van het SATIS op zich
nemen en de BMC wordt de uitvoerende organisatie
voor de ‘road overbridges’.
In 2008 liet de Wereldbank kritische geluiden horen
over de vorderingen van de railway component van
het MUTP. Het gaat hierbij vooral om de aanleg van
extra spoorlijnen tussen Kurla en Thane om de intercity en goederentreinen van de stadstreinen te scheiden. De Wereldbank is niet tevreden over het project,
vooral niet over de manier waarop de Central Railway
het project aanpakt. Central Railway eist dat alle slums
op het 18 kilometer lange traject worden verwijderd
voordat wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe spoorlijnen. De MMRDA heeft de rehabilitatie van
3500 ‘encroachments’ afgerond, maar er bevinden
zich nog 11 toiletblokken die verwijderd moeten worden. Central Railway geeft dus de MMRDA de schuld
van de vertraging van het project, terwijl de MMRDA
op haar beurt de Central Railway beschuldigt van het
onnodig vertragen van de aanleg van de spoorlijnen.
Volgens de MMRDA had CR al moeten beginnen met
de werkzaamheden toen het overgrote deel van de
‘encroachments’ verwijderd was. Door de onenigheid
tussen de partijen, wordt het project extra vertraagd
(Rawal, 2008)
De deadline voor het MUTP was bij aanvang gesteld
op april 2008 maar is inmiddels uitgesteld tot december 2009. De projectleider MUTP van de Wereldbank
Mr. Hubert Nove Josserand zei begin 2008 al: “The
deadline of 2008 was pleasing, but not realistic” (in:
Rawal, 2008). Omdat vele projecten nog niet gereed
zijn, lijkt ook eind 2009 een optimistische schatting.
MUTP II
Het MUTP is ingedeeld in twee fasen. De tweede fase
van het MUTP (MUTP II) bestaat alleen uit railprojecten en wordt net als MUTP I deels gefinancierd met
een lening van de Wereldbank. Het MUTP II wordt
uitgevoerd door de MRVC. De volgende projecten zijn
onderdeel van het MUTP II:
• Vijfde en zesde lijn tussen CST en Kurla
• Vijfde en zesde lijn tussen Thane en Diwa
• Zesde lijn tussen Borivali en Mumbai Central
• Uitbreiding Harbour Line van Andheri naar
Goregaon
• Omzetting van DC (direct current) naar AC
(alternate current) tussen CST en Thane
• Resettlement & Rehabilitation (ongeveer
3.000 huishoudens)
• Onderhoudsfaciliteiten voor treinen
• 96 nieuwe treinen (MRVC, 2009b).
De projecten van MUTP II moeten ervoor zorgen dat
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vrachttreinen en passagierstreinen niet langer gebruik hoeven maken van hetzelfde spoor. De bedoeling is dat vracht- en langeafstandstreinen gescheiden
worden van de ‘suburban’ treinen. Daarnaast moet
door de introductie van nieuwe en langere treinen
het aantal passagiers per trein afnemen en de treinreis comfortabeler worden(MRVC, 2009b).
Een verschil tussen het MUTP I en het MUTP II is de
invulling van het financieringsmodel; bij het MUTP I
gaat met nog niet uit van inkomsten uit ‘commercial
development’, maar bij het MUTP worden de inkomsten uit commerciële ontwikkeling van Railway Land
geschat op 300 crores (figuur 6.11). Meer over de
commerciële ontwikkeling van Railway Land komt in
paragraaf 6.5 aan bod.

van de Indian Railways, veelal in directe nabijheid van
het spoor.
Langs de drie spoorlijnen van Mumbai, de Central,
Western en Harbour Line, zijn veel slums binnen 9 meter (30 voet) van het spoor gelegen. Langs de Central
Line van Victoria Station naar Thane wonen ongeveer
3900 families dicht langs het spoor. Lans de Western
Line van Churchgate naar Dahisar gaat het om 2800
families en langs de Harbour Line van Victoria naar
Mankhurd leven 11400 families (Patel, 1999; Chakravorty, 1998). Zij wonen hier vaak al meer dan 30 jaar.
Net als andere immigranten die in de loop van de tijd
hun toevlucht in Mumbai hebben gezocht, konden de
huidige bewoners van de railway slums formele huis-

Figuur: 6.11: Financieringsmodel MUTP I (links) en MUTP II (rechts)

Bron: MRVC, 2009; Sahai, 2009
6.4.3 De veranderende positie van slums als obstakel
voor spooruitbreiding
Het succes van veel plannen voor de verbetering van
de railinfrastructuur in Mumbai, zeker spoorverdubbelingen, valt of staat met het beleid voor de verplaatsing van de slums langs het spoor. Voor MUTP
I is dit al grotendeels voltooid. Voor de uitvoering
van de railcomponent van MUTP I moesten ongeveer
15.000-20.000 huishoudens verplaatst worden. De
rehabilitatie voor de tweede fase van het MUTP is
nog in volle gang (MMRDA, 2009a; Karmayog, 2009;
Takeuchi, 2007, p.78)
Meer dan de helft van de bevolking van Mumbai leeft
in slums. Deze slums zijn gelegen op grond van de Nationale overheid, Staatsoverheid, Gemeente, private
partijen en land van drie onderdelen van de Nationale
overheid: de Port Authority, de Airport Authority en
de Indian Railways. De locatie van deze slums heeft
veel invloed op de aanleg van transportinfrastructuur.
De wijze waarop naar slums werd gekeken is veranderd en daarmee ook de rol die ze spelen binnen
de stad en bij de aanleg van nieuwe infrastructuur.
Mumbai heeft het bekende probleem van de zogenaamde ‘railway slums’. Deze slums liggen op grond
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vesting niet betalen. Ze hadden dus weinig andere
keuze dan hun eigen hutjes te bouwen op plekken in
de stad waar daar ruimte voor was. Veel immigranten
die zich op privaat grondgebied vestigden werden in
de loop van de tijd aangesloten op basisvoorzieningen als elektriciteit, water en riolering. Families die
zich echter langs de spoorlijnen en wegen vestigden,
kregen vaak geen basisvoorzieningen, omdat zij land
bezetten dat bedoeld was voor publieke doeleinden.
Er was zelfs een regel dat slums op grondgebied van
de Nationale overheid (zoals de Indian Railways) niet
voorzien konden worden van basisvoorzieningen
zonder toestemming van de grondeigenaar. Daarbij
kwam het feit dat de ‘railway slums’ illegaal waren en
dat ook graag zo werd gehouden; de slums werden
niet ‘geformaliseerd’ door ze de beschikking te geven
over basisvoorzieningen als elektriciteit en riolering,
om zo hun illegale status te behouden.
Rond de jaren ’70 en ’80 werden slums vooral genegeerd, zowel door de overheden (dus ook Indian Railways) als private partijen. Slums waren ongewenst,
maar tegelijkertijd waren ze ook nodig; private ontwikkelaars verdienden geld met slums. De controverse deed zich dan ook voor dat in het beleid de sloop

												

van slums centraal stond (bijvoorbeeld Development
Plan 1967), terwijl in werkelijkheid het tegenovergestelde gebeurde: in plaats van het verwijderen van
slums werden slums gecreëerd.
Jarenlang voelden de Indian Railways geen verantwoordelijkheid voor de slumdwellers op hun grondgebied. Zij beschouwden het als de taak van relevante
organisaties als de Municipal Corporation of de State
Government Slum Clearance Board om een oplossing te vinden voor de problemen. Indian Railways
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gebruikt (Patel, 1999, p.83).
De slums waren dus een lastig obstakel om nieuwe
projecten uit te voeren, waar de Indian Railways liever niet hun vingers aan wilden branden. Deze combinatie heeft er mede voor gezorgd dat uitbreidingen
van het spoornetwerk in Mumbai tot ongeveer de jaren ’90 zeer beperkt bleven.
Er kwam echter wel enige verandering op gang in de
manier waarop naar de slums gekeken werd. Vanaf
eind jaren ’80 werden slums steeds meer gezien als

Figuur 6.12: Slums langs de spoorlijnen

verwachtte van deze partijen dat zij de ‘encroachers’
langs het spoor zouden verplaatsen. Volgens de regels moest Indian Railways dan wel toestemming geven aan de Staat of de Municipal Corporation om basisvoorzieningen voor de slumdwellers aan te leggen
op de grond van de Indian Railways. Deze toestemming gaven ze echter niet, waarschijnlijk uit angst
dat de slums dan legaal zouden worden en het meer
moeite zou kosten deze te verwijderen in het geval
van spoorverdubbeling. Indian Railways schoof dus
de verantwoordelijkheid voor het ‘slumprobleem’ af,
maar werkte tegelijkertijd een oplossing voor het probleem door andere partijen tegen. Dit speelde vooral
rond de jaren ’70 en het begin van de jaren ’80. De
Indian Railways voelden zich niet verantwoordelijk
voor de slums langs het spoor en bovendien had het
binnenstedelijk railvervoer in Mumbai ook geen prioriteit. De Indian Railways hadden voldoende financiën voor nieuwe projecten, maar doordat de slums
niet verwijderd konden worden, bleef dit budget on-

volwaardig onderdeel van de stad en werden niet langer genegeerd of onthouden van basisvoorzieningen
(Patel, 1999). Gedurende de tijd is de kijk op slums
en de rol hiervan binnen associaties veranderd. Het
beleid verschoof van ‘slum clearance’ naar ‘slum upgrading’. Slums worden nu steeds meer erkend als
onderdeel van de stad en zijn cruciale ‘votersbanks’
geworden. De slums worden tegenwoordig dan ook
veel voorzien van basisvoorzieningen en worden meer
beschermd tegen dreigende afbraak. Mede door deze
veranderde positie van slums is het huidige beleid bij
de aanleg van nieuwe infrastructuurprojecten er dan
ook op gericht om slums niet alleen te verwijderen,
maar tevens nieuwe huisvesting en voorzieningen
voor de bewoners te creëren.
In 1989 werd door SPARC en Indian Railways een telling gehouden van het aantal slums langs de spoorwegen. Hieruit bleek dat er 18.000 huishoudens in slums
in directe nabijheid van het spoor woonden. Tien jaar
later was dit aantal al gestegen naar 25.000. Dit aan-
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tal is ook in de laatste tien jaar enorm gestegen. Voor
de eerste fase van het MUTP project (MUTP I) moeten alleen al 15.000-20.000 huishoudens op grond
van Indian Railways ‘geresettled’ worden (Takeuchi,
2007, p.78; MMRDA, 2009a).
Doordat vele slums direct langs het spoor gelegen
zijn, ontstaan er zeer gevaarlijke situaties met vele
(dodelijke) ongelukken. Naast de veiligheid van de
slumbewoners, is ook het functioneren van het treinverkeer in het geding; de slumbewoners langs het
spoor zijn niet alleen een probleem voor eventuele
spoorverdubbelingen en nieuwe projecten, ook het
huidige treinverkeer wordt belemmerd door de aanwezigheid van de slums; op een aantal punten moeten treinen hun snelheid aanpassen als slums te dicht
langs het spoor staan. In sommige gevallen staan hun
woningen binnen één meter van het spoor. De Commissioner of Railway Safety heeft bepaald dat treinen
de slums die dicht langs het spoor gelegen zijn niet
sneller dan met 15 km/h mogen passeren. Dit heeft
impact op de capaciteit van de spoorwegen en verhoogt de reistijden van de treinreizigers. Uit eigen ervaring is het echter twijfelachtig of het aanpassen van
de snelheid in de praktijk wel altijd gebeurt. Een feit
is wel dat zowel de slumbewoners langs het spoor als
de reizigers hinder ondervinden van de huidige situatie (Patel, 1999; Chakravorty, 1998).
6.4.4 Slum Rehabilitation langs de Harbour Line
In mei 1992 werd de verlenging van de Harbour Line
over de Thane Creek geopend. Voor de constructie
van deze lijn moesten vele slums verwijderd worden, zoals in Bharat Nagar waar voor 800 tot 900
huishoudens een nieuwe locatie gevonden moesten
worden. Aan deze huishoudens werden nieuwe, door
de overheid (MHADA) gebouwde huizen aangeboden
van 58.000 rupees per stuk. Deze huizen lagen ook
nog dicht bij hun huidige woonplaats en dus ging het
overgrote deel van de huishoudens akkoord met dit
aanbod. Voor 150 huishoudens was dit echter een
te dure optie. Deze huishoudens kregen van de staat
een stuk grond waar zij samen met SPARC een huis
konden ontwikkelen. De 150 huishoudens verenigden
zich in de Jan Kalyan Cooperative Housing Society en
maakten samen met SPARC, NSDF en Mahila Milan
een eigen ontwerp voor de woningen. Er werd niet
gekozen voor de gebruikelijke hoge flats, maar voor
halfvrijstaande laagbouw. Elk huishouden kreeg een
kamer plus een zolder met geen gezamenlijke oppervlakte van 23m2 meter (250 square feet). Daarnaast
kwamen er gemeenschappelijke toiletten. De kosten
van elk huis werd geraamd op minder dan de helft
van de kosten van de hoogbouw die de staat over het
algemeen bouwt. Daarnaast zou de kwaliteit ook beter zijn. De bewoners betaalden in ruil daarvoor een
bepaald bedrag aan de SPARC die op zijn beurt weer
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een lage-rente-lening aanbood die in 15 jaar kon worden terugbetaald. Ondanks dit opmerkelijke initiatief
van de bewoners en een aantal organisaties, steunde
de staat het plan niet. Het duurde uiteindelijk ruim
drie jaar voordat de bewoners een aansluiting kregen op de waterleiding. Men (SPARC) had verwacht
dat met de garantie van grond en infrastructuur de
voormalig slumdwellers op eigen initiatief hun huisvesting zouden kunnen ontwerpen. De overheid en
ook de Indian Railways dachten hier anders over en
verbroken na dit project de onderhandelingen (Patel
& Sharma, 1998; Chakravorty, 1998).
De gesprekken werden na ongeveer een jaar weer
op gang gebracht na protesten en rellen van boze
treinreizigers vanwege het slechte functioneren van
het systeem. Het was duidelijk dat er nieuwe projecten aangelegd moesten worden, maar zonder overleg met de slumdwellers zou er niets van de grond
kunnen komen. Onder leiding van Mr. D.T. Joseph van
het Urban Development Department van de MMRDA
werden de onderhandelingen met de slumdwellers
nieuw leven ingeblazen. De meeste bewoners stonden niet afwijzend tegenover een eventuele verhuizing zolang ze maar wel gegarandeerd nieuwe en
veilige huisvesting kregen. De bewoners verenigden
zich in de Railway Slum Dwellers Federation (RSDF),
die de mogelijke locaties voor het R&R beleid onderzocht. Daarnaast steunden ze het plan van de Indian
Railways om muren te bouwen tussen de slums en
het spoor voor het vergroten van de veiligheid (Patel
& Sharma, 1998).
In februari/maart 2001 kwam de Railway Slumdwellers Federation opnieuw in actie toen de Indian Railways plotseling meer dan 2000 hutjes langs de Harbour Line sloopten. Dit was tegen het beleid van de
staatsoverheid en tegen de richtlijnen van het MUTP.
De RSDF reageerde op de actie van de Indian Railways
door duizenden leden te mobiliseren om het treinverkeer plat te leggen. De Railways beriepen zich op het
feit dat ze illegale slums verwijderden die na 1 januari 1995 waren gebouwd. Volgens een de Slum Areas
Act mochten namelijk slums die voor deze datum
gebouwd werden niet gesloopt worden zonder dat
een alternatieve locatie werd aangeboden. Deze wet
zou dus als een soort bescherming moeten dienen
voor de bewoners van de slums (UN Habitat, 2006).
Het duurde uiteindelijk vijf dagen voordat de sloop
gestopt kon worden. De slumdwellers en de SPARC
hadden samen geprobeerd om de sloopwerkzaamheden te stoppen door zich op de locatie zelf te verzetten. De Railways gingen echter onverstoord door met
het slopen op locaties waar en wanneer de ‘actievoerders’ niet aanwezig waren. Uiteindelijk werd er
een spoedbijeenkomst georganiseerd door de State
Chief Secretary waar de Staat besloot dat alle sloop-

Figuur 6.13: Railway Stations in Mumbai
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werkzaamheden gestopt moesten worden. Vervolgens werden locaties aangewezen waar de verdreven
slumbewoners gehuisvest moesten worden en de National Slum Dwellers Federation werd aangewezen als
projectleider. Ongeveer 60.000 slumbewoners kregen
nieuwe huisvesting zonder dat er verzet plaatsvond
en wonen inmiddels in veilige en kwalitatief betere
huisvesting voorzien van stromend water, elektriciteit
en sanitaire voorzieningen. Het resultaat was bevredigend voor alle partijen: de slumbewoners kregen
betere huisvesting en de Indian Railways konden hun
treinen sneller laten rijden nu de slums verwijderd
waren (Patel et al., 2002).
6.5 Grondgebruik spoorwegen
De Indian Railways zijn eigenaar van het spoornetwerk in Mumbai en zijn derhalve ook eigenaar van de
grond waar de spoorlijnen op gelegen zijn. Afgezien
van spoorweg-gerelateerd gebruik, zijn er nog andere mogelijkheden om deze grond te benutten. Deze
paragraaf gaat in op het grondgebruik van de Indian
Railways.
De Indian Railways zitten al decennialang op een
pot met goud, maar lijken dat pas recent ontdekt te
hebben. De Indian Railways hebben zich sinds hun
bestaan voornamelijk beziggehouden met het laten
functioneren van het systeem, waarvan commerciële
exploitatie van grond geen onderdeel uitmaakte. Het
is pas sinds enkele jaren dat de Indian Railways hun
takenpakket willen uitbreiden en de potentiële goudmijn hebben blootgelegd.
6.5.1 Transit Oriented Development
In veel landen vindt een combinatie plaats van transportfaciliteiten en overige functies. Denk bijvoorbeeld
aan kantoor- en woningbouwontwikkeling rond stations en multifunctionele stations met allerlei voorzieningen als winkels en horeca. Het idee achter deze
ontwikkeling, Transit Oriented Development (TOD),
is veelal dat door het verhogen van dichtheden rond
stations en het aanbieden van een verscheidenheid
aan functies, reizigers aangemoedigd worden om per
openbaar vervoer te reizen. In Mumbai is TOD echter een zeer zeldzaam verschijnsel; stations hebben
puur de functie voor reizigers om in of uit de trein
te stappen. De stations bestaan dan ook vaak uit niet
meer dan perrons, loketten voor kaartverkoop en enkele zeer kleinschalige eet- en drinkstalletjes (figuur
6.13).
Op grote stations als CST en Churchgate vindt wel
een stijging plaats in het aanbod van horecagelegenheden. Kantoorontwikkeling rond stations is vooral
voorbehouden aan het personeel van Indian Railways; bijvoorbeeld rond Mumbai Central, Churchgate
en CST bevinden zich in of rond het stationsgebouw
de kantoren en soms woningen van Indian Railways
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medewerkers.
Bij de bouw van station Vashi aan de Harbour Line in
Navi Mumbai is voor het eerst een echte poging gedaan om meerdere functies in een station te combineren. Met de bouw van kantoren in het station was
het de intentie om meer mensen met de trein naar
Figuur 6.14: Grondgebruik Indian Railways, op 1 januari
2006 in hectare

Bron: Indian Railways, 2008

hun werk te laten reizen in plaats van over de weg
De vraag bij het spoornetwerk in Mumbai is natuurlijk of er nog meer mensen per trein kúnnen reizen.
Bij de Harbour Line, als minst drukke spoorlijn, zou
de capaciteit wellicht nog verhoogd kunnen worden.
Deze poging is echter volledig mislukt; het bleek dat
de werknemers in de kantoren van station Vashi toch
gemotoriseerd verkeer gebruikten om op de plaats
van bestemming te komen. Dit heeft ongetwijfeld te
Figuur 6.15: Land Potential Island City Mumbai

Bron: D’Monte, 2006

maken met het feit dat het reizen per trein in Mumbai zeer oncomfortabel is. Daarnaast is de status van
de auto nog steeds hoog in Mumbai en zullen veel
‘rijke’ Mumbaikers niet zo snel in een trein stappen,
die toch voor het ‘gewone’ volk bestemd is. De auto
is een comfortabeler manier van reizen, waarbij een
langere reistijd voor lief wordt genomen. Waarschijnlijk is de doelgroep ‘treinreizigers’ een andere doelgroep dan de potentiële kantoorgebruikers waarop in
Vashi gerekend werd.
6.5.2 Huidige grondgebruik spoorwegen Mumbai
Indian Railways heeft veel grond in eigendom in India

												

en Mumbai. Het grootste gedeelte is in gebruik voor
spoorweggerelateerde doeleinden, maar er is tevens
een omvangrijk deel dat voor andere activiteiten gebruikt wordt (figuur 6.14). Dit is niet alleen in India
het geval, maar ook in Mumbai; niet alleen de grond
waarover de spoorlijnen lopen is van de Indian Railways, maar het omvat veelal een veel groter gebied.
Wat er op dit grondgebied plaatsvindt, verschilt per
locatie. Over het algemeen wordt de grond in Mumbai, behalve door spoorlijnen, bezet door depots en
kantoren en woningen voor Indian Railways medewerkers. Indian Railways heeft ook nog enkele stukken grond in handen waar geen spoorlijn ligt in de
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en het politieke spel van de stad. Er bestaat wel een
kaart met grondgebied van de Indian Railways, deze
is echter voor geen enkele buitenstaander openbaar.
De kaarten met de grondeigendommen van Indian
Railways stammen uit 1939 en zijn de meest recente
kaarten. Hier wordt dus ook nu nog aan vastgehouden.
Er is wel een kaartje beschikbaar van de Island City
met zogenaamd ‘Land potential’. Dit is grondgebied
dat in eigendom is van grote grondbezitters waar nog
relatief weinig mee gedaan wordt. Dit grotendeels
braakliggend terrein biedt dus veel potentie voor
benutting van allerlei functies en om het vermeende

Figuur 6.16: Landbouw langs de Western Line (links) en de Harbour Line (rechts)

directe omgeving. Een voorbeeld hiervan is Badhwar
Park. Dit woningbouwcomplex voor Indian Railways
medewerkers ligt ten zuiden van Churchgate richting
Colaba. Het feit dat IR hier grond in bezit heeft, komt
voort uit het verleden; jarenlang was Churchgate niet
het eindstation van de Western Line, maar het zuidelijker gelegen Station Backbay (Colaba). In 1872
werd de spoorverbinding gelegd tussen Churchgate
en Colaba. Vanwege ruimtegebrek werd dit deel van
de Western Line in 1920 echter weer gesloopt, zodat
Churchgate het definitieve eindstation werd en sindsdien gebleven is.
Naast gebruik voor spoorwegdoeleinden en kantoren- en woningontwikkeling is er een groot gebied
dat wordt bezet door slumbewoners. Ten slotte
wordt grond van de Indian Railways, voornamelijk in
het noorden van Mumbai, gebruikt voor kleinschalige
landbouw. Er vinden dus vele activiteiten plaats op
grond die in eigendom is van Indian Railways, maar
een omvangrijk deel van de grond wordt nog niet gebruikt en is dus ter beschikking voor andere functies.
Deze hoeveelheid land zou theoretisch gezien commercieel ontwikkeld kunnen worden.
De precieze hoeveelheid grond die Indian Railways
in Mumbai bezit heeft, is een goed bewaard geheim,
net als alle posities van elke andere grondbezitter
in de stad. Het geheimhouden van grondeigendommen is een vast onderdeel van de politieke structuur

‘ruimtegebrek’ in de Island City te bestrijden. Uit deze
kaart blijkt dat er een totaal van 871 hectare potentieel land is, waarvan de Indian Railways 115 hectare in
eigendom heeft (figuur 6.15).
Indian Railways is een van de partijen die zeer veel
land bezit in Mumbai, maar waarmee relatief weinig
gedaan wordt. Onder meer vanwege het ontbreken
van een beleid voor het gebruik van ruimtes langs de
spoorwegen wordt het land voor vele doeleinden gebruikt, waarvoor het eigenlijk niet bedoeld is. Naast
een gebrek aan beleid, is ook een gebrek aan kennis van grote invloed op het huidige ‘versnipperde’
grondgebruik van de Indian Railways; binnen IR is
vrijwel geen kennis aanwezig om de mogelijkheden
van hun grondeigendom optimaal te benutten, zoals
commerciële exploitatie. Men zou kunnen zeggen dat
het laten rijden van treinen de ‘core business’ is van
de Indian Railways. Alles wat daarbuiten valt, is geen
onderdeel van het takenpakket van de Spoorwegen.
6.5.3 Landbouw
In het noorden van de stad wordt de grond langs de
spoorlijnen veelal gebruikt voor kleinschalige landbouw (figuur 6.16). Enigszins vergelijkbaar zijn de
volkstuinen in Nederland die ook vaak langs het spoor
zijn gelegen. Het telen van gewassen langs het spoor
heeft in Mumbai inmiddels vooral een preventieve
functie om te voorkomen dat er slums gebouwd worden. Er is zelfs een speciaal programma opgesteld om
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de teelt van gewassen langs het spoor aan te moedigen. Deze campagne, getiteld ‘Grow More Food’,
is opgezet door de Central Railway. Dit programma
vindt zijn oorsprong al halverwege de jaren ’60 toen
verschillende overheidsdepartementen, waaronder
Indian Railways, werden aangespoord om gewassen
te verbouwen op ongebruikt land om de zogenaamde
Groene Revolutie in te luiden. Tevens was er in die tijd
een voedseltekort en zou via Grow More Food een
bijdrage geleverd kunnen worden om de voedseltekorten te verminderen (Unnithan, 2001; Indian Railways, 2008). Na de Groene revolutie en het geweken
gevaar van voedseltekorten verdween het langbouwprogramma weer uit het zicht, onder meer door de
toenemende druk op het land door immigranten. In
1984 besloot de Railway Board te stoppen met het
uitgeven van grond voor landbouwdoeleinden en een
deel van het land terug te vorderen. De plaats van de
gewassen werd al snel ingenomen door slums.
Aan het begin van deze eeuw kwam men binnen de
Railways opeens op het idee om het ‘Grow More
Food’ programma in te zetten als bescherming tegen ‘encroachers’. “That’s when we became aware of
the scheme’s potential to protect land”, aldus Mukul
Marwah, spokesperson van de Central Railway (in:
Unnithan, 2001). Wel werd besloten dat het land alleen verhuurd kon worden aan medewerkers van
de Indian Railways. Eerst kon in principe iedereen in
aanmerking komen om een stuk land van de Indian
Railways te huren voor de verbouw van groenten en
andere gewassen. Dit gaf echter moeilijkheden in het
geval dat de Indian Railways de grond weer nodig had
voor bijvoorbeeld de aanleg van een extra spoor. De

verse gewassen (Unnithan, 2001). Inmiddels heeft de
Central Railway 129 hectare en de Western Railway
27 hectare landbouwgrond verhuurd aan hun werknemers (Rangnekar, 2009).
De Railway medewerkers die het land huren, betalen
een jaarlijkse huur van 1.000 rupees. In de contracten is geregeld dat de huurder geen ‘tenancy of ownership right’ krijgt. Bovendien moet het land binnen
twintig dagen worden teruggegeven aan de Indian
Railways als zij daarom vragen. De huurders van de
landbouwgrond zijn vrijwel allemaal (95%) medewerkers met een relatief laag salaris van ongeveer
5.000 rupees per maand. De landbouw is dan ook
veelal een welkome aanvulling op het salaris: “This is
a welcome additional income for me because I never
manage to save more than thousand rupees from my
salary”, aldus Mr. Shaikh, eigenaar van 5 acres tussen
Dadar en Parel. Vaak nemen de huurders van het stuk
landbouwgrond werknemers in dienst om het land te
onderhouden en te bewaken (Unnithan, 2001).
6.5.4 Slums
Een grote bezetter van het land langs de spoortracés zijn de slumbewoners (figuur 6.12). Zij hebben
dit ‘lege’ land door de tijd heen ingenomen voor de
bouw van hun sloppenwijken. De grond wordt niet alleen bezet door slums, maar wordt voor vele doeleinden gebruikt binnen de slumgemeenschap. De op de
eerste plaats vaak ongebruikte lege plekken tussen de
slums of vlak naast het spoor blijken een belangrijke
sociale functie te hebben; de ruimte rond het spoor
wordt vaak gebruikt als speelplaats voor kinderen, het
vieren van feesten en festivals, als looproute en zelfs

Figuur 6.18: Braakliggend terrein Indian Railways, Harbour Line Vashi-Belapur

huurders van de grond wilden deze in sommige gevallen niet afstaan aan de Spoorwegen. Dit leverde vertragingen op bij nieuwe projecten en dus besloot de
Indian Railways dat in het vervolg alleen medewerkers van de Spoorwegen zelf in aanmerking kwamen
om de grond rond de spoorlijnen te gebruiken voor
landbouwdoeleinden.
In 2001 was 105 hectare door de Central Railway verhuurd aan 187 werknemers voor de verbouw van di-
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om de was te drogen. Ook vuilnishopen van de slums
zijn vaak langs het spoor te vinden en bovendien zijn
stukken langs het spoor in gebruik als openbaar toilet. Bij de Indian Railways speelt de sociale functie van
de slums nauwelijks een rol; in hun associatie worden
de slums op hun grondgebied vaak als een obstakel
voor de uitbreiding van het spoornetwerk. De rol en
de perceptie van de slum als object is dus binnen associaties verschillend.

