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Voorwoord. 

oor u ligt mijn slotakkoord van de masteropleiding Planologie aan de Universiteit Utrecht. Na 

vijf jaar studeren neem ik definitief afscheid van de opleiding en zal ik mijn opgedane kennis 

in de praktijk gaan brengen.  

Ongeveer een jaar geleden heb ik besloten om mij aan te melden voor een onderzoek van drie 

maanden in Mumbai. Na een half jaar stage gelopen te hebben bij de provincie Zuid-Holland, volgend 

op de bacheloropleiding, leek dit de juiste invulling voor de masterthesis. In oktober 2008 begon de 

voorbereiding op het onderzoek met de verdeling van de onderwerpen onder tien studenten. 

Gelukkig wilde niemand anders zich druk maken om de weginfrastructuur, dus werd dit vanaf dat 

moment mijn stokpaardje. Vele bijeenkomsten later en een visum en verschillende vaccinatieprikken 

rijker, was het dan toch ineens 26 januari 2009 en zat ik met negen medestudenten in een vliegtuig 

op weg naar Mumbai. 

In Mumbai kwam ik er al snel achter dat ik genoeg tijd aan mijn onderzoek zou besteden. Iedere keer 

dat we weer in de file stonden kreeg ik weer een nieuwe portie informatie mee om te gebruiken voor 

mijn thesis. Vooral de vele trips naar het kantoor van de MSRDC, tijdens de spits over de Western 

Express Highway, hebben ertoe bijgedragen dat ik een heleboel ervaring heb opgedaan met de 

weginfrastructuur in Mumbai.  

Naast het verzamelen van data in Mumbai zijn er geweldig veel indrukken opgedaan van een totaal 

andere cultuur in een totaal ander klimaat. Naast de vele hoogtepunten die we beleefd hebben in 

Mumbai, is er namelijk ook nog een week cultuur gesnoven in Delhi, Jaipur, Agra en Varanasi en werd 

de reis afgesloten met een bezoek aan Havelock op de Andaman-eilanden. Het was zo’n geweldige 

ervaring dat ik nog geprobeerd heb hier wat langer te blijven door mijn paspoort te laten 

overnachten in zee, maar helaas werd deze teruggevonden door een oplettende badgast. 

Natuurlijk ben ik iedereen zeer erkentelijk die bijgedragen heeft aan mijn onderzoek in Mumbai. Op 

de eerste plaats wil ik dhr. Bart Wissink bedanken voor zijn intensieve begeleiding gedurende het 

onderzoek en eveneens voor de goede gesprekken buiten werktijd die veelal eindigden in de Guru. 

Daarnaast wil ik mijn medestudenten Hielke, Timo, Rens, Willem, Daniël, Nienke, Rianne, Caroline en 

Stéphanie bedanken voor hun gezelschap in de chaos die Mumbai heet. Ik zal nog vaak terugdenken 

aan de avonden dat we bij de Blue Waters aan de waterpijp zaten. Speciale dank gaat uit naar Rens, 

die altijd positief bleef nadat hij weer eens voor niks met mij naar een interview was geweest, en 

naar Daniël, die me altijd gezelschap heeft gehouden tijdens het transcripten en het uitwerken van 

de data eenmaal terug in Nederland.  

Nu wil ik niet iedereen één voor één gaan bedanken die zijn input heeft gegeven voor deze thesis, 

maar een paar mensen hebben mij wel op een dusdanige manier geholpen dat ik ze hier wil noemen. 

Allereerst Mrs. Balakrishnan, die ondanks moeilijke privéomstandigheden de tijd heeft willen nemen 

om de resultaten van het onderzoek met mij en Rens door te nemen en ons aan het begin van het 

onderzoek geholpen heeft aan veel connecties, Top! Daarnaast wil ik dhr. Dave bedanken voor zijn 

geweldige verhaal over de SantaCruz-Chembur LinkRoad. Tijdens het transcripten heb ik hier nog een 

keer van mogen genieten en geregeld onder de tafel gelegen van het lachen. Tenslotte wil ik dhr. 

Kunde van de MMRDA bedanken die voor ons de transportstudies heeft laten kopiëren. Erg 

behulpzaam en vriendelijk. 

V 
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Het onderzoek had niet zo’n vliegende start kunnen hebben zonder de samenwerking met de 

mensen van het Kamla Raheja Vidjanidhi Institute of Architecture and Environmental Studies. Ze 

hebben ons niet alleen geholpen aan contacten en informatie, maar stonden ook in de nachtelijke 

uurtjes voor ons klaar om ons te helpen met de huisvesting. Dhr. Paul, docenten en studenten, 

bedankt. 

Financiële steun voor dit onderzoek werd geleverd door de EFL-stichting, het K.F. Heijn-fonds en de 

Universiteit Utrecht, ik ben hen hier zeer dankbaar voor. 

Tot slot wil ik mijn familie bedanken voor hun support om dit onderzoek te gaan doen in Mumbai. 

Hoewel dit bij m’n zusjes waarschijnlijk uit puur eigenbelang was (lekker rustig zonder zo’n oudere 

broer thuis), hebben ze me altijd aangemoedigd om deze trip te maken. 

 

Paul van der Meer 

Zevenhuizen, 16 november 2009 
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Summary. 

ities splinter. Influenced by globalization and privatization, there’s a worldwide fragmentation 

noticeable in cities. This causes connection within these cities to disappear.  Groups are 

separated in haves and have not’s, by developments in cities which cause well-considered 

(dis-) connections. This leads towards a social segregation, which is considered a negative effect, as it 

comes with a form of inequality. This is the assumption of recent theories about places by scientists, 

such as: Castells; 1996, Graham & Marvin; 2001, Crawford; 1999 and Arefi; 1999. Though, all these 

cities are bedded into a local and regional forcefield, with all kinds of determining factors, which have 

their own influence on the dynamics of an urban system. Specific developments should thus 

perceived as location dependent and not as a global phenomenon. This thesis shall try to contribute 

to these theories by researching the effect of globalization and privatization on cities in their local 

context. This will happen by researching the road infrastructure in the city of Mumbai, India. 

Splintering urbanism and the narrative of loss are considered the central theme during this research. 

Today’s literature on place, space and cities, is characterized by a narrative of loss. Especially the loss 

of connectivity between places as well as the loss of their meaning. Globalization and privatisation 

cause an effect in cities where the urban elite break away from the urban poor. The rich retreat in 

their exclusive public places like shopping malls, semi-public jogging parks, sports clubs and areas 

within gated communities. This way different social groups are being separated and thus causes 

negative effects on social interactions within a city. Chances for people of different classes to meet in 

public places decrease. The lack of interaction is seen as a threat for modern society, as it’s the 

interaction between all social groups which has caused the European society to flourish (Wissink, 

2007, p. 3).  

This narrative of loss is strengthened by theories about splintering urbanism. Splintering urbanism is 

caused, according to Graham & Marvin (2001), by privatization of infrastructures. By privatizing 

infrastructure connections would only be laid down between places which are being used by the 

elite. This causes the effect that the lower class is being discriminated when it comes down to job 

opportunities. Roads are being build to improve connectivity of the upper class between the airport, 

the city centre and their living places. Places being used exclusively by these groups. Because of 

privatization, projects will be focused on profit which is better by connecting the upper class. Also 

the elite are most of the time more influential on politics, causing political decisions to benefit them 

instead of the lower class. 

Mumbai, a city in the west of India with almost 14 million inhabitants, is among the largest cities in 

the world. It’s one of the fastest growing urban areas and predictions are this growth is only going to 

increase. Such a rapid expansion and increased density comes with a lot of problems. Being affected 

by globalization and privatization has its effect on the urban form of Mumbai as well. To see if these 

processes can explain the urban form of the city, a research towards road infrastructure in Mumbai 

has been conducted in a three month period. As the city as a whole would be too much to examine in 

such a period, the focus has been on roads.  This research aims to explain the urban form of Mumbai 

by means of road infrastructure. Before giving an explanation of the urban form a description of the 

city should be given beforehand. This thesis tries to answer if roads cause new connections in the city 

or do they make them disappear? Hence, the central question of this thesis is: 

C
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How does the urban form of roadinfrastructure in Mumbai relate to the main points of the narrative 

of loss and Splintering Urbanism?  

By means of semi-structured interviews, literature studies, observation as well as informal talks, the 

research has been conducted to answer the above question. The answer will be given in three parts: 

first the description of the city, second the explanation of the urban form of the city and at the end 

the outcomes will be linked with splintering urbanism and the narrative of loss. 

Description of the urban form of Mumbai: Mumbai is formed of seven islands. Under British rule 

these were connected by so-called ‘causeways’ and land in between was reclaimed from the sea. 

This resulted in a Y-shaped city with a centre in the south. The roads on the Islandcity were laid down 

by the British. Well-planned wide roads, at that time, focused on motorized traffic, which resulted in 

a road pattern which can still be found in the south of Mumbai today. At that time, the British used 

to live in the Fort-area, surrounded by walls and the local people lived in the native town, outside the 

city-gates. This shows that the people of Mumbai have a long history with splintering urbanism. After 

independence in 1947, the suburban area of Mumbai started to grow. Developments took place 

along the railway tracks, with roads incrementally connecting them to the Islandcity. Hence growth 

of the road network happened organically. Because there was no money to invest in large 

infrastructure projects and roads were mainly used by non-motorized traffic, the suburbs turned out 

to be unplanned. It was as late as the 1960’s that the Eastern and Western Express Highway were 

build, with large living places on both sides of them. Pressure on space has always been a problem in 

Mumbai. Where most western cities are able to designate up to 30% of their space towards road 

infrastructure, Mumbai only has 9%. With houses being build with their doorsteps next to the 

pavement, there’s no possibility to widen these roads. 

Explanation of the urban form of Mumbai: To explain the urban form of Mumbai, two case-studies 

have been conducted. One of them is an east-west corridor, the SantaCruz-Chembur LinkRoad, and 

the other one is a proposed Freelink, of which the Bandra-Worli Sea Link has already been build. The 

SantaCruz-Chembur Link Road shows us that WorldBank funding and liberalization makes it possible 

to conduct such type of projects. There’s finally a possibility to implement new projects to improve 

the road network and attention for roads in Mumbai. The case also shows that rights of the project 

affected people are very well defended when the WorldBank oversees the project. Actors can 

become spokespersons and mobilize others to fight for their cause. This happened with multiple 

shop owners along the road, who put up a big network to prevent their shops from being 

demolished. Also local politicians seem to play an important role when it comes down to the routing. 

By conducting multiple functions next to their political job changes are made in the initial concept to 

benefit their jobs on the side financially. At the SCLR it isn’t just the human actors who play an 

important role during the entire process. Non-human actors, such as trees and religious structures 

are just as important. They have their own networks of actors and institutions build around them and 

cause long-term procedures to start building this road. This case shows that all the rights of different 

(f)actors are well defended and implementation of plans doesn’t happen overnight. 

The first part of the Western Freelink has all the characteristics of an exclusive road, as assumed by 

the theories of splintering urbanism. It’s an exclusive bypass of 5.6 kilometers which will only benefit 

the elite in the city, by bringing them from one end to the other in only six minutes, which would 

otherwise cost 45 minutes. By raising a good amount of toll for the common-man the road will solely 



 13 

be used by the upper-class. Besides, pedestrians, two-wheelers, non-motorized traffic and rickshaws 

are not allowed to use the bridge. At first, the construction of this piece of road infrastructure seems 

perfectly in line with splintering urbanism. This seems a little short-sighted though. Over 75.000 

people are expected to make use of the Freelink daily. This has an effect on other places in the city, 

causing them to decongest. Other areas will thus benefit from this development as well and gain 

improved connectivity as an indirect effect of this structure. “Infrastructure is packaged as the 

harbinger of the modern global city. But such desires are not only the privilege of the post-colonial 

city. Evident in the celebrations of modern roads prevalent among non-users, the lower middle classes 

and the poor also celebrate new projects” (Anand, 2006, p.7). Projects which directly benefit the elite 

might benefit other classes as well, by decongesting their areas of use, thus creating more job 

opportunities. 

Both cases show that the local forcefield has its effect on globalization as well as privatization in the 

local outcome, in this case urban form. This local forcefield, the dynamics of the city, will be different 

everywhere around the world. Nowhere in the world is being fought by the same networks and even 

in the same place the components of these networks change over time. The narrative of loss 

assumes a uniform global development because of globalization and privatization. This assumption is 

hereby rejected. So looking at the urban form of Mumbai, it can be partly explained by global 

developments such as globalization and privatization, but should be added with local dynamics. 

Outcomes of the research linked with the narrative of loss and splintering urbanism: Looking at 

developments in Mumbai one might conclude there’s a great connection with the theories of 

splintering urbanism and the narrative of loss. Nikhil Anand says about this: The open spaces 

produced by bulldozing the streets and living places of the poor are the grounds for pioneering new 

construction projects – roads, highways, shopping malls and high rises, to house, feed, entertain and 

connect the rich, These are good business, especially in Mumbai. And though these imaginations of 

modernity might be shared urban subjectivities of a cross section of urban residents, including the 

poor, it won’t be long before their very real experiences of disconnection and expulsion will result in 

reactions that the city’s well-to-do will have to work even harder to hide or ignore (Anand, 2006, p.7). 

The urban poor are suggested to agree with most developments towards modernity, but are 

expected to react in a negative way when they feel they’re getting disconnected. This feeling is 

underlined by road infrastructure aimed for the upper class. About developments like flyovers and 

Freelinks Anand concludes the following: In a city where space is a figment of the imagination, road 

development has taken to the skies and seas. Roads have to be built. Connections have to be made. 

And when roads connect people in the sky, the people on the streets buried below- "the underclass"- 

have a whole new series of networks they can loop up to and not reach (Anand, 2006, p.5). This 

shows a great connectivity with both theories. 

But still. Roads connect people. In a congested city as Mumbai people are restrained in their 

movement. Where Graham & Marvin state that liberalization only benefits the upper class, thus 

creating a splintering urbanism, all road infrastructure improvements in Mumbai are welcomed. 

Whoever uses these roads will in the end help to decongest other areas in the city. In that way all 

groups seem to profit of these improvements. Roads in that way help to create connections, instead 

of being the ones who create the splintering of urban form, like the narrative of loss presupposes.  
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The research has shown that one can’t talk about a splintering Mumbai, as Mumbai has a long 

history of people being excluded. Cities were in no way homogenous, so talking about a resplintering 

would be more relevant. A second assumption of the narrative of loss that urban form can be 

explained as a uniform global process is also rejected by this thesis. The local forcefield has a great 

influence on the way the urban form comes about as an effect of globalization and privatization. The 

explanation of the urban form of Mumbai shows that a thorough analysis of all (f)actors involved 

with local processes should be made, before one might say something about the (future 

development of the) urban form of a city. 

This thesis has in no way tried to undermine the theories of splintering urbanism and the narrative of 

loss, but hopes that its conclusions might contribute to improve them a little further. Both theories 

seem a little too ambitious to say something about uniform global developments. This thesis has 

shown that both the theory of the narrative of loss as well as the theory about splintering urbanism 

still lack the ability to predict urban form and local spatial development.  
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Hoofdstuk 1:  De versplintering van de stad. 

 

 

1.1 Inleiding. 

teden versplinteren. Onder invloed van globalisering en privatisering treed er een mondiale 

fragmentatie op in de steden. Hierbij verdwijnen connecties in de stad. Groepen worden 

gescheiden in haves en have not’s, door ontwikkelingen in de stad die weloverwogen (dis-) 

connecties opleveren. Zo treed er sociale segregatie op en deze wordt over het algemeen als negatief 

ervaren, aangezien dit een bepaalde vorm van ongelijkheid met zich mee zou brengen. Dit wordt 

verondersteld door recente wetenschappelijke theorieën over de stad van Castells, Graham en 

Marvin. Al deze steden zijn echter ingebed in een lokaal en regionaal krachtenveld, met allerlei 

bepalende factoren, dat zijn invloed heeft op de dynamiek van het stedelijk systeem. Specifieke 

ontwikkelingen zijn dus locatieafhankelijk en moeten als dusdanig beschouwd worden in plaats van 

als mondiaal fenomeen. Deze thesis zal daarom bijdragen aan nieuwe theorievorming, waarbij het 

effect van globalisering en privatisering op steden in hun lokale context wordt onderzocht. Dit zal 

gebeuren aan de hand van een onderzoek naar weginfrastructuur in Mumbai.  

 

 

1.2 Versplintering van de stad en de narrative of loss. 

Als thema van deze thesis staat centraal de versplintering van de stad en de narrative of loss. Door 

verschillende wetenschappers wordt geschreven over de narrative of loss (Crawford, Castells, 

Graham en Marvin). Dit verhaal van verlies karakteriseert volgens velen de literatuur over plaatsen 

vandaag de dag. Met name het verlies van juiste connecties tussen plaatsen en het verlies van hun 

betekenis (Arefi, 1999, p. 1). Door globalisering en privatisering treed er een proces op in steden 

waar de rijken zich afscheiden van de armen. De welgestelden trekken zich terug in exclusieve 

openbare ruimten, zoals winkelcentra en sportclubs en leven in afgesloten gemeenschappen. Op die 

manier raken verschillende sociale groepen van elkaar gescheiden en levert dit een negatieve 

bijdrage aan de sociale processen in de stad. De kans dat verschillende sociale groepen elkaar in de 

openbaarheid nog ontmoeten neemt af. Het gebrekkige contact wordt als een bedreiging voor de 

huidige maatschappij gezien, aangezien het juist deze interactie was die ervoor heeft gezorgd dat de 

moderne maatschappij in Europa prevaleerde (Wissink, 2007, p.3). Margaret Crawford zegt hierover: 

“The existence and popularity of commercial public places is used to frame a pervasive narrative of 

loss that contrasts the current debasement of public space with golden ages and golden sites” 

(Crawford, 2002, p.23). 

Deze narrative of loss wordt daarnaast versterkt door de versplintering van de stad. Deze treedt op 

volgens Graham & Marvin door de privatisering van de infrastructuur. Door de privatisering van 

infrastructuur, zouden er uitsluitend connecties plaatsvinden in steden die de plekken waar de 

welgestelden gebruik van maken met elkaar verbinden. Dit heeft als gevolg dat de sociale 

onderklasse achtergesteld wordt bij bijvoorbeeld hun zoektocht naar een baan. Hierdoor zou het gat 

S
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in welvaart tussen arm en rijk in de stad alleen maar toenemen. Wegen worden in de stad aangelegd 

om snelle verbindingen te creëren voor de upper class tussen het vliegveld, het stadscentrum en de 

woongebieden van de elite. Ruimtes waar deze groepen uitsluitend gebruik van maken. Omdat door 

privatisering de projecten zoveel mogelijk op winst gericht zijn, zullen ze connecties aanleggen voor 

deze upper class. Daarnaast is de invloed van deze bevolkingsgroep op de politiek vaak groter dan die 

van de minder rijke medemens, waardoor beslissingen vaak in hun voordeel uitvallen. 

De verschijnselen van de narrative of loss zijn in Nederland vrijwel nog niet zichtbaar. Door onze 

institutionele inbedding zal dat ook niet snel gebeuren. Aangezien er bij het bouwen van woningen 

een centrale rol toebedeeld is aan de staat, zal men in Nederland niet snel gated communities 

bouwen. Het gevaar ligt in Nederland dan ook niet zo zeer in de huisvesting van verschillende 

groepen, alswel in de open ruimte. Wanneer segmentatie namelijk te ver door gaat, zal de publieke 

ruimte niet meer gebruikt kunnen worden door alle sociale groepen. Dit levert een gevaar op voor 

vitaliteit en tolerantie in de stad (Wissink, 2003, p. 6). 

Bij het verhaal van de narrative of loss kunnen enkele vraagtekens worden gezet. De vraag is namelijk 

of men wel kan spreken van een optredende versplintering van steden. Dit zou namelijk insinueren 

dat dit gebeurd in een volledig heterogeen stedelijk systeem. Deze aanname kan worden verworpen, 

aangezien er in steden altijd een bepaalde vorm van segregatie is opgetreden. Door allerlei 

omstandigheden woonden bepaalde groepen mensen vroeger ook al bij elkaar in dezelfde buurt. Zo 

leefden in koloniale steden bijvoorbeeld de blanken gescheiden van de oorspronkelijke bevolking en 

is een stad als Belfast ruimtelijk verdeeld door religie. Dit fenomeen kwam vroeger ook in 

Nederlandse buurten voor. In plaats van te spreken over een versplintering van de stad, is het begrip 

‘hersplintering’ beter op zijn plaats. Daarnaast is het ook niet zo dat in het oorspronkelijke stedelijk 

systeem iedereen betrokken werd. Processen van uitsluiting hebben altijd plaatsgevonden. Zo is 

stemrecht of een politieke carrière voor vrouwen nog steeds niet in elk land gerechtigd. Daarnaast 

geeft Wissink eveneens aan dat bijvoorbeeld tolerantie niet gelinkt hoeft te worden aan 

ontmoetingen in nabijheid. De narrative of loss gaat hier wel vanuit, maar het verband tussen beide 

kan niet worden aangetoond. Ook gaat de narrative of loss uit van een uniform proces dat overal ter 

wereld hetzelfde traject volgt. Hiermee gaat men voorbij aan lokale uitkomsten van globalisering. De 

context en het lokale krachtenveld zijn wel degelijk van invloed op de processen in de ruimte, 

waardoor er geen sprake kan zijn van een globale ruimtelijke ontwikkeling. Het laatste punt van 

kritiek is dat de narrative of loss niet kijkt naar de lokale waardering en politieke houding ten 

opzichte van versplintering (Wissink, 2003, p. 8). Met deze kritiek in het achterhoofd zal gekeken 

worden naar de versplintering van de stad Mumbai. 

Of steden versplinteren en wat de ruimtelijke gevolgen hiervan zijn zal onderzocht worden in de stad 

Mumbai. Door op locatie te gaan kijken, kan er inzicht komen in locatiespecifieke ontwikkelingen als 

gevolg van globalisering en privatisering. 
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1.3 Het onderzoek. 

 

1.3.1 De invalshoek van het onderzoek. 

De narrative of loss en het versplinteren van de stad hebben dus de volgende uitgangspunten: 

• Er is een strijd om ruimte gaande. 

• Aanleg van weginfrastructuur zorgt structureel voor voordelen voor de elite en drukt 

tegelijkertijd de armere bevolkingsgroepen weg. 

• Dit is een nieuwe ontwikkeling onder invloed van globalisering en liberalisering van de 

verschillende markten. 

• Het creëren van bypasses is slecht voor steden. Stimulans voor sociale ongelijkheid, 

waardoor armere bevolkingsgroepen worden afgesloten van netwerken. 

• Het terugtrekken van de elite in semipublieke ruimte, die niet toegankelijk is voor alle 

bevolkingsgroepen. 

• Er ontstaat een gefragmenteerde stad, welke door veel schrijvers als negatief wordt 

ervaren. 

Het onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van een analyse en een verklaring van de ruimtelijke 

vorm van de stad. Aangezien de stad als geheel te groot is om te onderzoeken zal er een keuze 

worden gemaakt om een bepaald deel van de stad te bestuderen, namelijk de weginfrastructuur. 

Door een historische analyse te maken kan gekeken worden naar de ruimtelijke kenmerken van 

Mumbai. Wanneer er een verklaring gezocht wordt zal een locatiespecifiek krachtenveld duidelijk 

worden wat de effecten van globalisering en privatisering in een lokale setting aangeeft. Het 

onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van de actor-netwerk theorie van Latour, Callon en 

Law. In het lokale krachtenveld staan verschillende netwerken tegenover elkaar. Deze netwerken 

bestaan uit drie verschillende factoren; actoren, instituties en dingen. Door op zoek te gaan naar 

deze netwerken kan er gekeken worden naar de bepalende elementen voor de ruimtelijke vorm van 

de stad en de effecten van ontwikkelingen op versplintering. Deze netwerken, associaties genoemd 

in de actor-netwerk theorie, komen met name aan het licht wanneer er verschillende tegenover 

elkaar komen te staan in een controverse. Voorstanders en tegenstanders van een ruimtelijke 

ontwikkeling komen naar voren in de vorm van actoren, instituties en dingen. Heel de stad zit vol 

met deze actor-netwerken, die continu in beweging zijn en van samenstelling veranderen. De actor-

netwerk theorie kijkt dan ook naar deze beweging en ziet zo hoe ruimte gevormd wordt en bied een 

kader waarbinnen de veronderstellingen van de narrative of loss en splintering urbanism onderzocht 

kunnen worden. 

 

1.3.2 De doelstelling van het onderzoek. 

Het doel van het onderzoek is om aan de hand van analytisch, kwalitatief onderzoek inzicht te 

verkrijgen over de invloed van globalisering en privatisering op de ruimtelijke vorm van steden. Na de 

lokale dynamiek te hebben geanalyseerd, kan er pas worden geïntervenieerd. Men moet begrijpen 

wat er goed of slecht is aan de concepten van versplintering en de narrative of loss en hoe deze 
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gebruikt moeten worden in specifieke urbane systemen. Dit moet op locatie onderzocht worden om 

hier inhoud aan te geven.  

Deze thesis wordt geschreven in een groter kader, namelijk; het Respace Project, van Dr. Bart 

Wissink. Om te zien of de theorieën van de narrative of loss en splintering urbanism eveneens opgaat 

voor Aziatische steden is er eerder onderzoek verricht in vier andere grote Aziatische steden, te 

weten; Hong Kong, Guangzhou, Bangkok en Tokyo. Mumbai sluit hierbij aan als vijfde en laatste stad 

in het project. Om een goed beeld te krijgen van de processen in de ruimtelijke ontwikkeling van 

Mumbai zal gefocust moeten worden op een onderdeel van de stad, aangezien de stad als geheel 

teveel van het goede is om in drie maanden tijd te onderzoeken. In deze thesis zal de aandacht dan 

ook specifiek uitgaan naar de weginfrastructuur in Mumbai. 

Deze thesis heeft als doel om een omschrijving en een verklaring te geven van de ruimtelijke vorm 

van de stad Mumbai in relatie tot globalisering en privatisering. Gerelateerd aan de versplintering 

van steden en de narrative of loss. Deze thesis heeft niet tot doel om suggesties aan te dragen voor 

interventies in de weginfrastructuur in Mumbai, alsook een waardeoordeel te vellen over de 

weginfrastructuurprojecten. Wel wordt gekeken naar de lokale dynamiek die inzicht oplevert in de 

manier waarop geïntervenieerd zou kunnen worden. Er dient namelijk alvorens te interveniëren 

grondig geanalyseerd te worden. 

 

1.3.3 De verantwoording van het onderzoek.  

Dit onderzoek draagt dus bij aan de algehele theorievorming over de effecten van globalisering en 

privatisering op sociale processen in de ruimte. Deze thesis zal inspelen op de zwakke punten van de 

narrative of loss door op lokale schaal te kijken naar deze effecten. De conclusies moeten bijdragen 

aan de theorieën omtrent de versplintering van de stad, zodat deze gevoed wordt met meerdere 

resultaten die gezamenlijk deze theorieën naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit is de 

wetenschappelijke verantwoording van deze thesis. Maatschappelijk is deze thesis verantwoord 

aangezien ze zal helpen om inzicht te verkrijgen in de lokale dynamiek van Mumbai. Alvorens men wil 

interveniëren in deze stad, zal deze thesis een uitgangspunt bieden om het lokale krachtenveld te 

doorgronden. Met India als rijzende economische trekpleister, kan dit een waardevol document 

worden voor degene die overwegen de stap naar India te maken. 

 

 

1.4 Probleemstelling. 

'Weg met connecties' is niet voor niks de titel van deze thesis. Het onderzoek zal zich dus richten op 

de weginfrastructuur in Mumbai en de uitkomsten hiervan moeten aantonen of dit al dan niet 

bijdraagt aan de versplintering van de stad. De vraag is dus of de versplintering van de stad optreed 

in Mumbai? Vandaar dat de centrale vraag in deze thesis dan ook zal zijn: 

Hoe verhoudt de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai zich tot de uitgangspunten van 

de narrative of loss en splintering urbanism?  
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er eerst antwoord komen op een aantal andere 

vragen. In een eerste theoretisch deel zal allereerst bekeken moeten worden wat weginfrastructuur 

precies inhoudt en welke theorieën er momenteel zijn over het effect van weginfrastructuur op de 

ruimtelijke vorm van steden. Een koppeling van de bestaande theorieën over weginfrastructuur met 

de versplintering van steden is daarom gewenst. De eerste deelvraag is dan ook; 

1. Wat houden de bestaande theorieën over de invloed van weginfrastructuur op de ruimtelijke 

vorm van de stad in? 

 

Na het beantwoorden van deze deelvraag zal er gekeken moeten worden naar theorieën omtrent de 

ruimtelijke vorm van de stad. Wat houden de begrippen ruimte en ruimtelijke vorm precies in? Op 

welke manieren kan naar ruimte gekeken worden? Hoe kunnen factoren de ruimtelijke vorm van een 

stad bepalen? Dit komt in het tweede theoretische deel naar voren onder de volgende deelvraag; 

 

2. Middels welke theorieën valt de ruimtelijke vorm van een stad te verklaren? 

 

Het theoretische deel wordt hiermee afgesloten en overgestapt op de empirie. Er dient een 

onderzoekskader opgezet te worden dat het mogelijk maakt om de weginfrastructuur in Mumbai te 

onderzoeken. Aan de hand van een omschrijving en een verklaring van de weginfrastructuur in 

Mumbai zal namelijk iets gezegd worden over versplintering van de stad. De volgende deelvraag zal 

dan ook zijn; 

 

3. Hoe kan de versplintering van de stad, middels de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in 

Mumbai, worden onderzocht? 

 

Om een eerste inzicht te krijgen versplintering van de stad zal er een omschrijving plaatsvinden van 

de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur in de stad. De tweede en derde deelvraag hebben er 

namelijk voor gezorgd dat deze te onderzoeken is en zal dan ook beantwoord moeten worden door 

de volgende deelvraag; 

 
4. Hoe is de ruimtelijke vorm van Mumbai en meer specifiek de ruimtelijke vorm van 

weginfrastructuur in Mumbai? 

Tenslotte zal er een analyse gegeven worden van de ruimtelijke vorm van Mumbai. Hoe komt deze 

tot stand? Welke factoren spelen hierbij een rol? Treed er versplintering op door 

weginfrastructuurprojecten in Mumbai? Hiervoor dient ingezoomd te worden op verschillende 

projecten en de directe en indirecte effecten die zij hebben op hun omgeving. Aan de hand van twee 

casestudies wordt dan ook de volgende deelvraag onderzocht; 

 

5. Hoe dragen de projecten SantaCruz-Chembur LinkRoad en de Western Freelink bij aan de 

theorievorming omtrent splintering urbanism? 

 

Met het beantwoorden van deze deelvragen kan de hoofdvraag van deze thesis worden beantwoord 

en kan er iets gezegd worden over de theorievorming omtrent versplintering van steden. Dit zal 

gebeuren in een concluderend hoofdstuk. 
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1.5 Operationalisering. 

Allereerst zal er voor deze thesis een theoretisch kader gevormd worden door bestaande theorieën 

te lezen over het versplinteren van steden en ruimtelijke vorm van een stad en met name de invloed 

van weginfrastructuur hierop. Tevens wordt er een onderzoekskader opgesteld waarmee de 

ruimtelijke vorm van Mumbai kan worden onderzocht. Dit geschied voor het verzamelen van de data 

in Mumbai. Het onderzoek in Mumbai zal worden gedaan aan de hand van kwalitatief onderzoek. 

Aan de hand van diverse interviews, literatuurstudies en observatieonderzoek zal een beeld gevormd 

worden van de weginfrastructuur in Mumbai. Dit zal worden geanalyseerd met behulp van 

systeemtheorieën om een quick-scan te maken van de absoluut ruimtelijke vorm van de stad en de 

actor-netwerk theorie om een verdiepingsslag te maken hoe de ruimtelijke vorm daadwerkelijk tot 

stand komt. Dit gebeurt door controversen op te sporen bij weginfrastructuurprojecten die de 

verschillende associaties blootleggen. Ook wordt de impact op de verschillende sociale groepen 

geanalyseerd en bekeken in welke vorm dit bijdraagt aan versplintering van de stad. Aangezien 

indirecte effecten vaak moeilijk meetbaar zijn, zal de thesis zich voornamelijk richten op 

waarnemingen van lokale experts in Mumbai. 

 

 

1.6 Inhoud. 

Deze thesis is begonnen met een achtergrond van het onderzoek. Versplintering van de stad en de 

narrative of loss staan hierbij centraal. De hoofdvraag is gesteld aan de hand van deze theorieën en 

geplaatst in het onderzoekskader van het Respace project. Hoofdstuk 2 zal het eerste deel van het 

theoretische deel vormen. Hierin zal worden uitgelegd wat de bestaande theorieën omtrent de 

weginfrastructuur inhouden en wat de gevolgen hiervan zijn op de ruimtelijke vorm van de stad. Wat 

houdt het begrip ruimte precies in? Wat bepaalt de ruimtelijke vorm van de stad? Deze vragen 

komen aan bod in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 zal een nadere toelichting geven op de begrippen ruimte 

en ruimtelijke vorm en zal een kader bieden waarbinnen deze onderzocht kunnen worden. In 

hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksopzet opgesteld en zullen de onderzoekstechnieken aan bod 

komen in de operationalisatie. Hoofdstuk 5 zal hierna een omschrijving geven van de ruimtelijke 

vorm van de weginfrastructuur in Mumbai. In hoofdstuk 6 zal een analyse van 

weginfrastructuurprojecten in Mumbai worden gegeven in de hoop een verklaring te kunnen bieden 

voor de ruimtelijke vorm van Mumbai. Dit zal gedaan worden aan de hand van twee casestudies. In 

hoofdstuk 7 zal aan de hand van de beantwoording van de deelvragen in de hoofdstukken 2 t/m 6 

een conclusie op de centrale vraag: Leidt de aanleg van weginfrastructuur in Mumbai tot een 

versplintering van de stad? gegeven worden. 
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Wegen gebruikt door gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer 
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Rustig de dag beginnen met een krantje 
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Hoofdstuk 2: Weginfrastructuur in de stad. 

 

 

2.1 Inleiding. 

n dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de bestaande theorieën over 

weginfrastructuur en de invloed hiervan op de ruimtelijke vorm van de stad, middels de volgende 

deelvraag: 

Wat houden de bestaande theorieën over de invloed van weginfrastructuur op de ruimtelijke vorm 

van de stad in? 

Allereerst zal er een omschrijving van de geschiedenis moeten komen van de rol die 

weginfrastructuur heeft gespeeld bij de ruimtelijke ontwikkeling van steden. Nu kan 

weginfrastructuur in veel verschillende categorieën worden onderverdeeld. Zo kent men in 

Nederland de rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen etc. Het is dus nodig voor het onderzoek 

om een benaming te geven aan de verschillende soorten weginfrastructuur. Hierna worden de 

verschillende theorieën over de invloed van weginfrastructuur op de stad belicht. De meest bekende 

zijn die van Cervero en Graham & Marvin. Daarnaast zijn er nog enkele theorieën, van Snellen en 

Rodrigue, die eveneens naar de aanleg van weginfrastructuur en de ruimtelijke gevolgen hiervan 

kijken, maar deze gaan minder in op de sociale gevolgen die deze hebben. In de conclusie zal de 

deelvraag beantwoord worden en de gevolgen voor versplintering van steden bekeken worden. 

 

 

2.2 Geschiedenis van de weginfrastructuur en de invloed hiervan op de stad. 

De Romeinen waren de eersten die een groots wegennet aanlegden, dat alle eerdere pogingen deed 

verbleken. Zij legden bruggen, wegen en tunnels aan door heel Europa, Noord-Afrika en West-Azië 

die de reistijden drastisch deed inkorten. Tot de komst van de trein werden deze reistijden 

nauwelijks verbeterd. De belangrijkste redenen, voor de Romeinen om deze weginfrastructuur aan te 

leggen, waren de militaire en economische voordelen die men hiermee kon behalen. Ze konden hun 

troepen veel sneller bevoorraden en de handelaren konden sneller grotere afstanden afleggen met 

voertuigen op wielen. De focus lag hierbij om verschillende steden met elkaar te verbinden. Dit heeft 

mede geleid tot het succes van het Romeinse Rijk. Met de ondergang van het Romeinse Rijk (zo’n 

500 na Christus), is ook hun technologie om de wegen aan te leggen verdwenen. Het heeft nog zo’n 

1000 jaar geduurd voor men weer in staat was om op dezelfde manier wegen aan te leggen in het 

landschap (Lay, p.52).  

 

Naarmate de steden groter van omvang werden, werd ook de weginfrastructuur in de stad van 

groter belang. Zelfs in de 19e eeuw was het echter nog dat men te voet de meeste afstanden aflegde. 

De steden waren op dat moment vaak niet groter dan 5 km. in diameter en de dichtheden waren 

relatief hoog. Ook waren de functies in de stad verdeeld, waardoor het niet nodig was om andere 

I 
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manieren van transport te gebruiken. Pas met de komst van de trein en het spoor werd de vorm van 

de stad echt veranderd. Er ontstonden kleine gemeenschappen buiten de stad bij de stations. Paard 

en wagen werden vervolgens geïntroduceerd als eerste vorm van massa vervoer. 

 

De uitvinding van de elektrische tractie motor zorgde voor een ware revolutie aan het eind van de 

19e eeuw, begin 20e eeuw. Er werden tramrails aangelegd en trams namen de functie van paard en 

wagen als primair massavervoermiddel over. Omdat trams drie keer zo snel waren als paard en 

wagen kon men absoluut ruimtelijk verder uit het centrum van de stad gaan wonen, terwijl men er 

relatief dichterbij was dan voorheen. De stadsranden werden dus ontwikkeld en de gebieden rond de 

tramstations werden commerciële zones. Het stadscentrum bleef dichtbevolkt en voorzien van 

verschillende functies, terwijl de stadsranden steeds dunner bevolkt raakten, aangezien de stad zich 

uitstrekte over een groter oppervlak. Het ruimtegebruik liet hier al haar eerste vormen van 

segregatie zien, aangezien de middenklasse zich naar de dunner bevolkte suburbane gebieden begaf, 

terwijl de arbeidersklasse zich nog concentreerde in het centrum. 

 

Het autobezit was vanaf 1890 weggelegd voor de rijkere mensen. Pas vanaf 1920, toen Henry Ford 

nieuwe productietechnieken introduceerde, werd de auto een stuk goedkoper en betaalbaar voor 

een grotere groep mensen. Dit had drastische gevolgen voor het autobezit en daarmee eveneens op 

de weginfrastructuur. Weginfrastructuur in de stad werd belangrijker eveneens als snelle wegen die 

suburbane gebieden verbonden met de stadscentra. Het betekende tevens de ondergang voor veel 

tramlijnen, die eerst voor velen de enige manier van snel transport betekende. Deze werden niet 

meer gesubsidieerd door bouwbedrijven in suburbane gebieden, aangezien het aanleggen van een 

tramlijn niet meer nodig was dankzij het autobezit van hun potentiële kopers. De meeste tramlijnen 

werden hierop gesubsidieerd door de staat en publiek bezit. Ontwikkelaars werden door de komst 

van de auto getrokken door de groene gebieden gelegen tussen de spoorlijnen die de stad uit gingen. 

De mensen werden getrokken door deze nieuwe woongebieden waardoor men de ‘vieze’ stad kon 

ontvluchten. Niet lang daarna volgden de commerciële functies naar deze nieuwe suburbane 

gebieden (Rodrigue, 2006, p.186). 

