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STOP DE
SCOOTER

Stank, vervuiling,
gevaar en lawaai
WENCKEBACHWEG
Studenten zijn overlast
en criminaliteit beu
STUDENTENPASTOR
Maarten Vogelaar:
‘UvA ziet studie
als rat race’
BLACKBOARD
Niet praktisch,
wel vertrouwd
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WEG
MET DIE
GIFBAK
Hij is vies, lawaaierig en hij stinkt.
De scooter is in Amsterdam al jaren
onderwerp van discussie. En nu
lijkt het erop dat het ding voorgoed
wordt verbannen uit de stad. Tot
grote vreugde van sommigen, en felle
woede van anderen. Er gaan stemmen
op voor een ontmoedigingsbeleid aan
UvA en HvA.
tekst Nina Schuyffel
foto’s Daniël Rommens
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66-wethouder duurzaamheid
Abdeluheb Choho kondigde
begin dit jaar aan dat bromen snorfietsen die vóór 2011 zijn
gebouwd over twee jaar niet meer in
het straatbeeld te zien mogen zijn.
Het zou gaan om zo’n dertigduizend
scooters, meer dan de helft van het
aantal dat nu rondrijdt. HvA-docent
Jan Drost vindt het hoog tijd worden.
Hij ergert zich kapot aan al die
‘rondrijdende kankerbakken’. Volgens
onderzoekers van het Zwitserse Paul
Scherrer Instituut staat de uitstoot
van sommige scooters gelijk aan
die van twintig tot tweeduizend
bestelbusjes. Al wachtend voor het
stoplicht ademen fietsers soms nietsvermoedend grote hoeveelheden
fijnstof en benzeen in – beide kankerverwekkende stoffen die bovendien
slecht zijn voor het milieu. ‘Hoe is het
mogelijk dat iets wat zo schadelijk is,
überhaupt nog bestaat?’ vraagt de
liefdesfilosoof zich af.

Schroothoop
De plannen van Choho vallen onder
de ‘milieuzone’ waar de gemeente
aan werkt om vervuilende voertuigen te weren. Drost, die eerder
over scooters schreef in Filosofie
Magazine, vindt het allemaal maar
lang duren. Hij wil dat alle snor- en
bromfietsen per direct naar de
schroothoop verdwijnen, te beginnen
met die van studenten van de UvA en
de HvA. ‘Ik vind het een paradox om
dagelijks aan de toekomst te werken
en tegelijkertijd op een gifbak naar
college te rijden. Het lijkt me mooi
als het College van Bestuur op 14 februari, Valentijnsdag, besluit om alle
scooters te verbieden. Uit liefde voor
elkaar. Studenten komen voortaan
maar lopend, op de fiets of met het
openbaar vervoer.’
Een radicaal idee? Misschien. Maar
Jan Drost is serieus. En hij is niet de
enige die zich opwindt over scooters
in de stad. Ook HvA-lector Walther
Ploos van Amstel schrikt zich telkens

rot als hij weer eens luid toeterend
wordt gepasseerd. ‘Nog los van de
gezondheidsrisico’s zijn scooters ook
op andere manieren levensgevaarlijk,’ zegt hij. Uit onderzoek van de
Fietsersbond blijkt dat 96 procent van
de scooters te hard rijdt. ‘Soms komen
ze met hoge snelheid op een kruising
af, alsof voetpaden en verkeersregels
niet bestaan.’

Onwetendheid
In 2014 waren er 54.000 brom- en
snorfietsen in het bezit van de Amsterdammers. Vooral de snorfiets is