												

De ‘open’ ruimte langs het spoor, en dus ook de aanwezigheid van slums, neemt af naarmate de eindbestemmingen Churchgate (Western Line) en CST (Central Line) in zicht komen. In het uiterste zuiden van
de stad is vaak geen ruimte langs het spoor voor activiteiten die verder noordwaarts wel te vinden is. In
het zuiden vormen muren vaak een scheiding tussen
de huizen en de spoorlijn, waarbij de muren worden
vaak gebruikt als reclameborden.
6.5.5 Rail Land Development Authority: het begin van
commerciële ontwikkelingen
Commercieel gebruik van Railway Land is niet zomaar
toegestaan. Volgens de Land Acquisition Act uit 1894
is deze grond alleen gebruikt voor ‘Railway purposes’
waar commerciële ontwikkelingen niet onder vallen.
Om Railway Land commercieel te kunnen benutten,
moet dus eerst een procedure gevolgd worden om de
bestemming van de grond te wijzigen in ‘commercial
use’.
De opzet van de Rail Land Development Authority
(RLDA) bracht de definitieve omslag in het beleid;
met de opzet van deze organisatie probeert de IR
meer inkomsten te genereren door commerciële ontwikkeling van een deel van hun grondgebied (zie ook
figuur 6.11).
Het idee om eigendom van de Railways beter commercieel te benutten is niet helemaal nieuw. Zo werd
in 1987 een restaurant geopend bovenop het Churchgate station in Mumbai. Dit initiatief was een groot
succes en het restaurant werd zeer veel bezocht. Echter in die periode waren er grote onrusten in Punjab,
met als dieptepunt de moord op 34 Hindoes in juli
1987. Uit angst dat de onrusten zich zouden uitbreiden en het restaurant doelwit zou kunnen worden
van eventuele aanslagen, besloot het ministerie van
Binnenlandse Zaken het etablissement te sluiten.
In 1993 kwam het Ministry of Railways opnieuw op
de gedachten om grond commercieel te ontwikkelen.
Het ministerie vroeg een speciale commissie, met
Basudev Acharia als voorzitter, om de mogelijkheden
te onderzoeken. De commissie Acharia concludeerde
dat er 36.000 crores konden worden verdiend door
commerciële activiteiten op te starten. Deze aanmoedigende conclusie zorgde er echter niet voor dat er
beleid werd opgezet. In tegendeel; er kwam verzet
tegen de plannen van enkele staatsoverheden zoals
Karnataka en Maharashtra en “some vested interests
in the ministries of surface transport and urban development which wanted to take share in the profit”
(Mohanty, 2006, p.2). De twee betreffende staten
wierpen het argument op dat ‘land’ een onderdeel
van de staat was en dus geen verantwoordelijkheid
was van de Indian Railways. Volgens de staat zouden
de Indian Railways dan ook het geld dat zij zouden
verdienen met de eventuele commerciële ontwikke-
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ling moeten investeren in de spoorwegen binnen de
betreffende staatsgrenzen. De Indian Railways kon
echter niet akkoord gaan met deze door de staat verwoorde wensen. Het Surface Transport Ministry wilde
zelfs nog een stap verder gaan door grondgebied van
de Indian Railways toe te wijzen aan multinationals
(Mohanty, 2006). De partijen werden het dus niet
eens over de voorwaarden waaronder commerciële
ontwikkeling van Railway land plaats kon vinden en
dus werd van de plannen afgezien.
Tot nu toe heeft het commercieel ontwikkelen van
Indian Railways grondgebied vrijwel geen aandacht
gekregen. Met de oprichting van de Rail Land Development Authority (RLDA) in 2006 hebben de Indian
Railways aangegeven in de toekomst meer gebruik te
maken van de mogelijke inkomsten die te halen zijn
uit de commerciële exploitatie van hun eigen grondgebied. Vanaf 2007 is de RLDA daadwerkelijk begonnen met het uitvoeren van zijn taken. Deze taken zijn
in een amendement onder de Railways Act, 1989 als
volgt omschreven:
- “to prepare scheme or schemes for use of Railway
land
- to develop railway land for commercial use as may
be entrusted by the Central Government for the purpose of generating revenue by non-tariff measures
- to develop and provide consultancy, construction
or management services and undertake operation in
India in relation to the development of land and property” (Railways Act, 2009)
Met de oprichting van de RLDA is wellicht het ‘commerciële tijdperk’ van de Spoorwegen begonnen. Er
zal door middel van twee methoden braakliggend
terrein commercieel benut gaan worden. De eerste
is door ‘lease agreements’ aan de hoogste bieder
te geven. De grond van de spoorwegen zal verpacht
worden aan een private bieder voor een bepaalde
periode, waarin de private partij de grond commercieel kan ontwikkelen. De tweede methode is door
gebruik te maken van een vorm van publiek-private
samenwerking, waarbij het er in de praktijk vaak op
neerkomt dat de Railways grond beschikbaar stelt en
de private partijen zorgen voor de investering. Beide
partijen strijken dan de helft van de winst op (Mohanty, 2006).
Het commercieel ontwikkelen van ongebruikte en
beschikbare grond van de Indian Railways is dus met
de oprichting van de RLDA feitelijk in gang gezet. Op
dit moment zijn er een tiental locaties in ontwikkeling
en daarnaast zijn er tientallen projecten in voorbereiding. Op de website van de RLDA wordt Mumbai
slechts één keer genoemd: de ontwikkeling van een
stuk land van 4,5 hectare in Bandra East (meer hierover in paragraaf 6.4.3) (RLDA, 2009).
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Figuur 6.19: Ligging van het grondgebied bij Bandra

De schattingen over hoeveel geld de Indian Railways
kan halen lopen nogal uiteen. Duidelijk is wel Indian
Railways al decennia lang op een grote pot met goud
zit en dat nu ook zelf in de gaten heeft.
Minister Lalu Prasad sprak zich in zijn Rail Budget van
2008 expliciet uit over geschatte opbrengsten van
meer dan 4.000 crores door het leasen van land aan
private partijen. De eerste projecten moeten plaatsvinden in Visakhpatnam, New Delhi, Kanpur, Gwalior
en Kolkota. Volgens Sanjay Dutt van consultancybureau Cushman & Wakefield is de vraag naar grond
van de Indian Railways, dat vaak strategisch gelegen
is, erg groot (Chandran & Hussain, 2008).
6.5.6 Bandra
In Mumbai hebben de Indian Railways een groot stuk
braakliggend terrein ten oosten van station Bandra.
Dit stuk grond werd in 2008 opengesteld voor geïnteresseerde private bieders. Zij konden hun biedingen
inzenden voor een het grondgebied van ruim 45.000
m2. Het is de bedoeling dat het geld dat door Indian
Railways hieruit gehaald worden, gebruik wordt voor
de financiering van projecten onder het MUPT II.
Voordat commerciële ontwikkelingen mogelijk zijn,
moet de bestemming van de grond worden gewijzigd
in ‘Commercial use’. Deze procedure is gestart door
de MMRDA, die een aanvraag indiende bij de Staat
Maharashtra om de bestemming van het stuk land in
Bandra te wijzigen. Om de bestemming van de grond
te kunnen wijzigen werd een beroep gedaan op de Maharashtra Regional and Town Planning Act uit 1966. In
2004 maakte de Gouverneur van Maharashtra in een
brief bekend dat het verzoek was gehonoreerd: “The
land use for ‘Railway uses’ for the plot admeasuring
about 4 Ha. Excluding the land taken over from Railways by MMRDA for providing road for public access
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to Bandra (E) Railway Station, in Block D-1 of Bandar
Kurla Complex shall be changed to ‘Commercial’ for
being utilised by the Railway for construction of Office
Complex” (Government of Maharashtra, 2004).
Om commerciële ontwikkeling aantrekkelijker te maken, is het van belang dat de Floor Space Index (FSI)
van de grond in Bandra verhoogd wordt. De Mumbai
Rail Vikas Corporation (MRVC) diende in 2008 een
aanvraag in bij de Government of Maharashtra om de
FSI van het stuk grond in Bandra te verhogen van FSI
2 naar FSI 4. Uiteindelijk zijn de Development Control
Regulations (DCR) aangepast en werd het toegestaan
de FSI te verdubbelen. Wel werden er voorwaarden
gesteld dat 2/3 van de opbrengsten als gevolg van de
toegenomen FSI ten goede zouden komen aan de railprojecten onder het MUTP II en het overige deel geïnvesteerd zou worden in overige railprojecten binnen
de staat Maharashtra (Government of Maharashtra,
2008; Karnik, 2008a).
Omdat de MRVC verantwoordelijk is voor de implementatie van het MUTP II hebben zij in eerste instantie het biedingsproces voor het stuk land op zich
genomen en dus tevens de verhoging van de FSI aangevraagd. In 2007 is het project echter overgedragen
aan de RLDA.
De MRVC had namelijk al bieders uitgenodigd om hun
interesse in het land bij Bandra kenbaar te maken.
De MRVC had het plan om belangrijke spelers in de
vastgoedmarkt te benaderen, zoals de Hiranandani’s,
de Raheja’s, Parsvanath Developers en DLF5. Tegen
deze gang van zaken diende de Railway Board echter
bezwaar in waarna het land om verder onduidelijke
redenen werd overgedragen aan de RLDA (Karnik,
2008a). De RLDA is dus nu als het ware de ‘projectlei5 Delhi Land and Finance (DLF) is de grootste vastgoedontwikkelaar van India.
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Figuur 6.20: Grondgebied bij Bandra. Links: gefotografeerd in de richting van de spoorlijn. Rechts: gefotografeerd in de richting van BKC

der’ van de commerciële exploitatie van Bandra. Een
mooie bijkomstigheid was natuurlijk dat de MRVC
ondertussen de verhoging van de FSI al had aangevraagd.
Nadat het project onder de verantwoordelijkheid van
de RLDA was gekomen, werd een document opgesteld
voor geïnteresseerde partijen om een bod te doen
op de commerciële ontwikkeling van het stuk grond.
Volgens enkele bronnen heeft de RLDA aan ontwikkelaars laten weten dat het twee gebouwen moet
bouwen van dezelfde grote en kwaliteit, waarvan er
een kosteloos wordt overhandigd aan de RLDA. De
ontwikkelaar mag in ruil hiervoor het andere gebouw
zelf behouden voor een periode van 80 jaar (Karnik,
2008a; Kumar, 2008). In documenten van de RLDA
zelf is echter niets te vinden over deze constructie,
Op 19 september 2008 volgde een ‘pre-bid meeting’,
waarbij partijen hun commentaar konden geven op
het document en de plannen van de RLDA. Na deze
bijeenkomst besloot de RLDA een aantal bepalingen
te veranderen in het zogenaamde Request for Proposal (RFP), een document met voorwaarden, instructies en conceptovereenkomsten voor bieders (RLDA,
2008). Deze veranderingen betekenden versoepelingen van de voorwaarden; de prijs voor het stuk grond
werd bijvoorbeeld verlaagd van 4628 crores naar
3960 crores. Daarnaast zijn de betalingstermijnen versoepeld en is de tijdsduur voor de realisatie van het
project verruimd. Met deze wijzigingen hoopte men
meerdere bieders over de streep te kunnen trekken
De deadline voor de bieders werd gesteld op 22 oktober 2008. Er melde zich echter slechts één bieder, DLF
ltd. De RLDA besloot in plaats van met deze bieder in
zee te gaan, om een ‘rebidding’ te doen (RLDA, 2009).
Men hoopte om meer biedingen binnen te krijgen,
zodat een keuze kan worden gemaakt uit meerdere
partijen. De vastgoedsector zit echter midden in de
financiële crisis en het is dus moeilijk om partijen te
enthousiasmeren over de mogelijkheden bij Bandra.
In april 2009 zou eigenlijk het nieuwe Request for
Proposal (RFP) document gereed moeten zijn, maar
dit is uitgesteld tot een ‘nader te bepalen datum’. Reden voor dit uitstel is het conflict dat ontstaan is over

de eigendomsrechten van de grond bij Bandra. Het
nu nog braakliggend stuk grond van ruim 45.000 m2
is eigendom van de Indian Railways, althans dat dacht
men. Er is echter onenigheid ontstaan over het eigendom van 20.000 m2 van het gebied. De Staatsoverheid legde het biedingsproces stil om te laten onderzoek hoe het zat met de eigendomsrechten van het
stuk grond. Het balletje kwam aan het rollen doordat
‘local MLA (Member of the Legislative Assembly)’ Janardan Chandurkar een klacht indiende dat een deel
van het totale grondgebied geen eigendom zou zijn
van de Indian Railways, in dit geval Western Railway.
Hij claimde dat volgens een kopie van de 7/12 land
extract een deel van de grond niet tot de Indian Railways behoorde. Onderzoek wees inderdaad uit dat de
grond volgens de ‘7/12 land extract’ en de ‘property
card’6 geen eigendom was van de spoorwegen. Wie
dan wel de eigenaar was, werd niet duidelijk, waarschijnlijk door het feit dat de grond niet was opgenomen op een van beide systemen van grondeigendom
(Karnik, 2008b). Omdat er geen andere eigenaar bekend was, werd het land toegekend aan de Staat. De
Western Railway ging echter in beroep tegen deze beslissing. De divisional manager van de Western Railway zegt over bewijs te beschikken dat het land wel
eigendom van de Railways is: “We will appeal against
the order. We have documentary evidence that this is
railway land” (in: Phadnis, 2009). Dit bewijs zou wel
eens kunnen bestaan uit de zeventig jaar oude kaarten van het eigendom van de Railways.
Er ontstond dus een conflict tussen de Spoorwegen
en de Staat, waar het hooggerechtshof uitspraak over
zal moeten toen. Tot die tijd zal er met het stuk grond
bij Bandra niets gebeuren.
6 De 7/12 land extract is een document waarin de namen
van eigenaren van een bepaald stuk grond zijn opgenomen.
De ‘property card’ is een ander systeem dat eigenaren van
grond moet onderscheiden. Beide systemen bestaan naast
elkaar. Landbouwgrond heeft bijvoorbeeld alleen de 7/12
land extract als systeem, terwijl overige bestemmingen de
property card gebruiken. Er is een discussie op gang gekomen om de 7/12 land extract af te schaffen zodat alleen de
property card nog een geldig bewijs voor grondeigendom
is.
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6.6 Conclusie
De spoorwegen in India hebben zich ontwikkeld van
Brits regionaal netwerk tot het huidige overvolle
stedelijke netwerk. Aan de hand van de indeling in
drie periodes en de ontwikkelingen en controverses
die zich binnen deze periodes hebben afgespeeld, is
duidelijk geworden hoe de huidige ruimtelijke vorm
van de railinfrastructuur in Mumbai tot stand is gekomen. De ontwikkeling van de railinfrastructuur heeft
drie stadia gekend (1. ontwikkeling van een regionaal
netwerk, 2. overvol stedelijk netwerk, 3. nieuwe impulsen voor railinfrastructuur), waarbij verscheidene
actoren, instituties en objecten een rol hebben gespeeld.
Private aanleg
Het blijkt dat het een zeer complexe verbinding tussen actoren, instituties en objecten is geweest die de
aanleg van de spoorwegen in India bepaalden. Hierbij
stonden drie actoren centraal: de overheid, de private investeerders en de promotors.
De overheid had belang bij de introductie van de
spoorwegen vanwege sociale, commerciële, economische en militaire overwegingen. Vele partijen waren groot voorstander van de aanleg van spoorlijnen
in India, maar geen van hen was bereid om financiële
risico’s te nemen. De overheid kwam daardoor voor
moeilijkheden te staan en had twee opties. De eerste
was om het geld beschikbaar te maken en de spoorwegen zelf aan te leggen. Hiervoor werd echter, tot
1869, niet voor gekozen. De tweede optie was om private partijen in de arm te nemen om de aanleg van de
spoorlijnen op zich te nemen met een grote mate van
controle van de Staat. Doordat de overheid er voor
koos om deze optie te gebruiken, werd de ‘5% garantie’ de noodzakelijke prikkel om private bedrijven
over de streep te krijgen. Deze ‘institutie’ die aan private bedrijven gegeven werden, was essentieel voor
de aanleg van de spoorlijnen.
De promotors van de spoorwegen waren veelal verbonden met ondernemers in Britse steden als Manchester en Glasgow; Britse kooplieden en industrialisten waren vooral gebaat bij de spoorwegen vanwege
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handelsvoordelen, zowel voor het opzetten van een
nieuwe afzetmarkt voor hun producten als de export
van goederen (vooral katoen) uit India. De Britse
‘spoorweglobby’ laat goed zien hoe het proces van
translatie plaatsvindt zoals dat door Michel Callon
is omschreven; om de spoorwegen in Mumbai werkelijkheid te laten worden ontstond een dominante
Britse associatie die zoveel mogelijk actoren, instituties en objecten aan zich probeerde te binden om de
Indiase overheid van de noodzaak van de spoorwegen te overtuigen. Uiteindelijk werden de spoorweglobbyisten dan ook de dominante associatie, hoewel
hun wensen niet altijd gehonoreerd werden. Als er
dreigde dat de Indiase overheid de wensen van de
private partijen terzijde schoof, werd een institutie
ingezet in de strijd om de aanleg van spoorlijnen; de
overheid werd fijntjes gewezen op hun ‘sociale verantwoordelijkheid’ om spoorlijnen aan te leggen. Als
private partijen niet in de mogelijkheid gesteld werden voor de aanleg, moest de overheid het dus zelf
maar doen.
Katoen was een van de belangrijkste objecten en
drijfveren om een spoorwegnetwerk in Mumbai op
te zetten. Een veelvoud aan actoren, instituties en
objecten heeft Mumbai in de positie gebracht van
‘katoenstad’. Vooral vanwege de druk van actoren
uit Engeland, werd Mumbai de stad die de prioriteit
kreeg bij de ontwikkeling van een spoorwegnetwerk.
Het waren echter niet alleen actoren en belangen die
de opzet van de spoorwegen hebben ingeluid; ook
verscheidene objecten zoals de mislukking van de katoenoogst en de burgeroorlog in de Verenigde Staten
en de opening van het Suezkanaal waren belangrijke
factoren die de gunstige positie van Mumbai mede
bepaald hebben.
Ook nadat het spoorwegnetwerk in Mumbai geïntroduceerd werd, hebben actoren, instituties en objecten centraal gestaan bij de verdere ontwikkeling van
het regionale netwerk. Zo was de Bhor Ghat pas een
invloedrijk object in de verbinding tussen de haven
van Mumbai en de katoenvelden in Deccan en waren
de tarieven voor het vervoer van katoen en de sociale plicht van de overheid belangrijke instituties in de

strijd om het spoorwegnetwerk verder uit te breiden
en aantrekkelijker te maken.
Langzaam maar zeker begon er een einde te komen
aan de private aanleg van spoorlijnen en probeerde
de overheid een steeds grotere invloed te krijgen.
Mede onder invloed van de publieke opinie en de
ideeën van het socialisme leidde een systeem van publiek-private samenwerking uiteindelijk tot een complete nationalisatie van de spoorwegen die in 1951
voltooid werd.
Als gekeken wordt naar de veronderstellingen van
splintering urbanism en de narrative of loss in relatie met de private ontwikkeling van railinfrastructuur
in India en Mumbai, valt op dat er geen ‘zwart-witte’
strijd heeft plaatsgevonden tussen de elite en de underprivileged. De strijd bij de opzet van de spoorwegen vond meer plaats tussen elites onderling, waarbij
vooral de elite uit het Britse Empire een succesvolle
lobby opzetten om de elite in India te overtuigen van
het nut en de noodzaak van de spoorwegen. De Indiase elite (met name de overheid) ging grotendeels
overstag, ook vanwege eigen belangen, maar bood
soms ook weerstand waarbij financiële overwegingen zwaarder wogen dan de politieke en commerciële druk vanuit Engeland.
Als gekeken wordt naar fysiek-ruimtelijke versplintering en dus de verbinding tussen plaatsen, valt op
dat de interne verbinding van de stad niet centraal
stond, maar de verbinding tussen stad en achterland.
Dit had natuurlijk vooral te maken met de handelsbelangen om katoen uit het achterland in de haven
van Mumbai te krijgen. Vanuit de narrative of loss
bekeken, kan dan wel gezegd worden dat de armen
gepasseerd werden in het netwerk, het vervoer van
personen stond echter niet centraal; ook de elite
maakte in eerste instantie weinig gebruik van het
vervoer per trein, dat grotendeels gericht was op het
vervoer van goederen. De bevolking profiteerde op
den duur wel indirect van de spoorlijnen door onder meer een groei aan werkgelegenheid in de textielindustrie en een toename van de welvaart. Op

groter schaalniveau kan wel gesproken worden over
versplintering; de Britse kolonialisten verbonden in
eerste instantie alleen de steden met elkaar die van
economische of strategische waarde waren, waarbij
het arme platteland werd overgeslagen.
De situatie in Mumbai laat echter een veel genuanceerder beeld zien dan splintering urbanism en de
narrative of loss doen vermoeden. ANT geeft een
veel pluralistischer perspectief en laat de vorming
van specifieke coalities zien en het belang van locatiespecifieke factoren.
Publiek infrastructuurideaal?
Vanaf het moment dat de spoorwegen geheel in
handen van de Nationale overheid kwamen, werd te
weinig geïnvesteerd in de transportinfrastructuur van
Mumbai. Door het gebrek aan investeringen kon niet
voldaan worden aan de groeiende vraag van de bevolking. Een reeks aan controverses speelde een rol
bij de transformatie van het voormalige Britse regionale netwerk in een overvol stadsnetwerk.
Jarenlang is geprobeerd om met ‘pappen en nathouden’ de druk op de railinfrastructuur op te vangen.
Dit bleek echter niet efficiënt genoeg om de enorm
toegenomen reizigersstroom op te vangen. Als belangrijkste reden voor de tekortkomingen van de (rail)
infrastructuur wordt geldgebrek genoemd. Dit heeft
zeker een rol gespeeld, maar bij nader onderzoek
wordt deze Black Box geopend en blijken ook andere
oorzaken een rol te spelen.
Als het om investeringen in de weginfrastructuur
gaat, speelt het gebrek aan financiële middelen waarschijnlijk een grotere rol dan bij railinfrastructuur. Dit
heeft vooral te maken met het feit dat het railnetwerk
Mumbai in handen is van de Nationale overheid,
waardoor lokale overheden geen verantwoordelijkheid voelen voor de staat van de railinfrastructuur.
Hierbij komt dat ook Indian Railways zijn prioriteiten,
door een combinatie van redenen, niet op het gebied
van stedelijk railinfrastructuur in Mumbai heeft liggen. Opvallend is ook dat verschillende transportstudies het openbaar vervoer vrijwel genegeerd hebben;
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mede door de opkomst en de status van het autoverkeer, waren vrijwel alle infrastructuurplannen gericht
op weginfrastructuur. Railinfrastructuur kwam meestal nauwelijks voor in de inhoudsopgave van deze
plannen, mede omdat het gezien werd als een verantwoordelijkheid van de Nationale overheid. Naast
het gebrek aan aandacht van verkeersstudies en de
structuur van Indian Railways hebben ook objecten
als slums een rol gespeeld bij de beperkte ontwikkeling het spoornetwerk in Mumbai. Zij hebben decennialang letterlijk als obstakels gefunctioneerd en
het creëren van nieuwe verbindingen onmogelijk gemaakt. Door de railinfrastructuur van Mumbai vanuit
ANT-perspectief te bekijken wordt duidelijk dat naast
het gebrek aan financiële middelen een complexe
combinatie van actoren (Indian Railways), instituties
(transportstudies) en objecten (slums), verenigd in
verschillende associaties, de ontwikkeling van de railinfrastructuur in Mumbai heeft geblokkeerd.
Wat betreft het door Graham & Marvin genoemde
publieke infrastructuurideaal, is daar in Mumbai weinig van terug te zien. Ten eerste waren het immers
de private partijen die verantwoordelijk zijn voor een
groot deel van het railnetwerk waar Mumbai heden
ten dage op moet terugvallen. Ten tweede is sinds de
nationalisatie van de spoorwegen de situatie eigenlijk alleen maar verslechterd: “India had relied on the
government agencies to build and maintain various
components of infrastructure. This resulted in very
slow progress and poor quality of infrastructure” (Panagariya, 2008, p.396)
Graham & Marvin geven in hun boek wel aan dat de
ontwikkeling van de infrastructuur in voormalige koloniën veelal anders gelopen is (zie paragraaf 2.6.5).
Zij merken terecht op dat er bij de ontwikkeling van
infrastructuurnetwerken in koloniale gebieden sprake
is van ‘ruimtelijke apartheid’, waarbij (haven)steden
veelal fungeerden als infrastructuurknooppunt tussen
lokale gebieden en internationale goederenstromen.
Dit is bij Mumbai zeker van toepassing geweest.
Dat neemt niet weg dat de bril die Graham & Marvin gebruiken om te kijken naar infrastructuur en de
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ruimtelijke vorm van de stad, in Mumbai een verkeerde interpretatie blijkt te geven; van een geïntegreerd
infrastructuurideaal is, zeker in handen van de overheid, ook na de onafhankelijkheid nooit sprake geweest. Men zou zelfs kunnen stellen dat de overheid
de railinfrastructuur in Mumbai verwaarloosd heeft.
De private aanleg van de railinfrastructuur door de
Engelsen komt dan nog meer in de buurt van het geïntegreerde ideaal. De uitspraak aan het begin van dit
hoofdstuk mag dan ook met recht gedaan worden:
“Much of what we see today is what the British bequeathed us; it is time we grow (beyond) this legacy”
(Diwanji, 2009).
Daarnaast laat ANT ook in deze tweede periode van
de ontwikkeling van het railnetwerk zien dat de veronderstellingen vanuit splintering urbanism en de
narrative of loss voor de situatie in Mumbai niet opgaan. Als de dominante elite de ruimtelijke vorm van
Mumbai had kunnen bepalen, zouden er veel meer
verbindingen en bypasses gecreëerd zijn dan nu het
geval is. De situatie in Mumbai laat zien dat een tegenbeweging tegen de elite zo ver kan gaan dat er
decennialang geen bypasses zijn gebouwd. Dit gebrek aan bypasses, dat zowel in de weg- als railinfrastructuur te zien is, werkt niet alleen in het nadeel
van de underprivileged, maar zeker ook in het nadeel
van de treinreizende middenklasse en van de elite die
veelal met hun auto en chauffeur dagelijks muurvast
staan in het verkeer. Er kan geconcludeerd worden
dat de tegenbeweging in Mumbai dermate sterk georganiseerd was dat bypasses nooit gerealiseerd zijn.
De ontwikkeling van de railinfrastructuur in Mumbai
laat daarbij zien dat er geen strijd heeft plaatsgevonden tussen een elite die bypasses wilde creëren en
een groep underprivileged die zich hiertegen verzetten; de samenstelling van coalities en associaties ligt
veel gefragmenteerder; de elite werd in hun (zwakke)
lobby voor bypasses niet alleen tegengehouden door
de underprivileged in de vorm van de slums als obstakels langs het spoor, maar zij werden ook door andere groepen uit de elite tegengewerkt zoals de Indian

