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“En dan gaan we nu door naar de verkeersinformatie.” Dit type aankondiging wordt al 
decennialang door presentatoren op vele radiostations ter wereld uitgesproken om luisteraars 
te attenderen op het aankomende verkeersbericht. Voor de luisteraars die reeds ingeschakeld 
zijn op de nieuwszender is het filebericht een integraal onderdeel van het radioprogramma, 
en daarmee van de luisterervaring. Bij een deel van de automobilisten zal de autoradio op het 
moment van de aankondiging echter omschakelen naar de zender met het verkeersinformatie-
signaal. Met behulp van deze techniek worden alle luisteraars die zijn geïnteresseerd in het 
laatste verkeersnieuws op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op de weg. Op 
deze manier biedt verkeersinformatie, zo is de gedachte, iedereen met radio-ontvangst de 
mogelijkheid om files te ontwijken. Dit kan de automobilist doen door bij voorbeeld een 
andere route te kiezen of het moment van vertrek aan te passen. Deze inspanningen zouden 
via een betere en meer gecontroleerde spreiding van het verkeer over het wegennet moeten 
leiden tot minder files.  

Hoewel de autoradio vergeleken met GPS-gestuurde navigatie- en 
communicatiemiddelen een relatief oud fenomeen is, wordt radioverkeersinformatie door 
onderzoekers en automobilisten zelf nog altijd belangrijk geacht. Het effect van 
verkeersinformatie op bestuurders hangt echter af van de manier waarop zij de informatie 
ontvangen en erop reageren. Daarbij is relevant dat de radioverkeersinformatie slechts één 
aspect is van de vele auditieve informatie- en entertainmentvoorzieningen die bestuurders tot 
hun beschikking hebben. De manier waarop de verkeersinformatie wordt verzameld, 
verwerkt en gepresenteerd aan automobilisten is per land echter veelal verschillend 
georganiseerd. Die praktijken zijn bovendien in de loop der tijd veranderd. In Talking You 
Through (“U er doorheen praten”) onderzoek ik wat er achter deze observaties omtrent de 
radioverkeersinformatie schuil gaat. Die observaties hebben tot de volgende vraag geleid:  

 

 
In dit proefschrift onderzoek ik hoe radioverkeersinformatie in de tweede helft van 

de twintigste eeuw een vast onderdeel werd van een strategie voor mobiliteit die erop gericht 
was om automobilisten mondeling langs, en zo nodig door, de file te leiden. Na mijn 
introductie, waarin ik de aanleiding voor en opzet van dit onderzoek beschrijf, staat in de drie 
daaropvolgende hoofdstukken steeds één deelvraag centraal. Deze deelvragen luiden: 

 

 

Hoe en in welke mate zijn praktijken rondom het verzamelen, presenteren 
en beluisteren van radioverkeersinformatie veranderd in praktijken gericht 
op het sturen van verkeersstromen? 

(1) Welke technologieën en organisatievormen zijn ontwikkeld voor het 
verzamelen en verzenden van radioverkeersinformatie? 
(2) Hoe is de verkeersinformatie gepresenteerd en ingebed in 
radioprogramma’s?  
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In de antwoorden op de deelvragen bewegen we ons figuurlijk met de verkeersinformatie 
mee: van (1) haar ontstaansgeschiedenis, via (2) de presentatievormen op de radio, naar (3) 
de praktijken van de beoogde eindgebruikers. Deze kennis vormt de basis waarop ik in de 
conclusie van dit proefschrift reflecteer op de relatie tussen verkeersinformatie en strategieën 
voor meer duurzame automobiliteit, welke sinds de jaren ‘70 in hoge mate zijn gericht op het 
beheersen van verkeersstromen. 

De bevindingen zijn het resultaat van een vergelijkende studie van Nederland (met 
name de Randstad), Zuid-Duitsland en de metropool New York in de Verenigde Staten, 
waarbij ik het historisch onderzoek start in het jaar 1950. De keuze voor deze landen, de 
regio’s binnen deze landen en tijdsperiode is gebaseerd op de reeds bestaande kennis van de 
ontstaansgeschiedenis van de radioverkeersinformatie. Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw 
informeerde een radiostation in Newark, een stad ten westen van New York, vanuit een 
helikopter luisteraars over de toestand op de weg. Maar pas in de jaren ’50 werd dergelijke 
verkeersinformatie in grote Amerikaanse steden een vast onderdeel van de programmering 
van veel zenders, en is dat tot vandaag gebleven. Om deze ontwikkeling te begrijpen richt ik 
mij daarom wat betreft de Verenigde Staten op de regio rond New York. 