 
Graham en Marvin schrijven in hun boek ‘Splintering Urbanism’ over de aanleg van wegen in 

ontwikkelingslanden. Deze ontwikkelingslanden waren vaak gekolonialiseerd en terwijl zij nog onder 

formele en directe controle stonden werden er verschillende wegen aangelegd. Allereerst waren er 

de wegen vanuit de grote steden naar de productiecentra. Hierover werd het grondproduct vervoerd 

om vervolgens in de stad verwerkt te worden. De wegen naar het binnenland werden alleen maar 

aangelegd met economische beweegredenen. Ten tweede waren er de ontwikkelingen om ervoor te 

zorgen dat de koloniale overheersers en lokale elite hun productie konden bewerkstelligen en hun 

administratie konden bijhouden in de koloniale stad. Er werd uitsluitend voor deze doelgroep veel 

goede infrastructuur aangelegd, terwijl de belangen van de lokale bevolking in de koloniale steden 

niet vervuld werden. Dit zorgde voor een ruimtelijke fragmentatie. Het zorgde eveneens voor een 

superieure uitstraling van de overheersers die in hun woon- en werkgebied alle nieuwe 

technologieën tot hun beschikking hadden.  
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2.3 Hiërarchie in weginfrastructuur. 

De komst van de auto heeft geleid tot verschillende soorten wegen. Andere steden waren binnen 

aanzienlijke tijd te bereiken en het interstedelijke transport nam grote vormen aan, waardoor wegen 

tussen steden een grotere capaciteit nodig hadden waarop een hoge snelheid te bereiken was. Het 

wegennet werd uitgebreid met snelwegen, lokale wegen, provinciale wegen, etc. In Amerika gebruikt 

men volgens A policy on the geometric design of highways and streets de volgende classificatie voor 

de weginfrastructuur: 

• Slagaders  (Arterials) 

• Collectoren  (Collectors) 

• Lokale wegen  (Local roads) 

Slagaders zijn hierbij wegen die een hoge mate van service verlenen, waarop een hoge snelheid 

gehaald kan worden voor een lange ononderbroken tijd. Ook hebben ze een bepaalde mate van 

controle op de hoeveelheid auto’s die erop rijden, vanwege het geringe aantal aansluitingen. 

Collectoren zijn de wegen die de auto’s van de lokale wegen bundelen en op slagaders of andere 

collectoren aansluiten. Ze verlenen een mindere mate van service en de maximum snelheid op deze 

wegen ligt vaak lager, aangezien ze aansluitingen hebben op veel andere wegen.  

Lokale wegen zijn de wegen die niet als collectoren of slagaders kunnen worden ingedeeld. Ze zijn 

vaak het begin- en/of eindpunt van de bestemming en hebben geen doorvoerfunctie, aangezien ze 

vaak doodlopend zijn of weinig aansluiting hebben met andere wegen. De maximum snelheid ligt 

vaak laag, aangezien er veel ander verkeer met een lage snelheid in deze gebieden aanwezig is 

(AASHTO, 1994). Deze indeling in de weginfrastructuur wordt over heel de wereld toegepast en zal 

ook in dit onderzoek zo worden gebruikt. 

 

Wanneer men een reis maakt, maakt men vaak gebruik van al deze soorten wegen, waarin de één 

duidelijk een andere functie heeft dan de andere. Per land kunnen de wegen volgens deze 

classificatie worden ingedeeld. De slagaders vormen de primaire wegen, de collectoren zijn de 

secundaire wegen en de lokale wegen zijn de tertiaire wegen. Voor Nederland valt te concluderen 

dat deze typologie aangeeft dat er weinig slagaders zijn. De rijkswegen hebben namelijk veelal het 

kenmerk dat er veel aansluitingen zijn die ervoor zorgen dat er niet voor een lange ononderbroken 

tijd een maximum snelheid gehaald kan worden op deze ‘slagaders’. Dit komt door het van oudsher 

Nederlandse bottom-up karakter waarin elke gemeente recht claimt op een aansluiting op het 

Rijkswegennet. Levinson erkent echter dat slagaders niet altijd functioneel zijn vanwege hun geringe 

aansluitingen en contact met bestemmingen en achterland, waardoor de slagaders wellicht 

overbodig zijn in Nederland (Levinson, 2008, p. 225). 
 

 

2.4 Theorie van Cervero. 

Vrije marktwerking en trends hebben ertoe geleid dat de auto het primaire vervoermiddel is 

geworden in de samenleving. Deze cultuur heeft er echter voor gezorgd dat er veel globale 

problemen ontstaan zijn. Zo wordt de auto in verband gebracht met luchtvervuiling, verbruik van 

fossiele brandstoffen, klimaatverandering en het exploiteren van derde wereldlanden. Ook wordt de 

auto gezien als veroorzaker van demografische lokale problemen. De auto zou sociale isolatie en 

klasse-seggregatie veroorzaken, alsook de perifere gebieden voor lagere klassen bereikbaar maken. 
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De mensen die te arm, gehandicapt, te jong of te oud zijn, zijn beperkt in hun mobiliteit en 

afgescheiden van verschillende functies die de gemeenschap hen kan bieden. Deze sociale 

ongelijkheid zorgt ervoor dat mensen moeilijker werk kunnen vinden, wat de armen fysiek afsluit van 

de rest van de stad. Aangezien de beschikbaarheid van een auto in veel gevallen ook te maken heeft 

met het ras, treed er een klasse-seggregatie op. In ontwikkelingslanden is het echter vaak zo dat de 

armere bevolking verder uit de stadscentra woont. Dit brengt extra reiskosten met zich mee om de 

banen in het centrum te bereiken. Men besteedt dan ook een aanzienlijk bedrag van het inkomen en 

veel tijd aan het op en neer reizen tussen woning en werkplek (Cervero, 1998, p. 49).  

 

Om openbaar vervoer in grote steden te bevorderen moet er volgens Cervero aan drie dingen 

voldaan worden. Er dient een compacte stad te zijn, met hoge dichtheden, een mix van functies en 

een goed ontwerp. Aan de hand van twaalf verschillende studies bekijkt Cervero welke componenten 

van invloed zijn op het functioneren openbaar vervoersnetwerk van de stad.  

 

De twaalf casestudies die Cervero heeft aangehaald laten zien dat er een haalbaar 

mobiliteitsalternatief bestaat voor de auto voor de vorm van massatransport. In sommige casussen 

werken de urbane vorm en de gemeenschap bevorderlijk voor massaal openbaar vervoer (Adaptive 

transit). Andere cases hebben verspreide marktgerichte ontwikkelingen die goed gelokaliseerd zijn 

bij de transportsystemen (Adaptive cities). Weer andere steden hebben een wisselwerking waarin de 

stad wordt gevormd door ontwikkelingen bij de transportsystemen en de transportsystemen worden 

aangelegd om de ruimtelijke vorm van de stad zo goed mogelijk te dienen (Hybrid cities). Wat voor 

alle casussen opgaat, is dat de vervoersstromen en de stad in harmonie naast elkaar leven. Om een 

succesvolle metropool met goede openbaar vervoersstromen te maken kan men vijftien lessen 

trekken uit de casussen.  

Cervero’s Lessen: 

‘Visies’: Er dienen goede visies te liggen over de toekomst van de metropool. Af en toe is het moeilijk wanneer er een 

zwaar contrasterende visie ligt, maar deze kan wel de maatschappelijke en publieke discussie op gang brengen die 

nodig is om een wijziging in het denken te bewerkstelligen. Visies op het ruimtegebruik zijn hierin leidend op de 

beslissingen over transport. Voor steden zijn de mensen en plaatsen van primair belang en is het transport dienend, 

secundair. 

‘Mensen met visie’: Om een goede visie te verkrijgen moeten er mensen met visie zijn. Leiders die opstaan met een 

visie en deze kunnen doordrukken in een bestaand bestel zijn van groot belang voor het vormen nieuwe 

ontwikkelingen. Visies op de stad of op vervoerssystemen hebben mensen nodig met passie, betrokkenheid en 

vastberadenheid. 

‘Efficiënte instituties en beleid’: Succesvolle metropools hebben vaak een goed regionaal beleid wat coördineert op 

transport en ruimtegebruik. Beslissingen omtrent gebouwen en transport worden altijd in hun geografische context 

behandelt op een regionaal niveau. Het publieke domein bestaat voornamelijk uit het betalen van de belangrijkste 

transportlijnen, terwijl de private sector zorg draagt voor de lijnen waarop economisch profijt valt te behalen.  

‘Pro-actieve planning en Stedelijk management’:  De planning is vaak pro-actief, strategisch en voor de lange termijn 

geweest, waarbij vooraf duidelijke doelen zijn gesteld. Ook is er een goede afweging tussen verschillende alternatieven 

voor transport en infrastructuur en is kapitaal vergroot binnen normale budgetten. 

‘Bereikbare centra’: Centra zijn de plaatsen waar veel mensen overstappen op andere vervoerssystemen, maar ook 

waar de meeste gebruikers vandaan komen, danwel hun bestemming hebben. Het is dus van groot belang dat deze 

plaatsen met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Veel plaatsen kennen dankzij hun openbaar 

vervoerssystemen ook duidelijke hiërarchieën in verscheidene centra in de stad.  
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Cervero gaat dus uit dat voor het bevorderen van openbaar vervoersystemen instituties en actoren 

zowel het openbaar vervoer promoten en de auto proberen te verbannen. Hierbij verkaart de 

infrastructuur voor een deel de ruimtelijke vorm van de stad, maar zijn actoren (de gebruikers, 

ontwikkelaars etc.), objecten (innovaties, plaatsen, ruimtelijke vorm) en instituties degenen die 

uiteindelijk bepalen waar de infrastructuur komt en welke vorm van infrastructuur er komt. 
 

 

 ‘Gebalanceerde ontwikkeling en vervoersstromen’: Een mix van verschillende functies aan verschillende kanten van 

het transportsysteem leidt tot een gebalanceerde vervoersstroom die in beide richtingen gaat. Binnen een 

gemeenschap hoeft geen balans te zijn tussen werk, commercie, woningen en diensten, als deze er maar wel is tussen 

verschillende gemeenschappen die verbonden zijn met transportsysteem. 

‘Concurrentie en een ondernemersethos’: In succesvolle openbaar vervoerssteden wordt winst maken niet 

ontmoedigd zolang men het publieke belang dient. Hiermee wordt het marktbelang gediend en wordt de stad 

gevormd door de vervoerssystemen, waarbij ontwikkelaars speculeren op de komst van het systeem. Dit wordt in 

sommige gevallen zelfs gedaan door degenen die het transportsysteem beheren. 

‘Prioriteit geven aan openbaar vervoer’: Wanneer het openbaar vervoer voorrang krijgt op de normale bestuurder 

kan dit concurreren met de snelheid die ze verliezen bij het laden en lossen van passagiers. Ook het autovrij maken 

van wegen in de binnenstad en bestemmen aan tram of bus is een effectieve manier om autoverkeer tegen te gaan 

en openbaar vervoer te bevorderen. 

‘Klein is mooi’: De casussen tonen eveneens aan dat kleine incrementele ingrepen leiden tot grote verbeteringen van 

het netwerk. Het zijn niet altijd de grote projecten die zorgen voor deze verbeteringen. Ook de wil om te 

experimenteren en risico’s te nemen hebben bijgedragen aan zulke kleine ingrepen.  

‘Urbaan ontwerp: steden voor mensen en plaatsen’: Bij het ontwerpen van de stad wordt er voornamelijk aan de 

mensen gedacht en de plaatsen, niet aan auto’s. Ook bij de suburbane gebieden worden de stations gebruikt als 

gemeenschappelijke ontmoetingsplaats. Zo krijgt het openbaar vervoer een centrale plaats in het leven van de 

bewoners. 

‘Gelijkstellen van de auto’: Door het autogebruik duurder te maken en op verschillende manieren de auto te weren 

uit de binnenstad wordt het autogebruik ontmoedigt, zoals het limiteren van parkeerplaatsen of het vragen van een 

financiële bijdrage voor het rijden in het centrum van de stad. Volgens dit soort initiatieven wordt het gebruik van de 

auto, wat doorgaans meer voordelen heeft, gelijkgesteld aan het openbaar vervoer. 

‘Hiërarchisch en geïntegreerd openbaar vervoer’: Door openbaar vervoer ook gebruik te laten maken van een 

hiërarchie van slagaders, collectoren en lokaal vervoer kunnen passagiers sneller worden vervoerd. De afstemming 

tussen deze vervoerssystemen en de frequentie van de vervoerssystemen moet dan wel goed zijn. 

‘Flexibiliteit’: Veel steden die gebruik maken van een bussysteem hebben voordeel van de flexibiliteit van hun 

netwerk. Wanneer een stad zich probeert aan te passen aan het openbaar vervoer kan het soms tijden duren dat het 

hele systeem af is. Men zal stukje bij beetje het systeem moeten ontwikkelen en flexibel moeten zijn in hun 

opvattingen. Eveneens zullen er aanpassingen gedaan moeten worden wanneer de vervoersstromen wijzigen in de 

tijd. 

‘Innovaties’: De technologische vooruitgang die is geboekt bij verschillende van deze systemen zijn gekomen uit 

noodzaak van de gemeenschap. Deze hebben ervoor gezorgd dat er behoeften vanuit de markt vervuld werden en 

hiervan geprofiteerd. 

‘Toeval herkennen’:  Niet alle transportsystemen zijn zo’n succes vanwege hun goede planning en beleid. In sommige 

gevallen komt het er ook op neer dat zich unieke mogelijkheden, toevalligheden, voordoen. Het is dan aan de 

overheid om zulke signalen op te pikken en in te springen op kansen (Cervero, 1998, p. 403-411). 
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2.5 Theorie van Graham & Marvin. 

Splintering urbanism, het versplinteren van de stad, hangt samen met de liberalisering van 

netwerken. Graham en Marvin proberen dit te verklaren aan de hand van de infrastructuur. 

Allereerst stellen zij dat de motorisering er in steden voor heeft gezorgd dat de straten niet langer 

gebruikt worden als ontmoetingsplek en openbare ruimte, maar als enige functie nog het vervoer 

van personen hebben. Dit vervoer is echter wel een apart fenomeen geworden. Het is namelijk meer 

dan alleen het transporteren van de mensen, aangezien deze hun auto tegenwoordig soms ook 

gebruiken als werkplek of hier deels in leven. De wegen worden dus plaatsen en maken deel uit van 

de leefomgeving, maar dan wel een leefomgeving waarin iedereen gevangen zit in zijn eigen cocon. 

Ten tweede zorgt de auto er volgens hen voor dat er een fysieke en sociale fragmentatie en separatie 

optreed. Het al dan niet hebben van een aansluiting op het snelwegennet in de nabije omgeving 

bepaalt de horizontale segregatie van functies in de metropolitane regio. Het is dus van belang dat je 

een rijbewijs hebt, dat je niet gehandicapt bent en dat je het geld hebt om een auto te hebben en te 

onderhouden. Kun je niet aan deze voorwaarden voldoen, dan ben je van bepaalde functies 

afgesneden. De haves en de have not’s worden van elkaar gescheiden, wat een direct gevolg is van 

de ontbundeling en privatisering van de infrastructuur. In onze cultuur is het normaal geworden om 

alles vanuit het perspectief van de autogebruiker te zien en zo wordt er ook met de fysieke ruimte 

omgegaan. Dit leidt tot splintering urbanism (Graham & Marvin, 2001, p.121). 

Als een resultaat van liberalisatie en privatisering zien Graham & Marvin dat de aanleg van 

transportnetwerken voornamelijk plaatsvindt tussen de belangrijkste plaatsen in de stad die de 

hogere inkomensklasse met elkaar verbinden. Deze verbindingen tussen deze zogenaamde hotspots 

in de stad zijn exclusief gericht op deze hogere inkomensklasse omdat deze het gevecht om de 

ruimte winnen. Door het gericht verbinden van ‘valued places’ treden er bypasses op waar de upper 

class wel gebruik van kan maken, maar de lower class geen toegang toe heeft. Dit leidt tot het 

creëren van bypasses in de stad. Deze bypasses worden negatief ervaren door Graham & Marvin, 

omdat ze een sociale ongelijkheid bewerkstelligen. De elite wint de strijd om de ruimte en de 

‘underprivileged’ worden weggedrukt naar de randen van de stad. 

De generaliseerbaarheid van hun theorie kan echter in twijfel worden getrokken. Wissink geeft 

namelijk aan dat; “Especially when judging the effects of emerging ‘enclave urbanism’ in local 

contexts, and when judging the appropriate responses, it becomes important to understand 

variations in the urban developments around the world” (Wissink, 2009, p. 7). Er zal dus specifiek 

gekeken moeten worden naar de uitkomst van projecten en hun uitwerking op de sociale processen 

in de stad. Ze proberen namelijk een uniforme verklaring te geven voor de ontwikkeling van 

ruimtelijke vorm. Hiermee wordt niet verklaard waarom bepaalde steden anders zijn dan anderen. 

Hoe kan het zijn dat bepaalde ontwikkelingen in een gebied wel voor een oplossing zorgen, terwijl ze 

in een andere setting totaal niet werken (Greenbelts in Engeland vs Greenbelts in Zuid-Korea)? 

Graham en Marvin beschouwen de ruimte wel als een proces en zien daar een wisselwerking tussen 

de beïnvloeding van mens en ruimte, maar hebben geen verklaring voor lokale verschillen. Bypasses 

hoeven niet per definitie een negatieve invloed te hebben, wanneer deze gedijen in een lokale 

context die mogelijk positieve ontwikkelingen meebrengt voor het plaatsen van bypasses. 

De liberalisering van infrastructuur, vanaf de jaren ’70, leidt volgens Graham en Marvin tot een 

ontbundeling van de infrastructuur. Waar het eerst een geïntegreerd netwerk was, maken de 

privatisering en nieuwe technologische ontwikkelingen een heel nieuw platform mogelijk voor 
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infrastructuur. Waar voorheen de gedachte was dat een monopolie van een geïntegreerd netwerk te 

allen tijde een goedkoper aanbod had dan twee competitieve ondernemingen, wordt deze stelling 

door Graham en Marvin bestreden. Het ontbundelen van het netwerk kan op verschillende 

manieren. Verticale, horizontale en virtuele segmentatie. 

Bij verticale segmentatie gaat men ervan uit dat er in de waardeketen meer aanbieders van het 

grondproduct of nevenactiviteiten van het netwerk komen. De transmissie en distributie in het 

infrastructuurnetwerk blijft nog wel voornamelijk via één enkele aanbieder verlopen, danwel publiek 

of privaat. Bij horizontale segmentatie wordt eveneens de transmissie en distributie van het 

infrastructuurnetwerk opengesteld voor competitie. Virtuele segmentatie levert de mogelijkheid om, 

met nieuwe technologieën, geïntegreerde netwerken te verdelen volgens optische waarnemingen in 

aanvullende functies van het netwerk (Graham & Marvin, 2001, p. 141).  

Het globale kapitalisme en de privatisering zijn de drijvende krachten achter het ontbundelen van de 

infrastructuurnetwerken. Hierbij gaat het met name om de telecommunicatienetwerken, die deze 

mondiale verandering op gang brengen, maar eveneens om wegen, spoor, rioleringssystemen en 

elektriciteitsnetwerken. 

Graham en Marvin leggen de link tussen infrastructuurnetwerken en consumptiemaatschappijen in 

ontwikkelingslanden. Veel factoren hebben ervoor gezorgd dat dit proces wordt gestimuleerd. Zo is 

er in veel ontwikkelingslanden sprake van: 

 

• Symboliseren van moderniteit door de machthebbers, 

• Ontwerpen van grote wijken met gemixte functies, 

• Uitgebreide, policentrische stedelijke structuur, 

• Liberalisering van de infrastructuur, 

• Processen van sociale polarisatie (Graham & Marvin, 2001, p. 327). 

 

Toen de overheersing van de Westerse landen over de koloniën ten einde was, veranderde er echter 

niets met de infrastructuur. De netwerken waren behoorlijk ingebed in instituties en het sociale 

systeem. Ook was er bij de aanleg van het netwerk van bepaalde technologieën gebruik gemaakt die 

niet zomaar konden worden aangepast. De perceptie over de koloniale wegen veranderde echter 

wel. Volgens de moderniseringstheorie wilden ze infrastructuur aanleggen volgens Westerse 

standaard in belangrijke steden voor sleutelgebruikers. De theorie ging er dan van uit dat deze 

infrastructuur zich vanzelf zou uitbreiden en iedereen zou worden aangesloten op het netwerk. De 

sociale ongelijkheid zou van beperkte duur zijn en er zou snel een ruimtelijke homogeniteit ontstaan. 

Men dacht dat deze Westerse manier van infrastructuurvoorziening moeiteloos kon worden 

toegepast op de koloniale context (Graham & Marvin, 2001, p. 85). 

In plaats van een geordende, hiërarchische, samenhangende structuur van de stad nemen Graham & 

Marvin steeds vaker waar dat deze structuur verwatert. Dit zorgt voor een ongecontroleerde groei in 

bepaalde delen in de stad, waarbij verschillende subcentra ontstaan. In veel bloeiende metropolissen 

leidt dit tot een onsamenhangende ruimtelijke vorm met snelwegen, kleine huizen, winkelcentra en 

hoge gebouwen door elkaar heen (Graham & Marvin, 2001, p. 116). 
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2.6 Overige theorieën. 

Danielle Snellen helpt het mogelijk te maken om een stad te typeren aan de hand van zijn 

weginfrastructuurnetwerk. Ruimtelijke vorm van het weginfrastructuurnetwerk kan volgens haar 

worden onderscheiden in vijf verschillende soorten. Het lineaire netwerk, het radiale netwerk, de 

ring, het grid en het verschoven grid. Het lineaire netwerk gaat uit van een enkele vervoersas. Het 

radiale netwerk wordt vaak gebruikt in het openbaar vervoer, waar alle modaliteiten samenkomen in 

het centrum van de stad en vervolgens langs een radiaal naar de bestemming gaan. Dit netwerk is 

behoorlijk onderhevig aan congestie. De ring wordt vaak gebruikt om andere wegen te ontlasten en 

kan zelf een hoge capaciteit aan. Het grid is een netwerk van weginfrastructuur wat veel kruisingen 

betreft, maar wat bijna de gehele stad verbindt aan het netwerk. De kruisingen leveren wel veel 

vertraging op (Snellen, 2002, p. 55).  

 

Rodrigue schrijft in zijn werk, The geography of transport systems, over het autogebruik. Waarom is 

het autogebruik zo populair? Terwijl het autobezit zelf een private aangelegenheid is, wordt de weg 

die de auto gebruikt veelal publiek gefinancierd. Iedereen betaalt mee aan het onderhoud en de 

aanleg van wegen, terwijl dit bij andere vervoersmodaliteiten vaak op de gebruiker wordt 

terugberekend. In Nederland begint men in 2010 echter met rekeningrijden, wat dit voordeel voor de 

autogebruiker teniet moet doen. Andere voordelen zijn de relatief hoge snelheid die er met de auto 

te behalen valt en de flexibele opstap- en bestemmingsplaats. Voor het wegtransport komt er 

eveneens het voordeel bij dat de startkosten van deze vervoersmodaliteit vergeleken met andere 

modaliteiten een stuk goedkoper is (Rodrigue, 2006, p. 102). Om congestie te voorkomen is de blik 

van de overheid eenzijdig gericht op het uitbreiden van de weginfrastructuur en parkeerfaciliteiten. 

Ook zorgt het stijgende aantal eenoudergezinnen voor een toename van het autogebruik. In 

ontwikkelingslanden wordt de auto op dit moment als statussymbool van vrijheid en prestige gezien 

(Rodrigue, 2006, p. 193). Om het autogebruik terug te dringen draagt hij de volgende oplossingen 

aan: Park & ride plekken, creëren van obstakels in stedelijk gebied (zoals drempels), aanleggen van 

vrije banen voor bussen, taxi’s en andere voertuigen met meerdere inzittenden, aanmoedigen van 

niet-standaard werktijden, stimuleren fietsgebruik, carpoolen, uitbreiden voetgangersgebieden, 

verbeteren van het openbaar vervoer en parkeerbeheer (duurder maken van parkeren en 

parkeerplekken verminderen). Deze maatregelen zouden het autogebruik in grote steden terug 

moeten dringen. Rodrigue gaat hierbij uit van een hogere bevolkingsdichtheid langs de openbaar 

vervoerassen die het autogebruik moeten ontmoedigen (Transit-Oriented Development). 
 

 

2.7 Conclusie. 

Wat houden de bestaande theorieën over de invloed van weginfrastructuur op de ruimtelijke vorm 

van de stad in? 

Het versplinteren van de stad wordt zowel door Cervero, als door Graham & Marvin als iets negatiefs 

ervaren. Toegang tot het weginfrastructuurnetwerk wordt gezien als bepalende factor in de 

segregatie van de fysieke ruimte. De liberalisering van dit netwerk zou het versplinteren van de stad 

alleen maar in de hand werken. Allereerst kan men zich afvragen of er sprake is van een 

versplintering, aangezien dit zou betekenen dat de samenleving hiervoor homogeen zou zijn 
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geweest. Dit valt te bestrijden. Er is in elke maatschappij een onderscheid geweest tussen haves en 

have not’s. Een duidelijk voorbeeld mag het koloniale tijdperk geweest zijn in ontwikkelingslanden. 

Deze landen hebben met de moderniseringstheorie nog geprobeerd om nieuwe ontwikkelingen te 

laten afvloeien naar degene die nog geen aansluitingen op infrastructuurnetwerken hadden. Toen 

was er al sprake van de haves en de have not’s. Nu ook daar de liberalisering optreedt, vindt er geen 

versplintering van de samenleving plaats, maar een hersplintering. Ten tweede is de vraag of het 

versplinteren van de stad en de daarbij horende sociale polarisatie en segregatie daadwerkelijk wel 

zo negatief is? Door Cervero en Graham & Marvin wordt verondersteld dat dit waar is, maar ander 

onderzoek trekt deze voorbarige conclusie in twijfel. Young zegt bijvoorbeeld in haar boek 

‘Residential segregation and regional democracy’ dat de segregatie op zich geen problemen met zich 

meebrengt. Segregatie bestaat namelijk uit verschillende componenten. Het probleem doet zich pas 

echt voor wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen delen van de samenleving en er bepaalde 

privileges en voordelen zijn voor sommigen. Het gaat dus niet om het clusteren van groeperingen 

omwille van affiniteit, aangezien dit vaak als positief wordt ervaren. Zij zegt hierover het volgende: 

‘They often experience life in these neighbourhoods as personally supportive, lively, and neighbourly, 

with culturally distinct institutions and strong civic networks’ (Young, 2000, p. 207). Ofdat sociale 

polarisatie dus als negatief moet worden ervaren blijft te bezien, wel mag duidelijk zijn dat het 

verlenen van privileges aan bepaalde groepen in de samenleving een negatief aspect is van 

segregatie. Het hoofdstuk heeft verder aangetoond dat voor het verklaren van de ruimtelijke vorm 

aan de hand van de weginfrastructuur het meeste werk is verzet door Graham & Marvin. Hun boek, 

‘Splintering urbanism’, sluit aan bij de narrative of loss en staat centraal in dit onderzoek. 

De veronderstellingen van hun theorie, zoals behandeld in paragraaf 2.5, en de narrative of loss 

zullen onderzocht worden in Mumbai. Hiervoor dient een theoretisch kader opgesteld te worden 

waarbinnen we onderzoek kunnen doen naar de juistheid van deze veronderstellingen. Hiervoor 

dient hoofdstuk 3. 
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Rickshawstandplaats in Navi Mumbai 
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Hoofdstuk 3: De ruimtelijke vorm van de stad. 

 

 

 

3.1 Inleiding. 

e tweede deelvraag moet inzicht geven in de ruimtelijke vorm van de stad en een 

theoretisch kader geven waarbinnen deze kan worden verklaard. De vraag in dit hoofdstuk is 

dan ook: 

Middels welke theorieën valt de ruimtelijke vorm van een stad te verklaren? 

Om deze vraag te beantwoorden zullen eerst een paar dingen duidelijk moeten worden. Wat wordt 

verstaan onder ruimte en ruimtelijke vorm? Er zijn namelijk veel opvattingen over wat deze 

begrippen nu precies inhouden, dus zullen deze eerst verklaard moeten worden, zoals gebruikt in 

deze thesis. Hierna wordt gekeken naar de verschillende benaderingswijzen om ruimtelijke vorm 

mee te verklaren. Daarop volgen verschillende modellen van Bourne, Snellen en Rodrigue die de 

ruimtelijke vorm kunnen helpen verklaren. Er wordt afgesloten met een theorie uit de sociologie die 

wordt aangepast voor ruimtelijk onderzoek, de actor-netwerk theorie. De deelvraag zal worden 

beantwoord in de conclusie, waar eveneens gekeken wordt naar de mogelijkheid om de narrative of 

loss en versplintering van steden te kunnen onderzoeken. 

 

 

3.2 Ruimte. 

Ruimte de; v –n, -s 

1. plaats om zich uit te strekken 

2. een door grenzen bepaalde plaats 

3. onbegrensde verzameling van plaatsen, het heelal (Van Dale, 2008) 

 

Deze definities geeft het Van Dale woordenboek wanneer men zoekt naar het woord; Ruimte. In de 

ene definitie is het één enkele door grenzen bepaalde plaats, in de andere definitie is ruimte 

onbegrensd en is het een verzameling van meerdere plaatsen. Als de Van Dale al niet kan zeggen of 

ruimte begrensd is of onbegrensd, deze meerdere plaatsen bevat of één enkele en niets zegt over 

hoe deze gevormd wordt, is het wellicht beter om dit begrip vooraf in te kaderen en onder de loep te 

nemen. Om de ruimtelijke vorm van een stad als Mumbai te onderzoeken is het fijn om te weten 

waar het onderzoek zich precies op moet richten. Het begrip ruimte is vrij omvattend, maar aan de 

hand van verschillende auteurs (Graham & Healy 1999; Murdoch 2006; Asbeek Brusse e.a. 2002), zal 

getracht worden, door een driedeling in absolute, relatieve en relationele ruimte, een verduidelijking 

te geven van het begrip. 

 

D 
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3.2.1  Absolute Ruimte. 

In de jaren ’60 en ’70 werd de ruimte opgevat als een eendimensionaal begrip. Objecten hadden een 

locatie en deze werd bepaald aan de hand van een Euclediaanse maatstaf. Ruimte werd afgebakend 

en objecten werden weergegeven door ze meetbare punten te geven op verschillende assen. Zo kon 

men locaties aanduiden en de verschillende afstanden tussen deze objecten meten (Graham & 

Healy, 1999, p. 623). Wat het object doet, welk doel het dient en hoe het verder functioneert, doet 

er in wezen niet toe. Graham & Healy constateren dat planners nog steeds vaak op een absolute 

wijze naar de ruimte kijken en steden en plaatsen nog altijd definiëren als gecentraliseerde, 

materiële objecten. De ruimte wordt dus opgevat volgens een technische natuurkundige benadering, 

welke geplaatst kan worden in de structuralistische opvatting. Deze theorie ontstond aan het begin 

van de twintigste eeuw aan de hand van het werk van Ferdinand de Saussure. Structuralisten zijn 

wetenschappers die in hun observaties dingen ontdekken die voor sociologen niet duidelijk zijn. 

Hierbij kijken ze naar de mechanismen achter het concept in plaats van naar de sociale acties die het 

tot stand brengen. Wanneer men dus de ruimte observeert geloven structuralisten dat de sociale 

processen aan de oppervlakte er niks toe doen, maar dat men verder moet kijken naar de 

mechanismen en de objecten die achter die sociale formatie schuilgaan (Murdoch, 2006, p. 6). 

Asbeek Brusse e.a. stellen dat absolute ruimte in de sociologie wordt opgevat als entiteit die los van 

objecten en subjecten staat. Het vormt het fundament waarop objecten staan en sociale processen 

zich afspelen (Asbeek Brusse e.a., 2002, p.89).  

 

3.2.2  Relatieve Ruimte. 

Volgens de absolute werkelijkheidsopvatting bestaat er een absolute ruimte, buiten onze eigen 

interpretatie en alle sociale processen die zich hierin afspelen om. Bruno Latour, de grondlegger van 

de actor-netwerk theorie uit hier stevige kritiek op: ‘Zolang planners in de praktijk blijven volhouden 

dat ruimte en tijd los van elkaar bestaan als een soort onbeweegbaar referentiekader, waarin 

gebeurtenissen en plaatsen voorkomen, zal het niet mogelijk zijn om te begrijpen hoe verschillende 

ruimtes en verschillende tijden mogelijk gecreëerd worden in de netwerken die gebouwd zijn om de 

wereld te mobiliseren, cumuleren en te herindelen’ (Graham & Healy, 1999, p. 627). De absolute 

ruimte heeft dus zijn tekortkomingen en vanaf de jaren ’80 naar andere opvattingen gezocht. 

Castells, Urry en Giddens constateerden dat de ruimte door mensen anders geïnterpreteerd wordt 

en sociale processen wel degelijk invloed hebben op de ruimte. De ruimte heeft enerzijds invloed op 

de sociale relaties, maar het verband is er wel degelijk ook andersom (Asbeek Brusse e.a., 2002, 

p.89). Ruimte wordt gevormd door menselijk handelen in sociale netwerken binnen een bepaalde 

tijd en context buiten een referentiekader om. Het is een subjectief begrip geworden, wat door 

eenieder anders geïnterpreteerd wordt. 

 

3.2.3  Relationele Ruimte. 

Poststructuralisme is het vervolg op het eerder genoemde structuralisme. Beiden gaan er vanuit dat 

de inhoud niet gevormd wordt door individuen, maar door verschillende textuele, culturele en 

sociale relaties. Waar het er bij het structuralisme om gaat om diepere processen te ontdekken die 

schuilgaan achter de oppervlakte (om zo eventueel de oppervlakte te kunnen verklaren), probeert 
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het poststructuralisme deze oppervlakte te verklaren aan de hand van relaties die zich eveneens aan 

deze oppervlakte voordoen (Murdoch, 2006, p.10). Ruimte en plaats moeten niet opgevat worden 

als zijnde gesloten en beperkt, maar open en in contact staande met andere ruimtes en plaatsen. 

Harvey komt tot de conclusie dat ruimte niet gemaakt wordt door onderliggende structuren, maar 

door diverse processen. Deze relaties zijn gemaakt door verschillende entiteiten. Dit heeft geleid tot 

drie verschillende kenmerken voor relationele ruimte: 

• Ruimte is een product van interrelaties eveneens tussen verschillende schaalniveaus, 

• Ruimte is het gebied van de mogelijkheid tot verscheidenheid, 

• Ruimte is nooit af. 

Deze kenmerken komen overeen met het gedachtegoed van het poststructuralisme (Murdoch, 2006, 

p. 20). Het idee dat ruimtelijke structuren en sociale processen niet los van elkaar begrepen kunnen 

worden wordt verder beschreven door Asbeek Brusse, van Dalen en Wissink. Er moet echter wel een 

analytisch onderscheid gemaakt worden tussen drie ruimtes: sociale ruimte, fysieke ruimte en 

symbolische ruimte. Bij sociale ruimte wordt de ruimte gezien als een product van de schaal en de 

verspreiding waarop sociale processen plaatsvinden. In de tijd kunnen sociale processen veranderen, 

waardoor de schaal en verspreiding eveneens veranderen, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de 

ruimte. De fysieke ruimte is het product van de interactie tussen verschillende groepen in de sociale 

ruimte. Het al dan niet plaatsen van objecten in deze ruimte is vaak een resultante van de 

maatschappelijke verhoudingen van groeperingen. Eveneens wordt door de auteurs erkend dat er 

een bepaalde mate van perspectief aan het ruimtebegrip zit. Zo zal de perceptie van de fysieke 

ruimte onderhevig zijn aan persoonsgebonden kenmerken en wordt deze deels cultureel bepaald. Dit 

brengt maatschappelijke verhoudingen tot uitdrukking, die het sociale proces inbrengen in de 

symbolische ruimte. Het in ogenschouw nemen van de sociale, fysieke en symbolische ruimte en de 

onderlinge relatie hiertussen wordt verstaan onder relationele ruimte. Asbeek Brusse e.a. 

concluderen: ‘…er is één ruimte, maar wat die ruimte is en wat die ruimte wordt, kan alleen vanuit 

maatschappelijke posities en bijbehorende handelingspatronen worden geconstateerd (Asbeek 

Brusse e.a., 2002, p. 139). 

 

 

3.3 Ruimtelijke vorm, de traditionele modellen. 

Wanneer er gekeken wordt naar ruimte zal er dus met verschillende aspecten rekening moeten 

worden gehouden. Bij stedelijke analyse moet men meer onderzoek doen dan alleen het bestuderen 

van de fysiek ruimtelijke vorm. De sociale processen die zich in de stad afspelen zijn eveneens 

ruimtelijk gevormd, welke eveneens zijn weerslag heeft op de perceptie van de ruimte. Onderzoek 

naar steden vergt dus een grondige analyse van de sociale processen die zich voordoen aan de 

oppervlakte, welke de fysiek ruimtelijke vorm tot uitkomst hebben en de perceptie op deze 

ruimtelijke vorm genereren. De benadering van Bourne sluit hier goed op aan. Deze constateert dat 

er sprake is van een groot stadssysteem waarin dingen en activiteiten plaatsvinden die onderlinge 

relaties hebben (Bourne, 1982, p. 33). Deze theorie wordt later nog verder behandeld. Het heeft hier 

prioriteit vast te stellen dat in het beleidsveld van de stedelijke analyse vier dominante stromingen 

onderscheiden kunnen worden. Lake onderscheid de neo-klassieke-, human ecology-, conflict- en 

Marxistische benadering. Deze benaderingen hebben hun eigen wijze van omgaan met de 
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wetenschappelijke kijk op urbane analyse. Toch hebben sommige stromingen wel als input gediend 

voor andere stromingen en is het onderscheid in sommige opzichten niet altijd even duidelijk (Lake, 

1983, p. 13). 

 

3.3.1  De neo-klassieke benadering. 

De neo-klassieke benadering gaat uit van de economische verdeling van schaarse goederen op de 

markt. Hierbij wordt de prijs bepaald door de vraag- en aanbodzijde en de preferenties van de 

consument. De ruimte kan bestudeerd worden aan de hand van wiskundige verbanden die zouden 

bestaan tussen verschillende soorten grondgebruik. Aan de hand van deze universeel geldende 

regels kan er een ruimtelijke indeling gemaakt worden van de verschillende functies en wordt de 

ruimtelijke vorm verklaard. De meeste van deze regels zijn door aanhangers van de neo-klassieke 

benadering omgezet in theorieën met betrekking tot de grondmarkt. De neo-klassieke benadering is 

erg beperkt in zijn verklaring die beschouwd kan worden als structuralistisch en alleen toepasbaar op 

het verklaren van een deel van de absolute ruimte. De belangrijkste punten van kritiek in deze zijn 

dan ook dat de neo-klassieke benadering geen rekening houdt met niet-marktfactoren, zoals 

politieke invloed, instituties en beslissingen van projectontwikkelaars (Lake, 1983, p. 16). 

 

3.3.2  De menselijk ecologische benadering. 

Tegelijk met de neo-klassieke benadering ontstond los daarvan de menselijk ecologische benadering. 