Railways en de Staat.
Een nieuwe impuls voor de railinfrastructuur
Na de ‘dramatische’ decennia van gebrekkige investeringen in de (rail)infrastructuur, was het MUTP het
eerste omvangrijke en ambitieuze project waar het
spoornetwerk van Mumbai onderdeel van uitmaakte.
Deze recente ontwikkelingen zijn enerzijds te danken aan de beschikbaarheid van financiële middelen
en anderzijds aan het besef van zowel bevolking als
bestuurders dat alleen substantiële projecten voldoende zouden kunnen zijn om het gebrek aan effectief vervoersbeleid van veertig jaar goed te kunnen
maken. Voor deze beschikbare financiële middelen
was wel een externe partij nodig, in persoon van de
Wereldbank. Met het MUTP is een eerste stap gezet
op de weg naar een verbetering van de railinfrastructuur. Deze weg kent echter vele obstakels. Kijk alleen
al naar de moeilijkheden wat betreft de rehabilitatie
van slumbewoners.
Op het eerste gezicht lijkt de angst van Graham & Marvin waarheid te worden: vanwege de talloze nieuwe
projecten als onderdeel van het MUTP, worden slums
gesloopt en bewoners verdreven. De underprivileged
lijken dus het slachtoffer te zijn. Als echter dieper gekeken wordt naar de lokale context, blijkt de werkelijkheid genuanceerder te liggen; slumbewoners blijken wel degelijk in staat om zich te verzetten. Het valt
niet te ontkennen dat slumbewoners het veld moeten
ruimen voor allerlei infrastructuurprojecten, maar
het voorbeeld van de Harbour Line laat zien dat de
bewoners zich verenigen (door het proces van translatie) en zelfs in staat zijn hun eigen positie te verbeteren door veiligere en betere huisvesting. Dit komt
mede door het feit dat de slum als object een nieuwe
betekenis heeft gekregen binnen de dominante associatie; slums worden niet langer genegeerd, maar
steeds meer als volwaardig onderdeel gezien van de
stad.
Of het MUTP echt de staat van het spoornetwerk substantieel kan verbeteren, blijft de vraag. Het lijkt erop
dat een combinatie van het MUTP én de opzet van
nieuwe vervoerssystemen als de metro, gezamenlijk

moeten bijdragen om de railinfrastructuur in Mumbai weer letterlijk op de rails te krijgen. De vraag of
het Mumbai Metro Project met de participatie van
private partijen leidt tot een ruimtelijke vorm als de
expressie elite-belangen en de versplintering van de
stad, wordt in het volgende hoofdstuk beantwoord.
Grondgebruik van de Indian Railways: is de pot met
goud gevonden?
In vele steden is een combinatie te zien van infrastructuur- en vastgoedontwikkeling. In Mumbai is
hiervan echter nauwelijks sprake. Hoewel de Indian
Railways genoeg grond tot hun beschikking hebben,
is het de afgelopen jaren gebleven bij enkele kleinschalige pogingen, zoals Vashi station in Navi Mumbai. Het concept Transit Oriented Development lijkt
in Mumbai nog niet te zijn doorgedrongen. Dit komt
mede door het feit dat de spoorwegen in handen zijn
van de nationale Indian Railways, die het rijden van
treinen tot core-business hebben verheven, waarvan
de commerciële exploitatie van grond geen onderdeel uitmaakt.
In Mumbai is een verscheidenheid aan grondgebruik
rond de spoorlijnen aanwezig. Naast de aanwezigheid
van vele slums op soms gevaarlijk dichte afstand van
het spoor is er ook ruimte voor kleinschalige landbouw en wordt grond gebruikt voor kantoren van Indian Railways en de huisvesting van personeel.
De tot dusver onzichtbare pot met goud lijkt echter
ontdekt te zijn; met de oprichting van de Rail Land Development Authority wordt een begin gemaakt met
het commercieel ontwikkelen van grond van Indian
Railways. De voorgestelde ontwikkelingen in Bandra
zijn hiervan een voorbeeld. Verscheidene processen
zoals de wijziging van de bestemming van de grond,
de verhoging van de FSI en de opzet van een biedingsproces zijn in gang gezet om de commerciële ontwikkeling van Railway Land in Bandra mogelijk te maken.
De vraag is echter wanneer deze commerciële exploitatie echt vorm begint te krijgen; eerst moet het
probleem van het grondeigendom worden opgelost
voordat er ook echt een geldstroom op gang komt.
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VAG-Versplintering? De controversiële
totstandkoming van een metrolijn
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt de tweede case aan de orde:
de Versova-Andheri-Ghatkopar (VAG) metrocorridor.
Deze eerste metrolijn als onderdeel van een ambitieus netwerk, wordt op het moment van schrijven
aangelegd en zal naar verwachting eind 2010 hoog
boven de straten van Mumbai te zien zijn. Anders dan
de naam ‘metro’ doet vermoeden, loopt deze corridor
namelijk geheel bovengronds. Interessant is het feit
dat de aanleg van de VAG-lijn gebeurd op basis van
een vorm van publiek-private samenwerking. Waar
het spoornetwerk al sinds de onafhankelijkheid van
India in handen is van de Nationale overheid, is de
VAG-corridor een mijlpaal in de transportgeschiedenis van India: het is het eerst railproject van het land
waar een private partij direct bij betrokken is.
De link met Graham & Marvin is dan ook snel gelegd;
leidt de private betrokkenheid tot een versplintering
van de stad, zoals zij in hun theorie suggereren? Omdat de metrolijn anno 2009 nog niet functioneert, is
het lastig om een inschatting te maken van het effect
van de metrolijn. Maar, ook op basis van onderzoek
naar de rol van actoren, instituties en objecten in het
planningproces zijn verrassende conclusies te trekken. De hoofdvraag die hierbij centraal staat, is:
Hoe zijn de veronderstellingen en effecten van splintering urbanism zichtbaar in de ontwikkeling van de
VAG-metrocorridor in Mumbai en welke actoren, instituties en objecten gaan hierachter schuil?
In dit hoofdstuk zal de methodologie van de ActorNetwerk Theorie centraal staan; vanuit diverse controverses wordt het proces van de totstandkoming
van de VAG-corridor onder de loep genomen. Met de
controverses als startpunt worden de diverse machtsposities zichtbaar die van grote invloed zijn geweest
op het planningsproces van het metroproject. Aan
de hand van deze methodologie wordt de uitdaging
aangegaan om de veronderstellingen en effecten van
splintering urbanism onder de loep te nemen en te
onderzoeken of met de private participatie binnen de
VAG-corridor ook een eerste stap wordt gezet naar
een selectief infrastructuurnetwerk en een versplinterde stad.
7.2 Verschillende oplossingen voor dezelfde kwaal
Veel steden hebben net als Mumbai te kampen met
verkeersproblemen en hebben geïntegreerde strategieën om het chaotische verkeer aan te pakken. In
Azië zijn inmiddels veel steden die een metro-achtig
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systeem hebben ingezet in de strijd tegen de toenemende bevolking en verkeersstromen. In Bangkok
bijvoorbeeld is de SkyTrain inmiddels een onmisbaar
element in de stad geworden. Hoog boven het ‘normale’ verkeer rijdt deze trein letterlijk over de files
heen. Verder naar het oosten heeft Taipei een andere
manier gekozen om de door tweewielers gedomineerde stad weer op het juiste spoor te krijgen. Spoorrails
is hier echter niet de gekozen infrastructuur, maar in
plaats daarvan heeft men vrije busbanen aangelegd.
In eerste instantie werd dit idee met de nodige scepsis ontvangen, maar inmiddels is het een effectief
middel gebleken voor een snellere doorstroming (Lin
et al., 2008; BTS, 2003; Times of India, 2002).
Bangkok en Taipei hebbeen beiden een andere oplossing gekozen voor hetzelfde probleem en uiteindelijk
met hetzelfde beoogde resultaat: het aanpakken van
de verkeersstromen met een impuls voor het openbaar vervoer en een vermindering van het aantal private motorvoertuigen. Mumbai loopt vergeleken met
deze steden achter in zijn geïntegreerde strategie; in
Mumbai is pas enkele jaren geleden de discussie echt
losgebarsten over hoe deze stad zijn enorme verkeersproblemen op zou kunnen lossen en worden daadwerkelijk de eerste stappen in die richting gezet. Dat
er maatregelen nodig zijn, daar twijfelt niemand nog
aan. Een blik op de overvolle wegen en een ritje in
een ‘super dense crush load’ trein zeggen genoeg. Er
zal een grote inhaalslag gemaakt moeten worden om
de transportinfrastructuur in stad weer op een hoger
niveau te brengen.
Een reis langs verschillende steden over de hele wereld leert dat er talloze mogelijkheden zijn om verkeersproblematiek aan te pakken. De aanmoediging
van openbaar vervoer is een van de meest gekozen
opties, vaak samengaand met ontmoedigingsmaatregelen om de auto te nemen. Er vindt vaak een combinatie plaats van prijsbeleid en verbetering van het
openbaar vervoer. Verschillende maatregelen, zowel
binnen ruimtelijk beleid als binnen verkeer- en vervoersbeleid kunnen omvangrijke reducties opleveren
in het autogebruik (Wee & Dijst red., 2002, p.89). Zo
moeten automobilisten in Singapore en Londen tol
betalen om in het centrum te komen. In Mexico Stad,
Sao Paulo en Athene is men nog een stap verder gegaan; er is een soort nummerbordsysteem ingevoerd
waardoor het verboden is voor auto’s met nummerborden eindigend op bepaalde cijfers op bepaalde
dagen in de week de stad binnen te komen. Deze
werkwijze is inmiddels door vele andere, voornamelijk Zuid-Amerikaanse steden, overgenomen. Daarnaast is er ook nog de optie om het stadscentrum
geheel vrij te houden van motorvoertuigen, zoals in
diverse Europese steden als Milaan, Frankfurt, Zürich,
Kopenhagen en Rome het geval is (Schöndorff, 2008;
Times of India, 2002).

												

In Mumbai zijn verschillende mogelijkheden voorgesteld. Zelfs het afsluiten van de Fort Area voor gemotoriseerd verkeer is aan de orde geweest. De initiatiefnemer van dit plan was architect Rahul Mehrotra.
Volgens hem zouden shuttlebussen bezoekers in de
nabijheid van het gebied kunnen afzetten. Dit plan is
tot nu toe echter nooit verder gekomen dan een conceptidee. “It will be difficult to push the idea without
the wholehearted support of the people”, aldus de initiatiefnemer zelf. Deze steun van de bevolking en publieke participatie is van zeer groot belang voor een
effectieve planning. Plannen voor een nieuwe vorm
van transport vragen veelal ook om gedragsveranderingen. In Mumbai betekent dit onder meer dat de
rijke elite en middenklasse door een goed openbaar
vervoersysteem min of meer gedwongen moet worden hun zetel in hun ‘heilige koe’ in te ruilen voor een
metrozitplaats. Onze eigen koningin Beatrix zou hier,
volgens de Indiase pers, een voorbeeldrol in kunnen
vervullen: “Despite a personal fortune that the American magazine ‘Forbes’ estimates at $150 billion, the
Queen has taken pride in cultivating an image of a ‘cycling monarch’ – a ruler who prefers to use a bicycle
to move around her city” (Times of India, 2002).
7.2.1 een metro voor Mumbai: van oud idee tot concept
De oplossingen voor de verkeersproblematiek in
Mumbai wezen al decennialang in de richting van een
nieuwe vorm van railinfrastructuur. De eerste ideeën
voor een ondergronds railsysteem ontstonden al in
de jaren ’50 van de vorige eeuw. Voornamelijk vanwege geldgebrek zijn deze plannen echter nooit geïmplementeerd. Vervolgens heeft Indian Railways in
1974 de mogelijkheden van een ondergronds metronetwerk onderzocht. Het onderzoek is echter nooit
gevorderd tot het stadium van implementatie, eveneens voornamelijk vanwege gebrek aan financiële
middelen.
De Indian Railways hadden in het verleden het gehele railtransport in de vier grote steden van India in
handen: Delhi, Calcutta, Chennai en Mumbai. Maar
niet alleen in de steden was Indian Railways verantwoordelijk voor het vervoer per spoor, maar in het
hele land. De Indian Railways is al decennia lang
de dominante actor in het railvervoer. Dit lijkt algemeen geaccepteerd zonder dat zich grote controverses voordoen. Ook (lokale) partijen en overheden in
Mumbai vonden ‘het spoor’ een nationale aangelegenheid. Mede daarom waren de Indian Railways de
aangewezen partij om onderzoek te doen naar het
stedelijk transport in de vier grote steden. Dit project
werd gestart in 1970/1971 en werd het MTP (Metropolitan Transport Project) genoemd. Voor alle vier de
steden maakten de Indian Railways projectplannen.
In Chennai werden plannen gemaakt voor de bouw
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van een bovengrondse metrolijn en in Calcutta werd
een masterplan opgesteld voor een metronetwerk
van 95 kilometer. De eerste fase van de metro in Calcutta was een ondergronds traject van 16 kilometer
van Tallygunge naar Dum-Dum (figuur 7.1). Voor de
steden Delhi en Mumbai werden nauwelijks concrete plannen gemaakt, behalve dan het plan voor één
ondergrondse corridor in Mumbai en de uitbreiding
van het bestaande spoornetwerk. De IR wilden niet
in alle steden tegelijk projecten uitvoeren. Het idee
was om te beginnen met één stad, daar ervaring op
te doen, en vervolgens de overgebleven steden onder
handen te nemen. Calcutta werd als prioriteit gekoFiguur 7.1: Calcutta Metro

Bron: ArchiCentral, 2009

zen, omdat in deze stad een degelijk railtransportnetwerk ontbrak. De verkeerssituatie in Calcutta was in
de jaren ’70 nog slechter dan in Mumbai, onder andere vanwege een zeer beperkte ruimte voor wegen.
Naast deze praktische redenen, speelden er nog allerlei politieke en andere belangen op de achtergrond
(Madan, 2009a).
De bouw van de metro in Calcutta werd gestart in
1974. Elf jaar later kwam een gedeelte van het traject
gereed, maar het duurde nog tot 1995 tot het hele
traject geopend werd. Door de lange en moeizame
implementatie van de metro in Calcutta waren de Indian Railways huiverig geworden om met projecten
in andere steden te beginnen. Na de ‘mislukking’ van
Calcutta besloten de IR zich terug te trekken uit nieuwe projecten voor binnenstedelijk vervoer. In 1986
werden zelfs de ‘business rules’ aangepast, zodat niet
de Indian Railways, maar het Urban Development Ministry en later de Staat de verantwoordelijkheid voor
nieuwe binnenstedelijke railprojecten overnam. De
Railways werden bij projecten nog wel ingeroepen als
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technisch adviseurs, vanwege de kennis die zij in huis
hadden.
Mede door de mislukking van het metroproject in
Calcutta kwam het plan voor een ondergrondse corridor in Mumbai in de ijskast te staan. Pas in 1996/1997
kwamen er weer plannen voor een nieuw railproject
op tafel. Dit keer was het een groep private partijen
die een plan had gemaakt voor een ondergrondse metrolijn. Deze Mumbai Metro Planning Group
(MMPG) bestond uit Tata Consultancy Services, Autoriders Group, Consulting Engineering Services, Parsons Brinckerhoff, Lok Housing and Constructions en
transporteconoom M.G. Dalvi (Times of India, 2004a).
Volgens de groep was het inmiddels 23 jaar oude plan
van de Railways uit 1974 niet meer geschikt en werden er aannames gedaan die na zoveel jaar niet meer
golden. Zodoende maakte de MMPG een nieuw rapport met nieuwe cijfers en berekeningen. Het bleek
echter dat de MMPG het project financieel niet rond
kon krijgen en de overheid niet kon overtuigen dat
het project haalbaar zou zijn. Ook dit project heeft
het daglicht van verwezenlijking dus nooit kunnen
zien (Madan, 2009a).
7.2.2 Delhi Metro impuls en de SMART studie
In 1997/1998 werd in Delhi begonnen aan de bouw
van een nieuw metronetwerk, grotendeels overeenkomend met de aanbevelingen van het MTP. Hoewel
de Indian Railways de verantwoordelijkheid voor
nieuwe projecten hadden afgestaan, waren zij wel beFiguur 7.1: Metro in Delhi

Bron: Stedall, 2007

trokken bij de bouw van het metronetwerk; er werd
een joint venture opgezet tussen de Staat Delhi en de
Government of India in de vorm van de Delhi Metro
Rail Corporation (DMRC). In relatief korte tijd en met
relatief lage kosten werden verschillende metrolijnen
aangelegd (figuur 7.1). Andere Staten zagen het succes van Delhi en wilden dat graag kopiëren naar hun
eigen steden. De goede resultaten van Delhi drongen
de ‘mislukking’ van Calcutta naar de achtergrond.
In 1999 kwam er hulp vanuit het buitenland in een volgende poging een metrosysteem in Mumbai mogelijk
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te maken; de Duitse overheid bood de Staatsoverheid
aan om een studie uit te voeren naar het stedelijk
railtransport in Mumbai in samenwerking met D-consult, TEWET en Tata Consultancy Services. De studie
die werd gedaan, de SMART studie genaamd (Selection of a MAss Rapid Transit System), gaf veel concrete aanbevelingen voor nieuwe spoorcorridors. In
de studie werden meerdere corridors onderscheiden,
Figuur 7.2: metrocorridors uit SMART studie 1999

Bron: SMART, 1999

waarna volgens een set aan criteria, zoals potentieel
aan reizigers, één lijn als prioriteit werd gekozen. Dit
werd de Andheri-Ghatkopar lijn (section C5 in figuur
7.2). Naast de keuze voor de route, werd in de SMART
studie ook gekeken naar verschillende railsystemen.
De keuze voor het systeem werd aan de hand van de
volgende criteria bepaald (SMART, 1999, p.4):
• Het maximaal aantal passagiers dat vervoerd kan
worden, moet langs het gehele netwerk voldoen
aan de vraag.
• Het moet een systeem zijn dat wereldwijd al succesvol is toegepast om de betrouwbaarheid te
garanderen (hierdoor komen systemen als de
monorail en magneettrein te vervallen).
• Het systeem moet compleet gescheiden zijn van
het wegverkeer om congestie te voorkomen.
• Het moet een systeem zijn dat efficiënt gebruikt
maakt van de beperkte beschikbaarheid van
grond in de stad (hierdoor komt een nieuw aan te
leggen bussysteem te vervallen).
Hieruit volgt dat een Mass Rapid Transit (MRT) systeem op een volledig gescheiden infrastructuur, de
beste technologie is om in Mumbai te implementeren. Het MRT-systeem is een combinatie van de metro en de light-rail, aangeduid als Rail Rapid Transit
(RRT) technologie: “RRT has the high capacity charac-

												

teristics of heavy metro but retains the vertical and
horizontal design characteristics of light rail” (SMART,
1999, p.4).
In de SMART studie wordt nog uitgegaan van een
klein gedeelte van de metrolijn dat ondergronds zal
lopen (900 meter). Bij de Western Express Highway
was namelijk een plan voor de bouw van een winkelcentrum en een fly-over met een hoogte van meer
dan 20 meter. Door deze obstakels zou de metrolijn
onder de Western Express Highway moeten lopen.
Later zijn de plannen voor het winkelcentrum afge-
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nog uitgegaan van de mogelijkheid voor een bovengronds winkelcentrum boven het ondergrondse metrostation bij de Western Express Highway en een
kantoorcomplex bij het vliegveld. Afhankelijk van de
gekozen optie om één of twee-klasse metrorijtuigen
te laten rijden worden de investeringskosten geschat
op respectievelijk 146,88 miljoen dollar en 163,92
miljoen dollar. De jaarlijkse ‘operating costs’ worden
geschat op 5,00 miljoen dollar voor enkel tweedeklas
rijtuigen en 6,22 miljoen voor eerste- en tweedeklas
rijtuigen. De jaarlijkse opbrengsten worden geschat

Figuur 7.3: VAG-corridor nog met geplande Airport Link

Bron: MMRDA, 2004

blazen en kon de metrolijn alsnog over de Western
Express Highway lopen.
In de SMART studie wordt er tevens nog vanuit gegaan dat er een metrolijn naar het vliegveld komt te
lopen. Deze lijn wordt in eerste instantie nog door
de MMRDA overgenomen, maar zou uiteindelijk geschrapt worden wegens moeilijkheden met de Airport Authority (zie paragraaf 7.6).
De SMART studie concludeert dat de Andheri-Ghatkopar corridor financieel haalbaar is. Deze conclusie
wordt op basis van vier criteria getrokken (SMART,
1999, p.5):
• Ridership and revenue
• Real-estate development potential at stations
and depot
• Operating costs
• Investment costs
Bij de schattingen voor vastgoedontwikkeling wordt

op 9,20 miljoen dollar (één klasse) en 15,74 miljoen
dollar (twee klassen). Opvallend is het feit dat inkomsten uit vastgoedontwikkelingen niet worden meegenomen in de financiële analyse van de SMART-studie.
Dit komt mede door de relatief beperkte mogelijkheden en lage grondprijzen: “Because of the general nature of business in the area of the corridor, the small
scale nature of the developments proposed and the
low sale price of such property, the estimated total resource generation from these developments was only
expected to be some Rs. 114 million, which could only
make a net contribution to the MRT project of about
1%” (SMART, 1999, p.6).
7.2.3 van AG-corridor naar VAG-corridor
De Staatsoverheid nam het advies van deze SMARTstudie over en gaf de prioriteit aan de Andheri-Ghatkopar lijn als meest interessante corridor voor de
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stad Mumbai. Deze route wekte vooral de interesse
vanwege het grote aantal potentiële reizigers, in een
van de meest drukke en ‘congested’ gebieden van
Mumbai. De SMART studie betekende de eerste echte stap voorwaarts naar een nieuw transportsysteem
in Mumbai (Madan, 2009a; DMRC, 2009; MMRDA,
2009b; SMART, 1999).
In 2003 gaf de MMRDA een vervolgopdracht aan
M/s CES om de SMART-studie te updaten. Deze update was wat betreft de route van Andheri tot Ghatkopar hetzelfde als de SMART-studie. Een verschil dat
het ondergrondse traject onder de Western Express
Highway van de baan was. M/s CES ging nog wel, net

als in de SMART studie, uit van de verbinding naar
het vliegveld (zie figuur 7.2.2). Waar de SMART studie echter nog uit ging van een depot bij het vliegveld
was de locatie voor het depot inmiddels verschoven
naar Versova. De metrolijn was namelijk door M/s
CES doorgetrokken van Andheri naar Versova. Deze
verlenging van de Andheri-Ghatkopar corridor naar
Versova is afkomstig van de DMRC die in 2003 de
opdracht kreeg om een masterplan voor de Mumbai Metro op te stellen (zie paragraaf 7.4) (MMRDA,
2004; SMART, 1999).
7.3 Skybus/metro controverse