In Europa nam de automobiliteit pas enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog sterk 
toe. Daarmee groeide, net als in de Verenigde Staten, het fileprobleem. In de Europese 
context onderzoek ik die problematiek en de ontwikkeling van de radioverkeersinformatie in 
Zuid-Duitsland en Nederland. In Zuid-Duitsland bevindt zich een groot deel van de 
invloedrijke Duitse auto-industrie, en ook de bekende radiofabrikant Blaupunkt en de Duitse 
automobielclub ADAC zijn in Zuid-Duitsland ontstaan. Nederland is aan de vergelijkende 
studie toegevoegd om te onderzoeken hoe de verkeersinformatie vorm kreeg in een land waar 
de auto relatief laat massaal werd aangeschaft, maar waar het wegennet, met name in de 
Randstad, een van de meest intensief bereisde infrastructuren ter wereld werd. 

De vergelijking tussen deze geografisch en sociaal-technologisch verschillende 
gebieden illustreert goed hoe het werk van de betrokken partijen in elk gebied gebonden zijn 
aan hun lokale context. Dit geldt voor de technologische ontwikkelaars en organisaties die 
invloed hadden op de verdere invoering van de systemen voor radioverkeersinformatie, 
alsmede voor de radiomakers en de automobilisten die onderling verschillende gebruiken en 
wensen hadden met betrekking tot het uitzenden van het filenieuws. Om de praktijken van 
de verschillende betrokken partijen te doorgronden, benader ik de verkeersinformatie in elk 
hoofdstuk vanuit een andere invalshoek. Dit proefschrift is dan ook een voorbeeld van 
interdisciplinair onderzoek, waarin ik methoden en theoretische kaders heb toegepast uit 
wetenschap- en techniekonderzoek, mediastudies en mobiliteitsstudies, en gebruik heb 
gemaakt van verschillende soorten bronnen. Hieronder zal ik voor elk hoofdstuk de 
belangrijkste bevindingen uiteenzetten. 

In hoofdstuk 2, “Mapping Mobility: Gathering, Processing and Broadcasting Traffic 
Information,” zijn de bevindingen gebaseerd op archiefonderzoek bij twee belangrijke 
autoradiofabrikanten (Philips in Nederland en Bosch-Blaupunkt in Duitsland), publicaties 
van een reeks organisaties die in deze landen alsook in de regio New York van de Verenigde 

(3) Hoe gaan hedendaagse automobilisten met radioverkeersinformatie om, 
en welke rol spelen andere luisteractiviteiten in de auto daarin? 
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Staten betrokken waren bij de technologische ontwikkeling van radioverkeersinformatie 
systemen, interviews met experts op het gebied van radiotechniek, en een analyse van de 
tijdschriften De Kampioen (uitgegeven door de Nederlandse ANWB) en Motorwelt 
(uitgegeven door de Duitse automobielclub ADAC) in de periode 1950-2000. Om de 
ontstaansgeschiedenis van de radioverkeersinformatie te verklaren, maak ik gebruik van twee 
theoretische concepten die helpen de technologische en organisatorische veranderingen 
inzichtelijk te maken. Deze concepten, technological trajectory en momentum, helpen de 
gevolgen van vroege technologische oplossingen voor latere innovaties en 
organisatiestructuren te begrijpen. 

In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van het Duitse Autofahrer Rundfunk 
Information (ARI) systeem centraal. Deze techniek maakte het begin jaren ’70 mogelijk dat 
bestuurders via hun autoradio gemakkelijk in konden schakelen op een zender die 
verkeersinformatie uitzond. Die verkeersinformatie had destijds drie doelen: ze moest leiden 
tot meer verkeersveiligheid, het vermijden en daardoor verminderen van problemen als files 
en andere hindernissen op de weg, en het verbeteren van de gemoedstoestand van de 
automobilist. Na een succesvolle implementatie in Duitsland en enkele Duitstalige landen 
kreeg ARI momentum, en werd het opgevat als fundament voor de ontwikkeling van een 
verkeersinformatiesysteem dat in heel Europa zou worden geïntroduceerd. Ik laat vervolgens 
zien hoe, door toenemende belangstelling vanuit onder andere de European Broadcasting 
Union (EBU) en een positieve waardering door experts in Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten, er een opeenvolging—trajectory—kan worden geïdentificeerd in de 
technologische ontwikkeling van de vroege ARI-techniek naar het latere Radio Data System 
(RDS) en het Traffic Message Channel (TMC). Deze ontwikkeling vond plaats in een 
tijdsperiode waarin de filedruk sterk toenam, en het belang van verkeersregulatie middels 
beïnvloeding van de verkeersstroming steeds belangrijker werd geacht. 