Ruim de
helft van alle
scooterongevallen
in Nederland
gebeurt in
Amsterdam

populair: dit vervoermiddel is sinds
2007 in aantal bijna verdriedubbeld.
Hoewel ze maar een klein deel
(1 procent) van het aantal verkeersdeelnemers uitmaken, zijn scooters in
16 procent van de gevallen betrokken bij verkeersongelukken. Volgens
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
vindt ruim de helft van alle scooterongevallen in Nederland plaats
in Amsterdam.
Filosofiedocent Drost merkt
regelmatig dat studenten perplex
staan als hij in de klas vertelt over
de gezondheidsrisico’s. ‘Eén meisje
zei: “Maar zo erg kan het toch niet
zijn? Anders was het wel verboden.”’
Er is nog veel onwetendheid over de
gevolgen van scooter rijden, zegt
hij. ‘En helaas ook veel onterecht
vertrouwen in onze politici. De overheid is er al lang mee bekend, maar
doet er niets aan. Daarom moet het
bewustzijn maar van onderop komen.’ Te beginnen bij het onderwijs.
‘De HvA heeft als motto Creating
Tomorrow, maar legt ondertussen

Roanne Voorburg (25),
Piaggio Zip, 2015
Gebruik dagelijks en veel
‘Voor mij is het echt schokkend om
te horen dat scooters zo vervuilend
zijn. Sowieso probeerde ik al vaker de
fiets te pakken, dus misschien doe
ik dat nog wel meer nu. Ik heb hem
gekocht voor het gemak, ik moet
vaak lang reizen en dan is de fiets
niet ideaal. Hij is wel belangrijk voor me, ik mis ‘m ook echt als hij stuk is
en ik hem even niet kan gebruiken. Als zo’n stallingsverbod bij de UvA en
HvA een goede reden heeft, vind ik het prima om de fiets te pakken. Die
vervuiling zou een goed argument zijn. Om eerlijk te zijn ben ik niet zo’n
heel nette scooterrijder. Ik rijd vaak door rood, rijd te hard, enzovoorts.
Komt omdat ik vaak gehaast ben. Toch ben ik niet bang, hoewel ik twee
keer hard onderuit ben gegaan. Als ik in vergelijkbare situaties terecht kom,
doe ik nu wel even rustiger aan.’
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Charlotte Westerling (21),
bedrijfskunde, HvA
Vespa LX50, 2011
Gebruik niet dagelijks, voor korte
afstanden
‘Mijn ouders hebben deze scooter
gekocht. Mijn vader rijdt ze zelf,
en we hadden er al een staan. Die
ging kapot, en nu hebben we alleen
deze nog. Mijn zus gebruikt de
scooter in de zomer en ik mag ‘m
in de winter gebruiken. Belangrijk?
Nee, dat is hij zeker niet. Ik kan
makkelijk zonder, maar ik heb ‘m
nu eenmaal dus ik gebruik hem
dan ook maar. Als de HvA er een
verbod op zou zetten, dan zou ik gewoon de fiets pakken, dat is een
kleine moeite. Eén keer heb ik een ongeluk gehad en ben ik hard gevallen. Scooters zijn best gevaarlijk, dus rem ik altijd goed af. Ik wist al dat
scooters vervuilend zijn, maar zo erg? Dat was me niet bekend. Hoogste
tijd om dat ding te verkopen dus!’

extra parkeerplaatsen aan voor
scooters. Dat lijkt me eerder Destroying Tomorrow.’
Verbieden dus, zo simpel is het.
Toch? In China gebeurt het al. Daar
deden enkele grote steden in aanloop
naar de Olympische Spelen in 2008
de vervuilende tweetaktscooter in de
ban. Sindsdien is er een spectaculaire
opmars van de elektrische scooter: het
land telde er in 2013 bijna 9 miljoen.
Het verbod heeft ook een gunstige
uitwerking op de luchtkwaliteit. In
het zuidoostelijke Guangzhou daalde
de luchtvervuiling met driekwart. Ter
vergelijking: in Donguan, waar het
verbod niet geldt, is de vervuiling bijna
vier keer zo groot, terwijl er een derde
minder verkeer is.