Kadertekst 7.1: Skybus Rajaram en Badami

Het idee van de skybus is afkomstig van de Konkan Railway Corporation in persoon van B. Rajaram. De
naam skybus zegt het al; het is een soort bus die aan een rail-achtige constructie boven de weg hangt.
Deze constructie bestaat uit 8 meter hoge betonnen pilaren waarboven het geleidingssysteem van de
skybus is aangebracht. Rajaram noemt een grote hoeveelheid voordelen van de skybus boven andere
(rail)systemen.
• Er hoeft bijna geen grond verworven te worden, omdat de route van de skybus over bestaande wegen
loopt
• De skybus is niet kwetsbaar voor vandalisme in de vorm van objecten op de rails, omdat de rails niet
bereikbaar is
• De kosten zijn zeer laag in vergelijking met andere systemen (50% van andere bovengrondse railsystemen)
• Onderhoudsvrij systeem
• Geen dodelijke ongevallen als gevolg van het oversteken van het spoor
• Het skybussysteem valt niet onder de Indian Railways Act
• Een esthetische technologie zonder geluidsoverlast (Rajaram, 2003, p.43).
Activist en ingenieur Sudhir Badami is groot voorstander van de skybustechnologie in combinatie met
een bus rapid transit system (BRTS). Dit zou volgens hem een veel beter alternatief zijn voor het Mumbai Metro plan dat veel hogere kosten met zich meebrengt en tegen de tijd dat het hele systeem functioneert een tekort aan capaciteit zal hebben. Met een artikel in het tijdschrift Economic and Political
Weekly over de voordelen van de skybus en het BRTS ten opzichte van het voorgestelde metrosysteem
probeerde Badami medestanders te vinden en deze te mobiliseren in zijn lobby voor de skybus/BRTS.
Badami beargumenteerd en berekend in zijn artikel dat het metrosysteem 60.000 crore zal kosten, terwijl de implementatie van het skybus-bus rapid transit systeem ‘slechts’ 6.000 crore kost. Het metrosysteem in Delhi bijvoorbeeld koste per kilometer 100 crore, terwijl de skybus 45 crore per kilometer zal
kosten. Bovendien zal het metrosyteem als het in 2022 gereed is een capaciteitstekort van 30% hebben.
Het systeem waar Badami voorstander van is, kan in vijf jaar gereed zijn en levert een verbetering van
34% in capaciteit op. Badami vindt het dan ook vreemd dat de MMRDA hun hoop gevestigd hebben op
het Mumbai Metro systeem (Badami, 2006; Badami, 2009).
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Discussies in Mumbai gingen veelal om het opzetten
van een nieuw transportsysteem als wapen tegen
de overvolle wegen en treinen. Sommigen verzetten
zich echter tegen dit idee en waren van mening dat
de aanpassing van het huidige vervoerssysteem prioriteit zou moeten krijgen en hiermee de problemen
grotendeels opgelost konden worden. Zeker in eerste
instantie verdient optimalisatie van de huidige transportsystemen aanbeveling; het vergt namelijk veel
tijd voordat de reiziger een nieuw metrosysteem in
Mumbai kan benutten (o.a. Suchanti, 2005).
Hoewel deze zorgen ook in de media naar voren
kwam, stevenden de plannen om de verkeersproblematiek in Mumbai tegen te gaan toch steeds meer af
op de aanleg van een nieuw vervoersysteem (o.a. Indian Express, 2003a). Al snel kwamen twee mogelijke
technologieën naar voren: de metro en de skybus.
Begin 2003 barstte de discussie los over welk systeem
in Mumbai gebruikt zou moeten gaan worden. Er ontstonden twee associaties, die verschillende actoren,
instituties en objecten aan zich bonden.
7.3.1 Skybus vs Metro: India vs de wereld
Ten eerste was er het metrosysteem; een wereldwijd
beproefd systeem, met als bekende voorbeelden Londen, Parijs en New York. Ook in Azië zijn inmiddels veel
metroachtige systemen werkzaam, zoals al genoemd
de SkyTrain in Bangkok, maar de metro is inmiddels
ook al een ingeburgerd fenomeen in bijvoorbeeld
Tokyo en Hong Kong. De associatie van de metro was
internationaal georiënteerd. Het argument dat de
metro zich al op vele plaatsen wereldwijd bewezen
had, was een veelgehoord geluid binnen de metroassociatie. Daarnaast waren ook de Staat Maharashtra
en de MMRDA voorstanders van een metrosysteem.
Ten tweede waren er vertegenwoordigers die de skybus als een beter vervoerssysteem zagen in plaats
van de metro. De skybus is een relatief nieuwe technologie, afkomstig uit India van de Konkan Railways
(kadertekst 7.1). Dhr. Rajaram kan worden gezien als
de geestelijk vader van de skybus en heeft met zijn
systeem heel wat discussie opgeroepen. De associatie van de skybus werd vooral vertegenwoordigd door
dhr. Rajaram en andere partijen uit de Staat Goa, de
bakermat van de skybus. Het feit dat de skybus een
echte Indiase technologie was, speelde ongetwijfeld
een rol om nationalistische gevoelens op te wekken.
Daarnaast werden allerlei argumenten aangehaald,
zoals de beperkte kosten in vergelijking met het duurdere metrosysteem. Met name dit kostenargument is
door activist Sudhir Badami herhaaldelijk in de media gedeponeerd om medestanders voor de skybus
te vinden.
Er was in Mumbai dus een strijd gaande tussen de
Indiase technologie van de skybus en het internati-
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onaal beproefde metrosysteem. Deze controverse is
bepalend geweest voor de keuze van een nieuw vervoersysteem in Mumbai. Aanhangers van de metro
hebben een zeer succesvolle storyline opgezet over
de skybus als onveilige en onvoldoende geteste technologie. Een dodelijk ongeval met de skybus tijdens
een testrit in Goa in september 2004 was extra koren
op de molen van de metro-lobbyisten. De lobby vóór
de metro en vooral tégen de skybus was zeer effectief.
Het sterke kostenargument dat binnen de skybusassociatie werd gebruikt, werd naar de achtergrond
gedrukt en ingewisseld voor andere argumenten. De
skybus werd uiteindelijk afgeserveerd en de keuze
werd gemaakt voor in het voordeel van de metro.
7.3.2 metro wordt werkelijkheid
In de pers werd over het algemeen in de loop van
2003 al aangenomen dat de skybus in Mumbai geen
werkelijkheid zou gaan worden en dat de keuze voor
de metro min of meer definitief is (o.a Deshmukh,
2003; Pachouly, 2003). Op 22 februari 2003 meldde
de Indian Express dat er officieel gekozen zou zijn
voor de metro/skytrain. De beslissing om een metrosysteem in Mumbai te verwezenlijken is uiteindelijk
genomen door de MMRDA, altijd al voorstander van
deze technologie. Omdat deze beslissing nog niet helemaal ‘officieel’ was, gaf Dhr. Rajaram de moed nog
niet op om de skybustechnologie uiteindelijk toch in
Mumbai te implementeren: “There is no other option
in a city which is growing so fast. Ultimately it will
come up” (in: Pachouly, 2003).
Rajaram’s volhardendheid ten spijt, het lijkt er toch
op dat de skybus in Mumbai een gepasseerd station
is, maar eind van het jaar krijgt de skybus plotseling
steun uit onverwachte hoek; de gouverneur van de
staat Maharashtra, Mohammed Fazal, laat weten dat
hij voorstander is van de skybus en sluit zich aan bij de
skybusassociatie. Opvallend is dat Fazal met zijn uitspraak lijnrecht tegenover de MMRDA staat, die liever
een metro ziet rijden door de stad. De mening van Fazal is misschien enigszins te verklaren, gezien het feit
dat Dhr. Fazal in het verleden gouverneur is geweest
van Goa, de staat waar de technologie van de skybus
ontstaan is. Door Fazal’s uitingen laait het debat weer
even op. Hoewel achteraf gesteld kan worden dat de
keuze van de MMRDA voor het metrosysteem waarschijnlijk al vaststond en onomkeerbaar was, gaven
‘aanhangers’ van de skybus de hoop nog niet op: “Let
the KRCL (Konkan Railway Corporation Ltd) prove its
technology on a 10-km test drive First. We have not
completely rejected the technology”, aldus MMRDA
Commissioner A. P. Mago (Indian Express, 2003b). Later zal blijken dat de testritten met de skybus in september 2004 een desastreuze afloop zullen hebben;
tijdens een testrit, ‘ontspoort’ de skybus en valt er
één dode. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot de defi-
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nitieve doodsteek voor de eventuele implementatie
van de skybus in Mumbai. Na deze gebeurtenis is de
strijd in ieder geval gestreden en staat voor 100% vast
dat de metro zijn introductie gaat maken in de stad.
Nu Mumbai de skybustechnologie afwijst, zijn voorstanders van de skybus bang dat anderen het voorbeeld van Mumbai volgen en dat dus de skybustechnologie voorlopig in de ijskast wordt gezet (Kuber,
2005a).
7.4 Een Metro Masterplan voor Mumbai
Nadat de definitieve beslissing voor de metro genomen was, kwam de vraag naar voren welke instantie
het metroproject zou moeten implementeren. Op
het eerste gezicht lijkt Indian Railways een logische
keuze, vanwege hun decennialange verantwoordelijkheid voor het railtransport in India. Maar zoals
eerder gezegd is in 1986 officieel vastgelegd dat de
Indian Railways nieuwe railprojecten binnen steden
links laten liggen, na de slechte ervaringen met de
metro in Calcutta. Nu de Indian Railways zichzelf als
het ware buitenspel hadden gezet, werd de Staat de
aangewezen partij voor binnenstedelijke railprojecten. De MMRDA was hiervoor de meest geschikte
partij, als regionale ‘planning agency’ en wegens de
beschikbaarheid van geld. De MMRDA heeft met haar
eigen vermogen de mogelijkheid om daadwerkelijk
te investeren in nieuwe kostbare projecten. Het geld
van de MMRDA is voornamelijk afkomstig van ‘land
banks’, zoals bij het Bandra Kurla Complex (Madan,
2009a).
De MMRDA besloot de metrolijnen niet zelf aan te
leggen, maar hulp in te schakelen van private partijen.
Private partijen zouden worden uitgenodigd om biedingen in te sturen, waarna de MMRDA de meest geschikte partner zou uitkiezen. Deze vorm van publiekprivate samenwerking werd uitgevoerd volgens het
zogenaamde BOOT-concept. Dit ‘built own operate
transfer’ principe wordt tegenwoordig veel toegepast
bij infrastructuurprojecten (zie voor BOOT-concept

paragraaf 2.7.1).
7.4.1 Op weg naar een masterplan
Naast de keuze voor de partijen die de metrolijn zouden moeten implementeren, was de keuze voor de
route een ander aandachtspunt. De Maharashtra
State was geïnteresseerd in de 10 km lange AndheriGhatkopar corridor, die voortkwam uit de SMART
studie en goed paste binnen de doelstelling om
meer oost-west verbindingen in Mumbai te creëren
(Desmukh, 2003). Het idee was om het nieuwe metronetwerk niet in één keer, maar in verschillende
fasen te implementeren. Voordat de implementatie
zou plaatsvinden wilde men eerst een masterplan
voor het project opstellen.
Een probleem was dat de MMRDA absoluut geen
kennis in huis had over railprojecten en dus niet zelf
een masterplan kon maken. De MMRDA had mensen
in hun organisatie nodig met verstand van spoorwegprojecten. Dit was de reden om Dhr. G.R. Madan naar
de MMRDA te halen; een man met bijna 40 jaar ervaring bij de Indian Railways. Madan werd director
Mass Rapid Transit Systems (MRTS), een speciale afdeling van de MMRDA die in het leven werd geroepen
voor de planning van het toekomstige metronetwerk.
Daarnaast werd er hulp ingeroepen van Delhi Metro
Rail Corporation (DMRC) als consultant van de MMRDA. Vanwege hun ervaring met de metro in Delhi
was DMRC de aangewezen partij om Mumbai te helpen in hun ambities om een metronetwerk van de
grond te krijgen. Maar ook DMRC had niet alle kennis in huis, vooral niet wat betreft verkeersstudies. Zij
riepen daarvoor de hulp in van twee lokale bedrijven:
Tata Consultancy Services en het Indian Institute of
Technology.
In mei 2003 werd de DMRC en haar partners gevraagd
een masterplan op te stellen. Er werden door de MMRDA een aantal voorwaarden meegegeven aan DMRC
voor de voorbereiding van het masterplan. Ten eerste
moest heel Mumbai gedekt worden, dus inclusief de

Kadertekst 7.2: gebrek aan oost-west verbindingen

Planners hebben decennialang gedacht dat het niet nodig was om het oosten en westen van de stad
met elkaar te verbinden. Volgens hen zouden het oosten en westen van Mumbai gescheiden stadsdelen
blijven en was de mogelijkheid om per trein in Dadar over te stappen en zo van oost naar west te reizen
voldoende. De Indian Railways hebben in de jaren ’70 wel voorgesteld om een oost-west verbinding aan
te leggen, maar deze plannen zijn nooit gerealiseerd onder meer vanwege praktische problemen; de
kruisingen die aangelegd zouden moeten worden, waren grote praktische bezwaren. Gelijkvloerse kruisingen waren niet mogelijk en viaducten en bruggen vereisten veel werk en geld. De grootste bezwaren
waren echter van financiële aard (Madan, 2009a).
Het is pas sinds de jaren ’90 dat er echt erkend wordt dat er behoefte is aan goede oost-west verbindingen en dat er ook aan gewerkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn de Santa Cruz-Chembur Link Road (SCLR)
en de Jogeshwari-Vikrohli Link Road (JVLR). Een combinatie van nieuwe weg- en railinfrastructuur moet
de verbinding gaan leggen tussen het oosten en westen van de stad.
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suburbs. Ten tweede moesten de gebieden ontsloten
worden die nu geen aansluiting op het railnetwerk
hebben. Dit betekende zowel de behoefte aan noordzuid als oost west verbindingen. Hoewel de twee
huidige spoorlijnen van noord naar zuid lopen, is er
behoefte aan extra noord-zuid corridors om de grote
aantallen forensen te kunnen vervoeren. In plaats
van de twee huidige noord-zuid corridors, zouden er
vier of vijf noord-zuid verbindingen moeten komen.
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jecten werden in de bepaling van de exacte route van
de metrolijn. De overheid verlangde van de DMRC
naast de keuze van de route ook een voorstel voor
de prioritering van de metrolijnen, zodat het project
in verschillende fasen kon worden uitgevoerd (Tabel
7.1).
Tabel 7.1: Fasering metrocorridors en verwachte kosten

Figuur 7.4: Voorgestelde Metronetwerk Mumbai
Charkop

Mulund
Versova
Bron: DMRC, 2004; Mumbai Mirror, 2006

Ghatkopar

Bandra
Mankhurd
Prabhadevi

Sewri

Colaba

Daarnaast was een voorwaarde voor het masterplan
er oost-west metroverbindingen in het plan moesten
worden opgenomen.
Nadat de voorwaarden in het plan waren opgenomen, gingen de grootste discussies over de exacte
locaties van de metrolijnen. Hierbij ging het er vooral
over welke wegen genomen moesten worden als traject voor de metrolijn; de meeste metrolijnen zouden
immers bovengronds gebouwd gaan worden boven
een hoofdweg, waardoor de wegen belangrijke ob-

7.4.2 het Mumbai Metro Masterplan
In januari 2004 wordt het definitieve masterplan voor
de Mumbai Metro bekend gemaakt door de MMRDA
(Times of India, 2004b; Madan, 2009a). Het masterplan bestaat uit 9 corridors met een totale lengte van
146 kilometer, waarvan ongeveer 32 kilometer ondergronds aangelegd zal worden (figuur 7.4 en 7.5). De
lijn Andheri-Ghatkopar werd sinds de SMART studie
al gezien als eerste lijn. In het masterplan is deze lijn
echter uitgebreid in westelijke richting naar Versova. Versova is een residentiële zone in de westelijke
suburbs van de stad en is op dit moment niet aangesloten op het huidige treinnetwerk. Zodoende werd
besloten de Andheri-Ghatkopar corridor door te trekken in westelijke richting naar Versova. Zo ontstond
de 15 kilometer lange corridor Versova-AndheriGhatkopar (VAG). In het masterplan wordt vastgesteld dat deze oost-west lopende lijn eerste prioriteit
heeft. Het masterplan gaat uit van negen metrolijnen
die in drie fasen gebouwd gaan worden. Onderstaand
de oorspronkelijke fasering zoals door DMRC is opgesteld in het Mumbai Metro Masterplan:
De eerste fase van het project bestaat uit drie lijnen:
Versova-Andheri-Ghatkopar, Colaba-Mahim-Charkop
en Bandra-Mankhurd. Deze drie lijnen zouden in
2011 gereed moeten zijn en het hele project zou in
2021 moeten functioneren (DMRC, 2004; D’Mello,
2004). Inmiddels is duidelijk geworden dat de deadline voor de eerste drie lijnen niet gehaald gaat worden; de VAG-corridor is waarschijnlijk wel voor 2011
in werking, maar de verwachting is dat de tweede lijn
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niet voor 2014 gereed is.
7.4.3 verschuiving in prioriteit
Figuur 7.5: Voorgestelde metronetwerk Mumbai
(ondergrondse gedeelten met stippellijn weergegeven)

(Colaba-Charkop) ook op basis van PPS ontwikkelen.
De MMRDA vond echter dat deze lijn niet geschikt
was voor deze werkwijze vanwege het ondergrondse
gedeelte van de lijn in de Island City. Door de hoge
kosten zou dit niet uitvoerbaar zijn met een acceptabel Viability Gap (bedrag dat de overheid moet bijdragen aan het project naast de investering van de private partner). Daarom werd het ondergrondse werk
gescheiden van het bovengrondse en werd de helft
van lijn twee en lijn drie gecombineerd tot de huidige
lijn 2. De ‘nieuwe’ tweede corridor loopt nu van Charkop naar Mankhurd via Bandra. Dit heeft niet alleen
Figuur 7.6: De verschillende spoorbreedten

Mulund
Versova

Ghatkopar
Bandra
Bron: MSE, 2009
Mankhurd
Prabhadevi

Sewri

Colaba

De slechte verbinding tussen het oosten en westen
van de stad is van oudsher al een probleem geweest.
De nieuwe VAG-metrocorridor wordt dan ook als eerste stap gezien in een betere verbinding tussen oost
en west. De kop van de Times of India in 2003, toen er
nog sprake was van de Andheri-Ghatkopar corridor,
luidde zelfs: “nine km to nirvana: light rail to bridge
city’s east-west divide” (Sekhar, 2003).
De tweede lijn zou van Colaba naar Charkop moeten
lopen en de derde lijn van Bandra naar Mankhurd.
De prioriteit van de VAG-lijn is vastgehouden, maar
lijn 2 en 3 zijn voor een deel omgewisseld. De Nationale overheid wilde de oorspronkelijke tweede lijn
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consequenties voor de fasering van het metroproject,
maar het zorgt ook voor een ander ontwerp. In de
tweede lijn van Charkop naar Mankhurd zit nu immers
een bocht bij Bandra. Reizigers zullen dus in de toekomst niet meer rechtstreeks van Charkop naar Colaba kunnen reizen; wanneer de derde lijn aangelegd
wordt (Bandra-Colaba) zal Bandra het overstappunt
worden. Het is nog de vraag of de derde lijn helemaal
of gedeeltelijk ondergronds gaat lopen. De Staat wil
graag een geheel ondergrondse lijn, maar de MMRDA pleit voor een gedeeltelijk ondergronds traject;
van Colaba naar Mahalaxmi zou de lijn ondergronds
moeten gaan lopen en van Mahalaxmi tot Bandra
bovengronds. De Staat heeft echter haar wensen op
tafel gelegd om de hele lijn ondergronds te bouwen,
wat betekent dat deze fors duurder gaat worden. De
Staat wil geen bovengrondse metro dwars door de Island City met zijn cultureel erfgoed. De MMRDA bleef
vasthouden aan de gedeeltelijk bovengrondse optie
en uiteindelijk werd besloten vanwege de onderlinge
onenigheid en de voorziene financiële perikelen, de
derde lijn naar achter te schuiven in de planning (Madan, 2009a). De tweede lijn kan nu volgens hetzelfde
BOOT-principe als de eerste lijn aangelegd worden.
7.5 Spoorbreedte Controverse
Hoewel na de bekendmaking van het masterplan het
metroproject grotendeels in kannen en kruiken lijkt

												

te zitten, komt er nog een discussie op gang die van
grote invloed is geweest op het proces en de realisatie van het gehele metroproject. Deze strijd ging over
de te kiezen spoorbreedte.
In India rijden alle treinen op een brede spoorbreedte, de broad gauge. Indian Railways was dan ook groot
voorstander om de metro in Mumbai op broad gauge
te laten rijden. De Indian Railways waren technisch
adviseur voor het metroproject in Mumbai en had-
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Act (1989). Deze twee instituties werden prominent
onderdeel van de associaties. De discussie over de
te kiezen spoorbreedte is grotendeels een strijd om
macht en controle, waarbij de strijd tussen de twee
wetten een belangrijke rol speelt. De Staat wil graag
dat de metro valt onder de door de Britten in 1874
opgestelde Tramway Act. De Railways vinden echter
dat het metroproject onder hun eigen Indian Railways Act valt. De keuze voor een van de twee wetten

Kadertekst 7.3: Delhi Metro Man

De man achter de Delhi Metro is Dhr. E. Sreedharan. Nadat hij bij de Konkan Railway gewerkt had, werd
hij voorzitter van de Delhi Metro Rail Corporation. Sreedharan heeft een lange discussie gevoerd met het
Ministry of Railways over de spoorbreedte van de Delhi Metro. Uiteindelijk trokken de spoorwegen aan
het langste eind en werd de Delhi Metro gebouwd op broad gauge. Sreedharan is nu mede de man die
ervoor moet zorgen dat deze keuze zich niet in Mumbai herhaalt. Sreedharan gaat de positie vervullen
van ‘high-powered technical consultant’ van de MMRDA (Ghoge, 2005). Opmerkelijk is het feit dat de
nieuwe metro’s in Delhi wel uitgevoerd worden met standard guague. Delhi lijkt hiermee de wereldwijde
trend te willen volgen (Kulkarni, 2007; BusinessLine, 2009).
den dus een vrij sterke stem in de besluitvorming. De
staat was echter voorstander van de meer internationaal toegepaste standaard spoorbreedte, de standard
gauge; meer dan 75% van de metrosystemen wereldwijd rijden op standard gauge. Zo ontstond er een hevig conflict tussen de Nationale overheid en de staat
dat niet alleen ging over de kiezen spoorbreedte, maar
vooral om macht. Met de keuze van de spoorbreedte
werd namelijk ook bepaald onder welke wetgeving
de metro zou vallen en welke partij de beslissingen
over het project zou mogen nemen. Een machtsstrijd
die uiteindelijk twee jaar geduurd heeft.
7.5.1 Een politieke machtsstrijd
Er waren twee associaties: de broad gauge associatie en de standard gauge associatie. Net als bij de
Skybus/Metro controverse is er weer een tweedeling
te zien in nationaal versus internationaal. Een van de
argumenten van de Indian Railways was dat de metro op broad gauge moest rijden, omdat de treinen
in India ook op deze spoorbreedte gebruikten. De
standard gauge associatie gebruikte echter het argument dat vanwege het internationale gebruik van
standard gauge deze spoorbreedte geschikter was.
De techniek, het materieel en studies uit diverse landen kon als het ware worden overgenomen en geïmplementeerd in Mumbai als gekozen zou worden voor
de standard gauge.
Tijdens de plannen voor een metronetwerk in Delhi
was er ook al discussie over de spoorbreedte (kadertekst 7.3).
7.5.2 strijd tussen instituties
De eerste stap in de strijd tussen de spoorbreedtes is
de wetgeving: de Tramway Act (1874) en de Railway

betekent meteen een besluit over welke partij de zeggenschap over het metroproject krijgt.
Dhr. Pathak is medewerker van de MMRDA en
ontwikkelaar van het Business Plan. Hij legt uit
wat voor problemen de wetgeving oplevert met
betrekking tot de metrolijn: “Indian law has defined
that if a railway is operating within the municipal
limit, than it’s a tramway. Then it’s not a railway.
And therefore the Versova – Ghatkopar elevated
railway could be build by the local authorities, local
agencies, without involving Indian Railways. But
tomorrow, if you want to extend it from Ghatkopar
to Navi Mumbai then it will be become a railway.
And then you cannot do it without the consent
and the bureaucracy of the Railway is coming into
picture” (Pathak, 2009). Eigenlijk speelt er zich dus
een machtsstrijd af tussen de Staat en de Nationale
overheid. Als er namelijk besloten wordt dat de metro
in Mumbai onder de Railway Act valt, krijgt de Indian
Railways de bevoegdheid om vele beslissingen te
nemen, waaronder de te kiezen spoorbreedte. Voor
de MMRDA geldt hetzelfde verhaal voor de Tramway
Act. De discussie over spoorbreedte en wetgeving
heeft dus direct met elkaar te maken en speelt zich
ook eigenlijk tegelijkertijd af. Wat op het eerste gezicht
een controverse lijkt tussen twee technologieën is in
wezen een politieke machtsstrijd. Deze machtsstrijd
over de te kiezen spoorbreedte speelt zich ook binnen
de Nationale overheid af; Indian Railways, in persoon
van het Railways Ministry zijn natuurlijk voorstander
van de broad gauge, maar het Law Ministry en Urban
Development Ministry zijn voorstander van standard
gauge. Om aan het slepende conflict een einde te
maken en de implementatie van het metroproject in
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Mumbai niet onnodig te vertragen zal de Nationale
overheid in Delhi uiteindelijk de beslissing moeten
nemen (Madan, 2009a).
Onderstaand een overzicht van de voordelen van
beidde spoorbreedtes die door de betreffende associaties worden aangehaald.
De voordelen van broad gauge:
• De Railways denken dat de broad gauge beter geschikt is als aanvulling voor het overvolle treinnetwerk. Treinen met een brede spoorbreedte
kunnen immers meer mensen vervoeren.
• De twee andere metrosystemen in India rijden
ook op broad gauge, waardoor er eventueel gewisseld kan worden van materieel.
Voordelen standard gauge:
• Vele metrosystemen wereldwijd rijden op
standard gauge. Daardoor kunnen technieken
en materialen eenvoudig over worden genomen.
Metrostellen kunnen bijvoorbeeld gekocht worden van buitenlandse bedrijven.
• Met standard gauge kunnen scherpere bochten
gemaakt worden. Hierdoor is er minder grond
nodig en is minder sloop van bestaande gebouwen nodig.
• Standard gauge is technisch geavanceerder dan
de oudere techniek van broad gauge. “There is no
doubt that the metro railway in Mumbai should
be run on standard gauge. It is the adopted norm
across the world and we will be able to procure
equipment more easily compared to procurement
for a metro on broad gauge”, aldus Dhr. R.K. Jha
van Reliance (in: Nair, 2005).
7.5.3 Welke associatie wordt dominant? Wie krijgt de
macht?
Het ministerie in Delhi (Union Urban Development
Ministry) heeft in september 2005 nog altijd niet
besloten welke spoorbreedte gekozen gaat worden.
Inmiddels was het biedingsproces voor de VAG-corridor al in volle gang en konden consortia van private
partijen zich aanmelden als belangstellenden (meer
hierover volgt in paragraaf 7.6). De MMRDA heeft
aan de consortia voor de VAG-corridor gevraagd om,
vanwege de voortdurende onenigheid en onduidelijkheid, twee verschillende biedingen in te leveren:
één voor standard gauge en één voor broad gauge.
Door het biedingsproces toch door te zetten wordt de
vertraging voor het project als gevolg van de discussie
over de spoorbreedte beperkt.
Het argument dat door de Railways gebruikt wordt
dat het met broad gauge mogelijk is om trein- en metromaterieel uit te wisselen, wordt door de MMRDA
verworpen: “Inter-operations cannot take place since
both systems are totally different. Metro rail is stateof-the-art speedy transport, with a unique signal and
ticketing system”, aldus G.R. Madan (in: Deshmukh &
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Shah, 2005).
De State Government spreekt rond oktober 2005 officieel zijn voorkeur uit voor standard gauge. Volgens
de staat is de standard gauge kosten-effectiever en
bespaart het ruimte in vergelijking met broad gauge.
De Railways blijven echter volhardend vasthouden
aan broad gauge. Een bijeenkomst bij de Minister-president op 31 oktober 2005 moet nu een eind maken
aan de maandenlange strijd (Indian Express, 2005). In
november blijkt echter dat de Nationale overheid de
beslissing over de spoorbreedte van de metro heeft
uitgesteld.
De Railways zijn niet erg te spreken over de poging
om het metroproject onder de Tramway Act te laten
vallen. Dit zou betekenen dat de staat alle belangrijke
beslissingen mag nemen, zoals spoorbreedte, veiligheidsmaatregelen en ticketprijzen. De Railways zien
de spoorwegen als een nationale aangelegenheid,
waarbij alleen de Minister of Railways de bevoegdheid heeft om belangrijke beslissingen te nemen aangaande het project. Ze lijken hiermee terug te komen
op hun eerdere besluit om na de ‘mislukking’ van
Calcutta geen binnenstedelijke railprojecten meer op
zich te nemen. De Staat is niet blij met de bemoeienis van de Railways en maakt het verwijt dat “they
(Railways red.) want to control this project without
having any stake in it”, aldus planners van de MMRDA
(in: D’Mello, 2005). Hoewel de beslissing over de metro nog moet worden genomen, heeft de Nationale
overheid ondertussen in november 2005 besloten
dat in steden waar de skybus als systeem wordt geïmplementeerd wel onder de Tramway Act valt (Naik,
2005).
In september 2006 lijkt er een einde te komen aan de
machtsstrijd wanneer het Cabinet besluit dat de metro een staatsonderdeel is en dus onder de Tramway
Act valt. Daarnaast geeft een speciale commissie van
de Nationale overheid de aanbeveling om de metro
in Mumbai op standard gauge te laten rijden. Deze
commissie, met Sharad Pawar als voorzitter, heeft zijn
aanbevelingen kenbaar gemaakt aan de Staat. Het
is waarschijnlijk dat de conclusie die de commissie
Pawar getrokken heeft tevens de nieuwe standaard
wordt voor metrosystemen in andere Indiase steden,
zoals Bangalore, Hyderabad en Ahmedabad (Indian
Express, 2006). De beslissing van de Nationale overheid betekent dat steden zelf de zeggenschap krijgen
over hun eigen metronetwerk en dat de uitvoering in
handen komt van de Staat, vanwege het feit dat de
metro komt te vallen onder de Tramway Act. De Railways komen dus als het ware buitenspel te staan.
Tegen deze beslissing wordt echter bezwaar ingediend door een onbekende groep industrialisten
in eind 2006. De zaak komt een jaar later voor het
High Court. Dit is echter uitstel van executie; het de-

