
 
Groot, groter, …. te groot 
 
De tram is allang niet meer dat gammele karretje met achterbalkon, waar een dronken Amsterdammer 
zo leuk kon staan galmen. Waar een aardige conducteur met een grap en grol de passagiers in een 
opgewekte stemming kon brengen, wat piepend en krakend over bruggen en in bochten zijn weg 
tussen het andere verkeer vond. Dat aandoenlijke koetsje met houten bankjes waarin je onverwarmd 
als haringen in een ton werd vervoerd. Die romantiek is allang verdwenen en is nog alleen voelbaar  in 
de museumtram, die slechts sporadisch in de stad te zien is.  
De tram van nu is een “stadstrein” geworden, die veel onrust in de straat teweeg brengt. Een blauw – 
wit geschilderde melkbus op stalen wielen,  waarmee straten door de benodigde bovenleiding en rails 
worden ontsierd.  
Wanneer iets te groot is geworden, omdat het geen relatieve maatvoering meer heeft met zijn directe 
omgeving moet het verdwijnen. Dan schiet het door negatieve neveneffecten zijn doel voorbij. Dat was 
in verleden met het autoverkeer in het centrum zo; dat is nu het geval met de tram.  
Vergelijk de Haarlemmerstraat en -dijk met de Leidse- en Utrechtsestraat. Neem de wezenloze 
verkeersgoot als de Rozengracht of de Vijzelstraat, dan wel de overbelaste van Woustraat of de 
Clerqcstraat, waar het winkelbestand veel wisselingen en leegstand vertoont.  
Naar welke straat je ook kijkt : steeds valt weer op dat de kwaliteit van verkeersgebeid zich in 
negatieve zin ontwikkeld. 
De tram is niet de hoofdschuldige voor het klimaat in de straten, maar is wel dominant ten opzichte 
van het overige verkeer. 
 
Bij het verdwijnen van de rails zal de veiligheid voor fietsers en toenemen. Wie wel eens met zijn 
voorband in de rails is terecht gekomen kent de paniek die dan ontstaat. Of wanneer bij regen de rails 
glad zijn geworden, zodat je pardoes op de grond ligt. Vrachtwagens, bussen en auto‟s veranderen 
dan in onontkoombare levensbedreigers.  
In plaats van één tram in de 10 ( of meer ) minuten, kunnen er dan wellicht drie bussen rijden. De 
frequentie gaat omhoog en de stedelijke consument is eerder geneigd het openbaar vervoer te 
nemen.  
De sfeer in de straten word rustiger wat ongetwijfeld aan het welzijn van de burgers zal bijdragen. 
 
Een politicus zei ooit eens , dat “de tram traditioneel bij Amsterdam hoort” . Wanneer wordt iets 
traditioneel in de stad? Na 10 jaar? Na 100 jaar? De tram is er sinds ca1904 als we paardentram 
meetellen; iets meer dan een eeuw, terwijl de stad toch alweer meer dan 7 eeuwen bestaat. 
De stad ontwikkeld zich. Gebruiken komen en gaan. De stad is een continuïteit en geen “still” van een 
video.  
De huidige verschijningsvorm van de tram is zeer geschikt om Parkstad, de westelijke tuinsteden, 
onderling met elkaar te verbinden. Zij passen in de het AUP waar grote pleinen zijn ontwerpen. Waar 
naast de brede, met veel lommer omgeven lanen, gescheiden fietspaden van meet af aan normaal 
zijn.  
Het profiel van de straat en de woonblokken is in die wijken van lucht, licht en ruimte heeft een goede 
maatverhouding en is om die reden een goede omgeving voor de Combino. 
 

 
 
Maar niet alleen de tuinsteden onderling kunnen zij goed verbinden ; ook zijn zij goed in staat de 
buurtgemeenten zoals Zwanenburg/Halfweg , Badhoevedorp en de havens met de Parkstad te 



verbinden. Danwel Buitenveldert met Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer, als de metro verbinding 
tussen Amstelveen en het centrum van Amsterdam gerealiseerd is. 
  