Beide benaderingen constateerden aan het begin van de 19e eeuw dezelfde verdeling van het 

grondgebruik ten opzichte van het stadscentrum. Waar de neo-klassieke benadering het zocht in een 

wiskundige economische verklaring, ging de menselijk ecologische verklaring uit van ecologische 

factoren zoals competitie, dominantie en succes. Deze uit het Darwinisme afkomstige elementen 

bepaalden volgens Robert Park de ruimtelijke vorm van de stad. Het ecologische model neemt de 

competitieve interactie tussen bepalende groepen mee alsmede de totale gemeenschap waarin de 

relaties tussen deze groepen bepaald zijn (Lake, 1983, p.16). Deze opvatting heeft veel weg van het 

relatieve ruimtebegrip. Ook op deze benadering zijn er enkele kritiekpunten. Aangezien het hier om 

een Darwinistische opvatting gaat, betekent het dat de regels die voor plant en dier gelden zijn 

overgebracht op menselijk handelen. Echter hebben mensen andere eigenschappen dan plant en 

dier en vallen zij niet één op één met elkaar te vergelijken. Volgens Harvey Molotch is het 

belangrijkste verschil dat mensen georganiseerd (collectief) actie kunnen ondernemen om hun 

mogelijkheden tot competitie te verbeteren. De mens is rationeel, kan zichzelf verbeteren en kan de 

condities aanpassen waarmee men de competitie op de grondmarkt aangaat. Wanneer dit collectief 

gebeurt op lokaal niveau kan dit voordelen met zich meebrengen voor bepaalde delen van de stad 

(Lake, 1983, p. 17). Wat wel degelijk een resultaat is van de theorie is de aandacht voor de 

onderlinge relatie en afhankelijkheid tussen verschillende plaatsen in de stad. 

  

3.3.3  De conflictbenadering. 

De conflictbenadering gaat uit van de expliciete relatie tussen marktfactoren en politieke factoren bij 

de bepaling van ruimtelijke vorm. De grondlegger van deze benadering is Kevin Cox. Marktfactoren 
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hebben invloed op het welzijn van groepen. Deze groepen zoeken vervolgens hun toevlucht tot de 

politiek, om ervoor te zorgen dat hun leefsituatie verbeterd. Dit gebeurt echter niet altijd. Cox geeft 

hiervoor als verklaring dat groepen waarin een wil tot grotere sociale homogeniteit heerst en 

gemeenschappelijke afhankelijkheid van publieke functies, zich sneller bij de politiek melden om in te 

grijpen in marktfactoren, zoals de woningmarkt. In systemen waarbij de overheid voorziet in de 

primaire functies en de gemeenschap minder is aangewezen op lokaal bijeengebrachte fondsen, zal 

men minder snel naar de politiek stappen. Zo hebben verschillende belangenorganisaties invloed op 

politieke factoren, marktfactoren en daarmee de ruimtelijke vorm van de stad (Lake, 1983, p.19). 

Sociale ruimte bepaalt de fysieke ruimte in deze. In lijn met de conflictbenadering is de institutionele 

benadering. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om van dezelfde schaarse middelen gebruik te 

maken. Bepaalde woningen, objecten met een hogere belevingswaarde en locaties die voordeel 

hebben t.o.v. andere locaties zijn niet voor alle groepen of individuen weggelegd. Mensen worden 

belemmerd in hun keuze door stedelijke managers en instellingen zoals ontwikkelaars, banken en 

politieke organisaties. Hierbij is het dus de aanbodkant (i.p.v. de vraagkant in de neo-klassieke 

opvatting) die bepalend is voor de ruimtelijke vorm (Lake, 1983, p.20). 

 

3.3.4  De Marxistische benadering. 

Waar de vorige benaderingen allemaal redelijk uitgingen van dezelfde positivistische standpunten en 

telkens verbetering probeerden te brengen in de kritiek op de neo-klassieke benadering, begint de 

Marxistische benadering van voren af aan. Marxisten gaan er vanuit dat er een brede 

sociaaleconomische context is die de individuele voorkeur bepaalt. Die context echter is de uitkomst 

van de op dat moment heersende productiefactoren. Er moet dus vooraf gekeken worden naar de 

heersende opvattingen, voordat men kijkt naar de consumptiefactoren. Waar in de neo-klassieke 

benadering de wisselwerking tussen het individu centraal staat, gaat het de Marxisten om de sociale 

dynamiek bij het productieproces. Productie wordt gereguleerd door kapitalisten, die betalen voor 

de geleverde arbeid door hun werknemers. Een ander onderdeel van een Marxistische analyse gaat 

er vanuit dat markthandel niet meer is dan een uiting van klassenrelaties tussen verschillende 

personen. De kern waar de Marxistische benadering op rust is dat arbeid als input dient voor het 

produceren van goederen en dat de waarde van goederen eveneens overeenkomt met de 

hoeveelheid arbeid die in het product gestoken is, aangezien arbeid zelf een goed is waarvoor 

betaald wordt.  

Er wordt door het Marxisme een tweedeling gemaakt in kapitaalstromen. Zo is er de primaire 

kapitaalstroom, die een directe investering is in het productieproces, en de secundaire 

kapitaalstroom, die een indirecte investering is in vast langetermijn kapitaal en infrastructuur. De 

kapitaalstroom waarmee de ruimte gevormd wordt is dus het overschot van kapitaal op de 

investeringsmogelijkheden uit het primaire circuit. Deze wordt bedoeld voor zowel productie- als 

consumptiedoeleinden. De bedoeling is dat de overschotten uit de primaire in de secundaire 

kapitaalstroom komen door instituties die garanderen dat de tweede kapitaalstroom wordt ingezet 

om overheidsprogramma’s uit te voeren ter bevordering van de omgeving. Het is echter niet zo dat 

de secundaire kapitaalstroom ongelimiteerd is. De overheidsprogramma’s genereren namelijk 

investeringsmogelijkheden voor de primaire kapitaalstroom, waardoor de overschotten teruglopen 

en er minder kapitaal naar de secundaire kapitaalstroom vloeit (Lake, 1983, p. 23). 
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De Marxistische benadering en de conflictbenadering leveren dus eveneens een uniforme verklaring 

voor de ontwikkeling van ruimtelijke vorm. Alhoewel deze benaderingen wel relationeel zijn, bieden 

ze nog geen inzichten in lokale ontwikkelingen en een verklaring waarom de ruimtelijke vorm van 

bepaalde steden anders is dan die van anderen.  

 

 

3.4 Andere modellen om ruimtelijke vorm van steden mee te verklaren. 

Ruimte is op verschillende manieren definieerbaar, ruimtelijke vorm valt te analyseren aan de hand 

van verschillende dominante stromingen, maar hoe moet men dan de ruimtelijke vorm van de stad 

verklaren? Verschillende wetenschappers hebben een poging gedaan om een concept aan te leveren 

wat onderzoekers helpt om de ruimtelijke vorm van steden te definiëren. Onderstaand zullen de 

concepten van Bourne, Schnellen en Rodrigue behandeld worden (waarbij Rodrigue de ruimtelijke 

vorm analyseert aan de hand van de infrastructuur), waarna er speciaal aandacht besteed wordt aan 

de actor-netwerk theorie van Bruno Latour.  

 

3.4.1  Bourne. 

Larry Bourne heeft voor een systematische benadering gekozen om de ruimtelijke vorm van de stad 

mee te verklaren. Aan deze benaderingswijze kleven echter enkele nadelen volgens hem. Het model 

richt zich te nadrukkelijk op de zichtbaar aanwezige relaties, terwijl dit niet altijd de meest 

belangrijke relaties zijn om. Tevens worden er bij de systeembenadering conclusies getrokken uit 

mechanische en biologische overeenkomsten die niet toegepast kunnen worden op een complex 

systeem als de stad. Ook gaat hij er vanuit dat mensen ten onrechte al veel dingen over de stad 

denken te weten. Met deze beperkingen in het achterhoofd probeert Bourne echter wel een 

benadering te schetsen. Hij begint zijn theorie met zijn uitleg voor stedelijke vorm, stedelijke 

interactie en stedelijk ruimtelijke structuur: ‘Stedelijke vorm is het ruimtelijk patroon van 

verschillende individuele elementen, alsmede sociale groepen, economische activiteiten en publieke 

instituties in het gebied. Stedelijke interactie is de onderliggende set van interrelaties, links en 

stromen die ervoor zorgen dat individueel bodemgebruik, groepen en activiteiten integreren in 

functionerende entiteiten. Stedelijk ruimtelijke structuur combineert de stedelijke vorm en de 

gedragspatronen en interactie met een set aan regels die de entiteiten aan het stedelijk systeem 

linken’ (Bourne, 1982, p.30). Maar waaruit bestaat dit stedelijk systeem precies? En wellicht 

belangrijker, zijn er meetbare waarden verbonden aan deze componenten, die kunnen helpen om de 

ruimtelijke vorm van de stad te verklaren? Bourne geeft aan dat het belangrijk is om bij het 

analyseren van stedelijk ruimtelijke vorm rekening te houden met de volgende componenten: 

• De context: De tijd waarin de stad is ontwikkeld, het functionele karakter, de externe 

omgeving van de stad en de locatie van de stad.  

• Geografische kenmerken: De schaal van de ruimtelijke vorm van de stad, de geografische 

vorm, het fysieke landschap en het dominante vervoersnetwerk. 

• Interne vorm en functies: Dichtheid, homogeniteit, concentratie van activiteiten, 

sectoralisering, connectiviteit, gerichtheid, overeenstemming en vervangbaarheid. 
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• Organisatie en gedragskenmerken: Het onderliggende mechanisme voor ruimtelijke sortering 

en integratie, de gevoeligheid om vorm te veranderen, controle op naleving van regels, 

doelbewust handelen (Bourne, 1982, p. 41). 

Aan de hand van deze criteria kan men proberen ruimtelijke vorm te verklaren, al onderkend Bourne 

wel dat deze set incompleet is en in andere situaties weer overbodige componenten bevat. Toch kan 

deze set helpen om een begin te maken met het analyseren van de ruimtelijke vorm. 

 

3.4.2  Snellen. 

Danielle Snellen helpt het mogelijk te maken om een stad te typeren aan de hand van zijn absolute 

ruimtelijke vorm. Snellen maakt een duidelijk onderscheid tussen verschillende ruimtelijke vormen 

van de stad. Ze gaat hierbij uit van zes verschillende vormen. De concentrische stad, de gebundelde 

stad, de lineaire polinucleaire stad, de concentrische polinucleaire stad, de lineaire stad en de 

rechthoekige stad. De concentrische stad bestaat uit een sterk centrum waarvandaan veel radialen 

lopen. Langs deze radialen komen gelijk verspreid mensen te wonen. De gebundelde stad is bijna 

hetzelfde, alleen beperken de inwoners zich tot de keuze voor enkele radialen om zich langs te 

vestigen. Polinucleaire steden ontstaan voornamelijk wanneer verschillende bij elkaar gelegen 

steden als één stad gaan functioneren. Het kan ook zijn dat ze zo worden ontworpen, maar dit komt 

minder vaak voor. De rechthoekige steden hebben vaak een strakke ruimtelijke vorm. De lineaire 

stad is hiervan een extreem voorbeeld. 

 

3.4.3  Rodrigue. 

Verschillende steden groeiden door de komst van de auto uit tot megacities en anderen bleven 

daarbij ver achter. Hoe komt het dat niet alle steden even hard groeiden en er vrijwel in alle landen 

een duidelijke hiërarchie bestaat onder de steden? De centrale plaatsen theorie van Crystaller geeft 

antwoord op dit fenomeen. Aan de hand van marketing, transport en administratie vond hij een 

model dat verklaarde waarom er minder grote plaatsen bestaan en meer kleine en eveneens dat 

deze grote plaatsen een groter achterland bedienen dan de kleine. Dit model is later verfijnd door de 

Duitse econoom Lösch. De centrale plaatsen theorie stelt dat centralisatie een natuurlijk principe is 

van hiërarchie en orde die menselijke vestigingen volgen. Verschillende regels kunnen verklaren 

waarom bepaalde plaatsen harder groeiden dan andere en welk karakter deze steden hebben. 

• Hoe groter de omvang van de stad, hoe minder ervan bestaan. 

• Des te groter de steden worden, des te groter wordt de afstand tussen de steden. 

• Hoe groter de stad, des te groter is het achterland en het aantal functies dat de stad heeft. 

• Des te groter de stad, des te meer specifieke functies er zijn in de stad. 

Dit zorgt ervoor dat de grootste steden alleen maar groter worden en uitgroeien tot megacities 

(Levinson, 2008, p. 224) 

Rodrigue gaat in op de inhoudelijke verschillen tussen deze megacities en maakt onderscheid tussen 

vier verschillende soorten steden, waarbij het verschil van infrastructuur de meest belangrijke factor 

is. Allereerst bestaat er een type stad met een compleet gemotoriseerd netwerk. Die stad is vaak erg 

afhankelijk van het vervoer per auto en de bevolkingsdichtheden zijn vaak laag. Men moet overal 

kunnen komen met de auto en veel aanvullende functies zijn in de stad aanwezig om het autoverkeer 
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te dienen, zoals parkeergelegenheid. Hierbij is het belangrijk dat het hele systeem van slagaders, 

collectoren en lokale wegen ruimschoots in de stad is aangelegd om iedereen snel te kunnen 

vervoeren. Ten tweede is er de stad met een zwak centrum. Deze steden hebben redelijk gelijk 

verspreide dichtheden over een grote oppervlakte om een relatief zwak centrum. Er bestaan 

verschillende subcentra die concurreren met het stadscentrum. Omdat de stad redelijk verspreid is, 

is de afhankelijkheid van de auto nog steeds erg groot. De openbaar vervoerssystemen moeten 

veelal gesubsidieerd worden, aangezien ze geen winst zullen maken op het geringe aantal passagiers 

wat ze vervoeren. Mensen hebben liever dat er een rondweg wordt aangelegd, aangezien deze meer 

inwoners zal dienen. Ten derde onderscheidt Rodrigue de stad met een sterk centrum. In deze stad 

gaat het voornamelijk om een goed openbaar vervoersnetwerk, wat de functie van de auto in grote 

mate overneemt. Dit kan in gevallen waarbij er een centrum is met een hoge dichtheid, met goede 

aansluitingen op dit netwerk. De productiviteit van het centrum wordt hiermee gekoppeld aan het 

functioneren van het openbaar vervoer. Rondwegen en wegen die de stad uitleiden zijn er met name 

voor om subcentra te kunnen bereiken. Hier zijn de functies gaan zitten die de hoge grondprijzen in 

het sterke centrum niet meer kunnen betalen. De meeste van deze steden hebben sterke financiële 

en/of commerciële activiteiten in hun centrum. Tenslotte is er nog de stad die probeert de auto te 

weren uit bepaalde delen. Er treden restricties op voor de automobiel in het centrum om bepaalde 

waarden te behouden. De inwoners kunnen gebruik maken van vele transportsystemen en makkelijk 

overstappen tussen individuele en verschillende collectieve modaliteiten. Deze steden zijn vaak het 

resultaat van een lange planninghistorie waarin openbaar vervoer altijd een belangrijke rol heeft 

gespeeld (Rodrigue, 2006, p.178).  

 

 

3.5 Actor-netwerk theorie. 

Waar Schnellen en Rodrigue voornamelijk ingaan op fysiek ruimtelijke eigenschappen van de stad en 

Bourne met een systeembenadering de ruimtelijke vorm beschrijft worden de processen en de 

dynamiek in de stad nog onderbelicht. Er wordt voornamelijk vanuit de aanbodkant van de markt 

geredeneerd, waarin de actoren centraal staan. Het is namelijk het makkelijkst om ruimtelijke vorm 

te verklaren aan de hand van diegenen die de ruimtelijke vorm creëren (Wissink, 2007). De actoren 

zijn onderhevig aan bepaalde instituties die hun handelen bepalen. De focus op het analyseren van 

deze invloeden ligt in de institutionele benadering. De actoren en instituties bevinden zich 

gezamenlijk in een sociale setting. Wissink geeft aan dat de ruimtelijke vorm van de stad pas 

verklaard kan worden wanneer er inzicht is in vijf verschillende elementen: 

• De karakteristieken van de stedelijke vorm 

• De producenten van de stedelijke vorm en hun doelen 

• De achtergronden van deze producenten en hun inbedding in het systeem, waardoor zij 

actief deelnemen aan het creëren van de stad met specifieke doeleinden. 

• Het gelijktijdig ontstaan van bezittingen die hun handelen structureren 

• Het ontstaan, de duurzaamheid en verandering van het handelen door te kijken naar de 

beweegredenen die geleid hebben tot het ontstaan hiervan. 

Wanneer deze vragen beantwoord kunnen worden kan er een verklaring gegeven worden waarom 

bepaalde ruimtelijke vormen van steden verschillen van andere (Wissink, 2007). 
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Om dit empirisch onderzoekbaar te maken is er een theorie nodig die allerlei factoren in kaart 

brengt. Daarnaast moet deze theorie pluralistisch zijn, zodat er een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de producenten van stedelijk vorm. Door Actor-netwerk theorie te gebruiken kan met 

een pluralistisch verklaringsmodel de relationaliteit van ruimte worden onderzocht en hiermee de 

juistheid van splintering urbanism en de narrative of loss worden getoetst. 

 

3.5.1  Space in the making. 

Bruno Latour geeft met een voorbeeld in ‘science in action’ aan dat de ontwikkelingen vanuit 

verschillende perspectieven bekeken kunnen worden. Zo maakt hij een onderscheid tussen ready 

made science en science in the making. Ready made science is wetenschap die achteraf feiten gaat 

verklaren. De wetenschap wordt van buitenaf bekeken en er worden verklaringen gezocht hoe deze 

tot stand gekomen is. Bij science in the making gaat het erom het proces te bestuderen hoe de 

wetenschap tot stand gekomen is. De invloeden op dit proces en de objecten en technologieën die 

hierop van toepassing zijn, dienen nader geanalyseerd te worden. Hetzelfde concept valt toe te 

passen op ready made space en space in the making. Ruimte kan gezien worden als een product. Als 

iets wat achteraf geanalyseerd kan worden aan de hand van fysieke kenmerken, maar kan ook 

worden gezien als het resultaat van een proces waarop technologieën en objecten hun invloed 

hebben (Latour, 1987, p. 17). Dit proces is dus niet alleen te verklaren aan de hand van sociale 

factoren volgens de institutionele benadering, of de producenten van ruimtelijke vorm aan de hand 

van de actor-benadering. Deze ontstaan namelijk gelijktijdig met associaties, waar de fysieke 

objecten deel van uitmaken. Pas wanneer deze associaties geaccepteerd worden zullen sociale 

factoren een verklaring geven voor stedelijke vorm (Wissink, 2007). De actor-netwerk theorie richt 

zich bij het verklaren van ruimtelijke vorm dus op sociale factoren, producenten en consumenten van 

ruimtelijke vorm en objecten. Actoren, instituties en dingen. Dingen krijgen in wezen dezelfde status 

als actoren, zij gaan verbindingen aan en vormen hiermee de samenleving (De Jong & Wissink, 2008, 

p. 8). Ze worden gezien als aanleiding tot interactie tussen andere actoren. Latour, Callon en Law, die 

gezien worden als degenen die de actor-netwerk theorie de afgelopen decennia hebben 

vormgegeven, zien de actoren ook niet langer meer als spelers buiten het sociale proces, maar als 

een uitkomst hiervan. De onderlinge verbondenheid tussen verschillende actoren kan in de loop der 

tijd groeien en afnemen, maar ook zo sterk worden dat deze geïnstitutionaliseerd raakt. Op dat 

moment zijn het sociale verbanden geworden. Omdat alles tot een netwerk behoort, bestaat er in de 

actor-netwerk theorie ook niet iets als een context. Alle factoren kunnen worden ondergebracht in 

de indeling en hun invloed op het netwerk kan worden onderzocht. Ook vindt Latour dat een 

beschrijving van de processen die zich afspelen al afdoende is. Een analyse hoeft namelijk niet 

gegeven te worden wanneer de beschrijving uitgebreid genoeg is. 

 

3.5.2  Integratie door middel van associaties. 

De verbanden die actoren en dingen met elkaar aangaan leiden tot associaties. Dit verband komt 

vaak voort uit een probleemstelling die een actor ondervindt, waarna deze actor contact legt met 

andere actoren om het probleem op te lossen. De actor kan uiteindelijk uitgroeien tot onmisbare 

spreker namens een groep (netwerk) en vergaart meer en meer macht naarmate er meer actoren 

betrokken worden en de associaties mogelijk geïnstitutionaliseerd raken. Het verklaren van deze 
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associaties kan ons helpen de ruimtelijke vorm te verklaren. Deze associaties komen dus 

voornamelijk tot stand wanneer er een nieuw probleem zich aandient. Dit leidt tot een controverse 

met de huidige opvattingen en wellicht tot een impuls in het denken over een contrasterende 

opvatting. Het bestuderen van deze controverses helpt ons het proces te bestuderen waarin de 

ruimte gevormd wordt (space in the making) in plaats van te kijken naar de uitkomsten (ready made 

space) (De Jong, & Wissink, p.9). 

Het proces van translatie houdt in dat een actor zich opwerkt tot spokesperson van een netwerk. Dit 

proces wordt door Callon gekenmerkt door vier fasen. In de eerste fase gaat men op zoek naar een 

probleemstelling die de actor onmisbaar maakt bij andere actoren. Deze fase wordt problematisering 

genoemd. Men formuleert het probleem en kijkt naar oplossingen die andere actoren alleen via hen 

kunnen bewerkstelligen. De tweede fase is die van interessement. In deze fase worden andere 

actoren actief benaderd en krijgen ze een rol toebedeeld die hun interesse moet wekken om zich in 

te zetten voor de associatie. In de derde fase, enrollment, worden de rollen gedefinieerd en wordt 

door de leading actor gekeken hoe deze rollen zich tot elkaar verhouden. Tenslotte breekt de fase 

van mobilisatie aan. De verschillende rollen dienen uitgevoerd te worden en hieraan dienen zij zich 

allen te houden. De leading actor houdt toezicht dat de standpunten juist weergegeven worden door 

de verschillende gemobiliseerde partijen. Degene die dit proces beheert is de leider van de associatie 

en treed vaak naar buiten als spokesperson in naam van de associatie. Het proces van translatie kan 

oneindig doorgaan, aangezien de associatie, ook wanneer dit de dominante associatie is, beïnvloedt 

zal worden door andere netwerken en zo telkens opnieuw verschillende fase van translatie moet 

doorlopen (Callon, 1986, p. 13) 

 

3.5.3  Kritiek op de actor-netwerk theorie. 

Dijstelbloem formuleert in zijn proefschrift, ‘De democratie anders: politieke vernieuwing volgens 

Dewey en Latour’, drie kritiekpunten op de actor-netwerk theorie. Hij noemt het de verstrikkingen in 

het web van Latour. Als eerste kritiekpunt noemt hij het vermeende machiavellisme, wat benadrukt 

wordt door Amsterdamska. De actor-netwerk theorie zou voornamelijk uitgaan van machtshandeling 

en niet van kennis. Degene die de machtigste netwerkketen weet te bouwen wint. Hierbij hoeft 

degene die het probleem constateert geen kennis bij te dragen aan de oplossing hiervan, zolang deze 

maar zoveel mogelijk macht uitoefent op andere actoren. Dijstelbloem zwakt deze kritiek af door op 

te merken dat machtsrelaties een effect zijn van de totstandkoming van netwerken (net als kennis), 

waardoor Latour geen uitspraken over de inhoud van de netwerken doet. Als tweede kritiekpunt 

wordt relativisme genoemd door Sokal. Door wetenschap te beschrijven als een sociaal proces, 

zouden wetenschappelijke theorieën gerelativeerd kunnen worden, omdat ze minder succesvol zijn 

gebleken. Latour wil echter geen uitspraken doen over de wetenschappelijke relevantie en inhoud 

van theorieën, maar wel inzicht hebben in hoe deze tot stand zijn gekomen. Wat later als feit wordt 

aangenomen, is een resultaat van menselijk handelen over de hele wereld, in verschillende 

settingen, mogelijk gemaakt door diverse geldstromen. Ten derde is er de kritiek van de ontologische 

nivellering. Verschillende wetenschappers (Collins, Yearly en Bloor) bestrijden de gelijkstelling van 

humans en non-humans in de actor-netwerk theorie, wanneer wetenschappelijk processen 

beschreven worden. Ze vragen zich af hoe een beschrijving van het object door de onderzoeker beter 

kan zijn dan de manier waarop deze geïnterpreteerd wordt door de actor die met het object te 

maken heeft. Er zou dus wel degelijk onderscheid zijn tussen humans en non-humans (Dijstelbloem, 
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2007, pp. 47-54). Latour zegt hierover: “ANT is not the empty claim that objects do things ‘instead’ of 

human actors: It simply says that no science of the social can even begin if the question of who and 

what participates in the action is not first of all thoroughly explored, even though it might mean 

letting elements in which, for lack of a better term, we would call nonhumans” (Latour, 2005, p. 72). 

Hiermee verdedigt Latour zijn gelijkstelling van humans en non-humans. Mens en object moeten in 

een wederzijdse verhouding worden bestudeerd. Dijstelbloem concludeert dan ook: “Latour 

beschouwt netwerken echter niet als een vermenging van twee vooraf bepaalde werelden, maar 

beziet de totstandkoming ervan als een beweging: een distributie van taken die onvoldoende duidelijk 

wordt wanneer een onderscheid tussen menselijk en natuurlijke acties als uitgangspunt wordt 

genomen. De grens tussen mensen en dingen, natuur en cultuur wordt steeds opnieuw bepaald en 

verschijnt in wisselende gedaantes” (Dijstelbloem, 2007, p. 54). Hiermee wordt ook het laatste punt 

van kritiek weerlegd. Daarmee wordt de actor-netwerk theorie geschikt geacht om gebruikt te 

worden om de ruimtelijke vorm van de stad mee te verklaren. 

 

 

3.6 Conclusie. 

Middels welke theorieën valt de ruimtelijke vorm van een stad te verklaren? 

Kijkend naar de ruimte als absoluut begrip is tegenwoordig niet voldoende. De ruimte is een proces 

waarin verschillende relaties tot stand komen. Om relationele ruimte te onderzoeken zijn 

systeemtheorieën, zoals die van Bourne, niet meer geschikt. Deze leveren een statisch beeld van de 

ruimte en een goede omschrijving van de ruimtelijke vorm op een bepaald moment. Aangezien deze 

thesis zich niet alleen richt op een omschrijving van de ruimtelijke vorm, maar eveneens op een 

verklaring, zijn er andere theorieën nodig. De oplossing hiervoor is gevonden in een theorie gericht 

op de sociale wetenschappen. De actor-netwerk theorie levert de mogelijkheid om interacties in en 

tussen verschillende netwerken te ontdekken die een proces van ‘space in the making’ kunnen 

verklaren. Door de pluralistische invalshoek kan er gekeken worden naar lokale processen. Op die 

manier kan er gekeken worden welke factoren eraan bijdragen dat bepaalde steden zich anders 

ontwikkelen dan anderen. Iets wat met de andere behandelde theorieën schier onmogelijk is. 

Wanneer actoren, instituties en objecten worden geanalyseerd komen netwerken (associaties) naar 

voren die invloed hebben op de ruimtelijke vorm van de stad. Deze netwerken kunnen worden 

opgespoord door controverses te traceren, waarbij verschillende associaties tegenover elkaar komen 

te staan. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen in de manier waarop relationele ruimte tot 

stand komt. Daarnaast biedt deze theorie eveneens de mogelijkheid om te onderzoeken of er sprake 

is van een uniform effect van globalisering en liberalisering op de ruimtelijke vorm van steden, zoals 

verondersteld door de narrative of loss en splintering urbanism. 

Voor een omschrijving van de ruimtelijke vorm van de stad kan dus volstaan worden met het gebruik 

van een systeemtheorie, zoals Larry Bourne deze presenteert, maar voor een verklaring van de 

ruimtelijke vorm zal er gebruik gemaakt moeten worden van een theorie die sociale processen in de 

ruimte kan aantonen, zoals de actor-netwerk theorie. De theorieën van Rodrigue en Schnellen 

kunnen helpen bij het typeren van de stad.  
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Verkeer naar het Bandra-Kurla complex 
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Hoofdstuk 4: Operationalisatie. 

 

 

4.1 Inleiding. 

n de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat de ruimtelijke vorm van de stad inhoud. Dit 

hoofdstuk heeft als doel om een operationalisatie op te zetten die de theorieën uit de 

hoofdstukken 2 en 3 zal verbinden met het onderzoek wat in de hoofdstukken 5 en 6 

gepresenteerd zal worden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Mumbai, India. Gedurende een 

periode van drie maanden is er in deze wereldstad gekeken naar de weginfrastructuur. Aan de hand 

hiervan zal getracht worden een bijdrage te leveren aan de theorieën omtrent de sociale processen 

in de ruimte die zich voordoen in de stad. De deelvraag die in dit hoofdstuk behandeld zal worden is: 

Hoe kan de versplintering van de stad, middels de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai, 

worden onderzocht? 

Om een algemeen beeld te creëren van de stad zal er allereerst een globale omschrijving moeten 

komen die de ruimtelijke vorm van Mumbai analyseert. Het onderzoekskader wordt gegeven in 

paragraaf 4.2 en de uitwerking hiervan vindt plaats in hoofdstuk 5. In een verdiepingsslag zal 

daarnaast de ruimtelijke vorm van Mumbai ook verklaard worden. Hiervoor wordt een beschrijving 

gegeven van het onderzoekskader in paragraaf 4.3 en de uitwerking hiervan vindt plaats in hoofdstuk 

6. Voor elk van deze hoofdstukken zal hier eerst het doel bepaald worden, dan de manier waarop het 

geoperationaliseerd zal worden en dan een omschrijving van de te gebruiken theorieën. Paragraaf 

4.4 zal de interviews verder belichten en paragraaf 4.5 sluit dit hoofdstuk af met een conclusie. 

 

 

4.2 Omschrijven van de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai. 

Mumbai, een stad met ongeveer 14 miljoen inwoners in het westen van India, behoort tegenwoordig 

tot één van de megacities in de wereld. Het is één van de snelst groeiende urbane gebieden en 

volgens de vooruitzichten zal deze groei alleen maar toenemen. Een zodanig snelle expansie en 

verdichting van de stad brengt velerlei economisch-ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke 

problemen met zich mee. Zo wordt er door verschillende wetenschappers gesproken van narrative of 

loss (Arefi, 1999; Crawford, 1999) en versplintering van de stad (Graham & Marvin, 2002) door 

veranderende politieke systemen. Omdat de stad als geheel te groot is om deze processen in een 

onderzoek van drie maanden te bekijken, zal er moeten worden ingezoomd op een onderdeel van de 

stad. Dit onderzoek is erop gericht de ruimtelijke vorm van Mumbai te verklaren aan de hand van de 

weginfrastructuur, om zo deze theorieën te testen op locatie. Dit vereist allereerst een omschrijving 

van de ruimtelijke vorm van Mumbai an sich. 

 

 

I 
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4.2.1  Doel. 

Om te bekijken hoe weginfrastructuur een invloed heeft op de ruimtelijke vorm van de stad Mumbai, 

zal deze ruimtelijke vorm allereerst getypeerd moeten worden. De ruimtelijke vorm van Mumbai zal 

in een absoluut en relationeel ruimtelijk perspectief geplaatst moeten worden, waardoor zowel de 

sociale processen in de ruimte worden beschreven evenals hun samenhang met objecten in de 

fysieke ruimte. Dit zal helpen de historische ontwikkeling van de stad in een context te plaatsen, 

welke van cruciaal belang is voor de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur. Tevens zullen deze 

analyses bijdragen aan conclusies omtrent de versplintering van de stad als geheel. Allereerst zal de 

dynamiek geanalyseerd moeten worden voordat er wordt geïntervenieerd in de ruimte. Men dient 

namelijk eerst te begrijpen wat er goed of slecht is aan deze versplintering, alvorens in te willen 

grijpen.  

 

4.2.2  Operationalisatie. 

Om de absoluut ruimtelijke vorm van Mumbai analytisch te onderzoeken kan er gebruik gemaakt 

worden van geografisch kaartmateriaal. Op deze wijze kan de expansie van de stad in historisch 

perspectief bekeken worden, wat, tezamen met de bevolkingsontwikkeling, een beeld zal geven van 

de druk op de ruimte door de jaren heen. Hieruit kunnen gegevens naar voren komen over het 

veronderstelde tekort aan ruimte voor weginfrastructuur in ontwikkelingslanden. Wanneer de 

ruimtedruk hoog is, heeft dit tevens maatschappelijke gevolgen met betrekking tot de versplintering. 

Een omschrijving van de totale ruimtelijke vorm van Mumbai zal dus voornamelijk geschieden aan de 

hand van literatuurstudie en gesprekken met deskundigen op dit gebied. Om vervolgens op 

relationele wijze naar de ruimtelijke vorm van Mumbai te kijken zal er ook op andere manieren 

analytisch naar de stad gekeken worden. Er zal een cultureel-historische analyse gemaakt worden, 

om op die manier sociale veranderingen in de stad in kaart te brengen. Dit om een beeld te schetsen 

van de sociale processen die zich in de loop der tijd in Mumbai hebben afgespeeld. Ook zal er een 

politiek-economische analyse komen, die aan moet tonen hoe de gevolgen zijn geweest van beleid 

voor de stad Mumbai. Dit levert inzichten over mogelijke publiek-private relaties, veranderingen van 

instituties, leading actors etc. Deze sociale processen, gerelateerd aan de objecten in de fysieke 

ruimte die de stad in een bepaalde tijdsperiode heeft doorgemaakt, kan helpen associaties te 

onderscheiden die het makkelijker maken om de weginfrastructuur vanuit een bepaalde invalshoek 

te benaderen. Aangezien de weginfrastructuur een onderdeel is van de stad Mumbai, zal deze 

namelijk mede vanuit deze associaties ontwikkeld zijn.  

Om te bekijken hoe de weginfrastructuur zich verhoudt in een groter kader, zal er een analyse 

moeten komen van het transportbeleid in de stad. Dit zal helpen de weginfrastructuur in een groter 

geheel te plaatsen en afwegingen van het beleid te schetsen. Waar vinden investeringen plaats? Zijn 

deze voornamelijk op de middenklasse gericht, of wordt er ook gedacht aan de lagere klasse? Ook bij 

de omschrijving van de weginfrastructuur zal er een politiek-economische en cultuurhistorische 

analyse plaatsvinden. Alvorens een verklaring te zoeken in hoofdstuk 6, zal de omschrijving in 

hoofdstuk 5 ook ruimte bieden aan de relatie die de weginfrastructuur heeft met andere 

onderwerpen in de stad. Zo is er gedurende het onderzoek veel belangstelling geweest voor de 

raakvlakken die de weginfrastructuur heeft met andere onderwerpen die eveneens de ruimtelijke 

vorm van de stad bepalen, zoals leisure, informele huisvesting, railinfrastructuur, retail en 
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nutsvoorzieningen. Een omschrijving van deze raakvlakken voegt iets toe aan de beschrijving van de 

ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur in Mumbai. Bij de omschrijving van de weginfrastructuur 

in Mumbai, dient er tenslotte ook nog gekeken te worden naar de context waarin deze zich afspeelt. 

Welke processen spelen er in zo’n grote stad als Mumbai dat ze invloed hebben op de ruimtelijke 

vorm van de weginfrastructuur? Omdat hier nog niet met de actor-netwerk theorie gewerkt wordt, 

valt een contextbeschrijving te rechtvaardigen. 

 

4.2.3  Bruikbare Theorieën. 

Om een omschrijving te geven van de ruimtelijke vorm van Mumbai, kan dit het best middels de 

systeemtheorie van Bourne. Bourne biedt, zoals beschreven in hoofdstuk 3, een kader om een 

beschrijving te geven van de ruimtelijke vorm. Omdat het een systeemtheorie is levert Bourne een 

beperkte kijk op de ruimtelijke vorm. Het levert echter wel de mogelijkheid om middels enkele 

punten een analyse te maken waarop verder geborduurd kan worden met meer diepgaande 

onderzoeksmethoden. Bourne is daarom, vanwege beperkte relationele invalshoek, voornamelijk 

handig als een “quickscan” om ruimtelijke vorm te typeren voor nader onderzoek. Aan de hand van 

het in het voorgaande hoofdstuk benoemde kader zal er een analyse plaatsvinden die iets zegt over: 

• De context; De groei van de stad, de economische basis, het socio-economische klimaat en 

culturele omgeving en de positie in het urbane systeem. 

• De macrovorm; De grootte van de stad, de vorm van de stad en het fysieke landschap (een 

uitgebreide beschrijving van het transportnetwerk staat centraal in deze scriptie, dus zal hier 

nog niet behandeld worden). 

• De interne vorm; Dichtheid, homogeniteit, concentriciteit, sectoraliteit, connectiviteit en 

vervangbaarheid. 

• De organisaties en gedrag; Organisaties en reguleringsmechanismen (naar Bourne, 1982, p. 

41). 

 

Dit iets aangepaste schema geeft een eerste overzicht van de stad en zal ingevuld kunnen worden 

aan de hand van de verschillende gesprekken en literatuurbronnen. 

 

 

4.3 Verklaren van de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur in Mumbai. 

Een omschrijving van de ruimtelijke vorm is een eerste stap. In een tweede stap dient deze ook 

verklaard te worden. Nu zegt de actor-netwerk theorie dat er geen verklaring nodig is, wanneer de 

beschrijving uitgebreid genoeg is. Helaas kan er in een tijdsbestek van drie maanden geen volledige 

beschrijving van de weginfrastructuur in Mumbai gegeven worden, waardoor het nodig is om wel 

degelijk op zoek te gaan naar verklaringen voor de huidige ruimtelijke vorm. Als er versplintering in 

de stad plaatsvindt, waardoor komt dit dan? Welke factoren dragen hieraan bij?  
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4.3.1  Doel. 

Het doel van het geven van een verklaring van de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur in 

Mumbai is dat men na kan gaan of de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur bijdraagt aan de 

versplintering van de stad. Leiden alle sociale processen bij de aanleg van weginfrastructuur in 

Mumbai hiertoe en zo ja, hoe vallen deze gevolgen dan te beoordelen? De laatste vraag valt moeilijk 

te beantwoorden, aangezien dit een waardeoordeel vraagt. Deze scriptie zal zich niet wagen aan een 

oordeel over de ruimtelijke vorm van de stad, nog zal ze voorstellen tot verandering aandragen. Het 

doel zal uitsluitend zijn om te bekijken wat de ruimtelijke vorm van Mumbai bepaalt.  

 

4.3.2  Operationalisatie. 

Om een verklaring te geven van de ruimtelijke vorm in Mumbai dient er een analyse plaats te vinden 

die inzicht biedt in alle factoren die een effect hebben op de totstandkoming van 

weginfrastructuurprojecten in Mumbai. Dit valt te bewerkstelligen door te kijken naar specifieke 

ontwikkelingen in de stad die onderhevig zijn aan de lokale dynamiek waarin het proces zich afspeelt. 