												

finitieve besluit blijft staan dat de metro in Mumbai
op standard gauge komt te rijden: Now, therefore,
in exercise of the powers conferred by clause (a) of
sub-section (1) of section 4 of the Tramways Act, 1886
(Act 11 of 1886) in its application to the State of Maharashtra; and of all other powers enabling it in that
behalf, the Government of Maharashtra hereby authorizes, the construction and maintenance of a tramway in the said Corridor (VAG-corridor) by the said
Mumbai Metropolitan Region Development Authority hereinafter referred to as MRT Administration or
any company established by it or any developer with
which that Authority may enter into an agreement,
on the conditions specified in the Schedule appended
hereto (Urban Development Department, 2007, p.2).
Nu de kogel eindelijk door de kerk is en de keuze voor
standard gauge definitief is, kan er ook daadwerkelijk
worden begonnen met de bouw van de VAG-corridor.
De verwachting is dat eind mei 2006 de eerste spades
de grond in gaan (Economic Times, 2006). Door verscheidende controverses en conflicten, zal de bouw
van VAG-corridor pas in februari 2008 daadwerkelijk
van start gaan.
7.6 een controversiële totstandkoming van de VAGcorridor
De metrolijn Versova-Andheri-Ghatkopar wordt de
Figuur 7.7: De VAG-corridor

eerste stap op weg naar een 146 km lang metronetwerk in Mumbai (figuur 7.7). Nadat het masterplan in
2004 gereed komt, wordt een gedetailleerd rapport
opgesteld over de VAG-corridor. Terwijl het debat
over de spoorbreedte nog op de achtergrond speelt,
wordt begonnen met de voorbereidingen voor de eerste metrocorridor. Zoals vaak bij een project vinden
er vele verschuivingen plaats in het planningsproces.
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De Versova-Andheri-Ghatkopar corridor zou volgens
de planning uit 2004 al in 2008 gereed moeten zijn
(Karnik, 2004). Nu is duidelijk dat de eerste metro
niet voor eind 2010 boven de straten van Mumbai te
zien zal zijn.
Er was vrijwel van begin af aan al duidelijk dat de
eerste corridor ontwikkeld zou worden op een zogenaamde BOOT (Built, own, operate and transfer)
basis. Dit betekent dat het private consortium verantwoordelijk is voor het design, de bouw en de financiering van de metrolijn. Daarnaast is het eigenaar en
operator voor een vastgestelde tijdsperiode, waarna
het project eigendom van de MMRDA wordt. Deze
constructie is voor een periode van 35 jaar overeengekomen, waarvan 5 jaar is gereserveerd voor de
bouwwerkzaamheden.
In mei 2005 wordt een belangrijke stap gezet op weg
naar de implementatie van de VAG-corridor: de planningcommissie van de Nationale overheid keurt het
project goed. Zoals het plan er op dat moment uitziet
krijgt de 14,3 kilometer lange lijn dertien stations (Kuber, 2005b). Het definitieve traject heeft een lengte
van 11,4 km en het aantal station komt te liggen op
12 met een afstand van ongeveer 1 km tussen twee
stations. Het verschil in het aantal kilometers van het
traject is een gevolg van de planning van de ‘airport
link’. Deze airport link zou een korte zijtak worden
van de VAG-corridor naar het internationale vliegveld. Vanwege een kruising die gemaakt zou moeten

worden, was het technisch gezien een complexe uitbreiding van de lijn die bovendien niet winstgevend
zou zijn. In eerste instantie lag er in de buurt van het
vliegveld een stuk grond beschikbaar als locatie voor
het depot. Bij nader inzien was deze locatie te klein
en bovendien was de Airport Authority, de eigenaar
van het stuk grond, niet bereid dit af te staan voor het
metrodepot. De ‘airport link’ werd dan ook geschrapt
(Madan, 2009b).
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7.6.1 Depot controverse
Bij de bouw van een nieuwe metrolijn is de beschikbaarheid van grond voor de bouw van een depot altijd een cruciale factor. In een dichtbevolkte stad als
Mumbai is het lastig om een omvangrijk stuk beschikbaar grond te vinden in de nabijheid van het traject.
Omdat de optie vervallen was om het depot bij het
vliegveld aan te leggen, moest men op zoek naar een
nieuwe geschikte locatie. Bij Versova, in de buurt
van DN Nagar, lag een stuk grond dat ideaal geschikt
leek voor het depot, maar het zou nog een flinke onderhandelingsperiode vergen voordat de grond ook
daadwerkelijk beschikbaar kwam (Madan, 2009a).
Er zijn veel problemen geweest om grond beschikbaar te krijgen voor het depot van de VAG-corridor.
De MMRDA heeft een lastige strijd gevoerd om een
stuk grond van 13,8 hectare te verwerven. Op deze
locatie moeten elektronische faciliteiten en het depot
voor de metrostellen gebouwd gaan worden. “Without this land, the whole project will fall flat”, aldus
G.R. Madan. De problemen met het depot land kunnen veel vertraging voor het project opleveren (Kelkar, 2005). Als het niet zou lukken het stuk grond bij
Versova ter verwerven, was er een alternatieve locatie bij Ghatkopar. Deze locatie lag echter een stuk verder van de metrolijn af en had dus niet de voorkeur.
De controverse begon met de strijd tussen de MMRDA en de BMC over de bestemming van een deel
van de grond. De MMRDA wilde de grond bij Versova
graag gebruiken voor de bouw van het metrodepot,
maar de BMC vond dat de grond bestemd was voor
een rioolwaterzuiveringproject, het Mumbai Sewage
Disposal Project. Het Urban Development Department van de Staat besloot begin 2005 echter in het
voordeel van de MMRDA. Zij namen deze beslissing
onder de redenering van het ‘publiek belang’ van het
metroproject. Een onderdeel van de Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 is hierbij gebruikt
om de wijziging van de bestemming van de grond in
het Development Plan op te nemen (Lewis, 2005).
Nadat het conflict tussen de BMC en de MMRDA was
opgelost, was de weg nog niet vrij om de grond te gebruiken voor het metrodepot. Nu de bestemming van
de grond gewijzigd was, moest de MMRDA nog de
eigenaar van de grond worden. De grond bij Versova
was in handen van zes verschillende eigenaren wat
onderhandelingen niet eenvoudiger zouden maken.
De MMRDA sloot daarom een deal met ontwikkelaar
HDIL. Deze ontwikkelaar kocht het land van de overige
eigenaren zodat de posities aan de onderhandelingstafel duidelijk waren: de MMRDA tegenover HDIL. Na
moeizame gesprekken werd in 2008 uiteindelijk een
overeenkomst gesloten: “it has taken us more than
2 years to get that damn property”, aldus Madan.
Van het stuk land van ongeveer 12 hectare kreeg de
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MMRDA 9,5 hectare in handen voor de bouw van
het depot. Deze grond werd gratis overgedragen aan
de MMRDA in ruil voor extra FSI op de overgebleven
2,44 hectare, die in handen bleef van HDIL. Zo waren
beide partijen tevreden en konden deze onderhandelingen worden gezien als een win-win situatie (Madan, 2009a).
7.6.2 Biedingproces en private participatie
Voordat het officiële biedingproces gestart is, wordt
geschat dat de Staat ongeveer 800 crores zal inleggen voor de eerste fase van het metroproject. In deze
schatting is nog het geld meegenomen dat nodig zou
zijn om de depotgrond bij Versova op te kopen. Deze
kosten voor de depotgrond worden geschat op 350
crores. De totale projectkosten worden berekend op
1500 crores. Met de instelling van een biedingproces
wordt geprobeerd geïnteresseerde private partijen
over de streep te trekken om hun interesse in het ontwikkelen van de metrolijn te tonen. Geïnteresseerden
kunnen zich bij de MMRDA aanmelden, waarna een
selectieprocedure moet leiden tot één overblijvend
consortium waarmee de MMRDA de VAG-corridor zal
implementeren. Het biedingsproces wordt gescheiden in een technische bieding en een financiële bieding. In eerste instantie wordt nog verwacht dat het
hele proces in september 2005 afgerond moet zijn
(Ramanathan, 2005). Toen waren echter nog niet de
vele controverses en obstakels voorzien.
De participatie van private partijen in een railinfrastructuurproject was uniek voor India. De overheid
had al wel enige ervaring opgedaan met wegenbouwprojecten op basis van PPS, maar er was in India nog
nooit een railproject uitgevoerd waar private partijen
direct bij betrokken waren. De overheid was zelfs
nog niet eens zeker of er wel belangstellende private
partijen zouden zijn. Eind 2003 verstuurde de MMRDA daarom zogenaamde ‘expression of interest application’ (EOI). Dit is bedoeld als een methode om
de markt aan te voelen en te kijken of er überhaupt
partijen geïnteresseerd waren. Uiteindelijk kwamen
er 21 aanmeldingen binnen. De MMRDA kreeg van
deze 21 geïnteresseerden te horen welke concessies
de partijen verlangden, hoe zij de risicoverdeling zagen etc. De EOI werd puur gebruikt om informatie te
krijgen en ervaring op te doen. Aan de 21 partijen
werd een tender gegeven met de vraag hoe zij het
project voor zich zagen met welke mogelijkheden
en voorwaarden. Vervolgens werd met elk van de
21 partijen lange gesprekken gevoerd om er achter
te komen wat hun wensen waren, zodat uiteindelijk
voldoende informatie en voorwaarden verzameld
konden worden die volgens de MMRDA schappelijk
waren om in een biedingsdocument op te stellen.
Dit biedingsdocument bestond uit een zogenaamde

												

‘concession agreement’ met verschillende specificaties en instructies voor de bieders.
Voor wegenprojecten was er wel een soort concessiemodel, maar die was maar ten dele bruikbaar; tot de
implementatie gaat het proces veelal volgens dezelfde route, maar daarna zijn weg- en spoor projecten
niet meer met elkaar te vergelijken. Bij wegenbouwprojecten is de voornaamste taak van de ‘concessioner’ het onderhouden van de weg en eventueel
het verzamelen van tolgelden. Bij het metroproject
is het takenpakket echter veel uitgebreider met verantwoordelijkheden voor veiligheid, punctualiteit en
kwaliteit. Spoorbouw is een compleet andere techniek dan wegenbouw.
Voor het opstellen van de biedingdocumenten werd
de hulp ingezet van Consulting and Engineering Services (CES), de lokale consultant van de MMRDA. In
augustus 2004 keurde de Maharashtra Government
het project goed en kon het echte biedingproces beginnen.
Op 19 augustus 2004 werden bedrijven uitgenodigd
om een bod in te sturen. Dit resulteerde in 38 belangstellende bedrijven. Met de documenten in de
hand was er nu een stevigere basis gelegd. Bedrijven
gaven opnieuw feedback aan de MMRDA op basis
van de verstuurde documenten. Vervolgens werden
er ‘prebid’ bijeenkomsten gehouden met 150 vertegenwoordigers van de 38 belangstellende bedrijven.
In de hierop volgende fase moesten de individuele
bedrijven consortia vormen. Een individueel bedrijf
kon namelijk geen bieding doen, maar moest eerst
een consortium vormen met een of meerdere andere
bedrijven. Uiteindelijk waren er vijf consortia die een
bod neerlegden bij de MMRDA in mei 2005 (Lakshmi,
2008).
7.6.3 Afvalrace consortia voor de bouw van de metro
Het biedingproces bestond uit twee fasen; eerst werden de technische biedingen ontvangen en vervolgens
zouden in de tweede fase de financiële biedingen aan
bod komen. Omdat ten tijde van het biedingproces
het debat over de spoorbreedte weer oplaaide, is de
consortia gevraagd om twee biedingen in te leveren:
een voor standard gauge en een voor broad gauge.
Om de ingestuurde documenten te kunnen beoordelen riep de MMRDA de hulp in van andere bedrijven,
omdat het zelf niet beschikte over voldoende kennis
om tot een goede beoordeling te komen. Consultancybureaus, waaronder Louis Berger Group (LBG),
hielpen de MMRDA om de technische en in een later
stadium ook de financiële documenten te evalueren.
LBG werd de zogenaamde ‘independent consultant’
van de MMRDA en vormde een samenwerkingsverband met andere bedrijven die zich elk op een ander
gebied gespecialiseerd hadden: Price Waterhouse
Coopers werd hun financiële en commerciële part-
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ner, Masons werd hun ‘legal’ partner en Economic
Law Practice uit New Delhi werd hun lokale partner.
Daarnaast was er nog een bedrijf uit Hyderabad dat
technische assistentie bood. Deze groep van partijen
hielp de MMRDA in het beoordelen van de documenten. Er werden ook bijeenkomsten gehouden met de
bieders om op nadere details in te kunnen gaan en
uitleg te krijgen. Na veel overleg waren alle onduidelijkheden opgelost en konden de consortia hun definitieve financiële biedingen en technische voorstellen
inleveren.
Op 11 augustus 2005 wordt in de pers gemeld dat er
nog vier consortia in de race zijn voor de VAG-corridor. Team 1: Reliance Energy/Connex. Team 2: L&T/
BEML/Gammons India/Siemens AG. Team 3: Hindustan Constructions Company/BHEL. Team 4: IL&FS/
Unity Constructions/PT Thai/Skanska Sweden (Narayman, 2005). Hoewel er in de pers sprake is van vier
consortia, spreekt Dhr. Madan nog over een vijfde
consortium dat zich aanmeldde. Dit was een consortium met Sancheti-Lingkaran, een bedrijf uit Maleisië
(in: Phansalkar, 2005).
De technische biedingen van de consortia werden geëvalueerd in juli 2005. Een maand later, op 19 augustus, gaf de Staat haar goedkeuring en was de eerste
fase van het biedingsproces afgerond. Van de vijf consortia die zich volgens Dhr. Madan aangemeld hadden, bleven er drie over: Reliance, L&T en IL&FS. Hindustan Construction Company en Sancheti-Lingkaran
zijn niet door de selectie gekomen (Madan, 2009a;
Singh, 2005).
Een van deze consortia werd verklaard als ‘not legitable’. Dit consortium had, ondanks de vele verduidelijkingen en aanbevelingen die het consortium van de
MMRDA had gekregen, de basiseisen niet begrepen.
Deze basiseisen waren onder andere een aantal jaar
ervaring en betrokkenheid in constructie van metronetwerken of de aanwezigheid van een operator binnen het consortium. Dit consortium had echter niet
voldaan aan deze basiseisen, tot ergernis van de MMRDA: “You’ve not even understood the fundamentals,
what is the use of dealing with you” (Madan, 2009a).
Een ander consortium dat afviel werd ‘technisch gediskwalificeerd’. Van tevoren was er een soort scorematrix opgesteld, waar het consortium een minimum
score op moest behalen. De minimumscore was 75%
en dit consortium scoorde slechts 65% of 66%. Zelfs
na meerdere gesprekken met de MMRDA konden ze
hun score niet omhoog krijgen en werden dus uitgesloten van het verdere biedingproces.
De drie overgebleven consortia waren Reliance, IL&FS
en L&T/Siemens. Bij het consortium van Relance was
MRT Honk Kong aangesloten. MRT Hong Kong was,
onder meer vanwege hun ervaring met de metro in
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Hong Kong, een geschikte technisch adviseur van Reliance. Van de kant van de MMRDA is nog geprobeerd
MRT bij het consortium als volwaardig partner te
betrekken, waarvoor zelfs het minimum percentage
aan ‘equity’ naar beneden is bijgesteld van 10% naar
5%. Vooral vanwege de ervaring als operator was
MRT een zeer geschikte partij voor het consortium.
Uiteindelijk besloot MRT zich toch niet als volwaardig
partner in het consortium te voegen met de bijbehorende financiële verplichtingen. MRT bleef alleen als
technisch adviseur aan Reliance verbonden. De ‘officiële’ reden van MRT om niet aan het consortium
deel te nemen, was dat hun beleid niet toestond in
het buitenland te investeren. Reliance moest nu op
zoek naar een andere partner, anders zou uitsluiting
van de bieding volgen. Het Franse bedrijf Veolia werd
de vervanger van MRT en besloot 5% equity in het
metroproject te steken.
Toen de uiteindelijke biedingen aan de MMRDA
overhandigd werden op 10 januari 2006, was het
consortium van L&T/Siemens afgehaakt. De reden
hiervoor was dat de partners binnen het consortium
het niet eens konden worden over kosten en andere
voorwaarden. Dit was een flinke tegenvaller voor de
MMRDA. Dhr. Madan vond het consortium van L&T/
Siemens zelfs de beste van de drie wat betreft samenstelling van het consortium. De strijd om de aanleg
van de VAG-corridor ging dus nog maar tussen twee
partijen; het consortium aangevoerd door Reliance
en het door Gammons/IL&FS geleidde consortium
waren als enige nog in de race (Kelhar, 2006; Madan,
2009a).
Reliance lijkt de winnaar
De deadline voor de financiële biedingen van de twee
overgebleven consortia is twee keer uitgesteld met
een periode van 60 dagen. De normale gang van zaken was dat het consortium met het laagte Viability
Gap (Viability Gap is het verschil tussen de geschatte
kosten van het project en de kosten van de bieding en
dus het bedrag dat de overheid moet bijdragen) de
winnaar van de bieding was en dus uitverkoren werd
om de VAG-corridor aan te leggen. Het consortium
van Reliance kwam uiteindelijk de als laagste bieder
naar voren. De financiële biedingen van Reliance en
haar concurrent IL&FS ontliepen elkaar niet veel; Reliance schatte de kosten op 2356 crores, terwijl de kosten volgens IL&FS uitkwamen op 3406. Het belangrijkste was echter het Viability Gap; Reliance vroeg
om een bijdrage van 1251 en IL&FS wilde graag 1296
crores als aanvulling van de overheid (Mehta, 2006;
Madan, 2009a).
Omdat het contract meestal naar de laagste bieder
gaat, lijkt Reliance de partij te gaan worden die het
VAG-project op zich gaat nemen. Toch was de beslissing nog niet definitief. De MMRDA stelde een com-
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missie op om de twee biedingen nog eens grondig te
onderzoeken. De biedingen van de twee consortia
vielen namelijk beiden fors hoger uit dan de MMRDA
verwacht had. MMRDA Joint Metropolitan Commissioner T. Chandrashekhar: “the bids are too high. We
have not accepted the figures as we are awaiting the
remarks of the committee evaluating the bids. Depending on what they say, we will decide to reject
or re-invite the bids” (in: Mehta, 2006). Uiteindelijk
is besloten om de onderhandelingen te starten met
Reliance over de hoogte van het VG (Indian Express,
2006a; 2006b; Madan, 2009a).
7.6.4 Onderhandelingen VGF controverse
Het VG van Reliance was onacceptabel voor de MMRDA. Volgens eigen berekeningen had de MMRDA
namelijk op ongeveer de helft van dit bedrag gerekend. Reliance was van heel andere berekeningen
uitgegaan en kwam daardoor op een veel hoger VG.
Tabel 7.2: Overzicht belangrijke data biedingsproces

Bron: Lakshmi, 2008

Het grootste verschil zat in de geschatte inkomsten;
Reliance rekende op 22% tot 23% winst, terwijl de
MMRDA uitging van een winst van 14% tot 15% (Madan, 2009a).
De onderhandelingen over het VG waren moeizaam
en duurden lang. Het nam ruim drie maanden in be-

Tabel 7.3: Verwachte aantal reizigers VAG-lijn

Bron: Madan, 2009

slag om tot een definitieve overeenkomst te komen.
Als de onderhandelingen geheel vast zouden zijn gelopen, zouden onderhandelingen zijn gestart met de
tweede bieder, IL&FS. Het doel van de MMRDA was
om het VG terug te brengen naar 650 crore. De onderhandelingen zijn een soort spel tussen een private
partij die zoveel mogelijk winst wil halen en een over-

												

heid die niet te veel eigen geld wil bijdragen. Een belangrijke factor waardoor Reliance akkoord is gegaan
met een halvering van het VG is waarschijnlijk het feit
dat ze zich in het veld van railinfrastructuurprojecten
wilden mengen. Het bedrijf van Anil Ambani had begin 2006 namelijk twee biedingen voor projecten verloren (Delhi Airport renovation project en Convention
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(773 crore) door een lening beschikbaar zal worden gemaakt en de rest (331 crore) uit eigen
kapitaal gehaald zal worden. De MMRDA heeft
26% aandeel in het financiële eigendom van een
Special Purpose Vehicle (SPV) tussen de MMRDA
en het consortium dat wordt opgericht voor de
implementatie van de VAG-corridor. Dit betekent

Figuur 7.8: Bouw van de VAG-corridor bij Marol

Centre in BKC). Bronnen zeggen dat Reliance het metro project misschien daarom wel niet wilde mislopen
(Iyer, 2006).
Een overzicht van de financiële getallen vóór de onderhandelingen over het VG:
• 2356 crores. Kosten van de VAG-lijn zoals berekend door het consortium. In 2003 werden de
kosten nog geschat op minder dan 1000 crore.
• 1251 crores. Dit bedrag wordt gevraagd van de
MMRDA (VG).
• 1105 crores. Dit is de rest van de projectkosten.
Het consortium van Reliance en Veolia neemt
deze kosten voor haar rekening, waarvan 70%

dat het private consortium 74% van 331 crore als
eigendom inlegt (245 crores). Eigenlijk komt het
er dus op neer dat er een project gebouwd gaat
worden van 2356 crores en dat het consortium
van Reliance en Veolia er ‘slechts’ 10% eigen kapitaal in stopt. Deze getallen vorm het uitgangspunt voordat de onderhandelingen over het VG
afgerond zijn (Iyer, 2006).
Eind maart 2006 wordt gemeld dat er verwacht wordt
binnen een week overeenstemming te bereiken tussen de MMRDA en Reliance over het VG (Indian Express, 2006c). De MMRDA vond dat Reliance een te

Kadertekst 7.3: Waar haalt Reliance zijn inkomsten vandaan?