Goedkoop en snel
Een ander vooruitstrevend besluit
komt van de University of Newcastle
(Australië). Daar werd in 2014 ondanks fel verzet het aantal parkeerplaatsen teruggebracht naar vijf,
om de bijna vijfduizend studenten en

medewerkers te ontmoedigen met de
auto te komen. Iets soortgelijks zouden we hier ook kunnen doen, zegt
Drost, maar dan met scooters.
Politici zijn volgens hem bang
voor een glijdende schaal. ‘Ze
zeggen: als we de scooter verbieden, moeten we dat ook met de
vrachtwagens en bestelbusjes doen.
Maar die dingen zijn tenminste
nog ergens goed voor. Ze vervoeren spullen die we nodig hebben.
De scooter is totaal onnuttig, die
rijdt maar wat rond.’ Onderzoeksbureau TNO concludeerde in 2009
dat scooters in Amsterdam voor 33
procent verantwoordelijk zijn voor
de uitstoot van koolwaterstoffen en
koolmonoxide. Drost: ‘De gemeente
wil in 2025 een uitstootvrije binnenstad. Als je alle scooters wegruimt,
heb je de luchtkwaliteit al met een
derde verbeterd. En laat ze alsjeblieft een keer ophouden met de
denkfout dat op een scooter rijden
een kwestie van individuele vrije
keuze is. Dat zeg je ook niet bij

WAT MAAKT EEN
SCOOTER
ZO VERVUILEND?
Verreweg het meest vervuilende
soort scooter is de brommer of
snorfiets die rijdt op tweetakt – een
ouderwets type brandstofmotor
waarbij smeerolie aan de benzine
wordt toegevoegd. De verbranding
verloopt moeizamer, waardoor
de uitstoot van fijnstof, roet en
koolwaterstoffen hoger ligt. Vooral
roetdeeltjes zijn schadelijk voor de
gezondheid, omdat ze tot diep in
het lichaam doordringen, stelde
onderzoeksbureau TNO in 2009. Een
viertaktscooter is minder vervuilend, maar door een ingewikkelder
constructie van de motor duurder.
Wat volgens UvA-hoogleraar Luca
Bertolini ook meespeelt is dat
scooters over het algemeen dicht
bij andere verkeersdeelnemers in
de buurt komen. ‘Bij auto’s is de
afstand relatief groot, maar van
scooters komen de uitlaatgassen
gewoon direct in je gezicht terecht.
Dat is vooral het geval bij situaties
voor het stoplicht, waar iedereen
stilstaat.’
Minister van Infrastructuur & Milieu
Melanie Schultz van Haegen kondigde onlangs aan dat gemeenten
de snorscooteraars binnenkort met
helmplicht op de rijbaan mogen
laten rijden. Volgens Milieudefensie maakt een klein beetje meer
afstand tussen scooters en fietsers
al veel uit voor de hoeveelheid vervuiling die fietsers direct inademen,
al is het op termijn slechts een
verplaatsing van het probleem.
berovingen of aanranding.’
Toch zitten er aan een verbod nog
wel wat haken en ogen, zegt Ploos
van Amstel, die is gespecialiseerd in
stedelijke mobiliteit. Hij benadrukt dat
we de scooter niet zomaar moeten bestempelen als overbodig voertuig. ‘De
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scooter is snel, veel goedkoper dan een
auto en neemt relatief weinig ruimte in
op de weg. Voor mensen die slecht ter
been zijn is het een uitkomst.’
In de stad kunnen scooters bovendien de werkgelegenheid stimuleren,
zegt de HvA-lector. ‘Een van de
grootste werkgevers in Amsterdam
is de haven. Die locatie is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer.
Echte fanatiekelingen roepen: “Ga
dan met de fiets”, maar als iemand
in Noord woont kun je niet verlangen
dat hij elke dag vijftien kilometer
heen en weer fietst. Voor zo iemand
is het een groot goed dat hij zich snel
en makkelijk kan verplaatsen.’