Om deze reden is er gekozen om verschillende casestudies uit te voeren die een beter inzicht moeten 

geven op de ontwikkeling van weginfrastructuur in Mumbai. Om te bekijken of er versplintering 

optreedt in de stad heeft het geen zin om te kijken naar de lokale wegen, maar zal de focus liggen op 

de collectoren en slagaders in de stad. Deze geven een beter beeld van de manier waarop 

weginfrastructuurontwikkeling in Mumbai wordt plaatsvindt. De aanleg van een collector of slagader 

heeft namelijk veel meer invloed op de bevolking, waardoor deze vaak controversiëler zal zijn. Door 

het bestuderen van deze controversen, in lijn met de actor-netwerk theorie, kan er iets gezegd 

worden over de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur en in een breder kader 

over de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm van Mumbai in het algemeen. De casestudies zijn 

aangepakt aan de hand van interviews. Door met spokespersons en leading actors te praten over hun 

rol in het project zal de impact van verschillende factoren op de projecten bekeken worden (een 

verdere uitwerking hiervan is te vinden in paragraaf 4.3). Bij de casestudies is naast interviews 

gebruik gemaakt van diverse andere bronnen om een zo omvangrijk beeld te creëren. Er heeft 

eveneens een literatuurstudie plaatsgevonden aan de hand van verschillende boeken, 

internetbronnen, het krantenarchief en de verschillende transportstudies die voor de stad gemaakt 

zijn. Deze bronnen waren in ruime mate aanwezig voor de periode na de liberalisatie. Wanneer er 

echter gezocht werd naar informatie voor deze periode was er maar mondjesmaat iets te vinden. Dit 

heeft met name te maken met het feit dat er in Mumbai pas recentelijk grote 

weginfrastructuurprojecten geïmplementeerd worden. Hiervoor waren er weinig grote projecten, in 

verband met een gebrek aan financiën. De stad is organisch gegroeid, waardoor het moeilijk was om 

specifiek informatie te vergaren over grote weginfrastructuurprojecten van voor die tijd. Ook is er 

een observatieonderzoek gehouden om eigen bevindingen te kunnen weergeven en informatie te 

verkrijgen via informele gesprekken. 

 

4.3.3  Bruikbare Theorieën. 

De uitkomsten van de interviews zullen geïnterpreteerd worden aan de hand van de actor-netwerk 

theorie. De actor-netwerk theorie, zoals beschreven in hoofdstuk 3 biedt een ontologisch kader om 
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de uitkomsten van de casestudies aan op te hangen. In het onderzoek zal er dus gekeken worden 

naar diverse associaties. Deze associaties worden duidelijk wanneer er onderzoek gedaan wordt naar 

verschillende controversen binnen de casestudies. Waar treden problemen op in het project? Wie 

heeft er invloed op de uiteindelijke tracévorming? Met het beantwoorden van deze vragen kan er 

een overzicht gegeven worden naar de invloeden op de connectiviteit in de stad. Deze associaties 

zullen uitgesplitst worden in actoren, instituties en dingen. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat deze 

drie factoren van invloed zijn binnen netwerken die de ruimtelijke vorm beïnvloeden. Hoe deze 

associaties precies gevormd worden en welke netwerken er aangegaan worden komt aan het licht 

wanneer er een strijd wordt aangegaan, in dit geval om de ruimte. Deze strijd is continu gaande, 

maar niet altijd even goed zichtbaar. Veelal is de dominante associatie degene die de huidige 

ruimtelijke vorm bepaalt en heeft deze genoeg macht om de ontwikkelingen te sturen. Wanneer zich 

echter een controverse voordoet laait de strijd op en worden netwerken die met elkaar in conflict 

komen. Op dit punt komen de verschillende actoren, instituties en objecten aan de oppervlakte en 

worden ze concreet onderzoekbaar. Het zijn dus deze conflicten in de ruimte waarnaar gezocht moet 

worden om een verklaring te geven van de ruimtelijke vorm van een stad. Bij iedere controverse die 

er speelt zullen deze factoren een rol spelen en wellicht gevormd zijn door een oude controverse die 

jaren geleden speelde. Deze oude controverses kunnen wellicht nog bepalend zijn voor de huidige 

ruimtelijke vorm. De diverse controversen zullen bij de casestudies duidelijk maken welke partijen er 

netwerken er tegenover elkaar staan. Er wordt tevens gezocht naar een proces van translatie; 

problematisering, interessement, enrollment en mobilisering, zoals omschreven in hoofdstuk 3, om 

te zien hoe de verschillende netwerken tot stand komen.  

 

 

4.4 Caseselectie. 

Om de ruimtelijke vorm van Mumbai te kunnen verklaren zou het vanuit wetenschappelijk oogpunt 

mooi zijn geweest wanneer er gekozen werd om een historische en een recente case te beschrijven. 

Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken zijn er in het verleden weinig grote 

weginfrastructuurprojecten geweest en is het wegennet organisch gegroeid. Er is dan ook erg weinig 

historisch bekend over de aanleg van de wegen in Mumbai en informatie hierover was erg moeilijk te 

verkrijgen. De lectuur hiervan is beperkt en grote conflicten bij de aanleg konden nergens worden 

waargenomen, mede dankzij beperkte toegang tot de archieven.  

Recentelijk na de liberalisatie vinden er wel grote weginfrastructuurprojecten plaats die al zijn 

geïntroduceerd ten tijde van de Wilbur Smith studie. De belangrijkste aanbevelingen van deze studie 

waren het aanleggen van oost-west corridors tussen de suburbs en Freelinks om de stad heen, 

aangezien de Islandcity al was volgebouwd. Vanaf de jaren ’70 werd er al gekeken naar de oost-west 

corridors en was het tracé al bepaald van de Jogeshwari-Vikroli LinkRoad (JVLR) en de SantaCruz-

Chembur LinkRoad (SCLR). Het zijn beide controversiële projecten en beide hebben met dezelfde 

problematiek te maken, maar omdat de grootste problemen bij de JVLR inmiddels verholpen zijn is 

ervoor gekozen om de SCLR als casestudie te selecteren, aangezien hier de problemen nog steeds 

spelen. Naast de SCLR is ervoor gekozen om het meest prestigieuze weginfrastructuurproject van 

Mumbai te behandelen: de Bandra-Worli Sealink en in een groter kader de Western Freelink. De 

Bandra-Worli Sealink maakt onderdeel uit van de eveneens in de Wilbur Smith studie voorgestelde 
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Western Freelink, die de Islandcity moet ontsluiten naar de westelijke suburbs. De Bandra-Worli 

Sealink is inmiddels aangelegd, maar interessanter is het om te bekijken waarom de gehele Freelink, 

die volgens de Wilbur Smith studie naar Nariman Point moest gaan, geen doorgang heeft gekregen. 

Vanwege de beperkte tijd op locatie in Mumbai, is het zwaartepunt van de casestudies komen te 

liggen op de SCLR, waar het de interviews betreft. Dit heeft ook te maken met het feit dat er meer 

literatuur over de Western Freelink te vinden is als extra bron om alsnog vanuit Nederland een goed 

beeld te kunnen geven over de ontwikkelingen. 

 

 

4.5 Interviews. 

Aan het begin van het onderzoek zijn er enkele oriënterende interviews gehouden met enkele 

publieke actoren. Aan de hand van deze gesprekken zijn contacten gelegd met andere actoren na het 

bepalen van de casestudies. Door op deze manier andere actoren te benaderen was er al snel een 

uitgebreide lijst met contactpersonen om eventueel mee te spreken. Voor deze scriptie zijn tien 

mensen specifiek geïnterviewd met wisselend succes. Waar de een volledige openheid van zake gaf, 

waren anderen zeer gesloten en vergde het meer tijd en moeite om een gesprek te hebben. In 

sommige gevallen diende zelfs een verklaring van het consulaat en de universiteit gegeven te 

worden, alvorens er een gesprek plaats kon vinden. Herhaaldelijk bezoeken afleggen was helaas ook 

aan de orde van de dag, omdat de Indiër niet al te nauwgezet om gaat met zijn afspraken. Een week 

vooruit plannen is vrijwel onmogelijk, maar op de dag zelf of hooguit de dag erna hadden de meesten 

altijd wel een uur of twee tot hun beschikking om te spreken. Naast de tien specifieke interviews 

voor weginfrastructuur in het algemeen en de geselecteerde casussen, is er eveneens gesproken met 

andere actoren die een relatie hadden met de weginfrastructuur. Zo is er o.a. extra informatie 

verzameld over het transportnetwerk in het algemeen, straatverkopers, wegen naar special 

economic zones, nutsvoorzieningen, stoepbewoners en stationprogramma’s. 

De gesprekken zijn gevoerd in de vorm van semigestructureerde interviews. Bij semigestructureerde 

interviews is het mogelijk om wat meer ruimte te laten aan de geïnterviewde om iets van het 

onderwerp af te wijken dan bij gestructureerde interviews. Hierdoor krijgt de interviewer kans om 

door te vragen op mogelijk interessante wendingen die het gesprek krijgt. De vragen zijn gesteld in 

de vorm van open vragen, zodat de geïnterviewde in zijn eigen woorden antwoord kan geven 

(Bryman, 2008, p. 232). Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een spraakopnameapparaat, 

zodat de interviews later uitgewerkt konden worden in de vorm van een transcript, zodat alle 

informatie bewaard is gebleven. Een overzicht van de geïnterviewde personen is te vinden in de 

bijlage. 

 

 

4.6 Conclusie. 

Hoe kan de versplintering van de stad, middels de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai, 

worden onderzocht? 
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Het antwoord op deze vraag is tweeledig. De versplintering zal eerst worden onderzocht door een 

omschrijving te geven van weginfrastructuur in Mumbai, aan de hand van de theorie van Bourne. De 

omschrijving bevat een analyse van Mumbai, het transportnetwerk in Mumbai en de 

weginfrastructuur in Mumbai. Zo wordt er steeds specifieker gekeken naar de ruimtelijke vorm van 

de stad. Verder biedt de omschrijving een uiteenzetting van de relatie van de weginfrastructuur met 

andere onderwerpen in de stad en enkele algemene controversen die momenteel in de stad Mumbai 

spelen. 

Ten tweede wordt de versplintering van Mumbai onderzocht aan de hand van twee casestudies. 

Deze casestudies zullen een inzicht bieden in een verklaring voor de ruimtelijke vorm van Mumbai. 

De actor-netwerk theorie biedt een handvat om de uitkomsten van het onderzoek aan op te hangen. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende componenten: 

• Semigestructureerde interviews; 

• Literatuurstudie (boeken, internetbronnen, krantenarchief en transportstudies); 

• Observatieonderzoek; 

• Informele gesprekken. 

Omdat er geen gedegen kwantitatief onderzoek gedaan kan worden in een tijdsperiode van drie 

maanden zal het moeilijk zijn de effecten van weginfrastructuurprojecten in Mumbai te meten. Deze 

zullen dan ook door de bovenstaande onderzoeksmethoden worden onderzocht, waardoor alsnog de 

effecten van weginfrastructuur op de versplintering van de stad worden onderzocht. Uit de 

verklaring van de ruimtelijke vorm van Mumbai zal blijken of de theorieën van de narrative of loss en 

Splintering urbanism stand houden. 
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Hoofdstuk 5: Omschrijving van de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai. 

 

 

5.1 Inleiding. 

umbai is één van de grootste steden in de wereld. De metropool ontwikkelt zich 

razendsnel en trekt nieuwe bewoners uit heel India onder het mom van; Mumbai, the 

city of dreams. De stad heeft zich inmiddels verspreid over 445 vierkante kilometer met 

daarop zo’n 14 miljoen inwoners. Om te kunnen onderzoeken hoe deze ruimtelijke vorm zo tot stand 

heeft kunnen komen zal er allereerst een globale analyse gegeven worden voor de gehele stad. Dit 

gebeurt aan de hand van het verklaringsmodel van Bourne, waarna een historisch overzicht gegeven 

zal worden, samen met de belangrijkste cijfers voor de stad en een overzicht van publieke partijen. 

Omdat de hele stad te groot is om in een tijdsbestek van drie maanden te onderzoeken is ervoor 

gekozen om in te zoomen op de weginfrastructuur. Vandaar dat er in dit hoofdstuk na de analyse van 

Mumbai zal worden gekeken naar het transportnetwerk en later specifiek naar de weginfrastructuur. 

Dit aan de hand van de volgende deelvraag: 

Hoe is de ruimtelijke vorm van Mumbai en meer specifiek de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur 

in Mumbai? 

Paragraaf 5.2, 5.3 en 5.4 zullen respectievelijk de gehele stad, het transport in Mumbai en de 

weginfrastructuur in Mumbai behandelen. Zo wordt er steeds verder ingezoomd alvorens er in H6 

specifiek gekeken gaat worden naar twee casestudies op het gebied van weginfrastructuur. Deze 

paragrafen zullen bestaan uit een analyse van de huidige ruimtelijke vorm, een historische 

ontwikkeling van deze ruimtelijke vorm, cijfers die deze historische ontwikkeling laten zien en 

recente trends aangeven in de stad. Tenslotte wordt er een overzicht van de belangrijkste publieke 

actoren gegeven. 

De weginfrastructuur is een onderdeel van de ruimtelijke vorm van de stad. Deze wordt niet alleen 

absoluut ruimtelijk weergegeven, maar belangrijker nog is om te kijken hoe de relationele ruimtelijke 

vorm is. Welke processen doen zich voor bij de ontwikkeling van weginfrastructuur in de fysieke, 

sociale en symbolische ruimte, die van invloed zijn op de ruimtelijke vorm van Mumbai? Zo wordt er 

gekeken naar connecties die de weginfrastructuur heeft met andere onderwerpen in de stad, in 

paragraaf 5.5, en zal er een overzicht gegeven worden van de belangrijkste controversen die op dit 

moment spelen in Mumbai in paragraaf 5.6. 

 

 

5.2 De stad Mumbai. 

Mumbai is anno 2009 de grootste stad van India. In deze paragraaf zal allereerst een beschrijving 

gegeven worden van hoe Mumbai er op dit moment uitziet, waarna er een analyse plaatsvindt over 

M 
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hoe dit zo gekomen is. Om nog een beter overzicht te geven van de ruimtelijke vorm zal er nog een 

overzicht plaatsvinden van bevolkingscijfers en de belangrijkste publieke actoren. 

 

5.2.1  Mumbai anno 2009. 

Om een eerste verklaring van de ruimtelijke vorm te geven zal allereerst de absoluut ruimtelijke 

vorm van de stad beschreven worden aan de hand van de theorie van Larry Bourne zoals uitgelegd in 

hoofdstuk 3. Deze systeembenadering past goed bij een statische beschrijving. Dit zal worden gedaan 

aan de hand van vier punten: Context, Macro vorm, Interne vorm en functie en Organisatie en 

gedrag. 

5.2.1.1  Context. 

Mumbai is de grootste stad van India en hét handelscentrum van het land. Het ligt op een 

gegenereerd schiereiland, waardoor het alleen uitbreidingsmogelijkheden naar het Noorden en 

Oosten heeft. De stad ligt aan de Westkust van India in de staat Maharashtra. Ten Westen en Zuiden 

wordt Mumbai omringd door de Indische Oceaan. Samen met Navi Mumbai, Thane en Mira 

Bhayandar vormt Greater Mumbai de Mumbai Metropolitan Region. Omdat Mumbai het 

handelscentrum van het land is, heeft zich hier ook een groot deel van de zakelijke dienstverlening 

gevestigd en is het eveneens de financiële hub van het land geworden. In totaal draagt de regio voor 

5% bij aan het GDP van India (Adusumilli, 2009). Mumbai presenteert zich daarmee als de ‘city of 

dreams’ waarin eenieder succes kan hebben. Dit resulteert in een aantrekkingskracht op de rest van 

de Indische bevolking. Inmiddels groeien de andere gebieden in de regio, Navi Mumbai, Thane en 

Mira Bhayandar relatief harder dan Mumbai zelf. De stad is de laatste decennia volgebouwd, 

waardoor er steeds meer mensen naar deze gebieden komen. In India is 80,5 % van de mensen 

Hindoe en 13,4% Moslim, in Mumbai was op dat moment echter 67,3% Hindoe en 18,6% Moslim 

(Census India, 2001). Een historische uitwerking hiervan is te lezen in 5.2.2. 

5.2.1.2  Macro vorm. 

Mumbai telde in 2001 volgens de census 11,9 miljoen inwoners. Vandaag de dag zou dit ongeveer 

rond de 14 miljoen inwoners zijn, waarvan er 4,7 miljoen mensen werk hebben (Adusumilli, 2009). 

Dit alles gebeurt op een oppervlak van 445 km2, waarvan de Island city 68 km2 is, de Western suburbs 

207 km2 en de Easter suburbs 171 km2 (MMRDA, 2003, p. 3). De Island city ligt ten zuiden van de 

Eastern en Western suburbs, die geschieden worden door een nationaal park. Dit resulteert in een Y-

vorm van de stad. Door beide suburbs loopt elk een snelweg, welke ernstig gecongesteerd zijn 

vanwege de trechtervorm van Mumbai. Een deel van Mumbai is gebouwd op land dat 

teruggewonnen is van de zee en een ander deel op voormalig mangroveland. Verder zijn steeds meer 

delen van bossen gekapt om de stad uit te kunnen breiden. Omdat de meeste commerciële functies 

nog in het Zuiden zitten en de residentiële functies de Island city zijn uitgedrukt, is er elke dag 

immens veel verkeer op deze snelwegen. Ook de treinen die parallel liggen aan de snelwegen en zelfs 

helemaal naar het zuidelijke puntje van de Island city gaan, zitten bomvol. De historische 

ontwikkeling in cijfers van Mumbai valt te lezen in 5.2.3. 

5.2.1.3  Interne vorm. 
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De bevolkingsdichtheid in Mumbai is extreem hoog. Op de Island city wonen 49.000 mensen per km2, 

in de Western suburbs 25.000 mensen per km2 en in de Eastern suburbs 20.000 mensen per km2 

(Census Mumbai, 2001). Waar de dichtheid in de Island city stagneert, stijgt deze in de Eastern en 

Western suburbs nog erg hard en in de rest van de regio (Navi Mumbai, Thane en Mira Bhayandar) 

nog harder. In Mumbai woont ongeveer 50% van de mensen in slums (MMRDA, 2003, p. 5), waar 

sommige bronnen zelfs spreken over 60%. Slums zijn krottenwijken die te vinden zijn in verschillende 

gradaties. Sommige slums hebben elektriciteit, sanitair, afwatering, riolering etc. waar anderen deze 

basis-utilities missen. Of iets een slum is of niet wordt bepaald door de afdracht van belasting voor 

de grond. In Mumbai wonen net als in heel India meer mannen dan vrouwen. Alhoewel het 

percentage vrouwen in de stad wel stijgt, was het in 2001 nog maar 44,7%, tegenover een landelijk 

percentage van 48,2%. Dit kan verklaard worden door het feit dat er mannen vanuit de regio naar de 

stad komen om geld te verdienen. Ieder deel van de stad herbergt zijn eigen functies. Dit heeft met 

name te maken met de grondprijzen die er heersen. Bedrijven houden met hun locatiekeuze 

voornamelijk rekening met het grondoppervlak en de aanwezige beroepsbevolking. Zo komt het dat 

de ruimte-intensieve IT-sector zich in de suburbs bevind, waar de scholing nog goed is, maar de 

grondprijzen lager zijn. Om diezelfde reden zitten de financiële organisaties in het zuiden bij Nariman 

point en ligt het Bandra Kurla Complex, met veel zakelijke dienstverlening centraal in de stad. De 

productieactiviteiten en distributiecentra hebben zich inmiddels buiten Greater Mumbai gevestigd. 

Dit gebeurde eveneens met de voormalige millarea. Op de plekken waar ooit deze mills stonden 

verrijzen momenteel shoppingcentra, kantoorfuncties en moderne appartementencomplexen. De 

functies die uit de stad verdreven worden creëren hele special economic zones buiten de stad, waar 

de functies die weleer in Mumbai zaten nu op goedkopere grond uitgevoerd worden. Informele 

productie-industrieën vallen nog door heel de stad heen te vinden in de slums.  

5.2.1.4  Organisatie en gedrag. 

Om de huidige ruimtelijke vorm van Mumbai te verklaren moet er ook inzicht zijn in de 

onderliggende mechanismen en organisaties die hun uitwerking hebben op de stad. Een overzicht 

van publieke actoren wordt in 5.2.4 gegeven. Naast deze publieke actoren hebben ook private 

actoren veel te zeggen in de stad. Een bepalende gedragsvorm in Mumbai is namelijk corruptie. Er 

zijn talloze voorbeelden te geven over manipulatie en bedrog die van invloed zijn op de stad (zie 

5.6.3, corruptie in weginfrastructuur). Het effect hiervan is dat ontwikkelingen in de stad afhankelijk 

zijn van macht en geld, waardoor de elite een bepalende positie heeft wanneer het gaat om 

ontwikkelingen die hun uitwerking hebben op de ruimtelijke vorm van de stad. Corruptie is namelijk 

erg naakt in de stad en wordt vrijwel door iedereen geaccepteerd. Verder zijn er nog enkele 

mechanismen die een grote invloed hebben op de ruimtelijke vorm van Mumbai. Allereerst is er het 

concept van votebanks. Votebanks zijn groepen mensen die massaal naar de stad gehaald worden en 

een stuk grond krijgen aangewezen door een politiek leider. De mensen mogen op dit stuk grond een 

woning bouwen wanneer ze maar op deze politicus stemmen. Op deze manier worden stemmen 

gewonnen en krijgen sommigen meer macht in de stad. Verder zijn er nog enkele bouwmechanismen 

zoals tdr en fsi die de vorm van de stad bepalen. TDR, oftewel transferable development rights, 

krijgen mensen sinds begin jaren ’90 wanneer ze gecompenseerd worden voor beperkingen bij 

ontwikkelingen op hun grond. Publieke programma’s kunnen bepalen dat de bewoners hun grond 

niet ten volle kunnen benutten en kunnen hun ontwikkelingsrechten op een ander stuk grond ten 

noorden van het betreffende stuk grond te gelde maken. De FSI, oftewel Floor space index, is in 1964 

in het leven geroepen. De FSI geeft aan hoeveel gebouwd mag worden op een bepaald stuk grond. 
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Een fsi van 1,0 geeft aan dat er op een stuk grond van 100 m2 ook 100 m2 bebouwd mag worden. Of 

dit nu 100 m2 van één verdieping is of 25 m2 van vier verdiepingen hoog, mag men zelf bepalen. 

Wanneer publieke programma’s effect hebben op een stuk grond, zal de eigenaar gecompenseerd 

worden met extra FSI, of TDR, door de verschillende publieke organisaties. 

 

5.2.2  De geschiedenis van Mumbai. 

Hoe komt het dat Mumbai er in 2009 zo uitziet? Mumbai (Bombay) bestond vroeger uit zeven 

verschillende eilanden, waarop de Koli’s woonden. Tot 1343 behoorden de eilanden toe aan 

verschillende Hindoeheersers, alvorens de Mohammedanen van Gujarat ze in handen kregen. Deze 

bleven de baas tot de Portugezen in 1534 de ‘stad’ met geweld innamen. De Portugezen bouwden 

verschillende forten en kerken in de regio. De Engelsen kregen controle over Mumbai nadat de 

Engelse koning Charles II trouwde met Catherine de Braganza in 1662. Zes jaar later echter kreeg de 

Britse Oost Indische Compagnie de stad in handen, tegen een huurvergoeding van tien pond per jaar. 

Deze verplaatsten hun hoofdkwartier van Surat in 1687 naar Mumbai, omdat men daar een dieper 

vaarwater had en dus grotere schepen aan konden leggen. Hiermee kwam de ontwikkeling van de 

eilanden op gang en werd het een belangrijk handelscentrum (Pacione, 2006). 

Een eeuw later werd er een programma gestart onder leiding van Gouverneur William Hornby om de 

eilanden met elkaar te verbinden, omdat er veel mensen overleden tijdens de monsoonstormen 

wanneer ze het fort wilden bereiken. Mahalaxmi en Worli werden met elkaar verbonden in 1784 

naar aanleiding van het Hornby Vellard project. In 1803 werd de een verhoogde weg door zee 

aangelegd. Deze lag tussen de eilanden Bombay en Salsette (sion-causeway). Later werden er nog 

verhoogde wegen aangelegd onder andere tussen Colaba en Bombay (1838) en Mahim en Bandra 

(1845) (Damania, 2009). De delen tussen de wegen werden een moerassig gebied wat later 

gereclameerd werd. In deze periode werden de eerste wetten opgesteld met betrekking tot planning 

wat er voor zorgde dat de koloniale en oorspronkelijke stad (buiten de stadsmuren) van elkaar 

gescheiden werden door de esplanade (Pacione, 2006). 

Dankzij de gegroeide vraag naar katoen, werd een snelle verbinding met het achterland, waar de 

katoenplantages zich bevonden, noodzakelijk. Om deze reden werd in 1853 begonnen met de bouw 

van het railnetwerk. De eerste lijn kwam te liggen tussen Victoria terminal en Thane. Dit werd de 

jaren erop uitgebreid door de Great Indian Peninsular Railway en de Bombay Baroda and Central 

India Railway. Door de Amerikaanse burgeroorlog in 1861 werd de vraag naar katoen nog eens 

versterkt en het transportnetwerk uitgebreid (Damania, 2009). Ook de opening van het Suezkanaal 

zorgde voor een grote groei in handel en commercie. Hierop kwamen veel mensen uit het achterland 

naar de stad toe en werden gebieden als Girgaum, Dongri, Mazagaon en Byculla bevolkt. 

Ondertussen was Bombay in handen gekomen van de Engelse kroon, nadat de Britse Oost Indische 

Compagnie was beschuldigd van mismanagement tijdens de eerste onafhankelijkheidsoorlog in 1857 

(Pacione, 2006). In 1862 kwam Sir Bartle Frere met een nieuw masterplan wat voorzag in het 

verwijderen van de muren van het inmiddels uitpuilende fort, wat al in 1722 door de compagnie 

gebouwd was. De bevolking was de laatste decennia namelijk gestegen van ruim 13.000 in 1780 tot 

bijna 650.000 in 1872.  
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De economische groei werd verder gestimuleerd door de aanleg van de eerste haven in 1875. 

Groothandelaren kwamen naar het gebied, gevolgd door allerlei zakelijke dienstverleners, zoals 

banken en verzekeringskantoren alsook havengerelateerde bedrijvigheid. Hiermee werd het 

havengebied het zakendistrict van de stad (Balakrishnan, 2009). 

De plaag in 1896 zorgde ervoor dat veel mensen de stad ontvluchtten, waardoor het 

bevolkingsaantal terugliep. Als reactie op de plaag kwam het Bombay City Improvement Trust. Dit 

voorzag in allerhande maatregelen om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Zo was er onder 

andere verbreding en aanleg van wegen zodat de zeewinden beter door de stad stroomden en 

werden de suburbs met gemixt grondgebruik verder ontwikkeld. Deze trust had wel degelijk effect en 

zorgde ervoor dat mensen weer naar de stad kwamen. In 1910 telde Bombay weer zo’n 1 miljoen 

inwoners, wat vanaf dat moment is blijven groeien. 

In 1947 kreeg India haar onafhankelijkheid. Er was op dat moment weinig geld voor grote projecten 

in de steden. De stad trok echter wel veel mensen naar zich toe, omdat daar nog wel wat geld te 

verdienen was. Op het platteland waren de kansen namelijk veel minder. Er kwamen dus grote 

migratiegolven op gang naar de suburbs. Deze werden in 1957 bij de voormalige eilandstad 

samengevoegd in de Bombay municipal corporation (BMC). De suburbs waren gelokaliseerd langs de 

western en central railwayline. De buurten rond de stations waren snel gegroeid en vormden één 

geheel waardoor het regionale karakter van het spoort steeds meer trekjes kreeg van een 

(sub)urbaan netwerk. Tussen de beide sporen in bleef echter een groot stuk natuur liggen, wat in 

1969 beschermd gebied werd, het Borivli national park (in 1981 hernoemd tot Sanjay Gandhi 

national park). Dit resulteerde in een Y-vormige stad, waarbij de voormalige eilandstad in het zuiden, 

de belangrijkste commerciële functies vervulde en de meeste werkgelegenheid borgde. 

Na de backbay-reclamation in de jaren ’60 werd Nariman point in het zuiden de belangrijkste 

commerciële locatie in de stad. De grondprijzen stegen, waardoor de gewone man het niet meer kon 

betalen om in dit gebied te blijven wonen. Mensen gingen dus steeds verder wonen uit het 

commerciële district, alwaar nog wel het meeste werk te vinden was (Balakrishnan, 2009). Dit zorgde 

voor veel verkeer zuidwaarts in de ochtend en noordwaarts aan het eind van de werkdag. Dankzij 

een gebrek aan bypasses leidt dit tot congestie bij bottlenecks zoals Mahim junction. Het 

ruimtegebruik heeft er volgens Low (2003) voor gezorgd dat de grootste transportproblemen zijn 

ontstaan in de stad. 

“Problems of transportation in Mumbai result partly from its unbalanced urban land use pattern. The 

initial concentration of commercial, finance and office sectors in the southern tip of the metropolis 

followed a colonial design which was never critically questioned nor reconstructed later with a multi-

nuclear pattern. Rather, the strong nexus of state, industrial and commercial capital, later supported 

by the builders’ lobby, has persistently worked towards intensifying the use of land in Southern 

Bombay, aggravating the pressure on transport and other related infrastructure (Low, 2003, p.10). 

In 1995 werd Bombay omgedoopt tot Mumbai. De Engelse naam was volgens de politiek namelijk 

niet meer van toepassing. Ooit afgeleid van het Portugese Bom Baya (Goede Baai), werd Bombay 

omgevormd tot Mumbai, wat afgeleid is van de Koli-Godin Mumba Devi van Bhuleshwar 

(Balakrishnan, 2009). 

 



 63 

5.2.3  Mumbai in cijfers. 

Deze paragraaf is erop gericht om de historische analyse van Mumbai te ondersteunen en inzichtelijk 

te maken wat de recente trends zijn in de stad. Mumbai is op dit moment de grootste stad van India. 

De verdeling in de stad is de laatste jaren decennia echter wel verschoven. Waar in het begin van de 

vorige eeuw nog geen 20% in de suburbs woonde, is dat medio 2001 al ruim 70%. Vlak na de tweede 

wereldoorlog en onafhankelijkheid bereikte Mumbai zijn hoogste groeipercentages. Waar de 

ontwikkeling van de eilanden verzadigde na 1960 zijn de suburbs explosief gegroeid (Tabel 5.1).  

Tabel 5.1: Bevolkingsontwikkeling van Mumbai in de 20e eeuw. 

Jaartal Populatie eilanden Populatie suburbs Populatie Greater Mumbai 

1901 776.000 152.000 928.000 

1911 979.000 169.000 1.149.000 

1921 1.176.000 205.000 1.380.000 

1931 1.161.000 236.000 1.398.000 

1941 1.490.000 311.000 1.801.000 

1951 2.329.000 665.000 2.994.000 

1961 2.772.000 1.380.000 4.152.000 

1971 3.070.000 2.900.000 5.971.000 

1981 3.285.000 4.958.000 8.243.000 

1991 3.175.000 6.751.000 9.926.000 

2001 3.327.000 8.588.000 11.914.000 

Bron: MMRDA, 2003, p.9 

Tussen 1971 en 2001 verdrievoudigde de bevolkingsdichtheid in de suburbs, waar deze in de Island 

city ongeveer hetzelfde bleef. De dichtheid is hiermee ook erg hard gestegen in deze gebieden. Op de 

Island-city leefden in 2001 3,3 miljoen mensen op 68 km2. In de Western suburbs 5,1 miljoen mensen 

op 207 km2 en in de Eastern suburbs 3,5 miljoen mensen op 171 km2 (tabel 5.2). 

Tabel 5.2: Bevolkingsdichtheid van Mumbai vanaf 1971. 

Jaartal Bevolkingsdichtheid  

Islandcity* 

Bevolkingsdichtheid 

Western suburbs* 

Bevolkingsdichtheid 

Eastern Suburbs* 

1971 45.373 8.235 6.983 

1981 48.545 13.801 12.276 

1991 46.918 19.063 16.383 

2001 49.163 24.605 20.410 

*In aantal personen per vierkante kilometer. 
Bron: MMRDA, 2003. p.3 

Waar er echter nog 15% van de bevolking van Maharashtra in 1971 in de Mumbai Metropolitan 

Region woonde, is dit in 2001 gestegen tot 20%. Echter groeien de omliggende gebieden, Thane, Navi 

Mumbai en Mira Bhayandar sneller dan Mumbai zelf. Want al woonde binnen de regio in 1971 nog 

77% van de bevolking in Mumbai, in 2001 was dat nog maar 63%. Met name de Navi Mumbai, wat 

een erg grootschalige ontwikkeling was in de jaren ’70, is behoorlijk gegroeid. De grootste geplande 

stad ter wereld (op 344 km2)  heeft echter nog niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. 

Volgens de census van 2001 woonden er zo’n 700.000 mensen (MMRDA, 2003, p. 5) 
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In Mumbai komen relatief meer vrouwen te wonen. Waar vrouwen aan het begin van de vorige 

eeuw nog maar goed waren voor 39,5% van de bevolking, was het aan het begin van deze eeuw 

44,8%. Het aantal analfabeten daalt de laatste jaren snel in Mumbai. Waar dit in 1981 nog bijna 32% 

van de bevolking bedroeg was dit twintig jaar later in 2001 nog maar 23%. Van de mannen kon toen 

82% lezen en schrijven, van de vrouwen 72% (MMRDA, 2003, p. 15). 

In Mumbai neemt de laatste jaren het aantal werknemers snel af in de manufacturing en repair 

services. In 1980 waren er nog 791.000 mensen werkzaam in deze sector, tegenover 468.000 in 1998. 

In de zakelijke dienstverlening zijn echter de grootste stijgingen te zien. Waren er in 1980 nog 

139.000 mensen werkzaam in de Financing, Insurance, Real estate & Business services en 304.000 

mensen in de Communication, Social & Personal services (tezamen 20% van het totaal), in 1998 

waren dit er respectievelijk 352.000 en 754.000 mensen (tezamen 42% van het totaal). In Mumbai is 

er dus duidelijk een shift van productie-industrieën naar de tertiaire sector waar te nemen (MMRDA, 

2003, p. 23). 

 

5.2.4  Mumbai bestuurlijk. 

Omdat er in deze scriptie veel overheidsorganen aan bod komen, zal hier de bestuurlijke context van 

de stad geschetst worden. Verschillende overheidsorganen hebben grote zeggenschap in de stad 

Mumbai. Zo zijn de rails sinds jaar en dag van de nationale overheid en hebben deze ook stukken 

grond in de stad. Naast de nationale overheid zijn er op bestuurlijk niveau de staat, de regio, de 

gemeente en de wijken (wards). Hieronder volgt een korte beschrijving en taakomschrijving van deze 

organisaties. 

5.2.4.1  De staat Maharashtra.  

Mumbai is de hoofdstad van de staat Maharashtra. De staat zelf is meer 

dan zeven keer zo groot als Nederland en wordt geleid door de 

Nationalist Congress Party van Shawad Pawar sinds 2004, nadat ze de 

Shiv Sena – BJP combinatie hadden verslagen. Maharashtra is 

bestuurlijk opgedeeld in zes divisies en 35 districten en telt bijna 100 

miljoen inwoners.  

5.2.4.2  De Mumbai Metropolitan Regional Development Authority. 

Op 26 januari 1975 werd door de staat Maharashtra de Mumbai Metropolitan Regional Development 

Authority (MMRDA)opgericht onder de gelijknamige Act van 1974. Ze kregen een stuk grond van de 

staat Maharashtra, dat op een toplocatie in de stad ligt en met de jaren hard in waarde is gestegen. 

Door de verkoop hiervan verdienen ze erg veel geld (Dave, 2009). Gericht op de integratie van 

projecten in de regio van Mumbai. Hieronder vielen de gemeentelijke gebieden van Mumbai, Navi 

Mumbai, Thane en Mira Bhayandar. Vanwege het gat wat er zat tussen de gemeenten, die buiten 

hun grondgebied niks te zeggen hadden, en de staat Maharashtra, was er behoefte aan een 

tussenniveau om de regionale problematiek aan te pakken. De MMRDA heeft vier functies: 

• Het opstellen van een plan voor de regio, dat rekening houdt met gebalanceerde en snelle 

ontwikkeling van de regio. 

Figuur 1: Maharashtra in India 
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• Coördinatie tussen lokale en centrale overheid, formulering en implementering van 

producten. 

• Financieren van infrastructuurontwikkeling in de gehele metropolitane regio. 

• Speciale planning autoriteit (spa), waarin het eveneens de status van urban local body krijgt, 

maar geen belasting opstrijkt (Ramana, 2009) 

Volgens hun vierde functie hebben ze twee gebieden in Mumbai gebombardeerd tot spa-area: 

Nariman Point en Bandra Kurla Complex. Twee van de toplocaties in de stad. Vanaf 2002 heeft de 

MMRDA ook implementatie rechten gekregen en zijn ze in hun rol van financier/consultant van de 

gemeente ook uitvoerder van hun eigen plannen voor de stad geworden. Het betreft hierbij 

voornamelijk infrastructuurprojecten en de problemen die deze met zich meebrengen (zoals 

resettlement en rehabilitation). In 1973, voor het ontstaan van de MMRDA, was het eerste regionale 

plan al geschreven, een nieuw plan verscheen in 1996 en er is nu een plan in voorbereiding voor de 

periode 2011-2031. 

“They do no planning whatsoever and I don’t have a problem if you quote me on that”. Mrs. 

Balakrishnan, onafhankelijk consultant en leerkracht aan de KRVIA, geeft duidelijk haar mening weer 

over de regionale overheidsdienst (Balakrishnan, 2009). De laatste jaren is de MMRDA steeds meer 

uitgegroeid tot een implementatiedienst en houden ze zich steeds minder bezig met de planvorming. 

Ook de coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten laat te wensen over. Er is geen 

formele vorm van regulier overleg tussen bijvoorbeeld de MMRDA en MCGM (Ramana, 2009) 

5.2.4.3  Municipal Corporation Greater Mumbai. 

De Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), voorheen de Brihanmumbai Municipal 

Corporation (BMC), is in 1882 opgericht. Tot 1950 had men enkel iets te zeggen over de eilandstad, 

maar in 1950 kwamen hier de suburbs bij en in 1957 de ‘extended’ suburbs. De gemeente houdt zich 

met allerlei zaken bezig: woningen, utilities, transport, scholing, gezondheidszorg, economie, etc. 

Sinds 1995 hebben de Shiv Sena en Bharatiya Janata Party het voor het zeggen in Mumbai. Deze 

rechtse nationalistische partijen hebben Bombay gelijk omgedoopt in 

Mumbai en zullen zeker tot de volgende verkiezingen van 2012 aan 

de macht zijn. De MCGM is tot 2002 altijd de enige 

implementerende partij geweest in de stad. Nadat de MMRDA 

dezelfde rechten heeft verworven, hebben ze veel taken 

overgenomen van de MCGM. De MCGM is een oudere organisatie 

die hier al veel meer ervaring mee heeft, maar hierdoor ook handelt 

uit routine en weinig innovatief is. 

5.2.4.4  Wards.  

Mumbai bestaat uit verschillende deelgemeenten, de wards. Wards 

zijn verantwoordelijk voor het oplossen van problemen op lokaal 

niveau. Zij onderhouden het contact met verschillende 

buurtgroepen. Van de staat hebben zij het volgende mandaat 

meegekregen. 

Figuur 2: De Wards in Mumbai 
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• Aan de kaak stellen van gemeenschappelijke problemen van inwoners, aangaande de 

gemeentelijke diensten. 

• Aanbevelingen maken bij voorstellen voor uitgaven binnen de ward. 