Het business model van Reliance is grotendeels gebaseerd op de inkomsten gegenereerd uit de verkoop van metrokaartjes van passagiers (tabel 7.3). Een gecombineerde ontwikkeling van infrastructuur
en vastgoed ontbreekt; het metroproject is duidelijk gescheiden van eventuele commerciële ontwikkelingen rond en langs de toekomstige metrolijn. Vanwege de geringe mogelijkheden voor commerciële
ontwikkelingen (100m2 per station) verwacht Reliance minimaal 85% van haar inkomsten uit kaartverkoop te halen. Inkomsten uit commerciële activiteiten zijn volgens Reliance nog geen 5%. Daarnaast zal
‘advertisement’ nog 8-10% bijdragen aan de inkomsten (Maheshwari, 2009).
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grote bijdrage vroeg, maar volgens Reliance onderschatte de MMRDA de kosten. Volgens Maheshwari
gaat de overheid altijd uit van een te bescheiden
schatting van de kosten; volgens hem worden de kosten door overheid per definitie altijd onderschat. Een
belangrijke reden hiervoor is dat de overheid interne
consensus bereiken. Daarvoor moet het Viability Gap
niet te groot zijn om interne goedkeuring te krijgen
en de Nationale overheid te overtuigen om geld in
het project te steken (Maheshwari, 2009).
Uiteindelijk is het dan medio 2006 zover: De laatste

Madan 2009a).
Volgens Reliance waren de onderhandelingen moeizaam, maar is er gelukkig toch een akkoord bereikt.
Dit was een strategische beslissing volgens Dhr. Maheshwari. Reliance wilde belangen verzekeren voor
de lange termijn en ervaring opdoen met dit type
project. Hoewel het VG dus lager was dan Reliance
had berekend, besloten ze toch akkoord te gaan om
definitief voet aan de grond te zetten op het gebied
van railinfrastructuurprojecten. Deze beslissing heeft
intern bij Reliance ook nog tot de nodige discussie ge-

Figuur 7.9: Werkzaamheden VAG-corridor

horde op weg naar de bouw van de VAG-corridor is
genomen: Reliance wordt definitief de private partner
van de MMRDA. Na lange onderhandelingen over de
VGF is er dan toch overeenstemming bereikt. De VGF
is uiteindelijk teruggebracht van 1251 crores naar 650
crores (Choudhury, 2006; Madan, 2009a).
Van de 650 crores die de MMRDA moet bijdragen is
ongeveer 300 crores staats- en Nationale overheidsbelastingen. Het komt er dus op neer dat de MMRDA
‘slechts’ 350 crores in het project steekt (Madan,
2009a). Eind mei 2006 worden alle papieren definitief ondertekend met alle partners. Daarna wordt een
apart bedrijf opgericht, die verantwoordelijk zal zijn
voor de uitvoering van het project, de Mumbai Metro
One Private Ltd (MMOPL). De VAG-lijn zal op BOOTbasis voor een periode van 35 jaar uitgevoerd worden, waarvan 5 jaar gereserveerd zijn voor de bouw
van de metro (Choudhury, 2006; Maheshwari 2009;
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leid, omdat men akkoord moest gaan met een veel
lagere bijdrage van de MMRDA dan om gevraagd was
(Maheshwari, 2009). Nadat ook Chief Minister Vilasrao Deskhmukh het bod van Reliance accepteerde,
zijn alle obstakels uit de weg geruimd voor het begin
van de bouw.
De uiteindelijke totale kosten zijn flink hoger dan
de 1720 crores die DMRC in 2004 had berekend. Dit
wordt verklaard door het feit dat DMRC in haar berekening geen rekening had gehouden met zaken als
‘debt interest’ en ‘design charges’. Daarnaast heeft
Reliance beloofd de frequentie van metrostellen te
verhogen van 4 naar 3 minuten, wat een toename in
de kosten van materieel betekent. De Staat zal 26%
‘equity’ en drie bestuurdersplaatsen innemen in het
bedrijf dat in 2006 is opgericht voor de uitvoering van
het project. Dit bedrijf, Mumbai Metro One Pvt. Ltd
genaamd, is een zogenaamd Special Purpose Vehicle

												

en speciaal ingesteld voor de implementatie van de
VAG-corridor. Acht bestuursleden en een 74% aandeel zijn van het Reliance-Veolia consortium.
De constructie van de VAG-lijn begint uiteindelijk in
februari 2008.
7.6.5 Controverses/obstakels tijdens de bouw
Een van de grootste moeilijkheden tijdens de bouw
van de metro is de ligging van de ondergrondse leidingen. Voor de VAG-corridor moeten immers vele palen
de grond in worden geslagen. Hierbij stuit men nogal
eens op de leidingen die onder de wegen lopen. De
werkzaamheden worden extra bemoeilijkt door het
ontbreken van een goede kaart waar de leidingen op
aangegeven zijn. Door de onduidelijkheid van de ligging van de leidingen, is het risico om een dergelijke
leiding te raken bij werkzaamheden een stuk groter.
Ondanks verschillende onderzoeken en pogingen om
het ondergrondse leidingnetwerk in kaart te brengen,
worden er toch leidingen geraakt. Om enigszins greep
te krijgen op het probleem zijn er verschillende ontwerpen gemaakt voor de pilaren waarover de metrolijn zal gaan lopen. Afhankelijk van de positie van de
ondergrondse leidingen, worden verschillen pilaren
gebouwd om het kostbaren en tijdrovende proces
van het verschuiven van de leidingen te beperken.
Zo hadden in maart 2009 bewoners van Chakala, JB
Nagar, Mahakali Cave en Marol problemen met de
watervoorziening. De problemen zijn ontstaan door
wegverbredingen van de Andheri – Ghatkopar Link
Road en de plaatsing van de palen voor de metrolijn. Door de onnauwkeurige kaarten, ruim 15 of 20
jaar oud, worden regelmatig waterleidingen geraakt
tijdens werkzaamheden. De afgelopen zes jaar is de
betreffende link road al tweemaal verbreed waarbij
ook leidingen zijn verplaatst. Dit is echter nooit bijgewerkt op de kaarten (Times of India, 2009).
Een andere factor die vertragingen oploopt bij de
bouw van de metrolijn, zijn de problemen van de betaling van arbeiders. Zo was er bijvoorbeeld bij Ghatkopar een staking van arbeiders die al twee maanden
geen loon ontvangen hadden. Dhr. Maheshwari, directeur van Mumbai Metro One, ontkent echter elke
vorm van vertraging (Times of India, 2008a).
Het lijkt erop dat de grote meerderheid van de bevolking voorstander is van de aanleg van de metro; men
hoopt dat de verkeerschaos na de ingebruikname
van de metro zal afnemen. Men klaagt wel over de
overlast die de bouwwerkzaamheden veroorzaken.
Zo zijn winkels langs de route bang om inkomsten te
verliezen, doordat klanten hun winkel links laten liggen. Ook zijn ze bezorgd dat er te veel commerciële
ontwikkeling rond de metrostations zal komen. Maheshwari geeft echter aan dat er per station ‘slechts’
100m2 commerciële ontwikkeling is toegestaan
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(Times of India, 2008b).
De werkzaamheden geven niet alleen overlast aan de
omwonenden, ook het verkeer heeft veel last van de
werkzaamheden, doordat een deel van de weg in beslag wordt genomen door de bouw van de metrolijn
(Times of India, 2009). Tussen de SV Road en Navrang
Cinema moest in maart 2009 zelfs een gedeelte van
de weg afgesloten worden. Bewoners en winkeleigenaren protesteerden hiertegen. Zij vinden de afsluiting onacceptabel. De voorzitter van de Andheri
Shopkeepers Residents Association, Inderpal Sabharwal, heeft zelfs een brief naar de politie geschreven
om de wegafsluiting tegen te houden. Volgens hem
zou de wegafsluiting in twee fases kunnen plaatsvinden, zodat de overlast voor de omwonenden beperkt wordt. De politie gaf aan dat de bewoners en
de MMRDA er gezamenlijk uit moeten komen (Indian
Express, 2009a).
Voor de aanleg van de VAG-corridor moeten honderden huishoudens verplaatst worden. Vooral de winkeleigenaren tussen Andheri en Ghatkopar protesteren tegen de persoonlijke gevolgen van de aanleg van
de metrolijn. Bewoners en winkeleigenaren aan de JP
Road van Navrang Cinema tot Andheri Station Junction hebben in april 2009 duidelijkheid geëist bij de
MMRDA over hun rehabilitatie. Alleen al op dit deel
van het traject moeten 278 mensen gerehabiliteerd
worden. De MMRDA wil hen huisvesten bij Andheri
Market, net zoals de bewoners zelf willen. Voordat
deze nieuwe huisvesting gereed is zullen de PAP’s
tijdelijk door de MMRDA elders gehuisvest worden,
wat tegen het zere been is van de getroffen bewoners
(Indian Express, 2009b).
Aan de Andheri Ghatkopar Link Road bij Marol wonen de drie broers Raffik. Zij wonen hier al 40 jaar
en hebben hun eigen restaurant. Vanwege de wegverbreding van de Andheri-Ghatkopar Link Road voor
de aanleg van de metrolijn, moest hun pand deels
worden afgebroken. Hen werd een alternatieve locatie aangeboden bij Mankhurd. Hiermee stemden de
Raffik’s echter niet in, waarmee hun recht op welke
compensatie dan ook verviel. Nu hebben de broers
dus nog steeds hun restaurant, echter wel voor een
groot deel ingekort en met een metrostation voor
hun deur over enkele jaren (figuur 7.8 links).
De bewoners van de Andheri-Ghatkopar Link Road
zeggen niet van tevoren te zijn ingelicht door de MMRDA over de sloop van hun woningen en winkels. De
MMRDA ontkent dit echter. Zij zeggen dat bewoners,
die konden aantonen er te wonen minimaal vanaf
januari 2005, in aanmerking komen voor alternatieve huisvesting. Dit zou in 2005 al medegedeeld zijn
aan de betrokkenen. De bewoners waren echter niet
tevreden met de locatie waar men nieuwe woonruimte kreeg aangeboden; Mankhurd ligt ongeveer
30 kilometer van de plek waar ze nu wonen (Mhaske,
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2006).
Ondanks dat de metro boven bestaande wegen gebouwd wordt, moeten er dus toch mensen hun woning of winkel verlaten. Dit is niet alleen het gevolg
van wegverbredingen, maar is ook het directe gevolg
van constructietechnische aspecten; het ontwerp van
de betonnen pijlers waarover de metrolijn komt te rijden, zorgt voor meer PAP’s dan eigenlijk noodzakelijk
zou zijn. Reliance heeft namelijk een relatief ‘goedkopen’ constructeur in de hand genomen voor de bouw
van de pijlers. Er zijn ook aangepaste ontwerpen van
pijlers waardoor minder mensen direct door het project getroffen zouden worden, maar dit is echter een
duurdere optie. Vanuit financiële overwegingen kiest
Reliance dus voor de goedkopere optie, waarbij voor
lief wordt genomen dat meerdere huishoudens door
het object van de pijler getroffen worden (Forefici,
2009).

Vanaf het moment dat de zeven consortia in december 2007 hun interesse toonden in de tweede metrolijn, is de deadline voor het indienen van de financiële biedingen vele maanden verschoven. In februari
2009 diende, nadat de deadline al drie keer verschoven was, opnieuw geen van de zeven consortia een financiële bieding in. Vanwege de onstabiele financiële
en economische omstandigheden waren de consortia
terughoudend: “Currently, the bidders are unable to
get the figures right considering the volatile markets.
They don’t want to take risk in a multi-crore project
Figuur 7.10: Tweede metrolijn Charkop-Bandra-Mankhurd

Charkop

7.7 Tweede metrolijn
De tweede metrolijn komt te lopen van Charkop via
Bandra naar Mankhurd (figuur 7.10). Ook deze lijn
wordt uitgevoerd door een BOT-constructie en kent
eenzelfde soort biedingsproces als het geval is geweest
bij de VAG-corridor. Er zijn echter wel twee verschillen: Ten eerste is MMRDA ditmaal, in tegenstelling tot
bij de VAG-corridor, geen risiconemend deelnemer in
het consortium. Ten tweede wordt bij de tweede metrolijn gebruik genaamd van zogenaamde ‘concession
fees’. Dit betekent dat het consortium van Reliance na
15 jaar 1% van de inkomsten aan de MMRDA moet
geven. Dit percentage wordt vervolgens elk jaar verhoogd met één procent tot een maximum van 10%.
In totaal zal dit 300 crores opleveren voor de MMRDA
(Madan, 2009c).
7.7.1 van uitstel komt geen afstel
Sinds de start van het proces halverwege 2007 zijn
er echter veel problemen geweest om biedingen van
diverse consortia binnen te krijgen. De deadline voor
de sluiting van het biedingsproces is verscheidene keren uitgesteld. In december 2007 toonden zeven consortia interesse voor de tweede metrolijn en leverden
een technische bieding in:
• Reliance Infrastructure, SNC Lavelin en Reliance
Communication
• Reliance Industries, Siemens en Gammon
• GE India en Larsen & Toubro
• IL&FS, Punj Lloyd en Soma Constructions
• Essar Group en Alstom
• GVK Group, Bombardier en YTL
• Tata Power, Mitsubishi en Tata Realty’s Pioneer
Infrastructure
(Indian Express, 2009c; Business Standard, 2009;
Mumbai Matters, 2007)
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Bandra
Mankhurd
like this and require time to put in a reasonable bid”,
aldus een MMRDA medewerker (in: Indian Express,
2009c).
In mei 2009 diende dan uiteindelijk het consortium
van Reliance Infrastructure als enige van de oorspronkelijke zeven consortia een financiële bieding in bij de
MMRDA. Het werd dus geen strijd tussen twee con-

												

sortia zoals dat bij de VAG-corridor het geval was.
Eind juli 2009 besloot de MMRDA de financiële bieding van Reliance Infrastructure en haar partners te
accepteren. Reliance Infrastructure kreeg nu, na de
eerste metrolijn, ook de bouw van de tweede lijn in
handen. Het project zal naar schatting in totaal 8250
crores gaan kosten. Het consortia zal hiervan 5952
crores als investering in het project steken, terwijl de
Nationale overheid 1532 en de MMRDA 766 crore bijdraagt om het Viability Gap op te vullen. Daarnaast
zal de MMRDA ook de kosten op zich nemen voor het
verleggen van infrastructuur (utility shifting) en de
aankoop van grond (land acquisition), wat ongeveer
300 crores per jaar zal bedragen gedurende de bouw
van de metrolijn die zes of zeven jaar in beslag gaat
nemen (Madan, 2009c, Rao, 2009).
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700 meter waar de metro een ondergrondse tunnel
induikt en er na ongeveer 8 kilometer weer uitkomt.
Maar ook het financiële aspect speelt een rol; het is
immers veel duurder om een ondergrondse in plaats
van bovengrondse lijn aan te leggen. Het voorgestelde
ondergrondse gedeelte zal een extra kostenpost van
4.000 crore met zich meebrengen. Daarnaast zal de
precieze lengte van het ondergrondse traject problemen opleveren; waar de trein weer boven de grond
uitkomt, zullen omwonenden ook een ondergronds
traject eisen. Volgens Dhr. Madan van de MMRDA is
een helder criterium nodig, dat al snel neerkomt op
geheel ondergronds óf geheel bovengronds (Madan,
2009c; Baliga, 2009; Rawal, 2009).
Het lijkt er op dit moment op dat de tweede metrolijn
geheel bovengronds aangelegd gaat worden.

Figuur 7.11: SkyTrain in Bangkok

7.7.2 ondergronds of bovengronds?
De tweede metrolijn is geheel bovengronds gepland.
Hier is echter tegen geprotesteerd door verschillende actiegroepen en bewoners. Met name het gedeelte tussen Juhu en Bandra zien de actievoerders
en bewoners graag ondergronds in plaats van bovengronds. Onder leiding van architect PK Das is zelfs een
alternatief plan opgesteld dat overhandigd is aan de
MMRDA. De MMRDA ziet echter niets in een ondergronds traject en lijkt vast te houden aan de bovengrondse variant. Volgens hen was het plan van P.K.
Das om praktische reden onuitvoerbaar; het is niet
mogelijk om een stuk grond te vinden van ongeveer

7.8 Toekomst
Het is lastig om een blik in de toekomst te werpen. De
VAG-corridor is nog in ontwikkeling, zodat het effect
van het metroproject lastig te voorspellen is. Toch kan
door te kijken naar buitenlandse ervaringen, een inschatting gemaakt worden van de mogelijke effecten
van de metrolijn op de ruimtelijke vorm van Mumbai.
7.8.1 De Bangkok SkyTrain als voorbeeld voor de
Mumbai Metro
Al genoemd is de BTS SkyTrain in Bangkok (figuur
7.11). Het systeem en de technologie van deze Sky-
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Train is vrijwel gelijk aan de metro die in Mumbai
moet gaan rijden. Het succes van de SkyTrain wordt
veel aangehaald als voorbeeld voor Mumbai. In de
jaren ’90 heeft Bangkok veel indruk gemaakt met zijn
SkyTrain. Toen Bangkok dit systeem besloot in te voeren, waren de verkeersproblemen vergelijkbaar met
die in Mumbai: overvolle wegen, te veel motorvoertuigen en een slechte staat van het openbaar vervoer. Het doel van de SkyTrain om deze problemen

2009a, p.33). De gestegen populariteit van de locaties
in de nabijheid van de het tracé van de SkyTrain heeft
tevens geleidt tot een explosie van de grondwaarde;
alleen al in de afgelopen twee jaar zijn de prijzen van
het vastgoed langs de SkyTrain met 30% gestegen. De
SkyTrain in Bangkok is, net als de metro in Mumbai,
grotendeels het resultaat van politieke controverses,
waarbij meerdere actoren, instituties en objecten bij
betrokken zijn (Wissink & Drunen, 2009).

Figuur 7.11: Transit Oriented Development in Toronto, Canada

Station
Station

Station

Bron: Lakshmi, 2008

aan te pakken is deels gelukt: “The objective was
to make people leave their cars at home and take a
train to work or to shop, and to some extent, we have
achieved that. The SkyTrain has revolutionised travel
patterns in Bangkok”, aldus Surapong Lahoha-Unya,
Chief Operating Officer van BTS (in: Nandy, 2009a,
p.33). De SkyTrain is inmiddels het zichtbare symbool
van een goed functionerend systeem. Dit systeem
heeft niet alleen invloed op de verkeerspatronen,
maar ook zeker op de ruimtelijke vorm van Bangkok;
langs de route van de SkyTrain zijn de afgelopen jaren
vele vastgoedontwikkelingen zichtbaar geworden en
bedrijven langs het traject willen maar wat graag een
aansluiting op een van de stations: Today, big commercial buildings and malls request us to build skywalks connecting them to a BTS station and they offer
us money to do it”, zo zegt Laoha Unya (in: Nandy,
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7.8.2 een ruimtelijke vorm in transitie?
De vraag blijft of de effecten die in Bangkok zijn waar
te nemen sinds de introductie van de SkyTrain ook
voor Mumbai zullen gelden. De afgelopen hoofdstukken en analyses hebben al duidelijk gemaakt dat
hierbij lokatie-specifieke kenmerken van zeer groot
belang zijn; de veranderingen in Bangkok zijn dan ook
niet zomaar een op een over te nemen voor Mumbai.
Men is het er echter over het algemeen wel mee eens
dat de metro in Mumbai aanzienlijke effecten zal hebben op de ruimtelijke vorm van de stad: “The Metro
will have a great impact on Mumbai, the way it did on
Bangkok eight years ago”, aldus Siri Prakhunhungsit,
Managing Director Parsons Brinckerhoff Asia (in: Sandy, 2009, p.34). Parsons Brinckerhoff was consultant
bij de Bangkok SkyTrain en is nu tevens consultant bij
het metroproject in Mumbai. Ook Dhr. Maheshwari,
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Director Mumbai Metro One, ziet de stad veranderen
door de komt van de metro: “a lot of redevelopment
will take place. the entire stretch is going to change”
(Maheshwari, 2009).
Hoewel bij de VAG-corridor infrastructuur- en vastgoedontwikkelingen nog van elkaar gescheiden zijn,
zal het gebied langs de lijn de komende jaren waarschijnlijk toch een transformatie ondergaan. Deze
transformatie is in vele steden wereldwijd waar te
nemen waar een metrosysteem zijn intrede heeft gedaan. Rond de stations is vaak het concept van Transit
Oriented Development gekozen om de gebieden rond
de stations te verdichten en het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen. Een goed voorbeeld
waarbij TOD duidelijk zichtbaar wordt, is bij de metro
in Toronto, Canada (afbeelding 7.11). Deze stad heeft
een Subway/Rapid Transit systeem dat gedeeltelijk
ondergronds en gedeeltelijk bovengronds loopt (TTC,
2009).

ven voor staat, moet een cluster minimaar 4.000 m2
groot zijn en maximaal 20.000 m2. Het grote voordeel van Cluster Development is dat de FSI verhoogd
zal worden naar FSI 4. Vooral private bedrijven zijn
enthousiast over de Cluster Development: “Cluster
development is the future of the city,” aldus Pujit Aggarwal, managing director van projectontwikkelaar
Orbit (Nandy, 2009). Daarnaast worden individuele
dwarsliggers bij Cluster Development onschadelijk
gemaakt; wanneer een bepaald deel (60-70%) van
de grondeigenaren vóór Cluster Development zijn,
kunnen de overige grondeigenaren de nieuwe ontwikkelingen niet meer tegenhouden (Abraham, 2004;
Nandy, 2009b; ExpressIndia, 2008). Of Cluster Development bij toekomstige metrolijnen in Mumbai
gebruikt gaat worden is nog maar zeer de vraag. Dit
neemt niet weg dat de invoering van Cluster Development (her)ontwikkeling langs de metrolijn aanzienlijk
kan bevorderen en beïnvloeden.

Figuur 7.12: Mogelijk stationsontwerp

7.8.3 een commerciële goudmijn
Bij de VAG-corridor zijn de mogelijkheden voor een
combinatie tussen infrastructuur- en vastgoedontwikkelingen beperkt; in de stations zal een relatief
beperkte ruimte voor commerciële ontwikkeling
gereserveerd zijn. De mogelijke verdichtingen rond
stations zullen dan ook projecten zijn die gescheiden worden van het metroproject. Een belangrijke
voorwaarde om TOD in Mumbai toe te passen is de
waarde van de FSI rond de stations; voor een succesvolle toepassing van TOD zal de FSI verhoogd moeten
worden. De discussies hierover duren nog voort. In
eerste instantie was het plan om binnen een straal
van 500 meter van de metrostations de FSI te verhogen naar 4. Dit zou een vrijwel complete verdichting
rond de lijn kunnen betekenen aangezien de stations
ongeveer 1 kilometer van elkaar verwijderd worden.
In februari 2009 werd er echter gemeld dat dit plan
geschrapt zou worden (Hindustan Times, 2009c). Om
een verhoging van de FSI mogelijk te maken moeten
de Development Control Rules worden aangepast.
Hoewel het nog onzeker is of dit in de toekomst bij
de VAG-corridor gaat gebeuren, zodat commerciële ontwikkeling boven de stations mogelijk wordt,
is de kans aanwezig dat bij de volgende metrolijnen
de mogelijkheden voor commerciële ontwikkelingen
groter worden: “In all probability, the benefit of aerial
development can be extended to the consortium bagging the second line—Charkop-Bandra-Mankhurd”,
aldus een medewerker van het Urban Development
Department van Maharashtra (in: MumbaiProperty,
2009). Het lijkt er dus op dat de kansen voor commerciële ontwikkeling die de Indian Railways decennialang hebben laten liggen, nu door private partijen
bij het metroproject wel benut worden.

Bron: Skyscraper, 2009

Of TOD bij de metro in Mumbai ook zichtbaar zal worden is nog maar de vraag; men is het er over eens dat
de ruimtelijke structuur rond de metrolijn zal veranderen, maar men lijkt daar nu nog niet al te veel op
te anticiperen. Het lijkt erop alsof men het mogelijke
effect van de metrolijn nog niet geheel beseft. Toch
zijn er al wel projectontwikkelaars en bedrijven die
de komst van de metro als kans zien om hun positie te versterken. Zo zijn er al bedrijven in het Bandra
Kurla Complex die een aansluiting op een metrostation graag verwezenlijkt zouden zien worden en wordt
er gesproken over Cluster Development rond de
metrolijn. Deze vorm van gezamenlijke vastgoedontwikkeling langs het metrotraject wordt ondersteund
door Dhr. Maheshwari van Reliance en verschillende
‘expert comittees’ die Cluster Development hebben
aanbevolen. De MMRDA lijkt echter nog niet warm
te lopen voor de Cluster Development (Maheshwari,
2009).
Met Cluster Development wordt het veelal door een
model van publiek-private samenwerking makkelijker
om een cluster te ontwikkelen in plaats van een individueel plot. Zoals het er op het moment van schrij-
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7.9 Conclusie
De VAG-corridor is de eerste zichtbare stap op weg
naar een uitgebreid metronetwerk. Na decennialange onderzoeken en discussies krijgt de railinfrastructuur in Mumbai een substantiële impuls en een
nieuw transportsysteem. Hoewel er nog nauwelijks
sprake is van een ready made space, biedt de ActorNetwerk Theorie een gedegen onderzoekskader om
de totstandkoming van de VAG-corridor onder de
loep te nemen en op deze wijze uitspraken te kunnen doen over de rol van de metrolijn op de veranderende ruimtelijke structuur van Mumbai. Met ANT is
het mogelijk om empirisch te onderzoeken welke actoren, instituties en objecten hebben deelgenomen
aan de veelal politieke strijd die gevoerd is.
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag, hoe
zijn de veronderstellingen van splintering urbanism
en de narrative of loss zichtbaar zijn in de ontwikkeling van de VAG-metrocorridor in Mumbai en welke
actoren, instituties en objecten hierachter schuil
gaan, is ten eerste het theoretische debat over de
ontwikkeling van nieuwe technologieën van belang.
Hierbij staat de relatie tussen samenleving en technologie voorop. De totstandkoming van de VAG-corridor
heeft duidelijk laten zien dat zowel politieke conflicten als technologische objecten bepalend zijn voor
de uitkomst van controverses. De politieke strijd tussen de Indian Railways en MMRDA had voornamelijk
als inzet de controle over het project. In deze strijd
speelden echter instituties (Tramway Act en Railway
Act) én objecten (spoorbreedte) een zeer belangrijke
rol. De uiteindelijke keuze voor de standard gauge is
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bepalend geweest voor het complete design van het
systeem. Ook objecten als de locatie voor het depot
zijn van grote invloed in de uiteindelijke vorm van de
metrolijn en dus de invloed op de ruimtelijke structuur van de stad. De case van de VAG-corridor laat
dus zien dat zowel samenleving als technologie bepalend zijn voor de ontwikkeling van de metrolijn.
Ten tweede geeft de Actor-Netwerk theorie een duidelijke kijk op de politieke dimensies van associatievorming en controversebeslechting. Niet voor niets
geeft de theorie aan dat door controverses centraal
te stellen machtsverhoudingen bloot komen te liggen. Vele voorbeelden bij de VAG-corridor bevestigen
dit beeld; waar bijvoorbeeld in eerste instantie sprake
lijkt van een strijd tussen spoorbreedtes, blijkt een
complexe politieke machtsstrijd hieraan ten grondslag
te liggen. Er vindt een voortdurend spel van translatie plaats tussen associaties die trachten dominant te
worden door allerlei actoren, instituties en objecten
aan zich te binden.
Ten derde is er de relatie tussen technologie en ruimtelijke vorm. Volgens de theorie vindt er een wederzijdse beïnvloeding plaats. Vanuit ANT perspectief
bestaat de stad uit een verzameling actor-netwerken
en moet verandering in ruimte dus gezien worden
in relatie met het samenspel tussen samenleving en
technologie. Daarbij komt dat de ontwikkeling van
de metro als een technologie geen voorspellende invloed heeft; de lokale context met locatie-specifieke
kenmerken is uiteindelijk bepalend voor het feit dat
een metrosysteem in de ene stad een compleet an-

dere uitwerking heeft dan in een andere stad.
De verbinding tussen de metro en andere onderdelen
van de stad is in Mumbai nog niet in grote mate zichtbaar. Dit komt mede doordat de realisatie nog op zich
laat wachten en het echte effect van de metro nog
niet zichtbaar is. Desalniettemin is er een duidelijke
wisselwerking aanwezig tussen het metrosysteem en
de ruimtelijke vorm van de stad; de metro volgt de
ruimtelijke structuur van de stad in haar behoefte aan
oost-west verbindingen en de ruimtelijke structuur
van de stad volgt de metro met de bouw van kantoren en woningbouw langs de metrolijn. Dit zal alleen
maar toenemen naarmate de bouw van de metrolijn
in een verder stadium komt.
Naast deze min of meer bevestigende theoretische
conclusies zijn er ook empirische conclusies te trekken. De invloed van infrastructuur op steden is niet
een vanzelfsprekend gegeven, maar moet relationeel
bekeken worden als een specifieke uitkomst van controverses.
Ten eerste zijn daar, zoals genoemd, de locatie-specifieke kenmerken van Mumbai die cruciaal zijn in de
uiteindelijke vorm van het metrosysteem. Er zijn meerdere kenmerken te noemen die de ontwikkeling van
de VAG-corridor beïnvloed hebben. 1) de verhouding
tussen de Nationale overheid (in persoon van Indian
Railways) en de Staatsoverheid (in persoon van de
MMRDA). Deze moeizame verhouding is een steeds
terugkerend element in de ontwikkeling van railinfrastructuur in Mumbai. Indian Railways heeft zichzelf