Ondertussen werd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ook met de ARI-
techniek geëxperimenteerd. Maar daar werd ARI niet met hetzelfde enthousiasme ontvangen 
als in Europa. Ik verklaar dit verschil door het sociaal-technologische systeem voor het 
verzamelen van de verkeersinformatie in de New York regio nader te bekijken, en concludeer 
dat, ondanks de eveneens hoge filedruk, de ARI-betrokkenen daar niet genoeg momentum 
konden opbouwen. Zowel de infrastructuur als de bestaande radio-industrie aldaar werden 
namelijk gekenmerkt door diepgewortelde commerciële belangen en gesegmenteerde 
organisatiestructuren, waardoor de context in New York niet ontvankelijk was het 
gestandaardiseerde ARI-systeem. 

In hoofdstuk 3, “Broadcasting Flow: Presenting Traffic Information on the Air” 
schakel ik over op de presentatie en inbeddingsvormen van de verkeersinformatie in het 
radioprogramma. Ik heb hiervoor radio-opnames getranscribeerd van de belangrijkste 
nieuwszenders in elk van mijn regio’s, te weten: Radio 1 in Nederland; SWF, SDR en (na 
hun fusie) SWR in Zuid-Duitsland; en WCBS880, 1010-WINS, en 77WABC in de regio 
New York. Omdat er in de periode tot 1960 heel weinig radio-opnames bewaard zijn 
gebleven, begint de historische analyse in de jaren ’60 en loopt door tot de 
millenniumwisseling. Met betrekking tot de presentatie van de verkeersinformatie op de 
radio was ik in het bijzonder geïnteresseerd in de vorm en inhoud van de verkeersinformatie 
rubriek, en hoe deze in veertig jaar zijn veranderd. Om dit gestructureerd te onderzoeken heb 
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ik een groot aantal opnames gecodeerd en geanalyseerd, waarbij ik de analyse theoretisch 
onderbouw met Raymond Williams’ media-theoretische concept flow. Daarnaast heb ik 
radiopresentatoren, producers en verkeersreporters geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun 
alledaagse ervaringen met de presentatie en inbedding van de radioverkeersinformatie, en 
kon ik gebruik maken van literatuur en historische bronnen. 

In dit hoofdstuk laat ik zien hoe de veranderende vorm en inhoud van de 
verkeersinformatie een weerspiegeling vormen van het toenemende fileprobleem, de 
technologische innovaties voor het verzamelen en verwerken van de verkeersinformatie 
welke voortkwamen uit nieuw beleid en onderzoek op het gebied van verkeersmanagement 
zoals ik die heb geïllustreerd in hoofdstuk 2, en de oplopende druk op radiomakers om de 
aandacht van de luisteraar zo lang mogelijk vast te houden. Door die ontwikkelingen kom ik 
tot een ogenschijnlijk paradoxale observatie: terwijl de inhoud van de verkeersberichten in 
toenemende mate werd gestandaardiseerd en verschoof van een kikkerperspectief—waarin 
de automobilist in zijn reis werd begeleid—naar een vogelperspectief—waarbij de informatie 
abstracter en het hele land “overziend” werd weergegeven—werd de vorm van de 
berichtgeving juist steeds informeler en interactiever. Dit laatste blijkt onder meer door het 
gebruik van herkenbare achtergronddeuntjes en verbale aankondigingen die de luisteraars 
helpen attenderen op het filenieuws. Zo pogen radiomakers op twee manieren “flow” te 
creëren. Zij proberen luisteraars aan het programma gekluisterd te houden, en tegelijkertijd 
bij te dragen aan verbeterde doorstroming van het verkeer op de weg. Dit alles doen zij met 
een grote gevoeligheid voor de identiteit van de betreffende radiozender en de voorkeuren 
van luisteraars. De veranderingen in de vorm en inhoud van de verkeersinformatieberichten 
reflecteerden zo niet alleen de toenemende hoeveelheid gegevens over en gevoelde noodzaak 
tot een betere doorstroming van het verkeer, maar ook de druk om de automobilist te midden 
van steeds langere files en weinig opwekkende verkeersberichten in radioprogramma’s 
geïnteresseerd te houden. 