• Administratieve instemming geven aan plannen voor gemeentelijke werken binnen de ward 

tot 500.000 rupees. 

• Doorgeven van projecten die de gemeente delegeert aan de ward. (Baud, 2008, p.490) 

Hiermee dient de ward als klankbord naar de bevolking en is een schakel tussen de gemeente en de 

inwoners. 

 

 

5.3 Transport in Mumbai. 

Mumbai heeft zich voornamelijk ontwikkeld langs de spoorlijnen. Nederzettingen verschenen 

mondjesmaat buiten de Islandcity en werden later verbonden met enkele wegen. Het wegennet 

ontwikkelde zich hierop organisch, want geld voor grote infrastructuurprojecten was er in het arme 

India niet. In Mumbai zijn er sinds de jaren ’60 verschillende transportstudies voor de stad geweest 

die mee hebben geholpen om het beleid te bepalen. 

 

5.3.1  Transportstudies. 

In 1963 was er de Wilbur Smith studie die zich voornamelijk richtte op de eilandstad, aangezien de 

suburbs nog niet bij Mumbai hoorden. De studie was zoals de meeste studies in die tijd gebaseerd op 

de auto. Steeds meer mensen gingen in die tijd in Mumbai beschikken over een auto en de Wilbur 

Smith studie kwam met velerlei aanbevelingen die inspeelden op de vraag voor de komende twintig 

jaar. In die tijd was Mumbai en heel India echter arm. Het was vijftien jaar na hun onafhankelijkheid 

en geld voor grote infrastructuurprojecten was niet voor handen. Het beetje geld dat de overheid tot 

haar beschikking had werd liever in humanitaire programma’s gestopt dan in de infrastructuur.  

Twintig jaar later was er van de plannen in de Wilbur Smith studie nog weinig terecht gekomen en 

werd er besloten om een nieuwe studie uit te voeren. In 1980-81 werd er een nieuw rapport 

opgesteld, de CRRI-studie. Deze studie was nog steeds gebaseerd op individueel transport en kwam 

met aanbevelingen als de West-Island Freeway, East-Island Freeway, Central Freeway, The Bombay-

Mainland link project en verscheidene oost-west connecties. Nog steeds niet in de positie om deze 

grootse projecten te financieren, kwam er voorlopig ook van deze plannen weinig terecht. Eveneens 

bleek het in een steeds voller wordend Mumbai moeilijk om land te vergaren om de projecten op uit 

te voeren. 

In 1994 verscheen er wederom een nieuwe studie. Uitgevoerd door W. Atkins. Deze studie ging voor 

het eerst meer in op mass transport, aangezien Mumbai op dit moment al hevig te leiden had onder 

filevorming. Na liberalisatie van de economie in 1991 kwamen er ook meer investeringen in de 

infrastructuur. Met behulp van leningen bij de Wereldbank werd er door de beleidsbepalers echter 

voor gekozen om prestigieuze weginfrastructuurprojecten uit te voeren die in de Wilbur Smith studie 
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en de CRRI-studie al waren geopteerd. Dertig jaar te laat probeert men de inmiddels immense 

problemen, vanwege het gebrek aan implementatie in de voorgaande decennia, op te lossen met 

oplossingen die uitgaan van cijfers die niet meer voor deze tijd gelden. De Atkins studie voorspelt 

namelijk dat de implementatie van de West-Island Freelink alleen maar zal leiden tot meer congestie 

op de wegen. 

Volgens Mrs. Balakrishnan leidt, dankzij een toegenomen welvaart in een van de snelst groeiende 

economieën in de wereld en het gevoel dat het hebben van een auto een uiting van moderniteit is, 

dit tot een dagelijkse toename met 300 auto’s op de wegen van Mumbai. Het op de markt 

verschijnen van steeds goedkopere auto’s (zoals de tata-nano), zorgt ervoor dat er een nog groter 

publiek wordt aangesproken en er nog meer auto’s zullen zorgen voor meer congestie in de stad. 

Met de gebrekkige kwaliteit van het openbaar vervoer (overvolle treinen en bussen) zal de 

middenklasse inderdaad voor de auto blijven kiezen.  

In 2008-09 is er een nieuwe studie uitgevoerd. De comprehensive transportation study (CTS) door 

LEA associates. Deze speelt in op het feit dat Mumbai getransformeerd moet worden in een 

Worldclass city. Men verwacht hierbij dat er een kleinere rol voor de bus en trein weggelegd is en 

focust op een toename in het auto- en metrogebruik (LEA, 2008, 9-10). Men gaat er vanuit dat het 

percentage trips met het openbaar vervoer met 10% afneemt naar 71%. Aanbevelingen bestaan dan 

ook alleen maar uit de al 45 jaar aanwezige plannen om het wegennet te verbeteren, 24 

metrocorridors en uitbreidingen van het spoorwegennet met enkele lijnen buiten Greater Mumbai. 

De focus ligt met name op de ontwikkelingen in de gebieden buiten Mumbai, met het idee dat deze 

gebieden zich snel zullen ontwikkelen en bijdragen in de economische vooruitgang van de gehele 

regio, om zo de internationale concurrentiepositie te versterken.  

De politiek drukt volgens Balakrishnan zijn stempel op de ruimtelijke vorm van de stad. Vanuit een 

eigen belevingswereld waarin men voornamelijk met de auto reist, probeert men de problemen op 

te lossen die zij zelf tegenkomen. Congestie moet worden opgelost door meer en betere wegen, wat 

er in Mumbai alleen maar toe leidt dat er meer auto’s op deze wegen gaan rijden waarna het 

wederom vast komt te staan. Zo heeft men tussen 1997 en 2002 volgens het Mumbai Traffic 

Improvement Megaproject 50 fly-overs aangelegd op de verschillende arterials in Mumbai (inclusief 

stoplicht aan het eind van de fly-over). Normale bussen mogen hier niet overheen rijden. 

Nikhil Anand schrijft hierover in de Economic & Political Weekly: 

“Paying particular attention to the imagined city contained in plans, documents and press reports, it 

is possible to see how roads are central to how the city is imagined by its officials (…) In Mumbai the 

notion of public interest disconnects millions of people in the city from substantial citizenship, 

particularly because of the privileged positions occupied by those who operationalise Mumbai's 

projects of World-class development” (Anand, 2006, p. 1). 

De gewone man heeft dus te maken met de keuzes die voor hem gemaakt worden. Deze keuzes zijn 

vaak afhankelijk van de perceptie van de beleidsmakers die de stad op een heel andere manier 

ervaren dan de common man. Ook zegt Anand hierover: “Situated in a larger history of exclusions, 

these disconnections were common to the colonial period” (Anand, 2006, p.8). Het is dus niet zo dat 

het een nieuw verschijnsel is in Mumbai. Disconnecties hebben in Mumbai altijd al plaats gevonden. 
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Ook door Low & Banerjee wordt een tegenstelling in de doelen van de beleidsmakers waargenomen. 

Zo maakt de regering plannen om openbaar vervoer in de publieke sector te verbeteren, maar zorgt 

de liberalisatie ervoor dat dezelfde overheid plannen ontwikkelt om wegontwikkeling te stimuleren 

die deze plannen teniet doen. De krachtige weglobby in Mumbai, die gesteund wordt door de New 

Economic Policy, brengt projecten naar voren die schadelijk zijn voor de natuurlijke omgeving van 

Mumbai en de gezondheid van de inwoners (Low, 2003, p.8). 

 

5.3.2  Transportprogramma’s. 

In Mumbai wordt 52,4% van de trips lopend gemaakt. Van de overige trips is bijna 80% met het 

openbaar vervoer. Voor de lagere inkomensgroepen, welke de overhand hebben in Mumbai, biedt 

de trein de beste oplossing om grote afstanden af te leggen tegen een lage prijs. Voor Rs.16 (€0,25) 

heeft men al een retour kaartje Malad – Churchgate, waarmee men 2 x 21 kilometer af kon leggen. 

Dankzij de lage prijzen zitten de treinen, met 5000 personen per trein, stampvol. Er staan in de 

spitsuren zo’n 16 mensen per m2, waarbij de vrouwen hun eigen coupé hebben voor eigen veiligheid. 

Omdat de treinen geen deuren hebben die dicht kunnen, vallen er per dag tussen de acht en tien 

doden op het spoor. Er zijn dus verschillende programma’s gestart om het reizen per trein veiliger te 

maken en het aantal mensen per wagon terug te dringen. Ook probeert men in Mumbai het aantal 

slums terug te brengen. Waar op dit moment nog 50% in slums woont, moet dit per 2031 nog maar 

14% zijn (Adusumilli, 2009). Dit wil men onder andere oplossen door infrastructuur aan te leggen 

door de krottenwijken, waardoor mensen gerehabiliteerd moeten worden naar door de overheid 

opgezette woningbouwprogramma’s. Twee transportprogramma’s zullen hieronder worden 

toegelicht, het Mumbai urban transport project en het Mumbai urban infrastructure project. 

5.3.2.1  Mumbai urban transport project. 

Het Mumbai urban transport project (MUTP) is de opvolger van het Bombay urban transport project 

(BUTP), dat in 1984 werd afgerond en wordt uitgevoerd door de MMRDA. Vanwege de eerdere 

samenwerking met de Worldbank tijdens het BUTP, waarna Mumbai snel aan zijn verplichtingen 

heeft voldaan door de lening tijdig terug te betalen, heeft men besloten om in 2002 een nieuw 

project op te starten, het MUTP. Waar het BUTP ongeveer 390 miljoen rupees heeft gekost, moet het 

MUTP zo’n 45 miljard rupees kosten (€750 miljoen). De Worldbank zal hiervan 57% als lening 

bijdragen. Van de 45 miljard rupees wordt 2/9 besteed aan de wegcomponent en 7/9 deel aan de 

railcomponent. Bij de wegcomponent gaat het dan om het aanleggen van enkele oost-west corridors, 

Road-over-bridges (soort fly-over) en het station area traffic improvement scheme. Om alle touwtjes 

zelf in handen te houden heeft de MMRDA besloten om de Maharashtra State Road Development 

Corporation (MSRDC), de uitvoering van de roadcomponent te laten doen, aangezien de WorldBank 

eiste dat dit door een lokale partij gedaan werd. Men had bij het 50-flyover project goede ervaringen 

opgedaan met de MSRDC, dus werden deze gevraagd om ook de wegcomponent van het MUTP uit te 

voeren (Dave, 2009). Zo kon men de gemeente buitenspel houden (zie 5.5.2). De railcomponent 

wordt uitgevoerd door de Mumbai Rail Vikas Corporation (MRVC). Deze organisatie is nog voor 51% 

in handen van de nationale overheid, zodat ze zeggenschap blijven houden over het spoor. Dus 

alhoewel het erop lijkt voor de WorldBank dat er nu een lokale partij is die het programma uitvoert, 

zullen de officials van de MRVC niks tekenen zonder een akkoord uit Delhi. De Resettlement & 

Rehabilitation van de project affected people (mensen die door de weg en railprojecten beïnvloed 
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worden) wordt door de MMRDA zelf opgelost. Inmiddels is MUTP I bijna afgerond en zijn er plannen 

gemaakt om MUTP II uit te voeren. Dit project bestaat uitsluitend uit een railcomponent die 45 

miljard rupees kost. 

5.3.2.2  Mumbai urban infrastructure project. 

Het MUIP is volledig gefocust op het verbeteren van de weginfrastructuur en het verspreiden van het 

verkeer in Mumbai. Het heeft de volgende doelstellingen: 

• To prepare a traffic dispersal model for efficient mobility and connectivity.  

• To develop major North-South road links in suburbs including a Mass Rapid Transit 

Connectivity.  

• To strengthen / augment the East-West Connectivity in the suburbs.  

• To provide efficient / fast public transport corridors.  

• To facilitate safe and convenient movement for pedestrians (Subways / FOBs / Footpaths) 

including Station Area Traffic Improvement Schemes (SATIS).  

• To provide high capacity uninterrupted road connection to both the Airports.  

• To remove level crossings in Mumbai  

• To provide bus terminals / bus depots and to create facilities for passengers (MMRDA,2009).  

Al staat er bij de doelstellingen wel dat er snelle openbaar vervoer corridors moeten worden 

aangelegd, is hiervan bij de uitvoering niks te merken. De 26 miljard rupees die voor het project zijn 

gereserveerd, komen behoudens het upgraden van bushokjes toe aan de private weggebruiker. 

Spreidingsmodellen, verbeterde noord-zuid links, oost-west connectiviteit, verwijderen van 

voetgangers van de weg d.m.v. skywalks, tunnels en Foot-over-bridges, moeten voor een betere 

doorstroom van de automobiel zorgen.  

5.3.2.3 Overig. 

Naast deze programma’s is men in Mumbai ook nog bezig met de aanleg van de metro en is de bouw 

van de Bandra-Worli Sealink net afgerond. In totaal is de verdeling van de gelden voor infrastructuur 

als volgt: 

Tabel 5.3: Totaal investeringen in transport infrastructuur tot 2021(in miljarden dollars) 

1 MMR Metro     20.92  

2 Sub-urban Railway     6.53 

3 Metropolitan Roads       4.04 

4 Water Transport     0.16 

      Total                                    31.65  
Bron: Balakrishnan, 2009; Adusumilli 2009 

Tegen die tijd moeten er nog maar zeven mensen op een vierkante meter staan in de treinen (i.p.v. 

zestien), moeten de bussen een gemiddelde snelheid van 20 km/h kunnen halen en de auto’s een 

gemiddelde snelheid van 30 km/h (Adusumilli, 2009) 

Het grootste deel van het budget wordt dus nog besteed aan de aanleg van een geheel nieuw 

metrosysteem. Deze ‘dure’ oplossing zal de reiziger ongeveer anderhalf keer zoveel kosten als de 

bus. Dat is redelijk laagdrempelig om zoveel mogelijk inwoners van Mumbai hiervan te laten 



 70 

profiteren. Op de eerste lijn, die momenteel in aanleg is, verwacht de MMRDA ongeveer 600.000 

mensen per dag te vervoeren. De tweede lijn zal naar verwachting zo’n 1,2 miljoen mensen per dag 

gaan vervoeren. 

 

 

5.4 Weginfrastructuur. 

 

5.4.1  Geschiedenis van de weginfrastructuur in Mumbai. 

De eerste noemenswaardige ontwikkeling van het weginfrastructuurnetwerk van Mumbai waren de 

causeways. Omdat er tijdens de monsoonstormen teveel mensen overleden op het water, werd 

besloten om de eilanden met elkaar te verbinden. Het transport tussen de zeven eilanden, Mahim, 

Parel, Mazagaon, Worli, Bombay, Old Women’s Island en Colaba was in die periode te gevaarlijk. In 

1772 besloot de Gouverneur van Bombay, William Hornby, Mahalaxmi en Worli met elkaar te 

verbinden, zodat centraal Mumbai niet telkens zou overstromen. Hij diende een aanvraag in in 

Engeland, maar zonder hierop te wachten ging hij alvast aan het werk. Toen een jaar later het 

antwoord op de aanvraag negatief bleek te zijn, was de causeway al gebouwd en werd William 

Hornby uit zijn ambt ontheven. De Engelse regering in Londen bleef weigeren mee te betalen aan de 

causeways, vandaar dat het verbinden van de eilanden betaald moest worden door private gelden. 

Zo werd de causeway tussen Mahim en Bandra, ter waarde van 157.000 rupees, gefinancierd door 

Lady Avabai Jamsetjee Jeejeebhoy (Kaur, 2009).  

Figuur 3: De aanleg van de eerste causeways in Mumbai (British Library, www.bl.uk)  
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De rol van de Britten was dus beperkt. Sir Robert Grant bepaalde wel hoe de stad connecties moest 

hebben met het achterland door het aanleggen van enkele wegverbindingen met de omgeving, o.a. 

de Mumbai-Agra road en de SV-road. Het stratenpatroon op de Island-city is niet meer veranderd 

nadat het eenmaal was aangelegd. De snelle groei van de stad nadat de muren waren afgebroken liet 

weinig ruimte over voor uitbreiding van het wegennet en ook een verbreding was vaak ondenkbaar, 

omdat de meeste gebouwen met hun voorgevel tegen de stoep zijn gebouwd (Balakrishnan, 2009). 

De lineaire vorm van de stad, het ruimtegebruik en de oriëntatie van het railnetwerk, resulteerde 

erin dat de wegen eveneens in een noord-zuid richting werden aangelegd. Vanwege een gebrek aan 

financiën om grote infrastructuurprojecten te financieren, werd behalve de snelwegen die eind jaren 

’50 begin jaren ’60 werden aangelegd door moerassig gebeid (CRRI, 2009), de gehele 

weginfrastructuur organisch aangelegd. Een andere reden hiervoor is dat de weginfrastructuur in 

Mumbai voornamelijk is aangelegd voor de niet gemotoriseerde gebruiker. Door de financiële 

situatie en de grote druk op de ruimte die er in Mumbai altijd geheerst heeft, heeft men in Mumbai 

bijna geen bypasses kunnen creëren (Balakrishnan, 2009). Dit veranderde echter begin jaren ’90. 

Dankzij liberalisatie van de markt en de komst van de WorldBank is het de laatste decennia mogelijk 

geweest om te proberen om de uitkomsten van de transportstudies te verwezenlijken. Niets te 

vroeg, want er komen steeds meer auto’s op de wegen van Mumbai. Verschillende redenen hebben 

hieraan ten grondslag gelegen. Ten eerste kunnen steeds meer mensen een auto betalen, omdat het 

gemiddelde inkomen stijgt en de auto’s steeds goedkoper worden. In de jaren tachtig was er al een 

flinke stijging door het uitkomen van de ‘common man’s’ car, de Maruti, maar met de komst van de 

goedkoopste auto ter wereld in India, de Tata Nano, belooft het helemaal storm te gaan lopen. Ten 

tweede geven financiële instellingen steeds makkelijker een lening om een auto aan te schaffen. De 

wegen staan inmiddels vol. 

Figuur 4: Congestie zuidwaarts tijdens de ochtendspits 
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Congestie is alom aanwezig en een trip van twintig kilometer tijdens de ochtendspits van de 

Westelijke suburbs naar het zuiden van Mumbai kan wel twee uur duren. Dit heeft gezorgd tot veel 

milieuvervuiling in de stad. Niet alleen luchtvervuiling, maar ook geluidsoverlast en afbreuk van de 

natuur (Balakrishnan, 2009).  

Men probeert op dit moment congestie tegen te gaan door de aanbevelingen uit de transportstudies 

te implementeren. De meeste komen voort uit de Wilbur Smith studie, reeds daterend uit de jaren 

’60, en gaan uit van cijfers die allang niet meer geldig zijn voor de weginfrastructuur van Mumbai. 

Hoe de cijfers vandaag de dag zijn is te lezen in 5.4.2. 

Mumbai bestaat door zijn organische groei dan ook voornamelijk uit lokale wegen en enkele 

collectoren. Echte slagaders kent de stad niet. Er worden wel pogingen ondernomen om bypasses te 

creëren, maar door de grote verkeersdruk hebben ook deze hun beperkingen. Men heeft namelijk 

tussen 1997 en 2002 voornamelijk op de Eastern en Western Express Highway 50 bypasses gemaakt 

in de vorm van fly-overs. Deze fly-overs zorgen ervoor dat kruisingen op de begane grond vermeden 

worden. Het effect van de fly-over wordt echter teniet gedaan omdat er in veel gevallen zich een 

stoplicht bevindt wanneer de fly-over ophoudt dat het verkeer op de snelwegen ophoudt. Deze 

stoplichten zijn vaak aanwezig om het nodige verkeer van de op- en afritten aan het eind van een fly-

over gebruik te laten maken. Hierdoor ontstaan opstoppingen op de fly-over en zorgen deze in de 

spitsuren voor congestie. De ruimte onder de fly-over wordt alleen gebruikt voor 

parkeergelegenheid. Vanwege bouwregulaties mogen hieronder namelijk geen mensen een woning 

of winkel hebben. 

Figuur 5: Stoplichten op de snelweg 
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Tot voor kort was de J.J. Hospital fly-over het langste ononderbroken stuk weginfrastructuur in 

Mumbai, van 2,4 kilometer. Sinds juni 2009 is dat echter de Bandra-Worli Sea Link geworden. De 

brug telt met aanloop 5,6 kilometer en kent tussen Mahim junction en Worli geen intersecties. Of de 

Bandra-Worli Sea Link echter zal fungeren als de eerste echte slagader van Mumbai blijft nog zeer de 

vraag, aangezien de toegang exclusief is en er grote problemen verwacht worden bij de aansluiting 

bij Worli. Meer over deze Sea Link valt te lezen in 6.4. 

 

5.4.2  Weginfrastructuur in cijfers. 

In Mumbai wordt 10% van de ruimte besteed aan weginfrastructuur. Vergeleken met andere Indiase 

steden is dit al laag (zo is het 18% in Delhi) en internationaal gezien komt het zeker niet in de buurt 

van de gewenste 25-30%. De lengte van het totale wegennet in Greater Mumbai is 785 kilometer. 

Deze zijn als volgt verdeeld: 

Tabel 5.4: Verdeling wegennet Mumbai 

Soort weg: Percentage 

Single and intermediate lane 1,7% 
Two lane undevided 26,7% 
Three lane and above undevided 21,8% 
Two lane devided 7,9% 
Four lane devided 12,2% 
Six lane devided 19,1% 
Eight lane devided and above 10.7% 

Bron: LEA, 2009, p. 4-106 

Van 16% is het wegdek echter niet in een goede staat. Van deze wegen maken per dag meer dan 

900.000 auto’s, 1.500.000 tweewielers, 53.000 taxi’s eenzelfde aantal rickshaws en 13.000 bussen 

gebruik. Dit aantal stijgt met 9% per jaar, wat neerkomt op zo’n 300 auto’s per dag (Balakrishnan, 

2009; MESN, 2009). In een auto zitten gemiddeld 1,7 mensen in een auto, terwijl de 13.000 bussen 

per dag 4,5 miljoen mensen vervoeren. Daarmee vervoeren de bussen 42% van de alle reizigers 

behalve voetgangers en de auto’s 7% van alle reizigers behalve de voetgangers. De auto draagt 

echter voor 94,5% bij aan de congestie, waar de bus goed is voor 1,5% (Balakrishnan, 2009). 

Sinds de jaren is de lengte van de wegen bijna in Mumbai bijna niet toegenomen. Jaarlijks stijgt dit 

maar met ongeveer 0,5%. Tegenover de jaarlijkse groei van het aantal auto’s met 9% ziet de 

toekomst van de autogebruiker er somber uit in Mumbai. Voorlopig heeft Mumbai nog één auto per 

1,92 meter weglengte (wat al niet veel is), maar ook dit zal drastisch teruglopen. 

 

5.4.3  Weginfrastructuur bestuurlijk. 

5.3.3.1 De Mumbai Metropolitan Regional Development Authority. 

Vanaf het moment dat de MMRDA projecten mocht implementeren (vanaf 2002), hebben zij zich 

intensief met het congestievraagstuk van Mumbai bezig gehouden. Ze hebben verschillende 

transportprogramma’s opgezet, zoals het MUTP en het MUIP, maar proberen eveneens op andere 



 75 

manieren de stad van files te ontdoen. Een van deze manieren is het verplaatsen van het Central 

Business District van Nariman point naar Bandra-Kurla Complex (BKC). Hierdoor hoeft niet al het 

verkeer meer naar het Zuiden van de stad toe en valt het sneller te distribueren. Het BKC wordt dan 

ook goed ontsloten door zelf opgezette programma’s, middels weg en nieuw aan te leggen metro. 

Met het verplaatsen van het CBD heeft men er eveneens voor gezorgd dat de eigen grondprijs een 

stuk hoger is geworden. Een andere manier om congestie tegen te gaan is het uitplaatsen van 

wholesalemarkets. Deze zijn door programma’s van de MMRDA verplaatst naar Navi Mumbai. Er 

vindt een stuk minder overslag in Mumbai zelf plaats, wat de nodige druk van het verkeersnetwerk 

haalt. Nu moeten echter wel alle straatverkopers iedere dag twee uur reizen om hun spullen op te 

halen. De MMRDA heeft de laatste jaren geprobeerd enkele wegen af te stoten aan de gemeente, 

zodat deze kunnen zorgen voor de kwaliteit ervan en het verkeersmanagement kunnen regelen, tot 

op heden zonder resultaat. 

5.4.3.2 Maharashtra State Road Development Corporation. 

De Maharashtra State Road Development Corporation (MSDRC) is in 1996 in het leven geroepen. Het 

is de implementerende partij van de staat die langzamerhand wat taken over heeft genomen van het 

Public Works Department van de staat. Hun functie bestaat inmiddels uit: 

 • to promote and operate - road projects  

  • to plan, investigate, design, construct and manage identified road projects and their area 
development. 

  • to enter into a contract in respects of the works and any other matters transferred to the 
Corporation along with assets and liabilities. 

  • to invite tenders, bids, offers and enter into contracts for the purposes of all the activities 
of the corporation. 

  • to promote participation of any person or body or association of individuals, whether 
incorporated or not, in planning, investigation, designing, construction and management 
of transport projects and area development.  

  • to undertake schemes or works, either jointly with other corporate bodies or institutions, 
or with Government or local authorities, or on agency basis in furtherance of the 
purposes for which the Corporation is established and all matters connected therewith. 

  • to undertake any other project and other activities entrusted by the State Government in 
furtherance of the objectives for which the Corporation is established (MSRDC, 2009).  
 

In wezen zijn het consultants die voor de overheid opdrachten moeten uitvoeren. Dankzij het 

succesvol uitvoeren van het 50 fly-over project werd de MSRDC beloond met meer opdrachten, zoals 

de Western Freelink en de SantaCruz-Chembur Linkroad. De organisatie bestaat uit 70 personen en 

stelt andere partijen aan om hun werk voor hen op te knappen, daarvoor vangen ze echter wel 5% 

van de totale projectkosten. Veel hoeven ze daar niet voor te doen, aangezien er zeker in de hogere 

functies rustig een uiltje geknapt kan worden tussendoor. Wanneer men een nog hogere functie 

heeft blijkt het zelfs af en toe nodig om extra tijd te besteden aan het sorteren van de vele 

visitekaartjes van verschillende aannemers die nog wel eens goed van pas kunnen komen.  
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5.4.3.3. Municipal Corporation of Greater Mumbai. 

De Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) heeft wat de aanleg van weginfrastructuur 

betreft steeds minder taken gekregen. Waar zij vroeger zorg 

droegen voor de aanleg van local roads en collectors, is deze taak 

niet erg omvangrijk meer. De stad zit namelijk vol en geld vanuit de 

WorldBank ontvangen ze niet, om grote projecten mee te 

financieren, aangezien de MMRDA dit voor hun neus heeft 

weggekaapt. De MCGM beperkt zich dus voornamelijk tot 

verkeersmanagement, onderhoud van wegen en verkeerscontrole 

(politie). Ook hebben ze de Brihanmumbai Electric Supply & 

Transport Undertaking nog onder hun hoede, die zorg draagt voor 

het busvervoer in de gemeente, maar dit is een onafhankelijke 

organisatie. De MCGM kwam in het onderzoek naar voren als een 

weinig vooruitstrevende organisatie die weinig medewerking wilde 

verlenen. Illustratief was het volgende: Gevraagd naar de 

geschiedenis van de weginfrastructuur wordt door de Chief 

Engineer de Eicher-map van Mumbai onder de neus geschoven, met 

de opmerking; “This is Mumbai’s road history” (Patil, 2009). 

5.4.3.4 Ontwikkeling PPS. 

Begin jaren ’90 werden veel markten in India geliberaliseerd. Buitenlands kapitaal kon worden 

aangetrokken en de private sector kreeg steeds meer impact. Vandaag de dag bepaalt de private 

sector de ontwikkeling van de ruimtelijke vorm in Mumbai. Dit is mogelijk gemaakt door een grootse 

verandering in het planvormingproces waarbij de overheid de stedelijke ontwikkeling geprivatiseerd 

heeft. Helaas weet de overheid nog niet goed genoeg om te gaan met deze veranderende rol. 

Mehrotra schrijft hierover: And although the government has devolved itself of the responsibility of 

delivering urban amenities within a strategic framework, it has not defined its new role. Will it still be 

the custodian of the public realm or will it establish the checks and balances required for the 

unleashing of private enterprise for urban development? Today, there is an incredible disjuncture in 

the city between existing and allocated land use and the positioning of new infrastructure – a 

condition where land use, transportation planning and urban form have no relationships with each 

other in the emergent landscape. How then do growth, planning and vision for the city accommodate 

the future? (Mehrotra, 2007).  

Recentelijk hebben steeds meer infrastructuurprojecten te kampen met de gevolgen van de 

financiële crisis. Tenders voor de Mumbai Transharbor Link, de Western Freelink en verschillende 

metrolijnen werden ingetrokken bij gebrek aan belangstelling. In sommige gevallen was er sprake 

van een enkele bieder (in welk geval de overheid hier geen onderhandelingen mee aangaat), maar 

nog vaker waren er geen aanbieders. 

 

 

  

Figuur 6: Kantoor van gemeenteambtenaar 
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5.5 Wegverbindingen. 

Wegen hebben effect op mensen en plaatsen, objecten en instituties, religies en milieu, werk en 

woning. Wegen verbinden, daar worden ze voor aangelegd. Om die reden zijn wegen verbonden met 

bijna alle fysieke kenmerken van de stad. De wegen zijn hierdoor een geïntegreerd onderdeel van de 

ruimtelijke vorm van de stad. Alles wat plaatsvindt op en langs deze wegen en de ruimtelijke 

structuur bepaalt. Tijdens het onderzoek zijn er diverse relevante verbanden gevonden die een 

relatie vormen met andere onderwerpen in de stad. Zo zijn er diverse raakvlakken in de stad te 

vinden waarbij weginfrastructuur getroffen wordt door bijvoorbeeld rail, retail, utilities, informele 

huisvesting of leisure. Omdat dit raakvlak uiteindelijk zijn uitwerking heeft op de ruimtelijke vorm 

van weginfrastructuur in Mumbai zullen deze in deze paragraaf worden beschreven.  

 

5.5.1  Stationsontwikkeling; raakvlak tussen weg- en railinfrastructuur. 

Wegen verbinden reizigers met het station. Iedere dag trekken miljoenen mensen er in Mumbai op 

uit om van hun woning of werk naar het station te komen. De stationsgebieden in Mumbai worden 

echter erg slecht ontsloten. Het zijn vaak nauwe straatjes die voor de helft in beslag genomen 

worden door voetgangers, omdat de stoep vol zit met straatverkopers. Rickshaws proberen zich door 

de massa te verplaatsen, maar voor andere vormen van massatransport is het stationsgebied vrijwel 

onbereikbaar. Onderdeel van het MUTP is dan ook het Station Area Traffic Improvement Scheme, 

wat valt onder de verbetering van weginfrastructuur. Het was de bedoeling dat het gebied rond zes 

stations een verbeterde infrastructuur zouden krijgen. Er zou verbeterde verkeerscirculatie 

plaatsvinden, integratie met het busvervoer, betere wegen en voetpaden worden aangelegd en 

snellere verspreiding van reizigers uit het gebied (Ramana, 2009). Helaas hebben deze plannen nog 

niet geleid tot het 

gewenste resultaat. Het 

blijkt allemaal wat 

moeilijker te realiseren 

dan verwacht en eind 

2008 is de doelstelling nog 

maar om het gebied rond 

vier stations te 

verbeteren, vanwege hoge 

kosten (MMRDA, 2009, 

p.66). Het project, wat 

wezenlijke verbeteringen 

zou moeten doorvoeren 

voor degenen die gebruik 

maken van 

massatransport, veelal de 

lagere klasse, heeft geen 

prioriteit binnen de 

organisaties.  

 

Figuur 7: Bereikbaarheid van stations in Mumbai 
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5.5.2  Straatverkopers; raakvlak tussen weginfrastructuur en retail. 

Een veel voorkomend fenomeen in Mumbai zijn de straatverkopers. Niet alleen wordt je voor de 

stoplichten belaagd door bedelaars en straatverkopers, ook hebben veel mensen hun eigen 

verkoopplaats op een kleedje op straat. Veel Mumbaikers maken gebruik van deze straatverkopers 

en doen hun boodschappen op weg van werk naar huis bij de lokale markt. Voornamelijk in de 

drukke stationsgebieden, waar deze reizigersdoelgroep langskomt, zijn ze in groten getale aanwezig. 

Toch is ook hun bestaan aan de kant van de weg allerminst zeker. Het opkomen van grote 

winkelcentra zet hun bestaan onder druk. Volgens een activiste van de hawkersfederation wordt de 

politie dikwijls omgekocht door de grote concerns om ervoor te zorgen dat de straatverkopers niet 

bij hen om de hoek zitten (Deutsch, 2009). Ook slaat de tendens bij de gewone burgers een beetje 

om. Ravi Hazra, Professor industrial design aan het IIT, zegt hierover: 

Many public spaces in Mumbai are negative spaces, like the sides of roads which are left incomplete. 

No one can use them. In the last few years, there is increased consciousness among citizens to 

improve their surroundings. But quite a few of these efforts are directed towards evicting the poor 

and street vendors, without realising that they fulfill a vital economic function in the city and they 

have as much right to live in a city with dignity as the rich have. These groups rarely raise their voice 

against the scandalous destruction of environment, against builders who raze entire hills and tree 

cover (Bombay Community Public Trust, p. 4). 

Figuur 8: Straatverkopers aan de kant van de weg. 
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5.5.3  Trams; raakvlak tussen weginfrastructuur en utilities. 

In de 19e eeuw gebruikte men voornamelijk paarden -en ossenwagens om zich mee te vervoeren. De 

vraag naar snellere verbindingsmogelijkheden in de eilandstad nam toe. Met Londen als voorbeeld 

wilde men ook in Bombay door paarden getrokken trams laten rijden. In 1874 reed de Bombay 

tramway company voor het eerst tussen Colaba en Pydhonie via Crawford Market en tussen Bori 

Bunder en Pydhonie. Er was veel weerstand tegen de trams door de lokale bevolking. De bestuurders 

van de ossenkarren en paardenkoets zagen hun werk uit handen worden genomen en blokkeerden 

daarom de rails met stenen en zorgden dat de trams hun weg niet konden vervolgen. 

Vooraanstaande burgers protesteerden en probeerden anderen te overtuigen niet met de tram te 

gaan, aangezien de blanken hiervan profiteerden en niet de eigen bevolking. Desondanks bleven de 

trams rijden en werden er meer lijnen geopend. In 1905 werd de Bombay tramway company 

overgenomen door de gemeente, die hierop het recht had bedongen, en werd de Bombay Electric 

Supply and Tramways Company (BEST) opgericht. Deze zorgde voor de introductie van de elektrische 

tram. Ook dit gebeurde niet zonder slag of stoot. Men was namelijk bang dat alle opgeslagen data 

van het Colaba Magnetic Observatory verloren zou gaan. De trams zouden teveel elektromagnetisme 

veroorzaken waardoor het instituut niet meer zou kunnen voortbestaan. Uiteindelijk is er na enkele 

jaren onderzoek (1904-1906) en discussie gekozen om dit object te verplaatsen naar Alibag, waarna 

de elektrische tram geïntroduceerd kon worden. De snelle stijging van de populatie zorgde ervoor 

dat de trams nogal wat veranderingen hebben ondergaan. Allereerst begon men met enkele trams 

voorzien van een eerste en tweede klasse. In 1908 werd dit al veranderd in één klasse, waardoor er 

meer passagiers mee konden. In 1910 mocht men ook tien staande passagiers meenemen en in 1920 

deed de dubbeldekker tram zijn intrede. Vanwege de lage ritprijzen kon vrijwel iedereen gebruik 

maken van het systeem. Het succes werd tegelijkertijd ook de neergang van de trams. Ze haalden 

beperkte snelheden en raakten overvol, waardoor ze het overige toenemende gemotoriseerde 

vervoer de vloeiende doorgang belemmerden. Er vonden hevige debatten plaats bij de BEST en 

uiteindelijk werd besloten om de trams op te doeken. Dit vond plaats tussen 1953 en 1964. De BEST 

is daarentegen nog steeds een toonaangevende actor in Mumbai, aangezien ze hun taak van 

massavervoerder nog steeds uitvoeren middels grote rode bussen. De BEST was namelijk vanaf 1925 

busdiensten begonnen. In het begin waren deze drie keer zo duur als de trams, dus werd er 

voornamelijk gebruik van gemaakt door de upper middle class (BEST, 2009; Naik, 2009).  

 

  

Figuur 9: Trams in Bombay, KRVIA archief Figuur 10: Trams in Bombay, KRVIA archief 
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5.5.4  Encroachment; raakvlak tussen weginfrastructuur en huisvesting. 

Permanente bebouwing op de stoep leidt in Mumbai tot veel verkeersproblemen. Door de druk op 

de ruimte proberen mensen elk stukje ruimte te gebruiken dat ze kunnen pakken. Meestal staat er 

dan nog wat inventaris op straat en moeten voetgangers hier omheen lopen. De capaciteit die de 

weg aankan wordt hiermee gehalveerd. In het verleden hebben regelmatig vernietigingen van dit 

soort woningbouw massaal plaats gevonden. Dit was ook weer de intentie van de staat Maharashtra 

en de Bombay Municipal corporation onder de Bombay Municipal Corporations Act, waarin stond dat 

ze mochten worden verdreven van hun ‘right to livelihood’. Verschillende belangengroeperingen 

vochten dit aan in het high court, waar werd besloten dat er gedurende de monsoons geen mensen 

uit hun huizen gezet mochten worden. De uitzetting zou pas in oktober, na de hevige regenbuien, 

plaatsvinden. Olga Tellis, journaliste, bracht verslag uit van deze case, maar vond persoonlijk dat de 

mensen überhaupt niet hun huizen uitgezet mochten worden, vanwege economische redenen. 

Dankzij de Public Interest Legislation van het Supreme Court in Delhi, een jaar eerder in het leven 

geroepen door de chief justice, kon iedereen een brief schrijven om het publieke belang te 

verdedigen. Olga Tellis besloot deze case in 1985 aanhankelijk te maken bij het Supreme Court en 

deze zaak werd meteen omgezet in een petitie, aangezien het de eerste was die van de Public 

Interest Legislation gebruik maakte. Langzamerhand won de case aan populariteit en gingen zelfs 

actrices als Shabana Azmi, die ook het Kaifi Azmi park (vernoemd naar haar vader) heeft aan laten 

leggen, zich bemoeien met de zaak. Uiteindelijk verliest Olga Tellis de case. Er komt dus geen recht 

op huisvesting, maar wel een uitspraak dat slumbewoners voordat ze verplaatst worden een 

alternatieve woning moeten krijgen en dat pavementdwellers niet tijdens de monsoons verdreven 

mogen worden, behalve wanneer het een calamiteit is. Deze zaak heeft veel stof doen opwaaien en 

de uitkomst hiervan bepaalt op dit moment mede de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur. 

Figuur 11: Encroachment op de straten van Mumbai 
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5.5.5  Publieke ruimte; raakvlak tussen weginfrastructuur en leisure. 