decennia geleden buitenspel gezet bij binnenstedelijke railprojecten, maar probeert in het Mumbai Metro project toch een stem in de besluitvorming te krijgen. 2) De wegenstructuur van de stad die bepalend
is voor de route van de metrolijn. Vanwege het feit
dat de VAG-corridor bovengronds zal lopen, wordt de
keuze voor de route in grote mate beperkt en beïnvloed door de ligging van de hoofdwegen in de stad.
3) de inmenging van private partijen. De voor India
unieke BOOT-constructie binnen de railinfrastructuur
is van invloed op allerlei elementen zoals het civieltechnische ontwerp van de metrolijnen de inrichting
van de stations. 4) de keuze van de depotlocatie. Altijd een cruciale factor in de route van de lijn. Zo is bijvoorbeeld mede na de keuze voor Versova als depotlocatie de uitbreiding naar het vliegveld geschrapt. 5)
Regelingen voor een beperkt aantal m2 commerciële ontwikkelingen bij stations. Er is ‘slechts’ 100m2
commerciële ontwikkeling toegestaan per station. Dit
zorgt er mede voor dat infrastructuur- en vastgoedontwikkeling min of meer gescheiden blijft. In deze
situatie zou verandering op kunnen treden als het
concept van Cluster Development gebruikt gaat worden. Dit zal vergaande veranderingen in de ruimtelijke structuur rond de (toekomstige) metrolijnen met
zich meebrengen. 6.) fysiek-ruimtelijke kenmerken
van Mumbai als schiereiland. Door de sterke noordzuid oriëntatie en het gebrek aan goede oost-west
verbindingen in de stad heeft de VAG-corridor tussen
de oostelijke en westelijke suburbs prioriteit gekregen. 7) de ligging van de ondergrondse utiliteitsnetwerken. Door de veelal onduidelijke precieze locatie
van deze netwerken wordt het design beïnvloed, be-
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woners getroffen en leidt het tot vertraging van het
project. Deze factoren laten de diversiteit zien van
elementen die bepalend zijn voor de lokale inbedding
van de metrotechnologie in Mumbai; een combinatie
van locatie-specifieke actoren, instituties en objecten
hebben hun stempel gedrukt op de totstandkoming
van de VAG-corridor.
Ten tweede kunnen conclusies getrokken worden over
de invloed van met metrosysteem op de ruimtelijke
structuur van Mumbai. Hoewel de eerste metrolijn
nog niet functioneert, kunnen wel uitspraken worden
gedaan over de mogelijke gevolgen van de VAG-corridor op de stad. Buitenlandse ervaringen laten zien
dat de invloed op de ruimtelijke vorm van steden van,
met name bovengrondse, metrosystemen enorm is.
Vele nieuwe ontwikkelingen concentreren zich rondom metrolijnen en vooral rondom stations, zoals te
zien is bij de BTS SkyTrain in Bangkok. In Mumbai is dit
effect nog moeilijk te zien. Het lijkt er nu nog op of velen zich nog niet realiseren wat de mogelijke impact
van de metrolijn op de stad kan zijn. Er vinden wel
enkele kleinschalige ontwikkelingen plaats in de nabijheid van de metrolijn, maar grootschalige ontwikkelingen blijven nu nog onzichtbaar. Dit heeft mede
te maken met het feit dat het private consortium met
Reliance in de hoofdrol het infrastructuurproject van
de metro gescheiden ziet van eventuele commerciële
en/of residentiële ontwikkelingen. Toch lijkt de verandering van de ruimtelijke structuur van Mumbai rondom de VAG-corridor slechts een kwestie van tijd.
Dan blijft er tot slot nog de kwestie van versplintering
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over. In eerste instantie lijken Graham & Marvin deels
gelijk te hebben; talloze zogenaamde project-affected
people moeten gerehabiliteerd worden als gevolg
van de komst van het ‘private’ metronetwerk. Wanneer echter dieper op het project wordt ingegaan,
blijken de veronderstellingen van Graham & Marvin
niet te kloppen. Ten eerste wordt het metroproject
niet gedomineerd door de strijd tussen de elite en de
underprivileged, maar staat de politieke machtsstrijd
voorop. Ten tweede is de bevolking, ook de PAP, veelal niet tegen de metro op zich. Men maakt zich meer
zorgen over de overlast van de werkzaamheden. De
noodzaak van de metro om de verkeerssituatie te
verbeteren, lijkt door iedereen beseft te worden. Ten
derde lijken de prijzen die betaald moeten worden
voor een kaartje relatief laag te worden, zodat een
aanzienlijk deel van de bevolking in staat zal kunnen
zijn om gebruik te maken van het nieuwe systeem.
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden
dat de ontwikkeling van de prijzen onzeker is. Ten
vierde kan de nieuwe metrolijn ook indirect voordeel
opleveren voor de ‘armere’ laag van de bevolking die
gebruikt maakt van het huidige treinsysteem of zich
over de overvolle wegen verplaatst; door de komst
van de metro zou de druk op de huidige weg- en railinfrastructuur af kunnen nemen. Ten vijfde wordt de
route van de lijn niet, zoals Graham & Marvin betogen, bepaald door de verbinding tussen ‘valued places’, maar speelt een combinatie van factoren zoals
de wegenstructuur, het potentieel aan reizigers en de
dekking van het huidige railvervoer, een belangrijkere
rol in de keuze voor de routes. Als een verbinding tussen ‘valued places’ daadwerkelijk de leidraad waren

geweest voor de ontwikkeling van de metro, zou de
bouw van metrolijnen in de Island City de hoogste prioriteit hebben. Nu lijkt het er nog op dat dit deel van
de stad, waar toch de elite zich geconcentreerd heeft,
er bekaaid af komt met één metrolijn in fase I waarvan nog niet duidelijk is wanneer deze zal functioneren. Als men de planning voor de negen metrolijnen
bekijkt, valt in eerste instantie misschien op dat relatief veel ‘valued places’ genoemd worden, zoals het
BKC, Colaba en het vliegveld. Nochtans zullen deze locaties in Mumbai waarschijnlijk in de meeste gevallen
nog vele jaren moeten wachten op een metrostation.
De prioriteit ligt, zoals in het Mumbai Metro Masterplan is beschreven, bij vele andere factoren dan het
verbinden van ‘valued places’. Bij de VAG-corridor is
de verbinding met het vliegveld, die in eerste instantie gelegd zou worden, zelfs uiteindelijk geschrapt.
Daarnaast zijn er op relatief regelmatige en korte
afstanden van elkaar stations gelegen, waardoor directe verbindingen tussen ‘valued places’ niet aan de
orde is. De ‘angst’ die Graham & Marvin hebben voor
de aanleg van selectieve infrastructuurnetwerken onder invloed van privatisering lijkt in Mumbai dan ook
vooralsnog geen reëel angstbeeld te zijn.
Tot slot lijkt in Mumbai het gevaar van bypasses, zoals door Graham & Marvin wordt aangekaard, niet de
voornaamste zorg te zijn; het huidige disfunctioneren
van het transportsysteem schreeuwt bijna om bypasses. Vanaf de jaren ‘50/’60 is de ontwikkeling van de
transportinfrastructuur in Mumbai gekenmerkt door
het vrijwel ontbreken van bypasses wat mede heeft
geleid tot de huidige verkeerssituatie. Met de pri-

vate participatie bij de VAG-corridor, is eindelijk een
omvangrijk project opgestart om de verkeerssituatie
te verbeteren. Om de ‘privatisering’ van infrastructuur dan ook als gevaar te zien, lijkt in Mumbai niet
de juiste conclusie; bypasses zijn geen gevaar voor
Mumbai, maar lijken eerder een noodzakelijke voorwaarde om het ontbreken van bypasses in de stad
enigszins te compenseren om de huidige staat van
de infrastructuur aan te pakken. De ontwikkeling van
de VAG-corridor vanuit Actor-Netwerk perspectief
laat zien dat de veronderstellingen vanuit splintering
urbanism en de narrative of loss leidt tot een inadequaat onderzoekskader. Vanuit Graham & Marvin
geredeneerd zou privatisering een slechte zaak zijn.
In Mumbai lijkt dit echter niet het geval te zijn. Met
de private participatie in railinfrastructuur wordt eindelijk een omvangrijk railinfrastructuurproject opgezet waar al decennialang behoefte aan is. Daarnaast
gaat het er niet om of privatisering slecht is, maar
onder welke voorwaarden privatisering succesvol kan
worden uitgevoerd. Een van deze voorwaarden zou
bijvoorbeeld kunnen zijn dat de overheid de prijzen
van metrotickets controleert of een stem blijft houden in de keuze van de route, zodat die niet alleen op
commerciële gronden wordt bepaald, maar dat ook
sociale overwegingen bij de besluitvorming worden
meegenomen. Onder voorwaarden als deze kan met
de private participatie in railinfrastructuur de angst
van Graham & Marvin voor bypasses zou in Mumbai
wel eens als geneesmiddel gebruikt worden tegen de
huidige dramatische staat van de transportinfrastructuur in Mumbai.
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8.1 een versplinterd stedelijk veld
Steden versplinteren. Althans, dit is een ontwikkeling die geconstateerd word door wetenschappers als
Castells, Crawford en Graham & Marvin. Dit onderzoek naar de ruimtelijke vorm van Mumbai en haar
railinfrastructuur heeft laten zien dat met deze constatering, en met name de veronderstellingen waaronder versplintering plaatsvindt, enige voorzichtigheid is geboden. De recente aandacht voor stedelijke
veranderingen en de hieruit voortkomende narrative
of loss vormt de aanleiding van het onderzoek. In de
sociale en ruimtelijke wetenschappen is de veranderende ruimtelijke vorm van steden tegenwoordig
een hot item. Binnen het inmiddels dominante verhaal van de narrative of loss klinken de zorgen door
over de versplintering van steden, veelal aangeduid
als splintering urbanism. Aan deze theorie liggen een
aantal veronderstellingen ten grondslag. Ten eerste
wordt er verondersteld dat er een strijd om ruimte
gaande is. Een tweede veronderstelling is dat deze
strijd volgens auteurs als Castells, Crawford en Graham & Marvin wordt gewonnen door de elite binnen
de samenleving; de elite en de underprivileged vechten een ‘bloedige’ strijd uit om de ruimte in de stad,
waarbij de elite aan het langste eind trekt en de underprivileged worden weggedrukt en er als het ware
een duale stad ontstaat. De ruimtelijke vorm van steden wordt op deze wijze een expressie van de belangen van de elite. De huidige stedelijke veranderingen
worden dan ook door de diverse auteurs als slecht
gezien. Ten derde zijn de ontwikkelingen nieuw en
spelen ze zich af op mondiaal schaalniveau; in steden
wereldwijd staat het geïntegreerde ideaal op de tocht
en verandert de ruimtelijke vorm van steden, onder
impuls van de liberalisering en neoliberale regimes,
in een gefragmenteerd stedelijk veld.
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Met de Actor-Netwerk Theorie (ANT) worden deze
mondiaal geldende veronderstellingen en ontwikkelingen vanuit een pluralistischer perspectief bekeken
en in hun lokale context geplaatst. ANT heeft laten
zien dat de huidige ruimtelijke vorm van Mumbai niet
per se het resultaat is van versplintering en een gevecht tussen arm en rijk, maar juist het resultaat van
een strijd tussen zeer gemengde associaties. Door de
nadruk te leggen op de totstandkoming van ruimtelijke structuur, komt de vorming van en de strijd tussen
associaties centraal te staan met een combinatie van
actoren, instituties en objecten die allen een actieve
rol vervullen in de ontwikkeling van de ruimtelijke
vorm van de stad.
De Actor-Netwerk Theorie biedt een pluralistischerelationeel en lokaal perspectief om ruimtelijke vorm
niet alleen te beschrijven, maar ook te verklaren. Om
dit perspectief met behulp van ANT te doorgronden
en de ruimtelijke vorm van Mumbai en haar railinfrastructuur te kunnen verklaren, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Wat zijn de achterliggende factoren die bepalend
zijn geweest bij de totstandkoming van de ruimtelijke
vorm van Mumbai en de railinfrastructuur en in hoeverre leiden deze factoren tot een versplintering van
de stad zoals verondersteld door splintering urbanism
en de narrative of loss?
8.1.1 Infrastructuur en versplintering
Graham & Marvin gaan in hun boek, ‘Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological
mobilities and the urban condition’ (2001), in op de
specifieke rol van infrastructuur op de versplintering
van steden. Zij gaan uit van het publiek georganiseerde geïntegreerde infrastructuurideaal. Volgens
de auteurs leidt de privatisering van (transport)infrastructuurnetwerken echter tot een afbraak van
dit geïntegreerde ideaal; de zogenaamde unbundling
van infrastructuur leidt tot een fragmentatie van de
ruimtelijke en sociale structuur van de stad. Doordat
infrastructuur steeds meer het domein wordt van private partijen, versplintert het aanbod en ontstaat een
ongelijke verdeling van infrastructuurvoorzieningen.

Graham & Marvin wijzen erop dat inmenging van private partijen resulteert in selectieve infrastructuurnetwerken. Deze netwerken zullen alleen de hoogwaardige plekken (valued places) in de stad met elkaar
verbinden, zodat bepaalde groepen fysiek en sociaal
worden uitgesloten van deze netwerken.
In Mumbai zijn er twee hoofdvormen van railinfrastructuur: de trein en de metro. Het treinnetwerk is
sinds de onafhankelijkheid van India in handen van
de Nationale overheid, terwijl het metronetwerk
aangelegd wordt met de participatie van private partijen. De vraag die dan ook zowel theoretisch als in de
praktijk naar voren komt, is of er in Mumbai sprake
is (geweest) van het treinnetwerk als geïntegreerd
infrastructuurideaal en of de voor Mumbai unieke
inmenging van private partijen bij het metroproject
een eerste stap zal zijn op weg naar een versplinterde
stad?
8.1.2 Kapitaal vs arbeid
De gedachten van onder andere Castells en Graham &
Marvin komen duidelijk voort uit een neomarxistisch
gedachtegoed; de bipolaire denkwijze binnen de narrative of loss is steeds terug te zien als een soort strijd
tussen kapitaal en arbeid met het kapitalisme als drijvende én bedreigende kracht.
De cruciale vraag die beantwoord moet worden, is of
dit algemene verhaal ook geldt voor de stad Mumbai.
Hoe komen de narrative of loss en splintering urbanism tot uiting binnen de lokale context van een stad?
Is de situatie wel zo zwart-wit als deze gesteld wordt
met een strijd tussen dé elite en dé underprivileged?
Is de elite altijd de winnende partij die de underprivileged zonder veel weerstand wegdrukt? Om deze en
hiermee samenhangende vragen te kunnen beantwoorden, is een structuur nodig voor de verklaring
van de ruimtelijke vorm van steden. Castells biedt
met zijn space of flows hiervoor een mogelijkheid.
Zijn theorie is echter niet bruikbaar als neutraal theoretisch denkkader. Hij gaat er in zijn theorie immers
vanuit dat door de opkomst van de space of flows de
underprivileged in de space of places worden weggedrukt door de dominante elite. Castells concludeert

dat dit een mondiaal proces is en heeft daardoor geen
aandacht voor specifieke lokale uitkomsten. Binnen
zijn bipolaire gedachtegoed is weinig plaats voor nuance of fragmentatie. Wel een sterk punt van Castells
is dat hij machtsposities erkent en daarnaast ruimte
en sociale processen in onderlinge samenhang ziet;
beiden zijn aan elkaar gerelateerd en structureren
elkaar. Deze relationele opvatting van ruimte staat
lijnrecht tegenover de absolute opvatting van ruimte,
waarbij een relatie tussen ruimtelijke en sociale processen ontbreekt. De relationaliteit van ruimte is een
belangrijke veronderstelling in deze scriptie. Ruimte
is niet slechts het toneel, maar het hele theater van
sociale processen.
8.2 mondiale theorieën in hun lokale context: ActorNetwerk Theorie
Om de ruimtelijke vorm van steden te kunnen beschrijven en verklaren zijn door de loop van de tijd verschillende theorieën ontwikkeld. De neoklassieke theorie
ziet ruimtelijke vorm als uitkomst van individuele preferenties. Deze theorie is vraaggericht en gaat uit van
een vrije markt met een grote transparantie waarbij
vraag en aanbod op elkaar reageren. De ruimtelijke
vorm is eigenlijk een optelsom van individuele wensen. Deze denkwijze is veel terug te zien in de theorie
over gated communities; deze ommuurde vestingen
zijn volgens het neoklassieke gedachtegoed het resultaat van de wensen van de bevolking.
Deze theorie gaat hiermee voorbij aan het belang
van de context. Dat wil zeggen dat in verschillende
situaties verschillende constraints een rol spelen; actoren zullen hun individuele voorkeuren aanpassen
aan de bestaande situatie waarin ze zich bevinden.
Daarnaast is het aanpassingsvermogen van het aanbod, en daarmee de transparantie, beperkt. Om een
betere structuur aan te brengen in het aanbod en
consumentenpreferenties is dus een institutioneler
kader nodig. De conflictbenadering en de neomarxistische benadering zien ruimtelijke vorm niet zozeer
als uitkomst van individuele preferenties, maar als
een strijd tussen groepen en belangen. Het probleem
hierbij is, zoals aangegeven bij Castells, dat dit geen
neutraal theoretisch denkkader is waarbij de vraag
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open blijft hoe de strijd tussen elite en underprivileged daadwerkelijk in de lokale context tot uiting
komt. Het biedt onvoldoende mogelijkheden om individuele posities en belangen in beeld te brengen,
die bepalend zijn voor de lokale uitkomsten en dus de
ruimtelijke vorm van een stad.
De behandelde theorieën over ruimtelijke vorm bekijken steden veelal vanuit een bipolair perspectief,
waarbij weinig ruimte is voor nuance of een gefragmenteerde samenstelling van coalities binnen de totstandkoming van ruimtelijke vorm.
Hieruit volgt dat er een meer neutrale en pluralistische alternatieve benadering nodig is die rekening
houdt met de kritieken van de behandelde theorieën
en dus zowel actorgericht als institutioneel is en met
een pluralistisch-relationele bril kijkt naar de totstandkoming van ruimtelijke vorm. De Actor-Netwerk
Theorie van Bruno Latour, Michel Callon en John Law
voldoet aan deze voorwaarden. ANT is relationeel en
heeft aandacht voor verschillende groepen en belangen. ANT laat grofweg zien hoe iets tot stand komt,
waarbij de nadruk wordt gelegd op het samenspel
tussen de drie elementen, actoren, instituties en objecten, als belangrijkste factoren in de totstandkoming van ruimtelijke vorm. De verbinding tussen de
drie elementen in ANT zijn de associaties. ANT veronderstelt dat een stad gezien kan worden als een grote
hoeveelheid actor-netwerken van associaties. Vanuit
splintering urbanism en de narrative of loss zou binnen deze associaties de strijd tussen de elite en de
underprivileged zichtbaar worden. Om deze veronderstelling na te gaan en ruimtelijke vorm te kunnen
verklaren, zullen deze associaties zichtbaar gemaakt
moeten worden en zal het ontstaan van deze associaties moeten worden ontrafeld. Dit kan het beste
aan de hand van controverses: conflictsituaties waarin de politieke dimensies van associaties en de verschillende machtsposities binnen een associatie het
duidelijkst zichtbaar worden. ANT opent hiermee de
black box van ready made space en verplaatst de aandacht naar space in the making, de totstandkoming
van ruimtelijke vorm. In dit onderzoek staat de tot-
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standkoming van ruimtelijke vorm dan ook centraal
en wordt dit proces zichtbaar gemaakt door controverses in de ontwikkeling van Mumbai en haar railinfrastructuur op te sporen.
8.3 ruimtelijke vorm van Mumbai: een gekleurde
lappendeken
Mumbai is een stad vol tegenstellingen; van arm
tot rijk, van slums tot luxe appartementen, van het
‘Britse’ zuiden tot het ‘onbekende’ noorden, van laagbouw tot hoogbouw, van Hindoes tot Moslims en van
formele tot informele economie. Met een inwonertal
van meer dan de helft van de bevolking zijn de sloppenwijken een onmisbaar element in de stad. India
mag dan wel een land in opkomst zijn, de situatie in
Mumbai laat een nog weinig rooskleurig beeld zien.
Met soms erbarmelijke leefomstandigheden, een
slechte kwaliteit van transport en een overheidsapparaat doordrenkt van corruptie, zijn er nog vele hordes te nemen om van Mumbai de ‘world-class city’ te
maken waar naar gestreefd wordt.
Desalniettemin zijn er vooral het laatste decennium
vele ontwikkelingen gaande die Mumbai meer moet
integreren in de wereldeconomie. Juist deze ontwikkelingen worden in de literatuur met grote zorg gadegeslagen. Door de liberalisering van de markt en
de toegenomen globalisering krijgen steeds meer
‘westerse’ bedrijven voeten aan de grond in Mumbai.
Mede hierdoor ontstaan er vanuit een ready made
space-perspectief zichtbaar enclaves in Mumbai en is
er in sommige opzichten sprake van fysiek-ruimtelijke
versplintering. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst
van het Bandra Kurla Complex (BKC) en de toekomstige Special Economic Zones (SEZ’s). De vraag is echter
of deze ontwikkelingen nieuw zijn en of het, zoals de
literatuur beschrijft, een sléchte ontwikkeling is.
8.3.1 Een geschiedenis van connecties en disconnecties
Historisch gezien is de ruimtelijke vorm van Mumbai
altijd al gekenmerkt door scheidingen en connecties.
Het fort was al fysiek afgescheiden van Native Town
in de vorm van een muur. Maar binnen de muren

was plaats voor zowel de Britse kolonialisten als de
plaatselijke handelaren, die dan wel weer van elkaar
gescheiden leefden in het noordelijk en zuidelijk deel
van de stad. De Britten gebruikten de muur als object om hun eigen associatie te beschermen, maar
hielden tegelijkertijd de banden met de succesvolle
Indiase kooplieden en probeerden hen binnen de associatie te krijgen door hen privileges als religieuze
vrijheid te beloven.
Doordat Mumbai lange tijd niet was voorbereid op
en gepland voor grootschalige uitbreiding, heeft de
stad zich langzaam als een soort lappendeken uitgespreid met gevarieerde architectonische stijlen en
verschillende etnische en culturele groepen: “Multiple worlds and cities have resulted in the many forces
that moulded the same geogrpahic space – Bombay”
(Dwivedi & Mehrotra, 2001, p.11). Mumbai’s huidige
ruimtelijke vorm is dan ook grotendeels het resultaat
van vele impulsieve, ongecoördineerde ruimtelijke
ingrepen.
Vanaf het begin van de 20e eeuw heeft de kleine stad
Mumbai zich ontwikkeld tot de huidige metropool.
De uitbraak van de plaag in 1896 was een belangrijk
object in de stedelijke groei; de bevolking trok weg
uit de overbevolkte en onhygiënische stad en zocht in
het noorden betere woon- en leefomstandigheden.
Met de oprichting van de Bombay Improvement Trust
werd mede door de opzet van verschillende ‘schemes’ de stedelijke kwaliteit beter gewaarborgd. Door
de vorm van het schiereiland waren de mogelijke richtingen voor uitbreiding van de stad beperkt; Mumbai
ontwikkelde zich dan ook in noordelijke richting langs
de hoofdwegen en de twee spoorlijnen, waardoor
een sterke noord-zuid gerichte stad ontstond met in
eerste instantie de (economische) belangen in het
zuiden en de residentiële gebieden in de buitenwijken. Vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw kwam met de
suburbanisatie de groei van Mumbai in een stroomversnelling. De Island City werd te klein en het aantal
inwoners in de suburbs groeide explosief.
Met de verschuiving van de bevolking richting het
noorden en later ook richting Navi Mumbai, begonnen ook de economische belangen zich ruimtelijk te