In hoofdstuk 4, getiteld “Listening while Driving: Apprehending Traffic 
Information on the Road” staan de luisterervaring en de verschillende strategieën die 
automobilisten hebben ontwikkeld voor het vergaren van verkeersinformatie centraal. Ik 
onderzoek hoe de verkeersinformatie onderdeel is van de algehele luisterervaring van 
automobilisten, en welke invloed de informatie heeft op hun beleving van woon-
werkverkeer. Dit doe ik met behulp van het concept automobile habitation: hoe ‘bewonen’ 
mensen hun auto? Dit analytische begrip helpt inzicht te krijgen in de manieren waarop 
automobilisten hun ritten beleven en, bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende soorten 
media, vormgeven. Om een goed beeld—een visuele metafoor, inderdaad—van de 
luisterervaringen van automobilisten te krijgen, is dit deel van het proefschrift gebaseerd op 
analyses van audio-opnamen van een werkweek aan autoritten van twintig 
onderzoeksparticipanten en interviews met elk van de deelnemers. 

Het deelnemersonderzoek toont aan dat de betekenis van verkeersinformatie, 
verkregen via de radio of andere bronnen, in bredere termen moet worden begrepen dan 
alleen die van de reisplanning van de automobilist, verkeersstromen of verkeersveiligheid; 
de noties die in beleidsdocumenten en veel onderzoek naar verkeersinformatie domineren. 
Hierbij maak ik enkele kanttekeningen, waaronder dat automobilisten in de praktijk niet altijd 
de mogelijkheid hebben om hun route of reistijd te veranderen. Zij kunnen desalniettemin 
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andere rollen aan verkeersinformatie toeschrijven; rollen met een hoog sociaal karakter. Ze 
gebruiken de verkeersinformatie bijvoorbeeld voor individueel verwachtingsmanagement als 
het gaat over de eigen kans op een ongehinderde rit. En soms delen zij de informatie met 
relaties om zo afspraken te verzetten, te bevestigen of nieuwe afspraken te maken zodat de 
reis voor hen interessanter wordt. Als de automobilist onverhoopt toch in een file terecht 
komt, zo bleek in het onderzoek, biedt de autoradio de mogelijkheid om binnen de fysiek 
beperkte ruimte van een stilstaande auto alsnog enige vorm van autonomie te ervaren, 
bijvoorbeeld door activiteiten als het luisteren naar muziek. Op die manier ‘heroveren’ de 
bestuurders hun gevoel van zelfbeschikking in de auto. Al dan niet up-to-date wat betreft het 
laatste filenieuws vinden automobilisten zo alsnog soelaas in een veelal ongewenste 
verkeerssituatie. 

In hoofdstuk 5, “Conclusion: Enriching the debate about automobility” vat ik de 
bovengenoemde verschuivingen niet alleen samen, maar ga ik ook in op de relatie tussen 
verkeersinformatie en de huidige debatten en strategieën voor meer duurzame mobiliteit. Ik 
laat zien hoe in de afgelopen jaren de rol van de radio verkeersinformatie in de 
conceptualisatie van duurzaamheidsstrategieën in het mobiliteitsdomein is veranderd, 
waarbij de nadruk is komen te liggen op zogenaamde ‘advanced traveller information 
technologies’. Deze informatietechnologieën zijn eveneens instrumenten voor het monitoren 
en reguleren van verkeersstromen. Het oude medium van de autoradio lijkt daar niet meer 
toe te worden gerekend, hoewel diezelfde autoradio nog wel wordt gebruikt in de alledaagse 
praktijk. In het licht van deze ontwikkeling, en in ogenschouw nemend hoe de 
verkeersinformatie sinds haar ontstaan continue heeft meebewogen met veranderingen in 
haar context, stel ik drie concrete mogelijkheden voor waarop het medium ook in de toekomst 
haar relevantie kan behouden. Deze drie alternatieve gebruikersmogelijkheden zijn gericht 
op het attenderen van automobilisten op plekken of activiteiten in de nabijheid die hun 
interesse kunnen wekken, het vergemakkelijken van sociale contactmomenten tussen 
mensen, en een nieuwe conceptualisatie van de autorit in het algemeen. Als de 
verkeersinformatie op dergelijke manieren verder wordt ontwikkeld, kan het mogelijk een 
duurzame bijdrage blijven leveren aan de veiligheid, mobiliteit, en het welzijn van 
automobilisten. 

  