We zitten achter in een heerlijk geaircode Mercedes C320. Wanneer we voor het stoplicht staan gaat 

het rechter raam van de bestuurder op een kier en wordt er tien rupee naar buiten geschoven voor 

het vrouwtje met één arm dat voorbij trekt. We vervolgen onze weg door de drukte. Hevig toeterend 

vanwege de langzame rickshaws, slome bussen en levensmoeë fietsers. Er steken mensen over op het 

volgende kruispunt, maar hier proberen we rustig doorheen te manoeuvreren. Vanuit het niets duikt 

er ineens een man op met een handkar voor zich, volledig vol gestapeld met pruimen en 

komkommers. We bekijken het hele tafereel vanachter geblindeerde ruiten en stappen na een half 

uur, waarin we gemiddeld toch dertien kilometer per uur hebben afgelegd en de langste 

toeteronderbreking acht seconden duurde, uit bij een club waarin we lekker gaan fitnessen en 

zwemmen. 

 De straat wordt vaak gezien als ontmoetingsplek. Mensen komen elkaar tegen in de publieke ruimte 

en hebben zodoende contact met andere ‘groepen’. In Mumbai is er veel discussie over van wie de 

straat nu eigenlijk is. De upper class gebruikt hem met name om zich middels gemotoriseerd vervoer 

te verplaatsen, terwijl de lower class er voor zorgt dat in Mumbai 47% van het woon-werk verkeer 

nog steeds lopend gebeurd. De groeiende middenklasse heeft als droom zich eveneens in auto’s 

terug te trekken en de tata nano (goedkoopste auto ter wereld) heeft ervoor gezorgd dat die droom 

nog makkelijker te realiseren wordt. 

De straat wordt steeds minder een ontmoetingsplek en steeds meer een verplaatsingsmechanisme. 

“While the ruling class imitates Western models of highways and flyovers, it has completely failed to 

follow the Western model of providing adequate footpaths and benches to citizens. (…)For a majority 

of the population, access to open spaces like streets is declining rapidly due to various reasons. Most 

areas lack footpaths due to the apathy of the municipal authorities. Most existing footpaths are unfit 

for walking or are encroached upon” (Bombay Community Public Trust, p.4). De aandacht ligt dus 

voornamelijk bij de upper class. De lower class heeft behoefte aan normale wegverbindingen, maar 

in plaats daarvan wordt het geld besteed aan jogging parken en recreatieplekken. Dit is dus in lijn 

met de bestaande theorieën. Straten zorgen met pleinen en parken voor de open ruimte in Mumbai. 

Er vindt recent een grote stijging van dit soort locaties plaats, maar deze verrijzen dan met name in 

upper class gebieden zoals Bandra, Colaba, Juhu en Mulund (Bombay Community Public Trust, p.3). 

Er is een trend gaande dat veel publieke plaatsen semipubliek of privaat worden, bijvoorbeeld door 

het rekenen van lage toegangsprijzen weten de ontwikkelaars (vaak upper class bewoners 

groeperingen) ongewenste gasten buiten de deur te houden. Zo rekent het jogging park in Andheri 

twee rupee om hiervan gebruik te maken. 

Toch is het in Mumbai niks nieuws en kan men niet spreken van een versplintering van de stad op dit 

vlak. De underprivileged hebben altijd te maken gehad met deze situatie, zoals onderstaand citaat 

aangeeft. 

“An expert study group on Mumbai, appointed by the State Government way back in 1957, noted that 

the poor have very little access to open space, though they live in congested dwellings and 

desperately need some relief (…) Since then, the lot of the poor has only worsened. While there is a 

huge increase in population leading to pressures on the limited land available in an island city like 

Mumbai, its open spaces are dwindling mainly because of land grab by builders” (Bombay 

Community Public Trust, p.2). 
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5.5.6  Totstandkoming van connectiviteit. 

De ruimtelijke vorm van deze functies, aanwezig in Mumbai, is tot stand gekomen door het 

beslechten van meningsverschillen. Het feit dat straatverkopers deels getolereerd worden, mensen 

huizen bouwen op de stoep, trams zijn verdwenen, er geen haast gemaakt wordt met het beter 

bereikbaar maken van stations en veel publieke ruimte omgetoverd wordt in semipublieke ruimte, 

heeft te maken met de uitkomsten van een debat. Al deze uitkomsten tezamen zorgen ervoor dat de 

absolute ruimte die in Mumbai wordt ervaren de kenmerken van bovenstaande ontwikkelingen heeft 

(dus ook het niet meer aanwezig zijn van de trams). Al deze kenmerken zijn in Mumbai aanwezig 

omdat de dominante associatie dit toelaat. 

 

 

5.6 Lokale dynamiek. 

In Mumbai spelen verschillende zaken die een effect hebben op de ruimtelijke vorm van de 

weginfrastructuur in de stad. Zo is er een debat gaande over de focus van de plannen van de 

overheid, heeft Mumbai te maken met erg veel belangenverstrengeling en blijft corruptie een 

belangrijke drijfveer in de stad. Zonder deze bestaande spanningsvelden kan de ruimtelijke vorm van 

Mumbai dan ook niet verklaard worden. Deze zaken kennen op dit moment nog geen uitkomst, wat 

Figuur 12: Semi-publieke ruimte in Mumbai, het MindSpace Park 
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niet wil zeggen dat er op dit moment geen duidelijke gang van zaken is, alleen spelen deze debatten 

telkens weer de kop op wanneer nieuwe beslissingen gemaakt moeten worden. Deze paragraaf zal 

duidelijk maken welke relevante processen er in Mumbai gaande zijn, om zo een beter inzicht te 

krijgen in de lokale dynamiek van de stad. Hierbij worden zaken besproken die hun weerslag hebben 

op Mumbai. Deze lokale dynamiek zal in hoofdstuk 6 nader worden geanalyseerd, maar hier worden 

alvast enkele algemene zaken gepresenteerd, rekening houdende met de ruimtelijke vorm van de 

stad als geheel. 

 

5.6.1  Mumbai als Sjanghai of als stad voor de armen. 

New York, Hong Kong, Singapore en Shanghai. Allen hebben als voorbeeld gediend voor Mumbai. 

Politici proberen een droom te verkopen. President Singh wilde dat Mumbai de meest fameuze stad 

in de wereld zou worden wanneer het aankwam op ontwikkeling en modernisering (Anand, 2006, 

p.1). Hierbij komen prestigieuze ideeën naar voren die voornamelijk de gevestigde theorieën 

bevestigen. Deze zijn namelijk te allen tijde ten faveure van de middenklasse en de elite. Het 

McKinsey rapport, opgesteld namens het elitaire Bombay First clubje, spreekt van het transformeren 

van Mumbai in een Worldclass city en wat er gedaan moet worden om zover te komen (Bombay 

First, 2003). Een betere bereikbaarheid van het vliegveld, wat alleen als cricketveld gebruikt wordt 

door de slumbewoners, niet om te reizen, moet er mede aan bijdragen dat er acht tot tien procent 

economische groei ontstaat. Dit kan gebruikt worden voor nieuwe infrastructuurprojecten en het 

terugbrengen van het slumpercentage van vijftig procent naar tien á twintig procent in de stad. Het 

idee is dus om geld te genereren in de midden- en eliteklasse en vervolgens de lagere klasse hierin 

mee te trekken.  

Op dit rapport kwam veel kritiek vanuit activisten voor de lagere klasse. Vidyadhar Date schrijft 

hierover het volgende in Economic & Political Weekly: 

“In the haste to convert Mumbai into a world class city we have failed to study the experiences of 

western cities, which are suffering from the ill-effects of rampant privatisation and foreign 

partnership in public services, notably transport. Our cities need to focus more on providing basic 

amenities than in chasing dreams of becoming world class” (Date, 2007, p.1). 

Volgens Sudir Badami, activist op het gebied van transport heeft de overheid inmiddels besloten om 

geen dromen meer na te jagen. Inmiddels is het duidelijk aan de inwoners dat Mumbai nooit een 

New York, Hong Kong, Singapore of Sjanghai zal worden. Hiermee dwepen zou alleen maar 

tegenwerken bij de nieuwe verkiezingen, aangezien men volgens hem door heeft dat er in Mumbai 

weinig verandering optreed. 

 

5.6.2  Onderlinge relaties tussen verschillende overheidsdiensten. 

In Mumbai gaan er meer dan zeventien verschillende organisaties over de transportplanning in de 

stad, met elk hun eigen verantwoordelijkheden (Balakrishnan, 2009). Er is meer dan eens getracht 

om deze organisaties onder een paraplu te vangen, om ervoor te zorgen dat ze elkaars werk niet in 

de weg zitten, maar ze blijken uiteindelijk alles behalve verenigbaar. De meest recente poging, 
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Unified Mumbai Metropolitan Transport Agency, strandde na het plotseling aftreden van de 

directeur. Over de toedracht hiervan kon alleen ‘off the record’ gesproken worden. Het was in ieder 

geval duidelijk dat de verschillende organisaties bang zijn hun macht (en bijbehorende inkomsten) te 

verliezen en er veel voor over hebben dat deze plannen geen doorgang krijgen.  

Na de komst van de Wereldbank zijn er behoorlijke financiële en politieke belangen bij wie de 

uitvoerende partij van de infrastructuurprojecten is. De gemeente geleid door de rechtse Shev Sena 

beweging verliest steeds meer projecten en inkomsten aan de MMRDA, aangezien de inkomsten top-

down verdeeld worden. De gelden komen binnen bij de nationale overheid en via de staat en 

MMRDA, is het uiteindelijk de MSRDC die het geld uit mag geven. De gemeente wordt hierbij 

geboycot en dit leidt tot spanningen tussen de verschillende partijen en een inadequate 

samenwerking. De partijen werken elkaar tegen, overleggen zelden en schuiven elkaar zwarte pieten 

toe wanneer het aankomt op onderhoud van wegen. Volgens het quarterly progress report van de 

Wereldbank (okt-dec 2008), over het door de Wereldbank gefinancierde Mumbai Urban Transport 

Project, zal in het eerste half jaar van 2009 480 miljoen rupees (€8 miljoen) geleend worden aan 

MMRDA voor weginfrastructuur en 40 miljoen rupees (€660.000) aan de MCGM voor 

weginfrastructuur (MMRDA, 2009, p.12). Milan Dave, consultant van de Louis Berger Group merkt 

hierover het volgende op: “So they (MMRDA) launched the metro, they launched the monorail, they 

launched this, so they caught the worldbank fund. So when that happened MCGM got very upset, oh 

now all the projects are controlled by MMRDA, we're not controlling it. So every time MMRDA would 

go and dig a hole in the road MCGM would say we're not helping you. We'll not shift the utility line, 

we would not do this. This is also a problem that happens”(Dave, 2009).  

Ook bezitten de verschillende organisaties veel grond in de stad. De spoorwegen, gesitueerd in Delhi, 

de haven, de MMRDA, iedereen heeft wel ergens een stuk grond. Het probleem is echter dat dit niet 

allemaal transparant en inzichtelijk is. In drie maanden onderzoek was het dan ook nog niet mogelijk 

om een kaart van het grondbezit te bemachtigen. Dit leidt ook intern tot conflicten. De Indian 

railways baseren zich nog op kaarten uit 1939, terwijl de MMRDA eenzelfde stuk grond lijkt te 

claimen, rond hun Bandra-Kurla Complex, op grond van kaartmateriaal van de staat. 

 

5.6.3  Corruptie. 

Mumbai (net als de rest van India) heeft te leiden onder corruptie op grote schaal. Corruptie is 

nagenoeg algeheel geaccepteerd. Nadat bekend werd dat enkele politici van de centrale overheid 

zich hieraan schuldig maakten en er geen sancties kwamen hebben veel mensen dit als vrijbrief 

aangegrepen om zich hiermee in te laten (Balakrishnan, 2009). Met name de uitvoerende macht is 

hieraan onderhevig. In Mumbai is corruptie erg naakt en alom aanwezig. Een transportactivist gaf het 

volgende voorbeeld. Op station Borivali liet de dienstregeling van de treinen, in samenspraak met de 

politie, hun toestellen expres binnenkomen op het verkeerde spoor. Hierop staken veel Mumbaikers 

de rails over op plaatsen waar dit verboden is. Vervolgens werden al deze mensen opgepakt, door de 

speciaal hiervoor massaal aanwezige politie, en middels directe betaling van hun overtreding aan hen 

weer vrij gelaten. Deze samenspraak tussen politie en dienstregeling van de treinen leverde hen 

weer een aardige premie op hun loon op. Dit leidde in januari 2009 tot grootse protesten op station 

Borivali, waardoor de treinen flinke vertragingen opliepen. Volgens de activist heeft dit met name te 
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maken met de onderbetaalde uitvoerende macht, die op verschillende manieren inkomsten 

proberen te genereren, aangezien men anders niet rondkomt. 

Deze zelfde man gaf aan dat politici worden omgekocht om het transportnetwerk in de regio niet te 

optimaliseren. Vastgoedhandelaren en grondbezitters met belangen in het zuiden van Mumbai 

willen liever niet dat hun plekken voor het massale publiek toegankelijk worden. Op die manier 

proberen ze de grondprijzen in het zuiden kunstmatig hoog te houden. Wanneer het centrum beter 

bereikbaar wordt voor de suburbs zullen de grondprijzen in die suburbs oplopen en de stukken land 

in het zuiden minder waard worden. Hij vreest dat dit de achterliggende gedachte is dat men 

onwelwillend staat tegenover zijn idee om het railnetwerk beter te laten functioneren. 

Corruptie vindt plaats in alle lagen van de bevolking. Zelfs de rechtsprekende macht kan alleen juist 

functioneren wanneer de betreffende personen niet meer ontvankelijk zijn voor gelden. Ze moeten 

al voldoende geld verdiend hebben willen ze goed recht kunnen spreken, aldus een jonge advocaat 

aan het High Court van Mumbai met de ambitie om zelf ooit rechter te worden. Voorbeelden kan en 

wil hij niet geven, maar dat omkoping ook hier plaatsvindt, kan hij wel beamen. 

Wat de weginfrastructuur betreft zijn er de laatste jaren veel verdachtmakingen in de krant gekomen 

over de ‘Great Indian road trick’. Door de verschillende overheidsorganen zou er in zee gegaan 

worden met grotere kartels van aannemers die vervolgens het werk onderling verdelen. Deze kartels 

bieden aan om werkzaamheden, die hen tien miljoen rupees kosten, te doen voor acht miljoen 

rupees (Hindustan Times, 2006). Het resultaat laat zich raden: slecht aangelegde wegen met grote 

gaten erin. Maar waarom zou een overheid met deze ondernemers keer op keer in zee gaan? The 

Times of India geeft de volgende verklaring: 

 “The bottomline is corruption. 

That’s the long and short for it 

if you want to know the real 

reason for why Mumbai’s 

roads never seem to improve 

despite crores being spent 

each year by agencies like the 

Brihanmumbai Municipal 

Corporation(…) There is 

obvious lining of pockets of all 

those concerned, and 

prosperity of contractors. It is 

not without reason that a five-

year term of a councilor 

changes his fortune (…) The 

PWC (Petty Works Contracts) 

is considered to be one of the greatest sources of corruption in the BMC. Sources told TOI that 

contractors must pay kickbacks to certain powerful corporators. The factor the bribe in the rates they 

quote for the contract. Kickbacks for large contracts can go up to 1.5% of the total cost, while the cut 

for smaller contracts could be about 5%” (The times of India, 2006). 

Figuur 13: Wegen met hun potholes 
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Volgens de krant leidt het tot onderlinge confrontaties binnen politieke partijen waarbij de meeste 

politici een andere functie bekleden. Zo zijn ze zelf dikwijls uitvoerder van de eigen plannen. Dit 

gesteggel zorgde er in de jaren ’90 voor dat een project van 210 miljoen rupees (3,5 miljoen euro), 

om gaten in de weg te repareren een vertraging opliep van vier maanden.  

 

5.7 Conclusie. 

Hoe is de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai? 

Druk op de ruimte is altijd een groot probleem geweest in Mumbai. Slechts negen procent van de 

grond wordt besteed aan weginfrastructuur. Het wegennet is organisch gegroeid in de stad, gericht 

op de niet-gemotoriseerde gebruiker. Bypasses zijn vrijwel niet aanwezig en geld voor grote 

verbeteringen van het wegennet was er lange tijd ook niet. De focus is vrijwel altijd geweest op het 

decongesten van de Islandcity door middel van suburbanisatie. In Mumbai is er dan ook geen teken 

dat de hotspots van de stad met elkaar in verbinding staan. Van het verbinden van de valued places 

via bypasses in de stad, zoals Graham en Marvin het beschrijven, is in Mumbai geen sprake. Het 

ontbreken hiervan levert de stad grote problemen op. Waar Graham en Marvin dus concluderen dat 

bypasses negatief zouden zijn, kan in Mumbai een andere conclusie getrokken worden. Juist het 

gebrek aan grote arterials die bepaalde delen van de stad goed verbinden met andere delen levert 

een bijdrage aan het hevig gecongesteerde wegennet van Mumbai. Pas sinds de liberalisatie en 

komst van de WorldBank is men grote projecten gaan implementeren die al aangedragen werden in 

studies uitgevoerd in 1963. Men is nu met wisselend succes zowel horizontale bypasses (Sea Links) 

als verticale bypasses (fly-overs) aan het aanleggen.  

In dit hoofdstuk is getracht duidelijk te maken hoe de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur is in 

Mumbai. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er verschillende belangrijke actoren, instituties en 

dingen naar voren komen. Door de organische groei van het weginfrastructuurnetwerk en de grote 

mate van congestie in de stad is er momenteel een vraag vanuit de politiek en de hogere 

middenklasse naar verbeteringen van de weginfrastructuur. Deze taak wordt opgepakt door de staat, 

om diverse redenen (geldstromen, volgebouwde Islandcity).  

De belangrijkste conclusies die uit dit hoofdstuk getrokken kan worden is het feit dat er in Mumbai 

door de liberalisatie in ’91 niet zozeer een proces in werking is getreden dat voorheen onbekend 

was. Mumbai heeft niet te maken met een plotselinge versplintering naar aanleiding van deze 

gebeurtenis. Weginfrastructuur werd in het koloniale tijdperk ook al exclusief aangelegd voor de 

upper class in de Fort-area. Ook, zoals uit de connectie met publieke open ruimte blijkt, werd in ‘57 al 

een rapport opgesteld dat concludeerde dat de urban poor geen connectie hadden met de publieke 

ruimte. Disconnecties vinden dus al langer plaats en daarom zal er eerder sprake zijn van een 

hersplintering, of een continu proces dat samengaat met een vorm van kapitalisme. 

Alles wat op dit moment ondervonden wordt in Mumbai als absoluut ruimtelijke vorm is het 

resultaat van de tolerantie van de dominante associatie op dit moment. Om te bepalen hoe de 

werkelijke rollen van deze factoren zich weerhouden en welke verbanden er optreden zal er in 

hoofdstuk 6 in verschillende casussen gekeken worden hoe deze associaties gevormd worden in 

Mumbai om zo de ruimtelijke vorm van de stad te verklaren. 
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Drukte op de Western Express Highway 
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Een Goods Carrier 
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Hoofdstuk 6: Verklaring van de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai. 

 

 

6.1 Inleiding. 

m te bekijken hoe de ruimtelijke vorm van Mumbai ontstaan is, is het nodig dit op locatie te 

bekijken. Vanuit het bestuderen van controversen rondom weginfrastructuurprojecten kan 

bekeken worden welke actoren, instituties en dingen ervoor zorgen dat de stad zijn huidige 

ruimtelijke vorm krijgt. De uitkomsten hiervan hebben effect op de mogelijke versplintering van 

Mumbai. Is de elite degene die alles bepaald? Zijn zij degenen die voorrang krijgen wanneer ze 

verbonden moeten worden met andere delen in de stad? Dit alles valt op te maken wanneer er 

specifiek gekeken wordt op locatie en al deze facetten (actoren, instituties en dingen) van het project 

belicht worden. Het casestudieonderzoek is verricht op basis van literatuurstudie, 

observatieonderzoek en velerlei interviews met betrokken partijen, om antwoord te krijgen op de 

vraag: 

Hoe dragen de projecten SantaCruz-Chembur Link Road en de Western Freelink bij aan de 

theorievorming omtrent splintering urbanism? 

In dit hoofdstuk zal allereerst een verklaring gegeven worden voor de geselecteerde casussen, 

waarna deze behandeld zullen worden. Per case zal eerst een korte achtergrondschets gegeven 

worden en enkele technische specificaties van het project. Hierna volgt de analyse van beide 

casussen volgens de actor-netwerk Theorie, waarbij de controversen omtrent het project geschetst 

worden en de invloed van actoren, instituties en dingen. De casebeschrijving sluit af met de invloed 

die het project heeft op de versplintering van de stad. Na de casestudies volgt een algehele conclusie 

voor dit hoofdstuk.  

 

 

 

 

  

O 
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Bouwen op gesloopte woningen aan de SantaCruz-Chembur LinkRoad 
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Een nieuwe flyover aan de SantaCruz-Chembur LinkRoad 
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6.3 SantaCruz-Chembur LinkRoad. 

 

6.3.1 Achtergrond van het project. 

De SantaCruz-Chembur LinkRoad (SCLR) is een onderdeel van het MUTP, die de Western Express 

Highway en de Eastern Express Highway moet verbinden. De oost-west corridors, afkomstig uit de 

Wilbur Smith studie, moeten voor een verbeterde connectiviteit zorgen tussen de suburbs. De weg is 

al gepland vanaf de jaren ’70, maar er zijn altijd problemen geweest met het vergaren van land 

(Damle, 2009). Toen in 2002 het nieuwe MUTP werd opgericht werd besloten om de oost-west 

connectiviteit te bevorderen. Er zouden twee wegen worden aangelegd, de Jogeshwari-Vikroli 

LinkRoad, 10,3 km. lang, en de SantaCruz-Chembur LinkRoad. De SantaCruz-Chembur LinkRoad werd 

hierbij opgeknipt in twee stukken, gescheiden door de Mithi-rivier. Ten westen van de rivier zou de 

MCGM ervoor zorgen dat de weg verbreed zou worden en ten oosten van de rivier was het project 

van de MMRDA/WorldBank. De totale tijd die men tussen beide plekken nodig had om te reizen zou 

worden teruggebracht van ruim een uur tot een kwartier. 

De meeste controversen bij de SCLR hebben met name te maken met het traject wat de weg moet 

gaan vormen. Gepland door bestaand bebouwd gebied, diverse stukken land van verschillende 

grondbezitters en over de treinrails, werd het project in het MUTP ingediend door de WorldBank. 

Weinig rekening houdend met de lokale dynamiek werd volgens Dave door “armchair-planners” in 

Washington, na enkele snoepreisjes naar Mumbai, het traject vastgesteld. Constructietijd: 2 jaar. 

“The project acts as a catalyst in the chaos of Mumbai’s urbanization”. Zo beschrijft Milan Dave, 

projectleider bij Louis Berger consultants, de SCLR. Toen zij in 2003 met het werk begonnen hoopten 

ze dit in 2005 te hebben afgerond. Vier jaar later hebben wij een gesprek met hem en is het project 

pas voor 30% voltooid. De chaos van Mumbai’s urbanisatie wordt bij de SCLR gekenmerkt door de 

volgende problemen: project affected people, breedte van de weg, bomen, religieuze gebouwen, 

onderlinge relaties tussen publieke partijen en grondeigendom. Gevraagd naar deze analyse knikt 

een superintending engineer van de MSRDC instemmend, maar mag de officiële versie alleen zijn dat 

de project affected people en de landwinning voor het nodige oponthoud hebben gezorgd, natuurlijk 

had de halsstarrige houding van de Indian Railways er officieel niks mee te maken.  

 

6.3.2 Technische specificaties. 

De weg is 3,4 kilometer lang en begint bij de Mythi River brug. Dit is een 6-baans brug. Vanaf dit punt 

wordt de weg 10-baans, 45,7 meter breed, en volgt de bestaande S.G. Barve Marg voor 150 meter. 

Vanaf dat punt is een nieuwe weg voorgesteld die dwars door de bestaande slums zal worden 

aangelegd. Deze zal over de Central Railway lijn heen gaan en vlak langs de Lokmanya Tilak Terminal 

(treinterminal) door Mhada gebied lopen. Wanneer hij uitkomt bij de Harbour Line, zal hij hier 

parallel aan lopen tot de Amar Mahal kruising bij de Eastern Express Highway. Waar men eerst 

uitging van een concept van 30 meter breedte van de weg (6-baans), is dit aangepast naar 45,7 

meter. Hiervan wordt 2 x 2,5 meter besteed aan voetpaden, die alleen op gevaarlijke punten 

gescheiden zullen zijn van de weg door middel van hekken. De weg is verder voor iedereen 

toegankelijk, zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd verkeer.  
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De weg is opgedeeld in twee verschillende secties, wat de werkzaamheden betreft. Sectie 1 bestaat 

uit het aanleggen van een fly-over en stukken weg bij de Eastern Express Highway en Mithi River, 

evenals het vervangen van een stalen brug. Waar de geschatte kosten van dit project vooraf 310 

miljoen rupees, zijn deze inmiddels gegroeid tot 630 miljoen rupees. Men verwachtte dat er op 29 

september 2003 met het werk begonnen kon worden en dat de bouw in totaal 14 maanden zou 

duren. In plaats van dat men op 29 november 2004 klaar was met de werkzaamheden is dit deel van 

de SCLR medio 2009 voor 31% compleet en is de verwachte opleverdatum volgens de MSRDC 31 

december 2009 (Damle, 2009), waar consultants zich na herhaaldelijke aanpassingen niet eens meer 

aan een einddatum durven wagen (Dave, 2009). Sectie 2 bestaat uit het middendeel van de 

voorgestelde weg. Dit betreft een Viaduct en Road-over-bridge, een uniek Indiaas concept waarbij 

een doorgaande weg over een bovengrondse kruising gaat waardoor er een soort 

dubbeldekkerviaduct ontstaat. De geschatte kosten van dit deel was 840 miljoen rupees, wat 

inmiddels opgelopen is tot 1,9 miljard rupees. De totale projectkosten van de SCLR onder het MUTP 

komen dus op ruim 2,5 miljard rupees (€40 miljoen). Aan sectie 2 dacht men in eerste instantie op 10 

mei 2004 te beginnen en 2 jaar later klaar te zijn. Medio 2009 is er echter pas 21% voltooid en is de 

verwachting dat men tot minimaal 31 mei 2010 mee bezig is (Damle, 2009).  

 

6.3.3 Controverses. 

Dat weginfrastructuurprojecten te maken hebben met vertraging is niet uitzonderlijk. Wel is het 

relevant om te bekijken om welke redenen ze vertraagd worden. Welke factoren spelen er een 

belangrijke rol wanneer er gekeken moet worden naar de aanleg van wegen in Mumbai. Dit valt te 

doen aan de hand van controversen. Welke problemen zijn er opgetreden bij de aanleg van de SCLR 

en wat zijn de uitkomsten hiervan? Deze bepalen mede de ruimtelijke vorm van Mumbai.  

Figuur 14: Het tracé van de SantaCruz-Chembur Linkroad 
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6.3.3.1 Controverse 1: Bestuurlijke drukte. 

Auto’s, en met name de goedkopere auto’s, verschijnen steeds vaker op de wegen van Mumbai. De 

noodzaak om oost-westverbindingen aan te leggen was er al voor deze doelgroep in de jaren ’70 en 

met de hoeveelheid auto’s vandaag de dag in de stad is dat zeker het geval. De SCLR zal niet worden 

aangelegd om het niet gemotoriseerde verkeer te vervoeren, maar met name de autogebruiker. De 

auto is dus een object wat zich schaart achter het besluit om de SCLR aan te leggen. Hiermee is men 

voornamelijk de opkomende middenklasse van dienst die de mogelijkheid heeft om zich deze manier 

van vervoer te permitteren.  

Na een succesvolle implementatie van het BUTP in de jaren ’80 wilde de WorldBank ook meehelpen 

aan het veel grotere MUTP in Mumbai. Hiermee werd Mumbai een voorbeeld voor het ‘Cities on the 

move’-programma uit 2002 van de WorldBank. Dhr. Nove Josserand brengt namens de WorldBank 

enkele bezoeken per jaar en houdt het project in de gaten. Verder hebben ze een lokale afdeling in 

Mumbai en een grotere vestiging in Delhi. De SCLR is in overleg met de WorldBank gepland. Volgens 

Dave is hierbij de lokale dynamiek onderschat. “What are the factors that get into actually 

translating this into a real thing. It's very nice for armchair urban planners to sit in a nice classroom or 

in a consulting office and talk about these things, the challenge is translating these colours into real 

things. And that's where Mumbai is a classic study of urban form being attempted to be 

implemented” (Dave, 2009). De WorldBank wordt regelmatig met presentaties op de hoogte 

gehouden van de voortgang van het project, ook al is er de laatste 3 jaar al bijna niks aan deze 

presentaties veranderd. De WorldBank heeft ook een inspectionpanel. Deze moeten ervoor zorgen 

dat de projecten die uitgevoerd worden door de WorldBank zich houden aan het 

beschermingsbeleid. De WorldBank heeft enkele regels opgesteld die de project affected people 

bescherming moeten bieden bij de implementatie van het project. 

De MMRDA heeft de SCLR gepland in hun MUTP en regelt zelf de afhandeling van project affected 

people. De Resettlement & Rehabilitation van mensen die hun huis verliezen door het project is hun 

belangrijkste taak. De twee community development officers van de MMRDA, krijgen heel de dag 

door mensen op bezoek die in aanmerking willen komen voor een nieuw huis, omdat ze 

gerehabiliteerd moeten worden. Zij moeten hun aanvraag beoordelen en vaak genoeg wordt deze 

afgewezen, omdat mensen niet kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk een woning hebben die door 

het project beïnvloed wordt. Om te bepalen welke woningen verwijdert zouden moeten worden en 

wie dus in aanmerking komt voor een vervangende woonruimte is bepaald in een onderzoek wat 

direct bij aanvang van het project onaangekondigd door een NGO (SPARC) werd uitgevoerd. Dit werd 

gedaan om te voorkomen dat het gebied bevolkt zou worden door mensen van buitenaf die in 

aanmerking wilden komen voor een nieuwe woning. De MMRDA heeft twee NGO’s in dienst 

genomen om met hen bij de mensen langs te gaan om hen van hun plek te krijgen, aangezien 

sommigen ook weigeren te vertrekken (Sharma, 2009). Naast de huishoudens heeft men ook te 

maken met commerciële activiteiten die in het gebied plaatsvinden en religieuze gebouwen. 

De implementatie van het project heeft de MMRDA uitgezet bij hun ontwikkelingsmaatschappij, de 

MSRDC. De MSRDC is verantwoordelijk voor de implementatie van het project. Aangetrokken als 

consultants hebben zij verschillende partijen aangesteld om deze klus voor hen op te knappen. Waar 

twee mensen uit de organisatie zich zo af en toe bezig houden met het project, ontvangen zij wel 5% 

van het budget voor hun werkzaamheden. De MSRDC heeft op hun beurt de Louis Berger Group 
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aangesteld als consultants bij het project. Deze moeten ervoor zorgen dat het project wordt 

uitgevoerd. Zij onderhouden het contact met de aannemers die voor het werk aangetrokken zijn, 

Patel Engineering Ltd. en Gammon India Ltd.  

De MCGM is zijdelings betrokken bij de SCLR. Zij houden zich alleen bezig met de wegverbreding ten 

westen van de Mithi rivier. De projecten staan verder los van elkaar en coördinatie over en weer is er 

nauwelijks. Zo is er geen gezamenlijke coördinatie wat betreft de project affected people. Dus 

mensen die voorheen tussen de Western Express Highway en de Mithi rivier woonden, worden 

gerehabiliteerd door de MCGM en de mensen die tussen de Eastern Express Highway en de Mithi 

rivier wonen, worden gerehabiliteerd door de MMRDA.  

6.3.3.2 Controverse 2: Project affected people en hun recht op huisvesting. 

In het vorige hoofdstuk valt de case van Olga Tellis te lezen. De uitkomsten van deze case uit 1985 

zijn bepalend voor hoe er omgegaan wordt met resettlement en rehabilitation van mensen die 

gedwongen worden hun woning te verlaten. Er moet voor hen vervangende woonruimte worden 

gezocht en tijdens de monsoonstormen mogen ze niet uit hun huis geplaatst worden. Het gebied 

rond de SCLR is de laatste decennia steeds dichter bevolkt, dus moest men voor steeds meer mensen 

alternatieve woonruimte zoeken. Dit gebeurt voornamelijk aan de randen van de stad. Door deze 

regelgeving worden de zwakke belangen beschermd in de stad. Men krijgt gratis huisvesting 

aangeboden, terwijl men zich in het verleden land illegaal heeft toegeëigend. Omdat de overheid 

echter wel de mogelijkheid tot rehabilitatie heeft, worden de mensen uit hun centrale positie in de 

stad gehaald, uit hun netwerk, en weggestopt in de minder goed bereikbare delen van Mumbai. Dit 

gebeurt wel in die mate, dat men hoopt dat er nog iets van het bestaande sociale netwerk intact 

blijft (Tata, 2008, p. 35). 

Figuur 15: Krottenwijken vernield voor de aanleg van weginfrastructuur 
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In totaal moeten er door de SCLR 4000 huishoudens hun huis verlaten en ergens anders een bestaan 

opbouwen (Dave, 2009). De huishoudens krijgen van de MMRDA nieuwe woonruimte aangeboden in 

Mankhurd, wat aan de oostelijke rand van de stad ligt, 15 kilometer van hun huidige locatie. De 

meeste mensen hebben hiermee ingestemd, via een alotment-lettre, omdat ze hierbij een nieuwe 

woning kregen van de overheid (Sharma, 2009). Volgens een rapport van Tata social sciences is 86% 

van de bevolking tevreden met hun nieuwe woning (Tata, 2008, 14). Van de mensen die een nieuw 

huis hebben gekregen is minimaal 95% er in vloeroppervlak op vooruit gegaan (Tata, 2008, p.9). Toch 

heeft niet iedereen zomaar zijn plek op willen geven. Daarop zijn bulldozers onder bewaking van de 

politie de krottenwijken ingegaan om deze te verwijderen. Van de mensen die nu in Mankhurd 

wonen, geeft 17% aan dat ze zich nu verder van hun job bevinden, vindt 15% dat ze nu meer moeten 

betalen voor hun diensten en vindt 18% dat er minder te beleven valt. De mensen worden dus 

opgezadeld met hogere maandlasten. Deze zijn gemiddeld anderhalf keer zo hoog geworden, met 

name omdat tweederde van de kostverdieners nu verder weg werkt (Tata, 2008, p.16). De mensen 

hebben nu een woning gekregen in een flat van vijf tot zeven verdiepingen hoog, waarbij de begane 

grond wordt gebruikt voor commerciële activiteiten. De complexen staan echter op zes meter van 

elkaar, waardoor de bovenste twee verdiepingen nog wel licht krijgen, maar hieronder niet meer. 

Ook is het er erg onhygiënisch vanwege de weinige wind die tussen de gebouwen door kan waaien. 

Dit alles om de kosten te drukken. 

6.3.3.3 Controverse 3: Winkeleigenaren. 

Waar het volgens de MMRDA een succes is om huishoudens te rehabiliteren, blijkt het toch 

moeilijker om een geschikt onderkomen te vinden voor de mensen die een commerciële activiteit 

ontplooien. Deze zien het vaak niet zitten om naar de rand van de stad verplaatst te worden, 

aangezien ze hiermee veel klandizie verliezen. De omzet zou er flink op achteruit gaan en na 30 jaar 

Figuur 16: Herlocatie Slumbewoners (paars oud, oranje 

nieuw, bron: Google earth 

Figuur 17: Nieuwe huisvesting in Mankhurd, bron: Google 

earth 
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in het gebied gewoond te hebben en alle formele documenten te hebben gekregen van de MCGM 

over het grondeigendom, weigeren deze mensen zomaar hun winkel te verlaten. Aan de SCLR zijn 

nog steeds zo’n 120 winkels aanwezig die hun activiteiten niet willen staken en deze in Mankhurd 

voort willen zetten. De shopkeepers worden naar eigen zeggen tekort gedaan door de SPARC-

rapportage die aan het begin is uitgevoerd. De maandelijkse omzet werd bepaald door een kijkje aan 

de voordeur bij de winkel. Waar deze volgens het SPARC-rapport 20.000 rupees bedroeg, was dit 

volgens de winkeleigenaar om en nabij 1.000.000 rupees. Ze zeggen zelf niet de plannen te willen 

boycotten, aangezien een opgebroken weg voor hun deur nu al 3 jaar de nodige zorgen geeft, maar 

willen niet vertrekken tegen een te lage vergoeding. Ze hebben zelf ingezet op een nieuw gebouw 

van 10 verdiepingen in het nabij gelegen Bandra-Kurla complex, waarin ze hun activiteiten kunnen 

uitvoeren en mogelijk wat verdiepingen kunnen verhuren om ook op die manier geld te genereren. 

Hierover zijn de onderhandelingen met de MMRDA nog gaande (Mamtaj, 2009; Sharma, 2009). De 

resettlement van winkels gaat volgens het Tata-rapport ook een stuk minder goed. Van de mensen 

die wel een nieuwe winkel in Mankhurd hebben gekregen heeft 40% het pand alweer verhuurd aan 

een ander (Tata, 2008, p. 82). Voornamelijk omdat men niet om kan gaan met de officiële status van 

hun shop. Zo moeten ze zich houden aan nieuwe wet- en regelgeving, belastingafdracht en een 

hoger uitgavenpatroon. 

 

Het vertrouwen van de project affected people, en met name de shopowners werd al vroeg in het 

proces geschaad. In de plannen werd namelijk lange tijd uitgegaan van een wegbreedte van 30 meter 

en met deze insteek onderhandeld met winkeleigenaren van wie de shop voor de helft zou blijven 

Figuur 18: Velgenwinkels aan de SantaCruz-Chembur LinkRoad  
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bestaan. Toen men echter een maand bezig was met onderhandelingen werd er door een ambtenaar 

besloten dat de weg 45,7 meter breed zou moeten worden, zoals maximaal mogelijk gemaakt wordt 

door het developmentplan. Dusdoende heeft men de plannen iets moeten wijzigen en kwam de 

relatie met de project affected people meteen onder druk te staan. Toen de winkeleigenaren er 

achter kwamen dat enkele bureaucraten rijk werden van het verkopen van hun winkels aan 

ontwikkelaars, wilden ze deze deal zelf wel met de ontwikkelaar maken. Daarop hebben ze zich 

tegen het originele plan gekeerd waarbij zij een shop kregen toegewezen in Mankhurd. De reden dat 

de winkeleigenaren aan de SCLR het proces zo hebben kunnen vertragen komt door de WorldBank 

regulations. Deze schrijven voor dat de winkeleigenaren op een nieuwe locatie minimaal hetzelfde 

moeten kunnen verdienen als op de huidige locatie. Toen men in 2004 hiervan op de hoogte werd 

gebracht door een lokale politicus werd het inspectiepanel van de WorldBank erbij betrokken. Deze 

hebben hierop de kant van de winkeleigenaren gekozen en een rapport ingediend in Washington 

(Dave, 2009). Bij een WorldBank gefinancierd project is het dus mogelijk voor deze groepen om een 

beroep te doen op bepaalde machten die zich inzetten voor hun rechten. Volgens dhr. Sharma, 

community development officer bij de MMRDA, is het alleen bij projecten die gefinancierd worden 

door de WorldBank zo dat projecten om deze reden vertraging oplopen. Wanneer een 

weginfrastructuurproject in Mumbai niet gefinancierd wordt door de WorldBank heeft men niets 

met deze regulering te maken en verloopt het proces veel vlotter. Milan Dave zegt hierover: “And the 

WorldBank has stupid standards on r&r (Resettlement & rehabilitation), which cannot be applied in 

the urban conditions of Mumbai and this is a big lesson learned for them”. Het zou de zwakke 

belangen te veel beschermen en ontwikkelingen in de weg staan.  