verplaatsen. Het zuiden was eeuwenlang de economische basis van de stad met in eerste instantie visvangst en handel als belangrijkste bestaansmiddelen.
Halverwege de 19e eeuw kreeg de katoenindustrie
een enorme impuls, mede door het instorten van
de markt in de Verenigde Staten. De cotton mills in
het zuiden waren de levensader van de stad en zorgden voor een toenemende welvaart. Ook na de ineenstorting van de katoenindustrie bleef het zuiden
van de Island City nog jarenlang de meest gewilde
vestigingsplaats voor allerlei bedrijven en instanties.
Echter mede door de hoge grondprijzen en de toenemende eisen aan nieuwe vestigingsplaatsen, tekende
zich een verschuiving noordwaarts af; Nariman Point
was niet meer de place to be, maar noordelijker gelegen locaties als Parel, Worli, Bandra en Malad hebben zich in deze volgorde steeds meer ontwikkeld als
alternatieve vestigingslocaties.
8.4 Ruimtelijke vorm van railinfrastructuur: van regionaal netwerk naar moderne metro
Net als de ruimtelijke vorm van de stad is ook het
transportnetwerk altijd noord-zuid georiënteerd geweest. De railinfrastructuur werd in eerste instantie
aangelegd rond 1850 als transportmiddel om katoen
uit het landelijk gebied te vervoeren naar de haven in
het zuiden. Onder invloed van belangen van de overheid, de Britse ‘katoenlobby’ en private investeerders
is er vanaf 1853 een regionaal spoornetwerk aangelegd. Het waren echter niet alleen maar de belangen
van deze drie actoren die hierin bepalend zijn geweest. De Actor-Netwerk Theorie laat zien dat naast
doelgerichte actoren ook instituties en objecten van
grote invloed zijn geweest op de totstandkoming van
het railinfrastructuurnetwerk in Mumbai; objecten
als de opening van het Suezkanaal, de mislukking
van de katoenoogst en de burgeroorlog in de Verenigde Staten hebben de bouw van het netwerk in
een stroomversnelling gebracht. Daarnaast stonden
ook vele objecten verdere uitbreiding letterlijk in de
weg, zoals moerassen en bergpassen die overwonnen
moesten worden. Ook instituties, als de tarieven voor
het vervoer van goederen, afwegingen tussen com-
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merciële en sociale plichten voor de overheid en het
opkomende socialisme, hebben binnen de verscheidene associaties hun stempel gedrukt op de verdere
vorming van het railinfrastructuurnetwerk.
Aan het privaat opgezette spoornetwerk kwam langzaam maar zeker een einde. Onder invloed van een
veranderende publieke opinie en de opkomst van
het socialisme werd vanaf het einde van de 19e eeuw
de rol van private partijen steeds meer overgenomen door de overheid. Dit leidde uiteindelijk tot een
complete nationalisatie van de spoorwegen in 1951.
Vanaf deze nationalisatie zou de overheid te maken
krijgen met vele problemen en uitdagingen mede als
gevolg van de suburbanisatie.
Vóór de suburbanisatie van Mumbai had het railtransport een regionale functie. De explosieve uitbreiding
van de ruimtelijke vorm de stad vanaf de jaren ’60
van de 20e eeuw hebben echter de functie van het
railnetwerk veranderd; de twee spoorlijnen fungeerden als geleiding voor de uitbreiding van de ruimtelijke vorm van Mumbai en het voormalige regionale
netwerk werd langzaam maar zeker ingesloten door
de uitdijende bebouwing en getransformeerd tot stedelijk netwerk. Het spoornetwerk zoals dat door de
Britten was aangelegd was echter niet berekend op
deze nieuwe functie. Doordat uitbreidingen van het
netwerk achterwege bleven, kwam het verzadigingspunt al snel in zicht; het aanbod aan railinfrastructuur
was niet meer voldoende om het steeds toenemende
aanbod aan passagiersstromen te verwerken.
8.4.1 verklaringen achter de dominante storyline
Geldgebrek wordt vrijwel altijd genoemd als belangrijkste en enige reden waardoor er vanaf de jaren ’60
geen omvangrijke investeringen gedaan werden in het
spoornetwerk. Bij nader onderzoek blijkt hier echter
een veel gevarieerder scala aan factoren achter schuil
te gaan. Zo zijn daar bijvoorbeeld de Indian Railways
én Staatsoverheid die zich beiden niet geroepen voelden de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de
alarmerende situatie aan te pakken. De Indian Railways hebben hun prioriteiten liggen bij het intercityen goederenvervoer en de Staatsoverheid voelt zich
niet geroepen in te grijpen, omdat het spoornetwerk
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een ‘nationale’ aangelegenheid is. Overvolle treinen
en gevaarlijke situaties op en naast het spoor waren
dan ook het onvermijdelijke gevolg. Daarnaast waren
ook objecten als de slums naast het spoor letterlijk
obstakels geworden voor uitbreiding van het netwerk. Geen enkele partij voelde zich geroepen om
zijn vingers te branden aan het ‘slumprobleem’. Een
andere factor was het gebrek aan aandacht voor het
openbaar vervoer in verscheidene transportstudies,
mede door de dominantie van de auto in die tijd. In
studies als de Wilbur Smith Study uit 1962 en de CRRI
studie uit 1983 kwam openbaar vervoer nauwelijks
in de inhoudsopgave voor. De periode vanaf de jaren
‘50/’60 heeft laten zien dat er een dermate sterke tegenbeweging in Mumbai aanwezig was, dat het opzetten van bypasses onmogelijk werd gemaakt. Dit
voorbeeld laat zien dat de elite niet zomaar in staat
is de ruimtelijke vorm naar hun hand te zetten, zoals
splintering urbanism en de narrative of loss suggereren.
Een eerste echte stap op weg naar verbetering van de
railinfrastructuur in Mumbai kwam pas in 1994 met
het door de Wereldbank gefinancierde Mumbai Urban Transport Project (MUTP) en de W.S. Atkins studie die hieraan vooraf ging. De inmenging van deze
internationale organisatie heeft geleid tot een veelheid aan aanbevelingen en uitbreidingen van het railnetwerk. Het MUTP is nog in volle gang en vindt de
nodige obstakels op zijn weg; langs de spoorlijnen zijn
vele encroachments te vinden die plaats moeten maken voor nieuwe projecten als spoorverdubbeling. De
encroachers kunnen echter wel degelijk een vuist maken tegen de ‘machtige’ heren van de Wereldbank en
de Staat. Zij worden over het algemeen niet zomaar
zonder pardon verdreven, maar krijgen alternatieve
huisvesting aangeboden. Verscheidene voorbeelden
laten zien dat het verhaal van Castells over de elite
die de underprivileged verdrijft, enige nuance behoeft. Daarnaast speelt bij de huidige railinfrastructuur in Mumbai niet zozeer de strijd tussen de elite
en de underprivileged een rol, maar wordt het strijdtoneel eerder ingenomen door de politiek.
Door het gebruik van ANT komt de politieke dimensie
van associaties duidelijk naar voren; het zijn de poli-

tieke discussies die jarenlang de hoofdtoon hebben
gevoerd en dat ook nu nog doen bij het meest recente
railproject van de stad: het Mumbai Metro project.
8.4.2 Mumbai Metro: private impuls voor een versplinterd Mumbai?
Met de inmenging van de private partij Reliance in de
railinfrastructuur, is het de vraag of de angst van Graham & Marvin waarheid wordt: ontstaat er een selectief gefragmenteerd infrastructuurnetwerk en een
versplinterde stad? Doordat het metroproject nog in
de kinderschoenen staat, is op deze vraag in eerste instantie moeilijk antwoord te geven. Door echter naar
het voortraject over de besluitvorming van het project en ervaringen in het buitenland te kijken, kunnen
opvallende uitspraken gedaan worden over het planningsproces en de mogelijke impact van het nieuwe
transportmiddel.
Het besluitvormingsproces heeft zich gekenmerkt
door een aantal controverses, waarbij verschillende
associaties tegenover elkaar hebben gestaan. De
uitkomst van deze controverses is van grote invloed
geweest op de uiteindelijke vorm van het project en
laat vooral de politieke machtstrijd zien die overal in
Mumbai naar boven komt. Een van de bijzondere karakteristieken van de stad, naast bijvoorbeeld de fysieke vorm van het schiereiland, is de sterke verbondenheid tussen politieke en economische belangen.
Dit is een van de specifieke kenmerken van de stad en
belangrijke factor in de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm. Beide case studies laten duidelijk zien dat
locatiespecifieke kenmerken van grote invloed zijn op
de ruimtelijke vorm van Mumbai. Deze kenmerken
verklaren grotendeels waarom de ruimtelijke vorm
in Mumbai bijvoorbeeld verschilt van die van Bangkok en Tokyo. In het metroproject wordt dit in diverse controverses zichtbaar door: 1) de verhouding
tussen de Nationale overheid en Staatsoverheid. 2)
regelgeving voor commerciële ontwikkeling en 3) de
wegenstructuur die mede bepalend is voor de route
van de bovengrondse metro. Deze locatiespecifieke
kenmerken én de actieve rol van actoren, instituties
en objecten wordt zichtbaar tijdens verscheidene
controverses die kenmerkend zijn geweest voor het

metroproject.
In de discussie over het metroproject is de skybus/
metro controverse van grote invloed geweest. In deze
strijd stonden als het ware een nationale en internationale associatie tegenover elkaar met de ‘nationale’
skybus en de ‘internationale’ metro als inzet. De internationale associatie van de metro heeft een dermate sterke storyline opgezet over de nadelen van de
Indiase technologie van de skybus, dat het uiteindelijk
de dominante associatie is geworden en de metro is
gekozen als nieuw transportsysteem voor Mumbai. In
deze controverse wordt duidelijk zichtbaar dat gedurende het proces de verschillende associaties op zoek
zijn naar actoren, instituties en objecten om deze aan
hun associatie te verbinden. Dit specifieke voorbeeld
laat ook zien dat naast instituties en actoren ook objecten een grote rol spelen binnen associaties en zelfs
een conflictbeslechter kunnen zijn; een ongeluk met
de skybus is door de internationale associatie dankbaar als object in hun associatie opgenomen en heeft
daarmee tegelijk de skybusassociatie de definitieve
doodsteek toegebracht.
Nu het eerste conflict beslecht was stond er een volgende strijd voor de deur; de controverse over de
spoorbreedte van de metro. Binnen deze controverse
komt de essentie van de Actor-Netwerk Theorie op
een onmiskenbare manier naar voren: de actieve
rol van zowel actoren, instituties als objecten in de
totstandkoming van de ruimtelijke vorm. Hoewel de
standard gauge en broad gauge de hoofdrolspelers
op het strijdtoneel waren, vond achter de schermen
een essentiëler gevecht plaats: een politieke machtsstrijd. De Nationale overheid, in persoon van de Indian Railways, en de staat, in persoon van de MMRDA streden om de macht en zeggenschap over het
metroproject. Binnen deze controverse is een belangrijke plaats ingeruimd voor instituties; de strijd
tussen de associaties van de Nationale overheid en
de staat, was tegelijk een strijd tussen Railway Act en
Tramway Act. Met de keuze voor de Railway Act zou
de zeggenschap over het metroproject komen te liggen bij de Indian Railways (Nationale overheid). Dat
zou betekenen dat zij alle belangrijke beslissingen
zouden kunnen nemen, waaronder de keuze voor de
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spoorbreedte. Voor de Tramway Act met de MMRDA
(Staat) als belangrijkste partij geldt hetzelfde verhaal.
Deze politieke machtsstrijd is uiteindelijk in het voordeel van de MMRDA en dus de standard gauge beslecht en zet daarmee de Nationale overheid als het
ware buitenspel in binnenstedelijke railprojecten.
Nu de Nationale overheid uit het project verdwijnt,
worden private partijen binnengehaald; met de aanleg van de VAG-corridor moeten de MMRDA en het
consortium van Reliance en Veolia de eerste stap
zetten op weg naar een nieuw metronetwerk voor
Mumbai. Als we Graham & Marvin moeten geloven,
is deze PPS-constructie tevens de eerste stap op weg
naar een versplinterde stad met zijn bijbehorende bypasses. De angst voor bypasses in Mumbai lijkt echter
geen doemscenario te zijn, maar eerder noodzakelijke voorwaarde om de stad letterlijk en figuurlijk op
het juiste spoor te krijgen. De huidige verkeerssituatie schreeuwt als het ware om bypasses en met de
inmenging van private partijen wordt eindelijk een
project in gang gezet, waar al ruim dan dertig jaar alleen maar over gesproken is.
Het valt echter niet te ontkennen dat enkele huishoudens en winkeliers, veelal de arme bevolking, de
dupe worden van het project en hun huis kwijt raken.
De aanleg van de metrolijn werkt echter hoogstwaarschijnlijk niet alleen maar in het nadeel van de underprivileged, zoals Castells ze aanduidt; het nieuwe
metronetwerk zal ook een deel van de druk op de
weginfrastructuur en het huidige railnetwerk, waar
vrijwel elke laag van de bevolking gebruik van maakt,
wegnemen. De discussie over de metro in Mumbai
laat tevens zien dat er geen strijd gaande is tussen dé
elite als voorstander en dé underprivileged als tegenstander van de metro. Het verzet van de bevolking tegen de metrolijn beperkt zich voornamelijk tot overlast als gevolg van werkzaamheden. Vrijwel niemand
lijkt tegen de metro op zich te zijn, omdat men veelal
de noodzaak van het project inziet. Daarnaast wordt
het metroproject in Mumbai niet gedomineerd door
een strijd tussen elite en underprivileged, maar door
een machtsstrijd tussen overheden.
Ook lijkt de ‘angst’ voor een selectief infrastructuur-
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netwerk dat alleen de ‘valued places’ in een stad met
elkaar verbindt, in Mumbai niet overeen te komen
met de werkelijkheid; aan de keuze voor de route
van de VAG-corridor hebben hele andere factoren
ten grondslag gelegen, zoals reizigerspotentieel en de
behoefte aan oost-west verbindingen, dan enkel de
verbinding tussen de ‘valued places’ in de stad.
8.5 Mumbai: een genuanceerd verhaal van politieke
macht
De stad Mumbai en de ontwikkeling van de railinfrastructuur laten met een perspectief van absolute ruimte zien dat het verhaal van de narrative of
loss in bepaalde opzichten zeker werkelijkheid is: er
ontstaan zichtbaar enclaves en in sommige gevallen wordt de arme bevolking weggedrukt. Wanneer
ruimte echter relationeel wordt bekeken en er dieper
op de lokale situatie wordt ingegaan, blijkt er zich
een veel genuanceerder verhaal af te spelen; er is
lang niet altijd sprake van een strijd tussen dé elite
en dé underprivileged. De identiteit en samenstelling
van groepen is veelal veel gefragmenteerder. Daarnaast zijn de ‘zwakke’ partijen soms wel degelijk in
staat weerstand te bieden aan het internationale kapitaal. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de tweede
periode van de ontwikkeling van het spoornetwerk
in Mumbai, waarbij de tegenbeweging zover gegaan
is dat bypasses decennialang zijn tegengehouden,
waardoor de treinreizende middenklasse het voornaamste slachtoffer werd. Een ander voorbeeld is de
tegenwoordig verbeterde positie van slumbewoners;
waar zij vroeger nog genegeerd werden, zijn zij tegenwoordig volwaardig onderdeel van de stad en zijn
dermate georganiseerd dat zij zich niet zomaar laten
wegdrukken door bijvoorbeeld nieuwe railinfrastructuurprojecten en zelfs in staat zijn om hun positie te
verbeteren.
De theorieën van splintering urbanism en de narrative of loss worden niet ontkend, maar dienen niet
als passend onderzoekskader om de ruimtelijke vorm
van Mumbai te kunnen verklaren. Daarvoor moet veel
dieper worden ingegaan op de specifieke kenmerken
van projecten, locaties en groepen. Mumbai laat zien

dat haar eigen karakteristieken, zoals de fysieke vorm
van het eiland en de politiek-economische verhoudingen, een grote rol spelen bij de ontwikkeling van
de ruimtelijke vorm van de stad. Al deze lokale kenmerken, die ook binnen de case studies terugkomen,
maken dat globale theorieën als splintering urbanism
en de narrative of loss in elke stad een andere uitwerking hebben.
Uit de veronderstellingen van splintering urbanism en
de narrative of loss zou moeten blijken dat de ruimtelijke vorm een expressie is van de belangen van de
elite onder invloed van liberalisering en neoliberale
regimes. De situatie in Mumbai laat zien dat er een
veel pluralistischer perspectief nodig is om de specifieke en gemengde coalities in beeld te brengen.
Graham & Marvin spreken over het geïntegreerde
publieke infrastructuurideaal en de afbraak van dit
ideaal onder invloed van de participatie van private
partijen. Het verhaal in Mumbai laat zien dat de bril
die Graham & Marvin gebruiken, leidt tot een verkeerde interpretatie van de ontwikkeling van railinfrastructuur in Mumbai. Het waren namelijk in eerste instantie private investeerders die verantwoordelijk zijn
geweest voor de opzet van het railinfrastructuurnetwerk. Het is bovendien dit privaat opgezette netwerk
waar Mumbai zelfs vandaag de dag nog grotendeels
op terugvalt. Hierbij moet wel gezegd worden dat
Graham & Marvin terecht opmerken dat de ontwikkeling van (rail)infrastructuur in voormalige koloniale
gebieden veelal een andere pad volgt dan gebruikelijk; bij de ontwikkeling van infrastructuurnetwerken
in koloniale gebieden was sprake van ‘ruimtelijke
apartheid’, waarbij (haven)steden veelal fungeerden
als infrastructuurknooppunt tussen lokale gebieden
en internationale goederenstromen. Dit is bij Mumbai zeker van toepassing geweest.
Sinds railinfrastructuur vanaf 1951 een publieke aangelegenheid werd, bleven investeringen achterwege
en is de staat van de railinfrastructuur in Mumbai te
kenmerken door stilstand. In deze context kan men
rustig spreken van ‘stilstand is achteruitgang’. Van
een publiek infrastructuurideaal is dan ook absoluut
geen sprake geweest. Het zijn nu zelfs de externe en

private partijen die in de vorm van het MUTP en de
Mumbai Metro verantwoordelijk zijn voor de eerste
echte impulsen ter verbetering van de railinfrastructuur.
Binnen vele aspecten van de railinfrastructuur in
Mumbai komt het verhaal van politieke belangen en
conflicten steeds weer om de hoek kijken, niet in de
laatste plaats vanwege de grote invloed die de railinfrastructuur heeft en heeft gehad op de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad; Mumbai heeft zich met
name in de jaren ’60 gevormd in noordelijke richting
langs de lifelines van de stad en ongetwijfeld zullen
ook met de komst van de metro als nieuwe railinfrastructuur de ruimtelijke kenmerken van Mumbai veranderen. Deze verandering in ruimtelijke kenmerken
zou vorm kunnen gaan krijgen door een combinatie
tussen infrastructuur- en vastgoedontwikkelingen.
Tot nu toe was hiervan in Mumbai nauwelijks sprake.
De Indian Railways lijken echter de pot met goud ontdekt te hebben met de oprichting van de Rail Land
Development Authority (RLDA). Ook langs de toekomstige metrocorridors zal, zoals in vele landen te zien
is, de ruimtelijke vorm van de stad sterk veranderen;
nieuwe (vastgoed)ontwikkelingen en ruimtelijke verschuivingen rond de geplande metrocorridors lijken,
hoewel de stad het zich nu nog niet lijkt te realiseren,
zeker met de ontwikkeling van Cluster Development
slechts een kwestie van tijd.
8.5.1 De lessen van de Actor-Netwerk Theorie
De Actor-Netwerk Theorie biedt een gedetailleerd
raamwerk om de ruimtelijke vorm van specifieke
locaties te kunnen verklaren, waarbij de relatie tussen actoren, instituties en objecten steeds terug is te
zien. Door controverses en de strijd tussen associaties
centraal te stellen, wordt duidelijk uit welke groepen
associaties ontstaan en hoe de ruimtelijke vorm tot
stand is gekomen. ANT laat, zeker binnen associaties
in Mumbai, de diverse machtsposities goed zien. Dat
de uitkomsten van controverses bepalend zijn voor
de ruimtelijke vorm van een stad, laat de case van de
metro in Mumbai goed zien; de keuze voor een skybus in plaats van een metro of broad gauge in plaats
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van standard gauge zou geleid hebben tot een andere ruimtelijke vorm.
Beide case studies laten zien dat binnen deze controverses niet alleen een prominente plaats is ingeruimd voor belangen van actoren, maar dat ook
objecten (katoen, plaag, spoorbreedte, wegen, technologie, utiliteitsnetwerken) en instituties (tarieven,
bedrijfsculturen, Railway en Tramway Act, DCR, FSI)
een belangrijke en beslissende rol kunnen spelen
in de totstandkoming van ruimtelijke vorm. Ook de
consolidatie en het gebrek aan bypasses binnen het
spoornetwerk, vanwege de sterk georganiseerde tegenbeweging, dat kenmerkend is geweest vanaf de
jaren ’50, is nu nog steeds van grote invloed op de
ruimtelijke vorm van de stad en haar spoorwegen.
ANT laat zien dat de invalshoek die de literatuur biedt
een inadequaat kader is voor onderzoek naar de ruimtelijke vorm van Mumbai; splintering urbanism en de
narrative of loss moet niet geïnterpreteerd worden
als ‘zwart-witte’ strijd tussen arm en rijk, maar moet
in Mumbai opgevat worden in termen van een gemengde lokale strijd. De case studies laten ten eerste
met vele voorbeelden zien dat er geen sprake is van
eens strijd tussen dé elite en dé underprivileged. Ten
tweede laat de situatie in Mumbai zien dat de winst
of verlies van de armen niet alleen in termen van
‘goed’ en ‘slecht’ moet worden gezien; de winst van
de armen kan tevens de winst zijn van de elite waardoor corruptie in stand blijft. De rijken hebben er in
Mumbai belang bij dat de armen blijven bestaan om
er financieel of politiek gewin uit te halen. Daarnaast
heeft de ontwikkeling van de railinfrastructuur vanaf
de jaren ’50 laten zien dat de winst van de armen niet
alleen maar goed hoeft te zijn; de tegenbeweging is
zover gegaan dat er decennialang geen bypasses aangelegd zijn. Dit is zowel in het nadeel van de armen
en de rijken. Het belangrijkste punt is echter dat het
polair relationeel denken over ruimte onderuit wordt
gehaald; ruimte en de strijd om ruimte moet veel pluralistischer gezien worden dan splintering urbanism
en de narrative of loss veronderstellen.
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8.5.2 implicaties voor stedelijk onderzoek en beleidsstrategieën
De veronderstellingen van de theorie worden dan
wel voor een deel onderuit gehaald, maar wat is dan
de toegevoegde waarde van deze eigen, afwijkende
analyse? Kritiek hebben op dominante theorieën is
immers eenvoudig zonder met een beter alternatief
te komen.
De toegevoegde waarde van het afwijkende perspectief dat in deze scriptie naar voren komt zit allereerst
in de interventie in ruimte. Om steden en de ruimtelijke vorm te veranderen zijn interventies noodzakelijk. Deze interventies kunnen echter niet zomaar
gedaan worden, maar moeten op gedegen gronden
uitgevoerd worden met het gewenste resultaat als
einddoel.
Het uitgangspunt is dat beleid dat uitgaat van de veronderstellingen van splintering urbanism en de narrative of loss leidt tot slechte ruimtelijke interventies. Als
de theorie namelijk gevolgd wordt, zou privatisering
en de komst van bypasses als slechte ontwikkelingen
gezien worden. Daarnaast worden de veranderingen
in de huidige ruimtelijke vorm gezien als de expressie
van belangen van de elite. Alle ‘slechte’ elementen
in een stad als slums en gated communities zouden
moeten verdwijnen en de positie van de armen moet
verbeterd worden.
Als je deze veronderstellingen op het ruimtelijk beleid
in Mumbai loslaat, zou dit onder meer de volgende
consequenties hebben: 1) het metroproject moet
worden stopgezet vanwege het gevaar van privatisering en de opzet van een selectief infrastructuurproject dat alleen de valued places in de stad verbindt en
de underprivileged uitsluit. 2) slums zijn slecht en zijn
het resultaat van het opkomende kapitalisme die de
arme bevolking wegdrukt in slums. 3) nieuwe infrastructuurprojecten drukken de armen weg die geen
weerstand kunnen bieden aan het kapitalisme.
Uit de verschillende hoofdstukken en case studies in
deze scriptie mag duidelijk zijn dat deze maatregelen
niet bijdragen aan een beter ruimtelijk beleid van
Mumbai. Door beleid vorm te geven aan de hand van
splintering urbanism en de narrative of loss worden

aannames gedaan die in sommige gevallen in eerste
instantie wel fysiek zichtbaar zijn binnen een absoluut
ruimteperspectief, maar uiteindelijk een vervormd
beeld blijken te geven van wat zich daadwerkelijk in
de stad afspeelt.
De theorie van splintering urbanism is grotendeels ingegeven door de politiek; het is veelal de politiek die
negatieve ontwikkelingen in steden constateert en
splintering urbanism en de narrative of loss gebruikt
als verklaring of excuus voor deze ontwikkelingen.
Versplintering wordt veelal gezien als het probleem
dat opgelost moet worden. Dit onderzoek heeft echter laten zien dat voorzichtig moet worden omgegaan
met deze veronderstelling; er moet kritisch worden
gekeken of versplintering zelf wel écht het probleem
is. Bij nader onderzoek, zoals in Mumbai, kan namelijk blijken dat het niet het proces van versplintering
op zich is dat tot de geconstateerde stedelijke problemen leidt, maar dat achter deze ‘versplinteringfaçade’ hele andere problemen schuilgaan. In Mumbai
zijn het niet de theorieën van de narrative of loss die
ten grondslag liggen aan het versplinteren van de
stad, maar is het meer de specifieke politieke setting
die een bron vormt voor sociale ongelijkheid. Bij beleid dat er gericht is om versplintering als probleem
tegen te gaan, zouden de gewenste effecten dan ook
wel eens achterwege kunnen blijven.
Door ruimtelijk beleid in Mumbai vorm te geven aan
de hand van het Actor-Netwerk perspectief zoals dat
in deze scriptie gebruikt wordt, wordt de complexe
ruimtelijke structuur van de stad duidelijker waardoor effectiever in deze ruimtelijke structuur kan
worden geïntervenieerd. Beleidsmakers die invloed
willen uitoefenen op de ruimtelijke vorm van een
stad, zullen de verschillende associaties duidelijk in
beeld moeten krijgen; om in te kunnen grijpen in de
ruimtelijke vorm zullen de betreffende beleidsmakers
zich moeten verbinden in een dominante associatie
óf zelf een dominante associatie moeten vormen. Het
zijn immers deze dominante associaties die de ruimtelijke vorm van een stad bepalen. Het onderzoek in
Mumbai laat zien dat ontwikkelingen die op het eerste gezicht mondiaal zichtbaar zijn, bij nadere bestu-

dering genuanceerdere uitwerkingen hebben. Beleid
dat erop gericht is om enclaved urbanism tegen te
gaan, zal dus eerst in kaart moeten brengen wat de
specifieke oorzaken van het ontstaan van enclaves
zijn.
Vanuit het perspectief van ANT krijgt de ruimtelijke
vorm van Mumbai en de ontwikkelingen van de railinfrastructuur een heel eigen gezicht. Waar volgens
splintering urbanism en de narrative of loss bypasses
nog gezien werden als een gevaar voor de stad, maakt
de situatie in Mumbai echter pijnlijk duidelijk dat er al
decennialang juist te weinig bypasses zijn. Daarnaast
geeft de veronderstelling uit de theorie dat privatisering van infrastructuur een slecht ontwikkeling is een
verkeerd beeld van de private participatie in het Mumbai Metro project; het gaat er niet om dat privatisering een slechte zaak is, maar de nadruk moet liggen
op de voorwaarden waaronder privatisering gunstige
effecten teweeg zou kunnen brengen. Voor de Metro
in Mumbai zou dit kunnen betekenen dat de overheid
de controle behoudt over ticketprijzen en een stem
heeft in de keuze van nieuwe metroroutes zodat een
gedegen afweging wordt gemaakt tussen commerciële en sociale belangen. De VAG-corridor laat ook zien
dat private participatie niet automatisch betekent dat
allen de valued places in een stad worden verbonden.
Als deze veronderstelling van splintering urbanism en
de narrative of loss waar zou zijn, zou eerder de Island City dan de Suburbs prioriteit moeten hebben
met de aanleg van een metronetwerk.
De analyse die de rode draad vormt in deze scriptie
biedt dus niet alleen een andere kijk op steden en
de totstandkoming van hun ruimtelijke vorm, maar
heeft tevens implicaties voor het beleid dat gericht
is op ruimtelijke interventies binnen deze stedelijke
structuur. Hiermee is niet gezegd dat dit het kader
voor ruimtelijk beleid in steden wereldwijd moet zijn,
het laat wel zien dat Mumbai beter gebaat zou kunnen zijn bij dit perspectief dan het bipolaire en weinig
genuanceerde verhaal van splintering urbanism en de
narrative of loss.
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