Voorlichting
Ook Luca Bertolini, hoogleraar planologie aan de UvA, zegt dat scooters
voor bepaalde groepen in de stad
een belangrijke functie vervullen. Het
Sociaal Cultureel Planbureau constateerde in 2008 al dat allochtone
inwoners van grote steden vanwege
culturele gewoonten eerder geneigd
zijn zich per motovoertuig te verplaatsen dan bijvoorbeeld per fiets.
Zo zitten Surinamers en Antillianen
graag in het openbaar vervoer en
pakken Turken relatief vaak de auto.
Een motorvoertuig wordt onder deze
groepen gezien als een vorm van status. ‘De gedachte is dat als je geen
geld hebt je met de fiets of lopend
gaat, en als je wel geld hebt met de
auto. Inmiddels is de scooter daar
tussenin gekomen. Het is een manier
geworden om je te onderscheiden:
fietsen is voor kaaskoppen, maar wij
zijn anders.’
‘We moeten eerst op zoek naar
mogelijke alternatieven, voordat we
het kind met het badwater weggooien,’ besluit Ploos van Amstel.
Op verzoek van de gemeente begint
zijn lectoraat City Logistics deze
maand met een onderzoek naar het
reisgedrag van studenten. Nu is er
vrijwel niets bekend over de soorten
vervoermiddelen die zij gebruiken –

dus ook niet over het aantal UvA’ers
en HvA’ers dat op een scooter rijdt
en met welke reden zij dat doen.
Ploos van Amstel: ‘Pas als we weten
hoe mensen reizen, kunnen we
iets veranderen.’
Wat kunnen de HvA en UvA
dan nu al doen? Allereerst meer
voorlichting geven, zeggen de drie
experts. En dan op een positieve, niet-belerende manier. Luca
Bertolini vertelt over een studente die aan het eind van een vak
over stedelijke mobiliteit prompt
besloot haar scooter te verkopen.

‘De scooter
is totaal
onnuttig, die
rijdt maar
wat rond’

REACTIE UVA/HVA
De UvA en HvA laten weten geen
specifiek beleid te voeren ten aanzien van scooters. Wel zijn er op verschillende locaties scooterparkeerplekken om de overlast voor de buurt
te beperken. ‘Daarnaast geven wij in
onze uitingen aan dat onze panden
goed zijn te bereiken met OV en
fiets,’ zegt een woordvoerder. ‘Auto’s
en scooters benoemen wij daar juist
niet om dit gebruik te ontmoedigen.
Wij gaan uit van gezond verstand en
eigen verantwoordelijkheid en geven
daarbij onze studenten keuzevrijheid
in de wijze waarop zij naar de UvA
en HvA toe komen. De UvA en HvA
nemen diverse maatregelen om
uitstoot/luchtvervuiling te verminderen – bijvoorbeeld via energieverbruik van de gebouwen. Ook in
de logistieke dienstverleningsketen
wordt er gekeken naar manieren om
zo min mogelijk uitstoot te realiseren. Dit is niet specifiek gerelateerd
aan scooters.’

Maura Schnitger,
functionaris voor SIS bij
faculteit DMCI, HvA
Znen, type onbekend, 2015
Gebruik dagelijks, voor korte ritjes
‘Ik heb mijn scooter nodig om op mijn
werk te komen, want met de fiets zijn
die afstanden niet te doen. En ik weet
dat ze vervuilend zijn, maar volgens
mij nooit zo erg als hoeveel een auto
vervuilt. Het ligt er ook maar aan
welke scooter je hebt. Als ze echt de
binnenstad willen afsluiten voor scooters, dan mogen ze wat mij betreft
de auto’s er wel bij doen, ander is het
beleid niet bepaald eerlijk. Hetzelfde
geldt voor een stallingsverbod op de HvA. Waarom doen ze niets aan die
fietsen? Die staan veel meer in de weg en daar hoor je niemand over. Ik geloof dat er een andere reden is dat ze de scooters willen uitbannen: scooters
zijn vervelend, rijden vaak te hard en maken mensen aan het schrikken. Zelf
doe ik dat niet, ik rij nooit te hard of door rood.’
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Ze kon het niet verdragen dat ze
zo’n grote bijdrage leverde aan de
slechte luchtkwaliteit in de stad.
‘Wij hadden helemaal niet gezegd
dat het verkeerd is om een scooter
te hebben,’ zegt Bertolini, ‘maar
we legden uit wat voor effect
individueel gedrag kan hebben op
de medemens en wat de alternatieven zijn. Uiteindelijk was het
haar eigen keuze om er iets aan
te veranderen. Die manier van
informeren, waarbij je studenten
zelf kritisch laat nadenken en ze
klaarstoomt voor de maatschappij,
valt volgens mij echt onder de taak
van het onderwijs.’
Als de plannen van wethouder
Choho worden goedgekeurd, wil
de gemeente subsidies verstrekken
aan Amsterdammers die hun oude
scooter verruilen voor een elektrische.