Figuur 19: Deels voorbereide wegverbreding 
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 Het proces van translatie was duidelijk te onderscheiden bij de United Shopkeepers Association. Alle 

fasen zoals beschreven door Kallon kwamen naar voren. Problematisering, interessering, enrollment 

en mobilisering. Het probleem is hierboven duidelijk aan de orde geweest. De shopkeepers dienden 

hun lucratieve handel op te geven en naar de rand van de stad te vertrekken om daar te proberen 

een nieuw bestaan op te bouwen. Hierop werden zij door een politicus gewezen op de mogelijkheid 

om zich te keren tot het inspectiepanel van de WorldBank. Vanuit een andere (politieke) controverse 

en problematiek, bracht de politicus de winkeleigenaren dus in stelling. De winkeleigenaren aan de 

eerste 300 meter van de SCLR richtten zich vervolgens op andere buurten langs de SCLR en de JVLR, 

waar men dezelfde problematiek ondervond. Zo werden andere partijen geïnteresseerd in het 

tegengaan van de problematiek. Ze hebben de andere buurten eveneens Shopkeepers associations 

laten opzetten en zo een rol toebedeeld. De verschillende associations zijn hierop brieven gaan 

schrijven naar het inspectiepanel van de WorldBank, die hiermee gemobiliseerd werden om te 

strijden voor hun problematiek (Mamtaj, 2009). De MMRDA, heeft er echter voor gezorgd dat de 

verschillende shopkeepers associations allen op een andere manier behandelt worden en zo hun 

gezamenlijke bodem onderuit geslagen. Waar ze dus eerst acteerden op gemeenschappelijke basis, 

worden ze nu weer apart behandeld, maar wel met het resultaat dat het inspectiepanel toezicht 

houdt op hun situatie. 

6.3.3.4 Controverse 4: Indische dynamiek. 

Wanneer de connectiviteit in een gebied omhoog gaat hebben bepaalde groepen daar voordeel van. 

In Mumbai zijn het met name de onroerend goed ontwikkelaars die hun gebieden zo goed mogelijk 

ontsloten zien worden. Het gebied rond de SCLR bestaat voornamelijk uit krottenwijken. Er is dan 

ook een vermoeden dat slumlords niet de minste invloed hebben gehad op de uiteindelijke routing 

van de SCLR. Slumlords die vaak ook nog eens politiek actief zijn, hebben het project gegijzeld en 

proberen zo een gebiedsontwikkeling op gang te brengen die het gebied een stuk waardevoller 

maken. Zo mag het wellicht toeval heten dat ook bij de JVLR de routing langs het complex van 

Hiranandani loopt, maar het vermoeden is bij velen dat er toch aardig wat mensen een aantal rupees 

verdiend hebben bij de totstandkoming van het uiteindelijke traject. Ook al valt dit niet met harde 

wetenschappelijke bewijzen te stellen, is het vermoeden wel alom aanwezig.  

Ook de rol van de politici hoort bij de dynamiek van het land. Waar het in Nederland verboden is om 

naast de actieve politieke carrière ook een eigen bedrijf te runnen, is dit in India wel mogelijk. Zo is er 

bijvoorbeeld een ward officer die er tevens voor zorgt dat hij de contracten krijgt met betrekking to 

de water utility supply. Een slumlord, annex politicus, heeft ervoor gezorgd dat er een geheel 

overbodige constructie komt van een road-over-bridge die zijn gebied op de kaart moet zetten. Zo is 

er een heel krachtenspel ontstaan waarbij mensen elkaar naar voren schuiven om subcontracten op 

te pikken. Deze dynamiek geeft aan dat het belangrijk is om de juiste politieke connecties te hebben, 

danwel zelf een functie te bekleden (Dave, 2009).  

6.3.3.5 Controverse 5: Bouwen over het spoor. 

De Indian Railways zijn eveneens een belangrijke actor bij de aanleg van oost-westverbindingen in de 

stad. Decennia lang is dit naast geldgebrek een reden geweest voor het uitblijven van implementaties 

van deze wegen (Balakrishnan, 2009; Ramana, 2009). De railways hebben in India een eigen 

ministerie en zijn de grootste werkgever van het land. Ze hebben dus erg veel macht. De railways 

gaven alleen om zichzelf en weigerden mee te werken aan een verbeterd transportnetwerk in de 
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stad Mumbai. Zo ook wanneer er een aanvraag kwam om viaducten over hun rails heen te bouwen, 

dan vroegen ze absurde compensaties in de vorm van land (Dave, 2009). Pas na de komst van de 

WorldBank wilden ze medewerking verlenen bij de aanleg van de oost-westcorridors, alhoewel men 

het ook daar niet zal laten om een slaatje te slaan uit de ontwikkeling van het project. 

Naast actoren en instituties spelen 

dingen ook een belangrijke rol bij 

de aanleg van de SCLR. Het feit dat 

in 1855 de rails zijn aangelegd, op 

de plek waar ze tot op heden nog 

liggen, is enkele decennia een reden 

geweest om niet te beginnen met 

de aanleg van de SCLR. Hierbij 

speelt het object dus een grote rol. 

De rails vormt een fysieke barrière 

die daardoor net als instituties en 

actoren meedoet in het proces. Het 

feit dat deze rails er lag heeft 

jarenlang iets gedaan met de 

beleidsmakers die de oost-

westcorridors wilden 

implementeren. Men kon niet over de rails heen bouwen, waardoor de rails zich als object tegen het 

project verzette en duidelijk stelling nam in de controverse. 

6.3.3.6 Controverse 6: Bomen. 

In Mumbai spelen ook bomen een belangrijke rol. Hieronder volgt een uiteenzetting van een gesprek 

met Milan Dave, die aangeeft hoe één enkel boom ertoe bijgedragen heeft dat het project een half 

jaar vertraging opliep. 

Figuur 20: Bouwen over het spoor 

One day my contractor called me, he said i'm very happy, I've got the drawings, i'm finally going to build my foundation. 

So I said congratulations, let's have a party. So he said, but there's one slight problem, I have this one tree I have to build 

next to the tree. I said don't worry, you know, there's a procedure. You have to survey the tree, you get the tree-cutting 

permission and everything is sorted out (…)  

So we go to the municipal office. So they say, treecutting? sorry sir, that's not here, that department has moved.The 

whole day is waisted. So we go to the treecutting permission the next day, so there's a guy sitting there. Sir you know 

there's a tree, this is the most important bridge in Bombay, we want to cut that tree. So he says get a survey done.  

So we surveyed the whole tree. All the trees on the road, 100, 200. Then I said can you come and visit? I'll come next 

week, ok. So I said fine, don't worry at least we got the drawing, do some other work, next week the tree cutting guy will 

come. He says where is the tree? I said that's the tree, I want to start the work. Oh it's outside my jurisdiction, this is 

Indian government land. First go to the railway get their permission. So we said where do we go to the railways? He said 

go to the main Victoria Terminals, so we go there. They're all engineers, nobody knows anything about trees. So we go 

there we said sir on your plan we're building a bridge. He says: I don't have any letter, I cannot do anything. But you wait 

here, so we waited for 2 hours, he comes back, he says it's not under my jurisdiction, go to the 3rd floor talk to such and 

such man, he'll give you some idea.  
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Het bovenstaande verhaal laat zien hoe een ding (de boom) actoren (aannemer, consultants, diverse 

overheidsinstanties) en instituties (wet- en regelgeving omtrent grondeigendom, bureaucratie en 

corruptie) activeert en een bijdrage levert aan de controverse. Omdat niemand er uiteindelijk meer 

naar omkijkt, sterft de boom en kan men verder gaan met bouwen.  

6.3.3.7 Controverse 7: Religieuze gebouwen. 

In India zijn ze eveneens erg voorzichtig met religieuze gebouwen. Deze moeten binnen een 

bepaalde afstand worden herbouwd om hun oorspronkelijke gemeenschap van dienst te blijven. Op 

dit moment voert men bij de MMRDA nog gesprekken over diverse religieuze gebouwen; twee 

hindoe tempels en één moskee (Sharma, 2009). Deze gesprekken duren al enkele jaren en volgens 

dhr. Sharma komen mensen van de moskee iedere dag met een nieuw eisenpakket. Men heeft 

inmiddels tien andere huishoudens verplaatst om hier één moskee neer te zetten. Dus indirect 

worden er ook nog huishoudens verplaatst door de implementatie van de SCLR. De reden dat men in 

India zo voorzichtig is met religieuze gebouwen komt door een voorval in Uttar Pradesh, in 1992. 

Hindoe activisten verwoestten de Babri Moskee en de hieropvolgende rellen kostten in het hele land 

aan meer dan 10.000 mensen het leven (Damle, 2009). Dit voorval destijds heeft ertoe geleid dat 

men nu erg voorzichtig omspringt met het verwijderen/verplaatsen van religieuze gebouwen. 

So we go there, ok, me and the contractor. There's this chief engineer waiting there, so he said hello, where are you 

from. We said sir we're from SantaCruz-Chembur LinkRoad. (…) Sir eh there's this tree we  want to cut for our 

foundations and we went to the municipal authorities, but they said this land is yours, so we need a no-objection from 

you. So he looks there, he makes a few phone calls, he says can you come tomorrow morning. So we said ok, we'll come 

tomorrow morning.  

Again he calls us in the afternoon. In the afternoon he says you know what, ok I give you a no-objection, but you have to 

do one thing for me. I said what? You have to plant 1500 trees. Why, we just want to cut one tree, why do you want us 

to plant 1500 trees? Now, I have a target from my boss in the railway station, I have to plant 1500 trees. This in the next 

month, so you will help me fulfill that promise. So I said, but it's not in the contract, we have a contract with another 

agency and it costs money to plant 1500 trees. It's good, it's environmental, we can't do it. No, no, you have to do it. So 

we talked to our government, we said sir we have that tree, the drawing is there, we're already 3 weeks, 3/4 weeks has 

passed going here, going there, we thought we were going to get the permission right. (…)  

So we wait there and we don't have a budget, right? So my contractor said I cannot spend that money, I said i'm also not 

authorized, I'm just a construction manager, let me ask my boss, MSRDC. So I ask MSRDC: MSRDC says,” I'm only 

implementing agency, MMRDA is the owner. Do one thing, prepare a technical proposal. Give me the rate analysis. How 

much does it take to cut a tree, what is it, give me a budget, I'll get the budget passed”. Ok, two more weeks, the tree is 

still there, we're not starting our foundation, ok, we're waiting. Then we send the budget, we do this, the guy sais 

“damnit, do the 1500 trees”. So we do the 1500 trees, he gives us an area, then we go back to the municipality. (…)  

Then the [funding agency] comes in, the environmental guys comes from Washington. Oh you guys are doing a very 

good job, but let me see are you taking care of the trees? Like yes sir, we planted 1500 trees. Ok, show me the trees, so 

we go there, one week before that, heavy monsoons in Bombay, all the trees are flooded and gone (…) So this guy, [from 

a funding agency] he's saying, developing country, third world country, they don't have any sense of environment. (…) So 

we're like ok, he writes a note, the contractor is frustrated. 

 In the meanwhile the tree is dieing. Nobody is taking care of the tree, because the contractor said, screw it, i'm gonna 

put concrete here to this nice wonderful tree, ok. (…) It took 6 months, ok, we could not do our foundation, the tree died 

and then we did the foundation. (…) Nobody was taking care. So in the end it died and our project is 3 months behind 

schedule and we're looking at one foundation. That was just one tree, so that's just giving you a sence of the smallest 

problems we have on the project. 
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6.3.4  Overzicht actoren, instituties en dingen. 

Uit de voorgaande controversen valt te zien dat de MMRDA, MSRDC, WorldBank, Louis Berger, 

projectontwikkelaars/slumlords en een deel van de project affected people voor de aanleg van de 

SCLR zijn. Een groot deel van de shopkeepers houdt het proces vooralsnog tegen met hulp van het 

inspectiepanel van de WorldBank. De railways hebben zich lange tijd niet coöperatief opgesteld en 

zijn nog steeds niet heel behulpzaam wanneer het aankomt op samenwerking met andere 

organisaties. Ook is het verwijderen van de slums niet zonder slag of stoot gegaan. Al waren er 

mensen die uit eigen beweging gerehabiliteerd werden, waren er ook mensen die gedwongen 

werden hun woning te verlaten toen onder politiebegeleiding de bulldozers kwamen. 

Het MUTP zorgt ervoor dat de SCLR wordt aangelegd. Het project wordt daarnaast geholpen door de 

corruptie. Slumlords die hun kans schoon zien om hun gebied op te waarderen zullen de lokale 

dynamiek gebruiken om de infrastructuurprojecten te beïnvloeden. De WorldBank heeft regels 

opgesteld die het project onder voorwaarden mogelijk maken. Het beleid zorgt ervoor dat er in 

Mumbai geïnvesteerd kan worden in deze weginfrastructuur, maar aan de andere kant plaatst men 

daarbij gelijk belemmeringen om ervoor te zorgen dat mensen hiervan niet de dupe worden. Het 

recht op huisvesting en het landeigendom bij verschillende overheidsdiensten zorgt eveneens voor 

het nodige oponthoud. 

Bij de SCLR spelen ook dingen dus een zeer belangrijke rol. Waar de rails, bomen en moskeeën voor 

extra vertraging zorgen van het project, zorgt het toenemende aantal auto’s voor een bijna 

Figuur 21: Religieuze gebouwen in Mumbai zijn niet zomaar weg te krijgen 
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onoverkoombare stimulans van het project. Deze oost-westverbindingen zijn namelijk een must 

wanneer het aankomt op de doorstroom in de stad, waardoor er connecties optreden voor de 

middenklasse en ook de lagere klasse kan meeprofiteren omdat andere delen van de stad minder 

gecongesteerd zullen zijn.  

Dit overzicht van actoren, instituties en dingen levert dus de volgende tabel op: 

Tabel 6.1: Actoren, Instituties en Dingen bij de SCLR 

 Actoren Instituties Dingen 

Voor 

implementatie 

SCLR 

MMRDA 
LBG 
WorldBank 
MSRDC 
Projectontwikkelaars 
Project affected people 

MUTP 
Corruptie 
WorldBankpolicy 

Auto’s 

Tegen 

implementatie 

SCLR 

Shopkeepers 
WorldBank Inspectie- 
Panel 
Project affected people 
Railways 

WorldBank regulations 
Recht op een nieuw 
huis. 
Landeigendom 

Religieuze gebouwen 
Bomen 
Rails 

 

 

6.3.5 Versplintering door de SantaCruz-Chembur LinkRoad. 

Wanneer men de SCLR van een afstandje bekijkt lijkt het erop dat er een klassieke vorm van 

versplintering plaatsvindt. De SCLR wordt voor de hogere klasse aangelegd, waarbij de arme mensen 

naar de randen van de stad geduwd worden (vijftien kilometer verderop). Slumlords worden 

projectontwikkelaars en wanen zich alvast multimiljonair. Verder wordt het traject bepaald door 

deze zelfde slumlords of andere ontwikkelaars die een betere ontsluiting willen van hun gebied. In 

wezen vallen er dus genoeg kenmerken te onderscheiden van versplintering in de stad. Maar… 

Wanneer er echter verder gekeken wordt naar de impact van de SCLR, moet geconcludeerd worden 

dat de mensen die naar de rand van de stad geplaatst worden, allemaal encroachers zijn. Ze zijn niet 

de rechtmatige eigenaar van de grond waarop ze wonen, maar krijgen wel gratis een woning 

toebedeeld van ongeveer 30 vierkante meter. Daarbij is de kans groot dat ze hun sociale netwerk 

behouden, aangezien ze grotendeels allen op dezelfde plaats geresettled worden. Natuurlijk zijn hier 

ook kanttekeningen bij te plaatsen. Bijvoorbeeld dat de maandlasten hard omhoog gaan vanwege 

vve-bijdrage en airconditioning, dat degene die de kost verdient vaak verder van zijn werk komt te 

zitten en de gebouwen weinig licht en verse lucht binnen laten omdat ze zo dicht op elkaar gebouwd 

zijn. 

Ook de rechten van de winkeleigenaren worden verdedigd. Het feit dat SCLR een Worldbank 

programma is zorgt ervoor dat er opgekomen wordt voor de lagere bevolkingsgroepen. Bij andere 

weginfrastructuurprojecten in Mumbai wordt er wellicht anders naar hen omgekeken, maar in dit 

geval kan men op steun rekenen van het inspectiepanel van de WorldBank. Door het slim inzetten 

van middelen hebben de winkeleigenaren het inspectiepanel zover weten te krijgen dat ze voor 
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verdeeldheid hebben gezorgd binnen de WorldBank. Dit kan uiteindelijk als resultaat hebben dat ze 

een pand toegewezen krijgen op één van de toplocaties in Mumbai. 

Het doel van het aanleggen van de SCLR is dus wel conform de theorieën over versplintering van de 

stad, aangezien het terugdringen van het aantal slums één van de hoofdredenen is van het MUTP. In 

de uitvoering blijkt dat de rechten van de lagere bevolkingsgroepen goed gewaarborgd zijn.  
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De Bandra-Worli Sealink 
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6.4 Western Freelink. 

 

6.4.1 Achtergrond van het project. 

Het belangrijkste CBD van de stad ligt nog steeds in het zuiden van Mumbai. Iedere dag reizen er veel 

mensen naar Nariman point om hier te werken. Dit zorgt voor grote stromen verkeer zuidwaarts in 

de ochtend en ’s avonds in de tegengestelde richting. Naast de honderdduizenden passagiers die met 

de trein arriveren, gaat er ook een groot gedeelte met de auto. De mensen met een functie in/nabij 

Nariman point hebben vaak een goed betaalde baan en zullen dus vaker de beschikking hebben tot 

eigen vervoer en dit ook prefereren ten opzichte van de overvolle treinen. In Juhu en Bandra wonen 

relatief veel mensen uit de hogere inkomenscategorieën. Omdat er maar een beperkt aantal 

overgangen zijn die de suburbs verbinden met de Islandcity, eindigt al het verkeer ’s morgens in de 

flessenhals bij Mahim junction. Hier komen per dag 140.000 auto’s langs. Dit zorgt voor grote 

verkeersopstoppingen op de Western Express Highway, die filevorming op het hele traject 

bewerkstelligt (Raju, 2009). 

Om het CBD in het zuiden beter te ontsluiten wordt er al decennia lang gekeken om extra 

weginfrastructuur in de Islandcity aan te leggen. Met de beperkte mogelijkheden tot wegverbreding 

en een volgebouwd zuidelijk deel is het vrijwel onmogelijk om hier de weginfrastructuur te 

verbeteren. Vandaar dat er vanaf de jaren ’70 plannen zijn ontstaan om Freelinks aan te leggen 

(Wilbur Smith, 1963; CRRI, 1981). Aan de oost- en westkant van Mumbai zouden grote wegen door 

de zee moeten worden aangelegd die ervoor moeten zorgen dat de Islandcity beter wordt ontsloten. 

Dit werd echter afgeraden door de W. Atkins studie in 1994, aangezien het alleen maar zou leiden tot 

meer congestie. 

De plannen van de Western Freelink zijn inmiddels meerdere malen veranderd. In eerste instantie 

was het de bedoeling om van Bandra een Freelink aan te leggen naar Nariman point, met ongeveer 

zes aansluitingen op het land. Inmiddels is hiervan het eerste deel voltooid, de Bandra Worli Sea Link. 

Deze Sea Link verbindt Bandra met Worli over de Mahim Bay. Het tweede deel zou een Sea Link zijn 

tussen Worli en Haji Ali. Dit deel zit inmiddels in het tenderproces. Vanaf Haji Ali wordt er echter al 

niet meer gedacht aan een Sea Link naar Nariman point en worden andere mogelijkheden bekeken 

om deze plekken te verbinden. Het project heeft dus deels doorgang gekregen en interessant is te 

zien waar dit aan heeft gelegen (Raju, 2009).  

De controverse rondom de Western Freelink valt uit het volgende citaat te herleiden. 

“De entire sea coast of Mumbai will be enveloped by a heavy concrete structure all around. No one in 

the Island-city of Mumbai will ever be able to have an uninterrupted view of the western horizon” 

(Asian Age, 2005), aldus een bezorgde inwoner. Mensen kunnen nu (bij goed weer) nog genieten van 

een ondergaande zon die langzaam in de oceaan verdwijnt, maar vrezen dat er een groot betonnen 

blok in zee komt te liggen dat het uitzicht op de Indische oceaan verstoort. Aan de andere kant zit de 

politiek met de vingers in het haar, omdat iedere dag de verkeersdrukte in Mumbai groter wordt en 

de oplossingen voor de Islandcity beperkt zijn. Té lang heeft men niks kunnen doen aan de 

problematiek, omdat er geen mogelijkheden waren om in grote infrastructuurprojecten te 

investeren. Nu kan men eindelijk bypasses aanleggen, maar is er erg weinig ruimte om dit te doen. 
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De Freelink zal tevens alleen toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer met vier wielen of meer, 

met de uitzondering van bussen (voorlopig). Hiermee blijft het verkeer dus beperkt tot enkele 

vrachtwagens en met name auto’s van privégebruikers. 

 

6.4.2 Technische specificaties. 

De Western Freelink werd aanvankelijk gepland als een dertien kilometer lang traject, tussen Bandra 

en Nariman point. Hierbij zouden er op diverse plaatsen in de Islandcity aansluitingen gelegd worden 

met de weginfrastructuur langs de kust. De Western Freelink zou in totaal twee keer vierbaans 

worden. Tot op heden is alleen de Bandra - Worli Sea Link aangelegd en zijn de plannen voor de 

Worli – Haji Ali Sea Link concreet. De twee projecten kosten in totaal 50 miljard rupees (Raju, 2009) 

Voor de Bandra Worli Sea Link werd in ’92 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De brug zou in 1994 

aanvankelijk vier miljard rupees gaan kosten. Dit bedrag werd in 1999 omhoog geschroefd naar 6,65 

miljard rupees en in 2004 naar nog eens dertien miljard rupees. De kosten zijn anno 2009 gestegen 

tot zestien miljard rupees. De aanleg van de Bandra – Worli Sea Link reduceert de reistijd tussen deze 

twee plaatsen van 40 naar zes minuten. De lengte van de brug bedraagt vier kilometer (met aanloop 

5,6 kilometer). Het totale project bestaat uit vijf delen, waarvan de eerste vier al gecompleteerd zijn. 

Lovegrove junction fly-over, Mahim interchange, de aanloop aan de Bandra zijde en inmiddels de 

brug zelf voor de helft. Één onderdeel is nog onder constructie. De verbeteringen van de bestaande 

weginfrastructuur in Worli (Raju, 2009). 

Figuur 22: Trace van de Bandra-Worli Sealink 
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Er is momenteel gekozen voor een 8-baans weg (2x4 rijbanen), waarvan het eerste halve jaar maar 4 

rijbanen open zijn (opgedeeld in 2x2). De brug hangt 25 meter boven zeeniveau en bevat twee 

overspanningen. Één van 150 meter bij Worli en één van 500 meter bij Bandra.  

Men verwacht dat ongeveer 110.000 auto’s per dag gebruik zullen maken van deze tolbrug. Nu gaan 

de tolinkomsten nog naar de MSRDC, maar wanneer het tweede deel van de Freelink wordt 

aangelegd naar Haji Ali onder publiek-private samenwerking, zullen de tolopbrengsten van het hele 

traject voor de eerste 40 jaar naar de constructeur van dat deel gaan. 

 

6.4.3 Controverses. 

Ook bij de Western Freelink dient er gekeken te worden naar controversen. Wie bepaalt of het 

project al dan niet doorgang vindt? Op welke manier het geïmplementeerd moet worden? Met welke 

wet- en regelgeving heeft het project allemaal te maken en welke objecten spelen een rol bij de 

trajectkeuze? Allemaal vragen die naar voren komen en waarvan de antwoorden bepalen wie en wat 

er verantwoordelijk is voor de ruimtelijke vorm van de weginfrastructuur van Mumbai. 

6.4.3.1 Controverse 1: De aannemers. 

Net als de SCLR is ook dit project geïnitieerd door de MMRDA, al wordt dit project niet mede 

gefinancierd door de WorldBank. De MSRDC is wederom de implementerende partij. Volgens dhr. 

Raju, assistent engineer is dit omdat het public works department van de staat te weinig ervaring had 

met ‘free contracting’. De MMRDA had goede ervaringen opgedaan met de MSRDC toen er tussen 

1997 en 2002 ongeveer 50 fly-overs aangelegd werden, dus werd ook dit project aan hen 

toebedeeld.  

De MSRDC heeft bij de bouw van de Bandra Worli Sealink aan het begin Swerdrup aangesteld als 

engineers. Deze wilden voor de overspanning van 500 meter een enkele toren voorgesteld om de 

kabels aan te bevestigen. Dit moest een massieve grote, prestigieuze toren worden met een 

uitkijkgalerij bovenin. De uitkijktoren werd echter té gevaarlijk bevonden door politie en brandweer 

en het project liep door verschillende oorzaken zoveel vertraging op dat ze afzagen van het project. 

Daarna kwam de tweede consultant, DAR, die twee kleinere torens voorstelde. Minder prestigieus, 

maar vanuit structureel oogpunt beter (Purushe, 2009). 

Voor het tweede deel van de Freelink heeft de MSRDC in 2005 de tenders uitgezet. Hierop hebben 

zes partijen gereageerd, maar bleken er uiteindelijk maar twee geschikt te zijn om het werk te doen. 

Één van de twee partijen was echter een bedrijf uit Maleisië, dat bezig was met werk in Calcutta en 

dacht al hun personeel te verplaatsen naar Mumbai. Toen er teveel tijd overheen ging was het werk 

in Calcutta afgerond en heeft men het voorstel voor het tweede deel van de Western Freelink 

ingetrokken. Hierop bleef de MSRDC over met één partij, waardoor er geen contract mocht worden 

gesloten. Ze waren dan ook genoodzaakt om de tender weer in te trekken (Raju, 2009). Dit is echter 

in 2008 weer gedaan en wederom werden twee partijen geschikt bevonden. De combinatie 

Reliance/Hyundai en de combinatie HCC/Samsung/Liang. Omdat HCC het werk aan de Bandra-Worli 

Sealink al had uitgevoerd werd verwacht dat deze ook een laag bod konden uitbrengen voor het 
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tweede deel van de Western Freelink. Niets is minder waar, Reliance en Hyundai leverden een tender 

in waarbij ze een bijdrage van de overheid verwachtten van 14 miljard rupees en 

HCC/Samsung/Liang van bijna 25 miljard rupees. De totale kosten van het project werden door 

Reliance en Hyundai echter op 30 miljard rupees geschat en door HCC/Samsung/Liang op 29 miljard 

rupees. Het grote verschil hierin is dat de verwachte tolopbrengsten door HCC/Samsung/Lang veel 

lager werden geschat. Daarbij komt nog eens dat HCC gedwongen was om nieuwe partners te kiezen, 

aangezien hun partner bij de Bandra-Worli Sealink, China Harbour, problemen had met visa voor hun 

personeel (Raju, 2009). HCC/Samsung/Liang verwachtte dus maar rond de 4 miljard rupees aan 

tolinkomsten te verwerven in 40 jaar tijd, terwijl Reliance en Hyundai deze vier keer zo hoog schatten 

op 16 miljard rupees.  

6.4.3.2 Controverse 2: Invloed van bewoners. 

Implementatie van het derde deel, van Haji Ali naar Nariman point is voorlopig van de baan. Er 

wonen in het zuidwesten van Mumbai veel invloedrijke mensen (Malabar Hill, Nepean Sea Road). 

Tevens gebruiken veel politici de populaire Marine Drive voor hun ochtendgymnastiek. Deze mensen 

zouden het erg vervelend vinden om hun mooie uitzicht over de Indische oceaan te zien verdwijnen. 

Zij hebben connecties en hebben mensen voor zich weten te mobiliseren die het plan voorlopig van 

tafel hebben weten te krijgen bij de staat. Nu is het moeilijk om alle fasen van Kallon hierin concreet 

te onderscheiden, maar men kan zich voorstellen dat hier ook een vorm van interessering en 

enrollment heeft opgetreden. Feit is dat de hogere klasse in Mumbai het voor elkaar heeft gekregen 

dat de MSRDC nu op zoek moet naar alternatieve methoden om het verkeer van Haji Ali naar 

Nariman point te leiden. Nu moet men nog steeds op de Islandcity verbeteringen van het bestaande 

wegennet uitvoeren. Een probleem wat men eigenlijk probeerde te omzeilen met de aanleg van de 

bypass door zee. Veel van deze oplossingen hebben te maken met het opwaarderen van Peddar 

Road. Hier stuit men echter eveneens op invloedrijke Mumbaikers. 

Mumbai: govt adopts double standards 

Mumbai: It’s been almost a year since Maharashtra government announced that the construction of the 

twice-delayed flyover at Peddar Road will be taken up without delay. But resistance from Peddar Road 

residents including celebrities like Lata Mangeshkar and Asha Bhosle seems to be coming in the way of 

development. The government still promises an early start to the project. "Peddar Road association has 

opposed the construction. But the people of Mumbai want the flyover to be built. There are some clearances 

yet to come – once they are in we will start the construction," said PWD Minister Anil Deshmukh. 

But look away from posh localities like Peddar Road, the same government has no hesitation in compelling 

citizens in Eastern Suburbs to move from their homes to alternative accommodations because of the 

construction of a new flyover. More than 13 buildings that houses more than 260 families face the danger of 

extinction as this flyover comes up over here. While constructions in other parts of the city are halted just for 

the fact that those areas house high-profile personalities, suburban area of Chembur in Mumbai does not 

have such luck. 
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In het artikel wordt gesteld dat de bewoners aan Peddar Road dus veel meer invloed hebben op hun 

situatie dan de bewoners aan de SCLR (de 13 gebouwen in het artikel refereert aan de Mhada-

gebouwen die gesloopt moeten worden ten behoeve van de SCLR). Gesteund door media-aandacht, 

aangezien het project effect heeft op enkele beroemdheden uit Bollywood, heeft men de 

mogelijkheid om het project tegen te houden. Hetzelfde geldt voor inwoners aan de Nepean Sea 

Road. Hier wil men al enkele decennia een verbreding van de weg, maar dankzij lange 

rechtsprocessen wordt ook dit telkens uitgesteld. Zo heeft dhr. Sorabjee, oud procureur generaal, 40 

jaar lang strijd geleverd om ongeveer 45 vierkante meter van zijn grond niet af te hoeven staan 

(Times of India, 2009).  

6.4.3.3 Controverse 3: Afwikkeling van verkeer. 

Omdat de plannen voor de derde fase van de Freelink voorlopig in de koelkast zijn gestopt, door 

protesten van de upper class, woonachtig in het zuidwesten van Mumbai, is het nog maar de vraag of 

de Sea Link de succesvolle bypass zal worden waar Mumbai op wacht. Wanneer er maar twee (tot 

minimaal 2014 zelfs maar één) aansluitingen zijn, in plaats van zes of zeven, die de Islandcity 

verbinden met de westelijke suburbs, zal al het verkeer hierover afgewikkeld moeten worden. In 

Bandra is de weg aangesloten op de Western Express Highway, maar het is echter maar de vraag of 

de bestaande infrastructuur op de Islandcity het verkeer aankan wat van de Sea Link afkomt. “Sea 

link drive could end in chaos” (Hindustan Times), “All at sea - Bandra-Worli Sealink may be a dream 

drive, but chaos lurks at the other end” (Times of India), “Worli-Worries for Sea Link users” (Times of 

India). Zomaar wat krantenkoppen die recentelijk de voorpagina’s van de kranten sierden. Omdat 

men zo vroeg mogelijk wilde beginnen met het innen van tol en het project al vele malen was 

uitgesteld, is de brug open gegaan op het moment dat het laatste deel van het totaalpakket nog niet 

af was. De verbetering van de infrastructuur hield in dat er twee fly-overs gebouwd zouden worden, 

wat enkele maanden is uitgesteld, omdat men nog geen permissie heeft met betrekking tot de 

Coastal Regulation Zones. De eerste dagen dat de brug open was stond er dan ook een grote file op 

de brug zelf, waardoor de bottleneck van Mahim junction was verplaatst naar Worli. Dit scenario 

werd ook met een assistent engineer van de MSRDC besproken en deze gaf aan dat het voorlopig 

een 50 miljard rupee kostende verplaatsing was van een bottleneck van Mahim naar Worli en later 

naar Haji Ali. Gelukkig kon deze man er wel hard om lachen. Helaas kan dit onderzoek nog geen 

inzicht geven in de verkeersafwikkeling, de drukte op de Sea Link en daarmee de uiteindelijke 

consequenties voor connecties voor de gebruiker en omgeving. 

6.4.3.4 Controverse 4: Aanpassingen aan het ontwerp van Bandra Worli Sea Link. 

Aanvankelijk zou de Bandra Worli Sea Link een normale brug worden tussen Bandra en Worli van 

ongeveer anderhalve kilometer lang. Er moesten in het originele ontwerp echter enkele 

aanpassingen komen. Allereerst liep men tegen het probleem aan dat er een grote overspanning 

moest komen door toedoen van internationale communicatiekabels die door de Mahim Bay liggen 

The Opposition says it’s the government’s lack of planning and mismanagement that is responsible for the traffic 

chaos in the city. "Mismanagement by the government ... projects have not been implemented in time that's why 

people are suffering," said Leader of Opposition Nitin Gadkari. The Bandra Worli Sea link is supposed to be ready in a 

years time but if the flyover at Peddar Road is not built by then, the sea link will be rendered almost useless. It seems 

that the government is under pressure from influential residents of the Peddar Road area including Lata Mangeshkar 

who are demanding a stop to the flyover.But the same government has no hesitation in breaking down the homes of 

those who cannot influence policy – a clear case of double standards (IBN, 2009). 
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en de verschillende boten en schepen die de zee op willen. Er moest een overspanning komen van 

500 meter en er werd gekozen voor een kabelconstructie en de bijbehorende toren(s) om deze 

kabels aan vast te maken. De constructie moest hierdoor 250 meter verder in zee komen te liggen. 

Omdat de brug iets verder de zee in kwam te liggen, kwam deze ook iets verder aan land dan 

aanvankelijk gepland (Purushe, 2009). Hiervoor was niet specifiek een ecologische impactanalyse 

gemaakt en de zaak werd aanhankelijk gemaakt bij het High Court door het Save Worli Seaface 

committee. Deze betwistten dat de regels met betrekking tot de Coastal Regulatory Zones en de 

Environmental Protection ACT ook geldig waren voor het nieuwe ontwerp (Times of India, 2005). Het 

Save Worli Seaface committee, onder leiding van Kewal Samlani en Jenai Banerji, diende hierop een 

Public Interest Litigation in. Ms. Jenai Banerji zegt hierover in de Asian Age; “We are not against 

infrastructure development. Mumbai needs it. But in this case they should stick to the Maharashtra 

State Road Development Corporation or MSRDC’s original legal alignment. They have changed the 

landing of the sea link and this will take away the only lung in Central Mumbai where lakhs of people 

from Worli to Prabhadevi, Wadala and Shivaji Park come for recreation” (Asian Age, 2005). In 2006 

diende de zaak bij het High Court van Mumbai. Omdat er echter wel een impactanalyse was voor het 

hele gebied van Bandra naar Nariman point achtte het High Court het maken van een nieuwe 

impactanalyse niet nodig, aangezien dit voor meer vertraging en schading van het publieke belang 

zou zorgen (Indian Express, 2006). 

 Een andere belangrijke actor bij de aanleg van de Bandra Worli Sea Link zijn de vissers van Worli. 

Deze hebben jarenlang gestreden voor een tweede overspanning aan de Worli zijde van de brug. 

Omdat hun werkzaamheden aangetast zouden worden door de pilaren onder water hebben ze drie 

jaar lang overleg gevoerd met de MSRDC en andere instanties om een overspanning van 150 meter 

te bewerkstelligen. Vertegenwoordigd door hun leiders hebben ze vele gesprekken gevoerd met de 

MSRDC voor hun zaak. Dit tijdsbestek heeft er mede toe geleid dat de eerste engineers hebben 

afgehaakt en het ontwerp van de toren werd veranderd. Hierdoor werd het ontwerp veranderd van 

één enkele grote toren met uitkijkpunt in twee iets kleinere minder prestigieuze torens zonder 

uitkijkpunt (Purushe, 2009). 

De projectkosten zijn door alle aanpassingen en vertraging gestegen van een aanvankelijk begrootte 

4 miljard rupees, tot een bedrag van 16 miljard rupees. Om de kosten enigszins terug te kunnen 

verdienen is de lengte dat men tol mag heffen op de brug verlengd van 30 tot 40 jaar. 

6.4.3.5 Controverse 5: De gebruiker. 

De Western Freelink is lang niet voor iedereen toegankelijk. Ook al verkort de Bandra Worli Sea Link 

de reistijd tussen deze twee plaatsen van drie kwartier naar zes minuten, zal hier maar een beperkt 

aantal mensen gebruik van maken. De Sealink gaat namelijk uit van “exclusive use of fast moving 

vehicles with limited access (only four wheelers and above)” (MSRDC, 2009). Rickshaws, motoren, 

fietsers en voetgangers mogen dus geen gebruik maken van de brug.  

De mensen die besluiten gebruik te maken van de brug met een auto wordt gevraagd om 50 rupee 

tol te betalen, minibusjes betalen 75 rupee en vrachtwagens en bussen 100 rupee. De tol wordt nu 

nog bepaald door de MSRDC, maar wanneer het deel naar Haji Ali wordt aangelegd mag deze partij 

de tol voor de komende veertig jaar over het hele traject innen. Deze mag door hen zelf bepaald 

worden, maar er wordt door de overheid wel een bovengrens ingesteld. 
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Om dus op een dag heen en weer te rijden over de Bandra Worli Sea Link kost 100 rupee. Een bedrag 

dat ervoor zorgt dat de brug exclusief gebruikt zal worden door de hogere klasse van Mumbai. Het 

volgende illustreert de gedachten van de Mumbaiker. 

Bovenstaande forumreacties geven aan dat de Sea Link in Mumbai zorgt voor exclusieve connecties 

voor de upper class. Echter, nu deze mensen ervoor zullen kiezen om de Sea Link te gebruiken, zal 

het verkeer bij Mahim junction minder zwaar worden, zoals blijkt uit de reactie van ‘Mow’. Dit levert 

weer een verbeterde connectiviteit op voor de mensen die nog steeds gebruik zullen maken van 

Mahim junction. Nu moet er wel bij gezegd worden dat bovenstaande waarneming plaatsvond op 

het moment dat de Sea Link toegankelijk was zonder dat er tol geheven werd (gedurende de eerste 

week), dus maakten er extra veel mensen gebruik van de brug. De MSRDC verwachtte uit een studie, 

uitgevoerd door IIT Bombay, echter dat minimaal 75.000 mensen gebruik zouden maken van de Sea 

Link en het beoogde tolbedrag hiervoor over hebben. Dit zou een halvering van de drukte bij Mahim 

tot gevolg hebben (Raju, 2009). 

Vanuit de BJP-partij gaan nu al stemmen op om ook de lagere inkomensklasse over de brug te laten 

gaan. “I demand from the government that a small track for pedestrians along the sea link be 

constructed so that the common man and the poor people, who do not own cars, can also cross the 

bridge” (Singh, 2009). 