Maar deze, overigens comfortabele tram,  kan niet meer in de 17
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gordel of de ring 20-40. De aanwezigheid van de tram in de straten is onevenredig groot geworden. 
De proporties zijn niet meer in verhouding met elkaar.  
De  noodzaak om het openbaar vervoer per gebruiker zo goedkoop mogelijk te maken heeft geleid tot 
een voor de Amsterdamse binnenstad te grote stadstrein. 
 

 
 
Ooit reed de Budapester vanaf de Spuistraat naar Zandvoort. Een vergelijkbare regiotrein, die zich 
een weg baande als een koekoek in een nest van merels via Rozengracht en Admiraal de Ruyterweg 
naar de Haarlemmerweg. Dat kwam de woon- en speelomgeving van deze straten niet ten goede De 
tram is uit het stadsbeeld verdwenen. Net zoals de Gooise Stoomtram die Amsterdam-Oost met ‟t 
Gooi verbond . Steden als Bussum , Hilversum  en Huizen werden voor zowel het personen- als 
vrachtvervoer door de tram bediend.  
 

 
 
Dan is, willen we het centrum binnen de Ring leefbaar houden, het vervoer in kleinere eenheden , die 
frequenter langskomen, een passender optie.   
Deze uit zijn krachten gegroeide tram dient vervangen worden door van accu‟s voorziene elektrische 
bussen. Of bussen op waterstof. Ze zijn wendbaarder en flexibeler dan de aan de rails vastgeklonken 
huidige regiotram.  
Vanuit redenen van veiligheid  dienen de nauwelijks geluidproducerende  bussen op waterstof wellicht 
een kunstmatig geluid te produceren, zodat andere weggebruikers ze horen aankomen.  
 
Uiteraard heeft iemand wel eens uitgerekend hoeveel in aanleg en onderhoud een km tram kost en 
hoeveel een kilometer elektrische bus. Zijn deze kosten wel eens in openbaarheid tegen elkaar 
afgewogen? Ongetwijfeld binnen het GVB, maar heeft de raad daar kennis van?  
 
Stel u eens voor dat straten geen bovenleidingen meer hebben! Dat er in de vloer van de stad geen 
rails meer liggen!  Wat een rust en ruimte!!! Zeker, als na de goed functionerende Noord-Zuidlijn men 
op het punt staat de eerste metro van de Oos-West lijn tussen „t Gooi , onder de 19
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naar Zaandam, met groot feestelijk vertoon door prinses Amalia wordt geopend. Met natuurlijk de 
daarbij horende spandoeken met waarschuwende kreten tegen dit , omdat anders dat….. 
 
Als toeristische attractie blijven een aantal lijnen langs musea, parken en bezienswaardigheden 
bestaan, waarover de museumtram de geschiedenis van het openbaar vervoer levend gestalte geeft. 
Met de remise in de Havenstraat als museaal onderkomen voor de historische tramstellen.  
In San Francisco staat men meer dan een uur in de rij om met de kabeltram de heuvels over te 
steken.  
Ten nadele van de dynamiek van de stad is het niet. Dat wordt door andere dingen bepaalt. New 
York, the city of city‟s, heeft geen tram. De slimme metropool van 2040 is gebaat bij een slim 
vervoersysteem ; óók boven de grond.  
Als experiment zou een tramloze zondag, direct na een autoloze zondag als tegenhanger een kans 
verdienen. 
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Foto‟s :  
 
Combino : Frank Stuifbergen ( zie www.tramamsterdam.com ) 
 
Blauwe tram Westermarkt Hans Meijer (http://tram-2.andreetjes-website.nl/haarlem-
blauwetram/start_haarlemse_tram.htm  
 

Kaartje : uit gids van Joh. Smid ( 1882 ) uitegever J. Heek 
(http://home.wanadoo.nl/hans.desain/Site%20Gooise%20Stoomtram/index.htm ) 
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