Een dergelijk ‘beloningssysteem’ ziet
Ploos van Amstel ook voor zich bij
de UvA en HvA. Studenten met een
elektrische scooter mogen dan bijvoorbeeld op de beveiligde, overdekte
‘VIP-parking’, de rest moet om de
hoek parkeren.
Jan Drost gaat nog een stapje
verder en roept alle studenten op
met creatieve ideeën te komen. Hij
daagt rechtenstudenten uit om te

‘Scooterrijden
is ook
een vorm van
geweld’

Carl Hamerslag (28), rechten, UvA
AGM Vox, bouwjaar onbekend
Gebruik ongeveer 100 kilometer per week
‘Ik heb dit type scooter gekocht omdat hij goedkoop is. Voor mij is het
een belangrijk vervoersmiddel. Ik moet op veel verschillende plekken
zijn de hele dag en dit scheelt me veel reistijd. Soms probeer ik nog wel
te fietsen, zoals met uitgaan, want dronken op de scooter zitten is niet
zo handig. Ik wist niet dat scooters zo vervuilend zijn, maar denk wel
dat het ligt aan het soort scooter. Een verbod op de scooters lijkt me
overdreven: je kunt op andere punten prima selecteren welke scooters je
wel en niet wil. Volgens mij zijn er ook goede scooters van voor 2011. Te
hard ga ik niet, dat lukt
niet eens in de stad.
In het begin vond ik
het soms nog wel eng
om op een scooter te
rijden. Nu betrap ik
mezelf erop dat ik iets
te nonchalant rijd. Een
verbod bij de UvA lijkt
me een beetje idioot:
als mensen buiten de
stad wonen en wel met
eigen vervoer willen komen, dan is een scooter
juist prettig.’

onderzoeken of je scooterrijders kunt
aanklagen op grond van het schadebeginsel. ‘Als ik iemand in elkaar
sla, kan diegene mij aanklagen.
Maar scooterrijden is ook een vorm
van geweld: je berokkent andere
mensen ernstige schade door grote
hoeveelheden kankerverwekkende
stoffen in hun longen te blazen. Ik
ben benieuwd hoe een rechter daarover oordeelt.’ ↙

MILIEUZONE
Amsterdam wil in 2025 volledig uitstootvrij zijn. Daarom
werkt de gemeente aan een
‘milieuzone’, waarbij de meest
vervuilende voertuigen zoveel
mogelijk uit de binnenstad
worden geweerd. Sinds 2013
gelden al bepaalde regels voor
vrachtwagens, vanaf 2017
mogen bestelauto’s die voor
2000 zijn gebouwd de stad niet
meer in en na 2018 komen daar
taxi’s, touringcars en scooters
bij. Naar schatting heeft 26 tot
44 procent van de scooters in
Amsterdam een tweetaktmotor.
Toch kiest wethouder Choho
niet voor een verbod op dit type
scooter, maar op alle scooters
die voor 2011 gebouwd zijn, omdat op basis van het kenteken
niet kan worden gecontroleerd
of het een twee- of viertakt is.
Wel is te achterhalen wat de
aanschafdatum is. Aangezien
het aantal nieuw geregistreerde tweetaktscooters sinds 2011
relatief klein is, hanteert de gemeente dat jaar als grens. Voor
de handhaving zullen kenteken
scannende camera’s worden
ingezet, zoals nu al gebeurt voor
vrachtwagens. De gemeenteraad neemt voor juli een besluit
over de definitieve plannen.