Waar er bij de Bandra Worli Sea Link acht banen gebruikt worden voor het privévervoer, was het de 

bedoeling dat er ook twee busbanen zouden komen. Dit is echter uitgesteld tot de oplevering van het 

tweede deel (Worli – Haji Ali), wat nog zeker vier a vijf jaar gaat duren. Tevens heeft de BEST 

besloten om geen bussen over de brug te laten rijden, aangezien deze van de staat 5.000 rupees tol 

moeten betalen per maand. De BEST weigert meer te betalen dan 3.000, waardoor de mensen die 

met het openbaar vervoer willen, nog moeten wachten om van de brug gebruik te maken (Economic 

Times, 2009). 

 

6.4.4 Overzicht actoren, instituties en dingen. 

Net als de SCLR is de Western Freelink geïnitieerd door de staat. MMRDA heeft eindelijk de 

mogelijkheden om de aanbevelingen uit de verschillende transportstudies uit te voeren. MSRDC is 

aangesteld als consultants om het project te begeleiden. Het project zal zoals gezegd een impact 

Op de website http://in.answers.yahoo.com/  werd de volgende vraag gesteld: 

Bring me to life: “Shall the new Bandra worli sea link help to ease the traffic burden?  

Finally, after 14 long years it is completed and open for the masses...  

But will it be successful as it is expected?” 

Een kleine selectie van de reacties: 

Rajesh: “It will be to certain extent but in India all you need to have to life happily is Money! This project is not 

an exception to it. With 100 Rs Toll Charge to and from -- this is definitely for the rich class of Mumbai and not 

the ordinary Mumbaikar”. 

Mow: “Traffic at Bandra and Mahim was a breeze today, on the second day of the Sealink. It has certainly 

helped in the congestion at Mahim Causeway. Source: Husband who drove from Kandivali to Dadar (without 

using the sealink)” (Yahoo, 2009). 
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hebben op de mensen die het zich kunnen verantwoorden om de tol voor de brug te betalen, maar 

hierdoor zal ook de drukte op andere delen van het wegennet afnemen. Hierdoor heeft de aanleg 

van de Western Freelink ook een indirect effect. Ook staan de uitvoerders positief tegenover het 

plan, aangezien hen dit geld oplevert. De mensen die zich verzetten tegen de plannen zijn met name 

invloedrijke bewoners van zuidwest Mumbai. De bewoners op Malabar Hill met een mooi uitzicht 

over de Indische oceaan, zien dit niet graag verdwijnen. Ook de vissers, die al sinds jaar en dag in dit 

gebied zitten, zijn de Freelink liever kwijt dan rijk, net als de mensen die iedere ochtend naar Marine 

Drive komen voor hun ochtendwandeling. Tenslotte zijn er de milieuactivisten die een aantasting van 

het ecologische systeem zien bij de aanleg in zee. 

De Western Freelink wordt echter sinds enkele decennia genoemd in alle transportstudies die er 

voor de regio worden verricht. Waar de Wilbur Smith studie (1963) en CRRI studie (1981) nog zeggen 

dat de Western Freelink een verbeterde connectiviteit oplevert voor de Islandcity, ziet de W. Atkins 

studie uit 1994 de Western Freelink alleen maar bijdragen aan meer congestie. Hoewel dit rapport 

zich uitsprak tegen bevorderingen voor de privégebruiker van auto’s, heeft het nooit de bestuurders 

kunnen overtuigen. Bij de aanleg van de Freelink heeft men ook de nodige hinder ondervonden van 

de regels die betrekking hebben op de Coastal Regulation Zone en de Environment Protection Act. 

Na de globale bewustwording in de jaren ’90 van de impact op het milieu, werd ook dit project aan 

banden gelegd en moesten er eerst de nodige milieu effect rapportages worden opgesteld voordat 

het project van start kon gaan. De noodzaak voor een Western Freelink is geboren uit het feit dat de 

Islandcity al lange tijd is volgebouwd, met een CBD in het zuiden. Gecombineerd met de geografische 

vorm van Mumbai, een schiereiland, speelt dit oplossingen als de Western Freelink in de hand. Toch 

zijn er genoeg objecten die voor problemen zorgen bij de implementatie. Het feit dat het namelijk 

een kustgebied is zorgt voor de nodige problemen bij bewoners, met Marine Drive als bekende 

recreatiespot. De pijpleidingen in Mahim Bay zorgen voor kostenescalatie van het initiële concept, 

tolheffing zorgt voor exclusief gebruik van de Western Freelink en de bestaande weginfrastructuur 

op de Islandcity biedt onvoldoende mogelijkheden om het verkeer op één enkele plaats op te vangen 

wat van de Freelink komt. Dit overzicht van actoren, instituties en dingen levert de volgende tabel 

op: 

Tabel 6.2: Actoren, Instituties en Dingen bij de Western Freelink 

 Actoren Instituties Dingen 

Voor 

Western 

Freelink 

MMRDA 
MSRDC 
Directe gebruiker 
Indirecte gebruiker 
HCC 
DAR 
Reliance 

Wilbur Smith Rapport 
CRRI-studie 

Geografische vorm van 
Mumbai (water) 
Volgebouwde Islandcity 
CBD 

Tegen 

Western 

Freelink 

Bewoners langs kustlijn 
Vissers 
Recreatieve gebruikers 
kustlijn 
Milieuactivisten 

Coastal Regulation Zone 
Environment Protection Act 
W. Atkins-rapport 

Kustgebied 
Pijpleidingen 
Tol 
Bestaande 
weginfrastructuur op de 
Islandcity 
Marine Drive 
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6.4.5 Versplintering door de Western Freelink. 

Omdat de Freelink door zee ligt leidt deze, in tegenstelling tot de SCLR, niet direct tot verplaatsing 
van bepaalde bevolkingsgroepen. De Freelink zorgt echter voor verbeterde connectiviteit van diverse 
bevolkingsgroepen. 

Nariman point en Bandra verbonden door een tolbrug. De rijkere delen van de stad, krijgen mogelijk 
een verbeterde connectiviteit in de vorm van weginfrastructuur, gericht op de privégebruiker. In een 
eerste opzicht voldoet de case van de Western Freelink onmiddellijk aan alle bestaande theorieën 
over splintering urbanism. Het is een bypass die exclusief gericht is op de upper class, die plekken 
verbindt die voornamelijk door deze groep mensen gebruikt worden. Er wordt bijna 50 miljard 
rupees besteed (ongeveer 850 miljoen euro) om de elite van de stad, die maar een klein deel vormt 
van de totale bevolking, te verbinden met hun bestemmingen. Zo zal dit van een afstand ervaren 
worden. Wanneer men echter kijkt naar de situatie van Mumbai, waarin de laatste 40 jaar weinig 
gedaan is aan weginfrastructuurprojecten en er bijna geen ruimte is om congestie op te lossen zal 
men mogelijk tot andere conclusies komen. Wanneer deze bypass het namelijk voor elkaar krijgt om 
75.000 auto’s per dag te verwerken, zal dit niet alleen resulteren in sneller vervoer voor de elite, 
maar ook het verkeer verlichten op andere delen van het wegennet. Dit zou betekenen dat anderen, 
gebruik makend van dit wegennet een betere doorstroom zouden hebben, ook het 
ongemotoriseerde vervoer. Dit kan dus indirect leiden tot verbeterde connectiviteit voor de lagere 
bevolkingsklasse, die hiermee meer mogelijkheden op werk kunnen hebben. 

Een tweede observatie bij de Western Freelink is dat de implementatie van de plannen 
tegengehouden worden door dezelfde upper class. Op deze manier lijkt de elite zichzelf in de vingers 
te snijden door juist een strijd te voeren tegen mogelijke bypasses die de Islandcity ontsluiten. Dit is 
in tegenstelling tot de aannames die Graham en Marvin maken. Er treedt een belangenverstrengeling 
op tussen congestie en het uitzicht op de Indische oceaan. Veel mensen zien in Mumbai de oplossing 
al niet meer liggen bij het gebruik van de auto, maar in de vorm van massatransport. Zeker voor de 
hogere middenklasse is het nog een droom om hun moderniteit te kunnen uiten in het bezitten van 
een auto, maar de elite kan niet wachten tot er meer vormen van openbaar vervoer komen die de 
connectiviteit van de Islandcity bevorderen (Bina, 2009). 

 

 

6.5 Conclusie. 

Hoe dragen de projecten SantaCruz-Chembur Link Road en de Western Freelink bij aan de 

theorievorming omtrent splintering urbanism? 

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe de twee projecten, SantaCruz-Chembur Link Road en de 

Western Freelink bijdragen aan de theorievorming omtrent splintering urbanism, blijkt uit een actor-

netwerkanalyse hoe de ruimtelijke vorm van de stad bepaald wordt. Actoren, instituties en dingen 

spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van weginfrastructuur in Mumbai.  

De liberalisatie in India in ’91 heeft ertoe bijgedragen dat diverse grote projecten kunnen worden 

uitgevoerd door de staat. Deze weginfrastructuurprojecten zijn vaak gericht op de autogebruiker en 

voorzien daarmee de hogere middenklasse in hun behoefte om zich sneller te kunnen verplaatsen. 

Bij de SCLR is te zien dat hiervoor de lagere klasse moet wijken naar de randen van de stad. Natuurlijk 

zijn hier verschillende nuances in aan te brengen, maar het feit blijft dat 4000 gezinnen 15 kilometer 
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verderop geplaatst worden op oud mangrovegebied, waarbij tweederde van de kostwinners meer 

moet gaan betalen aan reiskosten. De rechten van de shopkeepers worden nog sterk verdedigd door 

een onderdeel van de WorldBank, maar zoals aangegeven door de community development officer 

van de MMRDA, gebeurd dit alleen bij projecten waarbij de WorldBank betrokken is. Bij andere 

projecten worden deze zaken ‘sneller’ afgehandeld. Dit in tegenstelling tot wanneer het de upper 

class betreft die zich tegen een project verzet. Mensen met connecties en geld kunnen voor langere 

tijd zorgen dat plannen geen doorgang vinden, of dat het project in de ijskast geplaatst wordt 

(Nepean Sea Road, Peddar Road, Western Freelink). Dit is een belangrijk waarneembaar verschil 

tussen beide projecten. Waar de Bollywoodsterren niks te klagen hebben over media-aandacht 

wanneer het hun huisvesting betreft, proberen activisten aan de SCLR er alles aan te doen om hun 

problemen in de media te krijgen. Ook voor dit onderzoek wilden zij alleen acte de présence geven 

wanneer er een buitenlandse televisieploeg bij zou zijn. 

De onderlinge relaties tussen de verschillende netwerken zijn ook van een groot belang. De relaties 

met andere overheden, met slumlords en projectontwikkelaars, net als de dubbele rol van uitvoerder 

en politicus, worden bepaald door de Indische dynamiek (political business nexus). Deze processen 

zouden een eigen onderzoek vereisen, maar dan nog zal het moeilijk zijn om precieze feiten boven 

tafel te krijgen, omwille van de transparantie. Het enige wat hierover geconcludeerd kan worden is 

dat er op mysterieuze wijze zo nu en dan een verandering van het tracé plaatsvindt die toevallig 

bepaalde partijen voordeel oplevert. Vaak zijn dit al partijen die behoren tot de upper class en 

profiteren zij dus van de projectimplementatie. 

Om de gehele stad mee te krijgen in vooruitgang en economische voorspoed moet er echter meer 

gebeuren. In The Financial Express stond de volgende vergelijking met tempels. 

De tempel aan de SCLR, die momenteel nog een obstakel vormt bij de aanleg, volledig omgeven door 

de fundering van de weg, laat dus zien dat er in India bepaalde krachten zijn die de weg naar 

economische groei tegenhouden, zolang niet iedereen wordt meegenomen. Deze objecten liggen 

zeer gevoelig voor verplaatsing en men buit ze dan ook uit om eigen voordeel mee te behalen. Na de 

bekendmaking van de plannen van de SCLR werden dan ook ineens nieuwe tempels en andere 

religieuze gebouwen gesticht om eigendom veilig te stellen. Voor de lagere bevolkingsklasse een 

manier om ervoor te zorgen dat niet alleen de upper class nog rijker wordt over hun rug heen, maar, 

zoals het artikel aangeeft, allen meegetrokken worden in de economische groei om deel te nemen 

aan de ontwikkelde wereld. 

Wanneer de verschillende uitgangspunten van de theorieën van splintering urbanism en de narrative 

of loss vergeleken worden met deze twee case studies kan het volgende geconcludeerd worden: 

“Nothing possibly captures the similarity between our roads and our democracy better than the temple in the 

middle of the road. It is a remarkable sight: one can almost visualize the pattern of growth that engulfed the 

temple, with the road snaking up to it, gradually encircling it, and hoping to eventually choke it out. And yet it 

survives, a resolute reminder of a different way of life, a complete eco-system transported in time. To those who 

believe that unbribed economic growth alone is sufficient to yank us into the developed world, the presence of 

this “obstacle” is stupefying: “How can we allow this to happen, how can we ever progress like this?” Maybe the 

temple is a reminder that the road of economic growth that we are rushing on eventually leads nowhere unless 

we are able to carry all with us, even those whose views we are not fully able to comprehend” (The financial 

express, 2006). 
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• Er is inderdaad een strijd om ruimte gaande. 

• De aanleg van nieuwe weginfrastructuur in Mumbai is niet alleen een strijd tussen arm en rijk. 

Er is veel meer een strijd gaande tussen de elite en de middenklasse en de armeren en de 

middenklasse, waarbij de middenklasse in veel gevallen het nakijken heeft. De rechten van de 

armere bevolkingsgroepen worden in Mumbai goed verdedigd en het is niet per definitie zo dat 

ze deze strijd verliezen. 

• Dit is geen nieuwe ontwikkeling zoals Hoofdstuk 5 al concludeerde 

• Het creëren van bypasses is niet slecht voor een stad als Mumbai. Het ontbreken hiervan zorgt 

juist voor grote problemen voor de verplaatsing van verschillende bevolkingsgroepen. 

• De fragmentatie in Mumbai levert niet alleen maar nadelen op, maar ook juist veel voordelen 

zoals ze door Young in de conclusie in Hoofdstuk 2 worden beschreven. 

Al deze factoren bepalen uiteindelijk de ruimtelijke vorm van Mumbai. De verschillende casestudies 

tonen aan dat de strijd om ruimte die in Mumbai gaande is veel genuanceerder is dan de polaire 

strijd tussen de elite en de underprivileged die de theorie van splintering urbanism voorschrijft. 

Als we alleen al de actor-netwerk analyse die we op Mumbai toepassen vergelijken met de 

Nederlandse situatie, zien we al dat het lokale krachtenveld een heel andere uitwerking heeft op 

globalisatie en privatisering. Dit onderstreept het belang dat er in ieder geval locatiespecifiek 

gekeken moet worden naar de implementatie van projecten. Overal is dit anders, komen netwerken 

op een andere manier tot stand en zijn er andere objecten en instituties waaraan actoren zich 

kunnen vastklampen. Dan nog komt het vaak op individuele status, initiatief en overtuigingskracht 

aan om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke vorm van het weginfrastructuurnetwerk van een 

stad als Mumbai. In het geval van de SCLR en de Western Freelink wordt er bij een globale observatie 

genoeg aansluiting gevonden bij de bestaande theorieën, maar kan er bij nadere bestudering niet 

aan ontkomen worden dat beide projecten eveneens hun nut hebben voor de lagere klasse en dat de 

rechten van deze lagere klasse in Mumbai zeker gewaarborgd zijn. 
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Avondschemering aan Marine Drive 
Foto: Timo Cents 
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Taxi’s in Zuid-Mumbai 
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Hoofdstuk 7: Conclusie. 

 

 

7.1 Inleiding. 

Wegen hebben effect op mens en plaats, objecten en instituties, religie en milieu, werk en wonen. 

Wegen hebben een verbindende functie, dat is hun doel, daar worden ze voor aangelegd.  

Wegen bepalen mede hoe andere factoren werken, of juist niet werken. 

Wegen zijn gerelateerd aan ieder ander onderwerp in de stad. 

Maar… 

Wegen bedienen wellicht niet iedereen in dezelfde mate. 

Wegen worden wellicht door verschillende sociale groepen anders gebruikt en ervaren. 

Wegen kunnen exclusief gemaakt worden. 

Wegen verbinden alleen wanneer ze ook daadwerkelijk worden aangelegd. 

Kenmerken van wegen. Kenmerken die bepalen of er versplintering in de stad op treed. Wie of wat 

zit er achter de ontwikkeling van deze wegen en bepaalt zo de ruimtelijke vorm van de stad? Is er 

inderdaad sprake van een uniforme ontwikkeling onder invloed van globalisering en privatisering in 

steden die de ruimtelijke vorm kan verklaren? Om een bijdrage te leveren aan de theorievorming 

omtrent de versplintering van steden is de dynamiek in de stad Mumbai geanalyseerd tijdens een 

drie maanden durend onderzoek, wat inzicht in de stad heeft geboden om de volgende centrale 

probleemstelling te kunnen beantwoorden. 

Hoe verhoudt de ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai zich tot de uitgangspunten van 

de narrative of loss en splintering urbanism?  

De uitgangspunten van deze theorieën zijn als volgt: 

• Er is een strijd om ruimte gaande. 

• Aanleg van weginfrastructuur zorgt structureel voor voordelen voor de elite en drukt 

tegelijkertijd de armere bevolkingsgroepen weg. 

• Dit is een nieuwe ontwikkeling onder invloed van globalisering en liberalisering van de 

verschillende markten. 

• Het creëren van bypasses is slecht voor steden. Stimulans voor sociale ongelijkheid, waardoor 

armere bevolkingsgroepen worden afgesloten van netwerken. 

• Het terugtrekken van de elite in semipublieke ruimte, die niet toegankelijk is voor alle 

bevolkingsgroepen. 

• Er ontstaat een gefragmenteerde stad, welke door veel schrijvers als negatief wordt ervaren. 

Om hierop een antwoord te kunnen geven zijn de antwoorden op de deelvragen benodigd. Deze zijn 

in de voorgaande hoofdstukken 2 t/m 6 behandeld en zullen hier weer kort beantwoord worden om 

zo tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. 
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7.2 Weginfrastructuur en de ruimtelijke vorm van de stad. 

Het scheiden van de haves en de have not’s is een direct gevolg van liberalisatie van de infrastructuur 

dat leidt tot een versplintering van steden, volgens Stephen Graham en Simon Marvin. Het 

versplinteren van de stad zou betekenen dat een stad die voorheen een grote mix was van diverse 

functies en sociale groepen, gefragmenteerd raakt. Dit is echter een niet onomstreden aanname, 

aangezien steden nooit geheel homogeen zijn. Met name in koloniale steden hebben de rijken 

geprobeerd om met moderniseringstechnieken degene op het netwerk aan te sluiten die nog geen 

connectie hadden met de benodigde infrastructuur. Dit geeft aan dat in deze steden er een langere 

geschiedenis is van disconnecties, met name toen ze nog onder koloniaal bewind waren. “Making 

space for the particular in a narrative of modernity, its aesthetics nevertheless privilege the ways in 

which connections enable the experience of freedom” (Anand, 2006, p.7). Er is dus altijd sprake 

geweest van een scheiding en fragmentatie in zulke postkoloniale steden. In die betekenis moet men 

dan ook spreken van hersplintering of herfragmentatie van de stad. Ten tweede moet de waarde van 

hersplintering nader onderzocht worden. Graham & Marvin posteren het versplinteren van de stad 

als iets negatiefs, een bedreiging voor de stad en de populatie. Het versplinteren zelf hoeft echter 

geen probleem te zijn, aangezien het leven in gemeenschappen met gelijkgestemden vaker positief 

ervaren wordt dan negatief, volgens Iris Young (2000). Het wordt pas als een probleem ervaren 

wanneer uitsluitend bepaalde groepen profiteren van privileges en voordelen. Op dat moment is het 

versplinteren van de stad wel degelijk een probleem. 

 

 

7.3 Theoretisch kader om ruimtelijke vorm van een stad te verklaren. 

Hoe komt het dat een stad eruit ziet zoals hij dat vandaag de dag doet? Om de ruimtelijke vorm van 

de stad te onderzoeken moet men begrijpen hoe de ruimtelijke vorm is ontstaan en hoe deze zijn 

uiteindelijke vorm heeft aangenomen. Voordat er geïntervenieerd kan worden moet men alle 

factoren kennen die van invloed zijn op de ruimtelijke vorm op dat moment. Hiervoor moet men 

inzicht hebben in het volgende: de karakteristiek van de ruimtelijke vorm, producenten van de 

ruimtelijke vorm (alsook hun doelen), de achtergrond van deze producenten en hun positie in het 

systeem, het ontstaan van bezittingen die hun handelen structureren en de reden achter hun acties 

(naar; Wissink, 2007). Maar hoe valt dit inzicht te verkrijgen? Vooropgesteld: ruimte is een complex 

begrip en moeilijk uit te leggen. Kijkend naar ruimte als een eendimensionaal statisch iets, 

waarbinnen alleen maar objecten en locaties bestaan levert vandaag de dag een té beperkte blik. 

Ruimte moet gezien worden als een proces waarin interacties voorkomen. Op deze manier wordt 

ruimte een product van diverse interrelaties op verschillende niveaus. Op deze manier kunnen 

gebieden zich onderscheiden van andere gebieden en is ruimte nooit af. Om ruimte te ervaren als 

een proces, kan gebruik gemaakt worden van de actor-netwerk theorie van Latour, Callon en Law. 

Door te kijken naar de interrelaties op verschillende niveaus in zogenaamde actor-netwerken kan 

een proces van ‘space in the making’ worden bestudeerd, om op die manier de ruimtelijke vorm te 

verklaren. Deze actor-netwerken bestaan uit actoren, instituties en dingen. Dingen zijn objecten, 

maar ook technologieën die deel kunnen uitmaken van de verschillende netwerken. 
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7.4 Het onderzoekskader. 

Door een analytisch overzicht te geven van de stad, kunnen (f)actoren bepaald worden voordat er 

geïntervenieerd wordt. Maar wie of wat zijn deze (f)actoren? Callon maakt een onderscheid in zijn 

sociale studies tussen actoren, instituties en dingen. Wanneer deze worden toegepast op ruimtelijke 

studies mondt dit uit in informatie over actoren, instituties en objecten die associaties vormen in 

bepaalde tijdsperioden. Om deze associaties te traceren moet men kijken naar het moment waarop 

zij worden gevormd. Vaak gebeurt dit aan de hand van een controverse. De uitkomsten van debatten 

in de stad resulteren in het verschijnen van nieuwe en het verdwijnen van bestaande associaties. 

Nieuwe combinaties staan op en geven vorm aan de stad, wanneer zij zich hebben opgewerkt tot de 

dominante associatie. 

De ruimtelijke vorm van een stad is een complex en veelomvattend begrip. Om de stad in zijn geheel 

te onderzoeken in een tijdsbestek van drie maanden is vrijwel onmogelijk. Focus op een bepaald 

onderwerp is gewenst, aangezien er nog steeds iets gezegd moet kunnen worden over de stad als 

geheel. Vandaar dat er niet gekozen is om een bepaald deel van de stad als onderzoeksgebied te 

nemen. Het onderzoek zal zich daarom richten op de weginfrastructuur in Mumbai. Om te bekijken 

hoe de ruimtelijke vorm van Mumbai verklaard kan worden aan de hand van weginfrastructuur is het 

gewenst om dieper in te gaan op het ontstaan (of juist niet) van bepaalde wegen. Door casestudies 

uit te voeren en hierbij de associaties te traceren kan er iets gezegd worden over de stad als geheel. 

Dit is gedaan aan de hand van interviews, literatuurstudies, observatie en informele gesprekken. 

Door de actor-netwerk theorie te gebruiken zal dit onderzoek de relationele ruimte van Mumbai 

aantonen, alsook de connecties en disconnecties van haar inwoners. 

 

 

7.5 De ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai omschreven. 

Vroeger bestond Mumbai uit zeven eilanden. Onder Brits bewind werden deze verbonden door 

zogenaamde ‘causeways’ en het land ertussen werd teruggewonnen van de zee. Dit resulteerde in 

een Y-vormige stad met een centrum in het zuiden. In Mumbai werden de wegen aangelegd door de 

Britten in de Islandcity. Goed geplande brede wegen, toentertijd, gericht op niet-gemotoriseerd 

verkeer, resulteerde in een wegenpatroon wat vandaag de dag nog terug te vinden is in de stad. De 

Britten woonden op dat moment in het Fort-area en de lokale bevolking in de native town. Dit geeft 

aan dat de bevolking van Mumbai een historie heeft met versplintering. Na de onafhankelijkheid in 

1947 begon het suburbane gebied van Mumbai snel te groeien. Ontwikkelingen in de suburbs 

vonden veelal plaats langs de spoorlijnen, met wegen die incrementeel deze plaatsen met de 

Islandcity verbonden. De groei van de weginfrastructuur was hierdoor erg organisch. Omdat er geen 

geld was voor grote infrastructuurprojecten en wegen voornamelijk gebruikt werden door 

ongemotoriseerd verkeer tijdens deze snelle groei, werden de suburbs een ongeplande stad. Pas in 

de jaren ’60 werden de Eastern en Western Express Highway aangelegd, met grote woongebieden 

aan beide kanten.  

Druk op de ruimte is altijd het grootste probleem geweest van Mumbai. Waar de meeste westerse 

steden 25% van hun grond gebruiken voor weginfrastructuur is dit in Mumbai maar 9%. Met de 
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voorkant van de huizen direct tegen de stoeprand aan is er ook geen mogelijkheid tot verbreding van 

de bestaande wegen. 

(Op de auto gebaseerde) Studies zijn uitgevoerd sinds het begin van de stadsplanning. Deze kwamen 

met oplossingen om nieuwe connecties te maken tussen verschillende delen van de stad. In 1963 

maakte Wilbur Smith een studie naar de toekomstige benodigdheden voor infrastructuur in Mumbai. 

Op dat moment wist hij nog niet dat zijn plannen na 40 jaar nog steeds op het verlanglijstje van 

bestuurders in Mumbai zouden staan. Door het uitblijven van implementaties met betrekking tot 

nieuwe weginfrastructuur, omdat er geen geld was in het arme India, en een grote toename in het 

autogebruik is er op de wegen van Mumbai steeds meer congestie gaan ontstaan. Pas na de 

liberalisatie in ’91 en WorldBank fondsen zijn veel verschillende publieke organisaties met de Wilbur 

Smith studie aan de slag gegaan. Oost-west corridors en bypasses langs de oost- en westkust van de 

stad werden gepland, gebaseerd op een studie die werkte met cijfers uit de jaren ’60. 

Toen de WorldBank op het toneel kwam en leningen uitgaf voor projecten wilden de staat en 

centrale overheid niet dat de gelden werden uitgegeven door de gemeente, aangezien deze van een 

andere politieke partij waren. Ze verzonnen daarom een andere manier om het geld zelf te 

spenderen door nieuwe implementerende partijen te creëren zoals de MSRDC en MRVC. De 

MMRDA, die grond had gekregen op een primaire locatie in de stad door de staat, kon op deze 

manier het geld verdelen naar eigen inzicht. Vandaar dat de communicatie en afstemming tussen de 

gemeente en andere overheden op een erg laag pitje staat. 

Om de ruimtelijke vorm van de stad te kunnen verklaren moeten alle achterliggende mechanismen 

meegerekend worden. In Mumbai kan men om één belangrijk aspect niet heen; corruptie. 

Steekpenningen worden bij alle mensen die iets te zeggen hebben in de stad onder de neus 

geschoven. Voor alle kleine overeenkomsten gebeurt het gewoon bloot, terwijl grote 

overeenkomsten nooit terug te traceren zijn, maar heel de stad weet ervan door naar de 

(ruimtelijke) consequenties te kijken. Veel mensen worden ervan verdacht, maar het is welhaast 

geïnstitutionaliseerd geraakt, waardoor het er gewoon bij hoort. Alhoewel iedereen zich er voor 

schaamt en er niet over wil praten, wordt er weinig actie op ondernomen.  

Er rijden inmiddels geen trams meer door de straten van Mumbai. Er wonen wel veel mensen op de 

stoep. Mensen gebruiken de straat om hun spullen op te verkopen. Ontmoetingen tussen 

verschillende sociale groepen op straat vinden steeds minder plaats. Bereikbaarheid van stations 

over de weg is slecht en programma’s om dit te verbeteren lopen voorlopig op niks uit. Zomaar 

enkele kenmerken van de weginfrastructuur in de stad. Deze kenmerken zijn het resultaat van 

jarenlange strijd tussen verschillende associaties. Ze zijn aanwezig in Mumbai, omdat de dominante 

associatie het toestaat (of juist niet). Om te kijken hoe deze associaties worden samengesteld en wie 

daar deel van uitmaken zullen er projecten specifiek bekeken moeten worden.  

 

 

7.6 De ruimtelijke vorm van weginfrastructuur in Mumbai verklaard. 

De casus van de SantaCruz-Chembur LinkRoad heeft laten zien dat met fondsen van de WorldBank en 

liberalisatie, dit soort projecten kunnen worden ontwikkeld. Er is eindelijk een mogelijkheid om 
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implementaties door te voeren op het weginfrastructuurnetwerk en aandacht voor de situatie op de 

wegen in Mumbai. De casus laat zien dat de rechten van project affected people goed beschermd 

worden door de WorldBank. Door een proces van translatie kunnen actoren uitgroeien tot 

spokespersons en anderen mobiliseren om hun rechten te verdedigen. Dit werd gedaan door een 

vereniging van winkeleigenaren die een sterk netwerk hadden opgezet om zo positie in te nemen 

tegen de plannen. Lokale politici spelen een belangrijke rol bij de tracévorming van de weg. Door een 

dubbelfunctie als politicus en ondernemer/slumlord, wordt er nogal eens een aanpassing gemaakt 

aan het ontwerp zodat het hen financieel beter uitkomt. Bij de SCLR zijn het niet alleen menselijke 

actoren die een rol spelen in het proces. Bomen, alsook religieuze gebouwen zijn net zo belangrijk 

voor de totstandkoming van de weg. Het recht om een boom om te hakken of een moskee te 

verplaatsen wordt erg goed verdedigd en langdurige procedures worden gestart voordat de weg 

aangelegd kan worden. Deze casus laat zien dat de rechten van verschillende (f)actoren goed 

beschermd worden en implementatie van plannen niet zomaar kan gebeuren. 

De Western Freelink heeft de kenmerken van een exclusieve weg die alleen de elite zal gaan 

vervoeren. Een bypass van 5,6 kilometer die de gebruiker binnen zes minuten zal vervoeren naar een 

locatie die hem anders drie kwartier kost. Omdat er een behoorlijk tolbedrag gevraagd wordt voor de 

gemiddelde Mumbaiker, zal deze alleen opgehoest kunnen worden door de upper class. Daarnaast 

zijn voetgangers, tweewielers, ongemotoriseerde voertuigen en rickshaws verboden. Op het eerste 

gezicht lijkt de aanleg van deze infrastructuur bij te dragen aan versplintering van de stad. De 

Western Freelink voldoet namelijk aan de kenmerken die Graham & Marvin schetsen en als negatief 

ervaren. Dit is echter te kort door de bocht geredeneerd. Men verwacht namelijk dat nog altijd 

75.000 mensen gebruik zullen maken van deze bypass. Dit zorgt ervoor dat men op andere plekken in 

de stad minder verkeer zal hebben, waardoor er in andere gebieden een verbeterde connectiviteit 

optreed. Anand zegt hierover: “Infrastructure is packaged as the harbinger of the modern global city. 

But such desires are not only the privilege of the post-colonial elite. Evident in the celebrations of 

modern roads prevalent among non-users, the lower middle classes and the poor also celebrate new 

projects” (Anand, 2006, p.7). 

Uit de twee cases wordt middels een actor-netwerk analyse duidelijk dat het lokale krachtenveld van 

invloed is op het effect van globalisering en liberalisering in Mumbai. Dit lokale krachtenveld, de 

dynamiek van de stad, zal overal ter wereld anders ingevuld worden. Uiteindelijk staan er nergens ter 

wereld dezelfde associaties tegenover elkaar en is zelfs de lokale invulling hiervan altijd weer anders. 

De narrative of loss gaat in deze uit van een algemene ontwikkeling van steden die overal hetzelfde 

is. Deze aanname wordt met dit onderzoek verworpen. 

Ook maken de twee cases duidelijk dat de uitgangspunten van de narrative of loss en splintering 

urbanism niet opgaan voor de situatie in Mumbai. Er is inderdaad een strijd om ruimte gaande in de 

stad. Doch, de aanleg van nieuwe weginfrastructuur in Mumbai is niet alleen een strijd tussen arm en 

rijk. Er is veel meer een strijd gaande tussen de elite en de middenklasse en de armeren en de 

middenklasse, waarbij de middenklasse in veel gevallen het nakijken heeft. De rechten van de 

armere bevolkingsgroepen worden in Mumbai goed verdedigd en het is niet per definitie zo dat ze 

deze strijd verliezen. Het creëren van bypasses is niet slecht voor een stad als Mumbai. Het 

ontbreken hiervan zorgt juist voor grote problemen voor de verplaatsing van verschillende 

bevolkingsgroepen. De neveneffecten die de aanleg van de Western Freelink met zich meebrengt 

zouden juist wel eens goed uit kunnen pakken voor alle inwoners van de stad. 
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7.7 Weg met connecties. 

Wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de stad kan men volgens Nikhil Anand, 

verbonden aan de Stanford University, genoeg materiaal vinden dat de theorieën van een 

versplinterend Mumbai ondersteund. 

The open spaces produced by bulldozing the streets and living places of the poor are the grounds for 

pioneering new construction projects – roads, highways, shopping malls and high rises, to house, 

feed, entertain and connect the rich, These are good business, especially in Mumbai. And though 

these imaginations of modernity might be shared urban subjectivities of a cross section of urban 

residents, including the poor, it won’t be long before their very real experiences of disconnection and 

expulsion will result in reactions that the city’s well-to-do will have to work even harder to hide or 

ignore (Anand, 2006, p.7). 

De urban poor zouden zich dus aanvankelijk kunnen vinden in de ideeën van moderniteit, maar 

verwacht wordt dat wanneer het gevoel van disconnectiviteit te groot wordt, men tegenover een 

grote ontevreden partij zal komen te staan die de nodige problemen met zich mee zal brengen. Dit 

gevoel wordt onderstreept door weginfrastructuurprojecten gericht op de upper middle class en 

daarboven. Over de aanleg van flyovers en Freelinks concludeert Anand dan ook het volgende: 

In a city where space is a figment of the imagination, road development has taken to the skies and 

seas. Roads have to be built. Connections have to be made. And when roads connect people in the 

sky, the people on the streets buried below- "the underclass"- have a whole new series of networks 

they can loop up to and not reach (Anand, 2006, p.5). 

Maar toch. Wegen verbinden mensen. In een gecongesteerde stad als Mumbai worden mensen 

belemmerd in hun mogelijkheden om zich te verplaatsen. Waar Graham & Marvin de suggestie 

wekken dat liberalisatie alleen de hogere inkomensklassen in de stad zal dienen en zodoende 

versplintering bewerkstelligt, lijkt in Mumbai elke verbetering van het weginfrastructuurnetwerk 

welkom. Wie deze wegen ook mag gaan gebruiken zal tegelijkertijd zorgt voor een afname van het 

verkeer op andere plaatsen in de stad. Op die manier profiteren ook andere sociale groepen van de 

aanleg van ‘exclusieve’ wegen. 

‘Weg met connecties’ is in de inleiding uitgegaan van de volgende uitgangspunten die splintering 

urbanism en de narrative of loss veronderstellen: 

• Er is een strijd om ruimte gaande. 

• Aanleg van weginfrastructuur zorgt structureel voor voordelen voor de elite en drukt 

tegelijkertijd de armere bevolkingsgroepen weg. 

• Dit is een nieuwe ontwikkeling onder invloed van globalisering en liberalisering van de 

verschillende markten. 

• Het creëren van bypasses is slecht voor steden. Stimulans voor sociale ongelijkheid, waardoor 

armere bevolkingsgroepen worden afgesloten van netwerken. 

• Het terugtrekken van de elite in semipublieke ruimte, die niet toegankelijk is voor alle 

bevolkingsgroepen. 

• Er ontstaat een gefragmenteerde stad, welke door veel schrijvers als negatief wordt ervaren. 
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De kritiek die Wissink levert op de narrative of loss lijkt door de uitkomsten van dit onderzoek 

gegrond. Geconcludeerd kan worden aan de hand van de uitkomsten van Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 

5 dat er geen sprake is van een versplintering van steden, maar van een hersplintering. De aanname 

van de narrative of loss dat steden homogeen zouden zijn is in deze thesis verworpen. Ten tweede 

wordt in deze thesis ook bewezen dat het lokale krachtenveld een uitermate belangrijke rol speelt bij 

de effecten van globalisering en liberalisering op een stad. Hoofdstuk 6 heeft aangetoond dat er een 

grondige analyse moet worden gemaakt van alle (f)actoren die bij het lokale proces betrokken zijn, 

voordat er iets gezegd kan worden over de ruimtelijke vorm van de stad. Zo blijkt het in Mumbai in 

de meeste gevallen niet zo’n gepolariseerde strijd tussen arm en rijk te zijn waarbij de elite de 

armeren wegdrukt. In het geval van de Western Freeway is het veeleer een strijd tussen de rijkeren 

en de middenklasse. Bij de SantaCruz-Chembur LinkRoad blijkt dat de rechten van de armen goed 

verdedigd worden. Tenslotte kan geconcludeerd worden dat bypasses in Mumbai positieve 

neveneffecten met zich mee kunnen brengen en niet altijd sociale ongelijkheid stimuleren. Hiermee 

worden veel van de uitgangspunten uit de narrative of loss en splintering urbanism bekritiseerd. 

Deze thesis hoopt een kritische kijk te leveren op de narrative of loss en de versplintering van steden 

en hoopt dat de conclusies een bijdrage kunnen leveren in een verdiepingsslag die beide theorieën 

nog wel nodig hebben. De theorieën lijken op dit moment te ambitieus door iets te zeggen over 

uniforme ontwikkelen. Deze thesis heeft namelijk duidelijk gemaakt dat de theorieën over de 

narrative of loss en versplintering van de stad nog te kort komen om globaal iets te zeggen over 

lokale ruimtelijke ontwikkelingen en de voorspelbaarheid van ruimtelijke vorm. 

 

 

7.8 Aanbeveling vervolgonderzoek. 

Deze scriptie heeft zich niet durven wagen aan een waardeoordeel omtrent de gevolgen van de 

aanleg van bypasses voor verschillende sociale groeperingen in Mumbai. Dit omdat de Bandra-Worli 

Sea Link, nu de grootste bypass van Mumbai, pas een maand na dit onderzoek is geopend. De aanleg 

van bypasses wordt door Graham & Marvin als iets negatiefs ervaren, maar de lokale experts in 

Mumbai zagen hier alleen maar voordeel in. Ook door de onderzoeker wordt het sterk betwijfeld of 

de aanleg van bypasses in Mumbai als negatief voor de armere sociale groepen beschouwd kan 

worden, zoals Graham & Marvin suggereren. Wellicht dat nader kwantitatief onderzoek hier 

uitsluitsel over kan geven wanneer de directe en indirecte effecten voor verschillende sociale 

groeperingen worden gemeten. 
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Oppassen voor koeien op straat 
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Zonsondergang in Mumbai 
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Slums aan een pijpleiding 
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