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T H E CONTAINER REVOLUTION 

On May 12th, 1966, a one day conference was o^^^-j^f^^^^^^^^ 
by the Junior Chamber of Commerce in that city with the followmg 

subject: 

The Container Revolution, a fundamental change in international 
tr^Sort^' Papers were presented by Mr. P. S. Henman Esq., Chairman 
S T e Transport Development Group („The Inland O p - u o n ), by 
Mr. J. MacNaughton Sidey Esq., Director of Ferrymaster L t M , The 
Sea Operation") and by Mr. D. Perkins, Director-General of the Port 
of London Authority G,The Role of the Port Authority m the Con¬
tainer Age"). 

Thanks to the kindness of these speakers and of the Board of the 
Lond n Junior Chamber. The first two lectures were puW^hed m our 
issue Nr. 4, December 1966. The third lecture is published here. 

EDITORIAL COMMITTEE. 

T H E R O L E OF T H E PORT AUTHORITY 
IN T H E CONTAINER AGE 

by D. Perkins 

1. Port Authorities, their functions and responsibilities 

As some of you may not be familiar with the pattern of port 
administotion It may be helpful if I give you some background 
information about the role of port authorities generally. 

Port authorities differ in their constitutions, their ^^^-^^^l^^^^^^ 
bilities and activities, and even in their own views as to what thejr 
functions should be. But in this country there is a great deal of common 
f r ^ n d and,?n general terms, it can be said that a port authority is the 
fody charged by statute with the responsibility of administering the 
pon and plannilg its development in the best interests of all users and 

° ' l t i : n Z : t r i n s t a n c e , the Port of London Authority owns the 
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R " ? ° ' 4 1 t ' T r ' ° " ' ' T ' ^ ° ' ^^^^^^^ °f bed of the River Thames. Its ownership of the Docks carries with i t the heavy 

the quays, sheds, roads, railways, cranes and other essentials to dock 
b S T h : h" °f bed, and navigational r e ;onS 

o owne h " ^ " " ' ^ Parliament, and are independent 
of ownership, require it to provide a considerable river control service 
for he guidance and safety of all shipping, and our use of radar Ind 
v.h.f. radio for this purpose is among the best in the world. 

Port authorities in the United Kingdom generally have a considerable 
degree of autonomy and are responsible for the financial vTabtty o 
their undertakmg on a basis which is similar to that of private Iter 
pnse concerns, except that authorities have no equity shareSers for 
whom to make a profit. But their revenue comes solely from due and 
charges levied on port users for services provided, ol this basl thev 
must show a reasonable surplus year by year because to get new capkal 

tor a period of years at a fixed interest rate. In the past this has 

T e e d e r X ^^^^^ ^^""^ ^^^^^ ^ ^ - ' ^ ^ 

SólTrh!Is! '^ ' ' ""i^^ ^° paragraphs 84, 85 and 
86 of the National Ports Council's Report for the year 1965, n which 

und'er'?re H T ^ ' ^ I ™ ° r ^ ^ " ^ " ' ^ °^ ^^"^ ^ harbour'authori y under The Harbours Act should be made on favourable terms I am 

Tl^tlZT " ^ ' " ^ forward-looking view that on liTr f Government to a port authority there should be an 

Z Z Z r : ' " ' from 
the port authority s pomt of view could be the same thing). The time 
wh ch „,ust elapse from the date of starting a major capi? 1 deveW 
ment n a port to the date when it begins to earn revenue may well be 
some four to five years, and the N.P.C.'s suggested period (uJ To Is 
December, 1970) for the operation of this grant would greatly benef 
current projects i f the Government accept it. ^ 

We all know that the ports in Holland and Belgium have lone 
been mamly financed in their capital development by the Stit or 

0 «/f T a n r '''' '''''''''' d - d e 7 t h 
80 / of all new capital expenditure at France's five major oort. 
should be provided by the Central Government. No port i n ' t S 
country has any such support subvention of any kind wathsoever And 



when I think of the vast capital expenditure which may be needed fo 
the advanced mechanisation of the ports in general, to say nothing o 
the new contamer or palletised developments which we are to consider 
today, I wonder if this makes sense. . , ,. , c 

I I lpport the N.P.C.'s views on this, because m the light of past 
history we must either have help in the shape of a grant, or a loan free 
0 interest while the works are being built, or we must make 
substantial increase in charges. And that goes for all ports, laige or 
small, who seek to build for the future. 

In view of the Chairman's critical remarks in his introduction 
1 think I am entitled to reply - without being unjtistly accused of 
indulging in personal or P.L.A. propaganda, that with " ^ beg to 
^reve - considerable financial courage, we are now m the Port o 
Lo don spendmg at the rate of £10 million a year on 
works. This rate of expenditure started some two years ago and we hope 
To keep it up for at least six years. The result is that eleven new deep-
water berths at Tilbury wil l be ready far sooner than at one time see¬
m d ik ly Some wil l be operational this year, some next, and three of 
Tern which will be container berths built to cusomers' requirements 
wmbe operational as soon as there are continer ships for them viz. m 

^ t ^ L T t ' i ^ L i s t e r i n g and building, some port authc^itres also 
act as operating companies, i.e. they carry out the loadmg and 
d schargLg of ships, warehousing and many other ancillary functions. 
They may aL b' a conservancy authority with responsibility or 
ledgirg L d sometimes the control of pollution. Responsibility for he 
p r o l i o n of navigations aids, buoying and Ughtmg and the regulation 
of water-borne traffic varies as between ports. 

That is the background picture. The feature that I wish to highhgh 
is the port authorities responsibiUty to -sure the provision on a 
sound economic basis, of aU the facilities needed for the saf and 
efficient passage and berthing of vessels and the handling of cargo, 
whethe theselcilities are provided directly by the port authonty or 
by private concerns. Furthermore, these facilities must be provided m 
a manner which favours no one user at the expense of others. 

The coming of the container age, whatever that may mean, wiU no 
change or abate any of these functions and responsibilities, indeed it 
may add to them. And that is why I think we may need and deserve 
financial help like that which our Continental competitors enjoy. 



2. Change 

An enterprising authority must be alert to change; i t must be aware 
of the economic and commercial pressures which ausrchange l n d 
indeed, i t must frequently anticipate change before it occur! - for' 
port installations must be very carefully planned and designed and take 
a long time to build. There is a period of at least three years perhan 
more between conception and fulfilment. I hope I will n ^ b ; ' h o : ' 
immodest when I say that m my own Authority we have been thinkLg 
of the equirements for container operations for many years and our 
basic plans, and mdeed actual construction, were well in advance" 
specific commercial commitments 

mteres m this form of transport which we are now witnessing bur 
certainly our plans were ready and the construction of the bale 
facilities well m hand to meet i t when it arose. I t was fortunate th 

3. The Container Age 

r e f l c sfhe e x i o r d T " " ' ^ ^ ^ ' ^^"^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^his 
LTs t rv T 7 ^ ' ' " ° ' ' " P " ^ ° ^ ^^''^ PO"-̂  -nd shipping 
industry and mdeed the transport industry generally, has recent^v 
been exhibiting m this particular form of cargo u4isa ion t £ 
enthusiasm which this concept has aroused is so great t L t one ^̂ ê Ind 

t?dtrISr T h - ' ^ " " ^ ^ P ^ - ^ . con tWhTÏ^S» 
to describe it . This is perhaps a somewhat exaggerated description but 

I t IS not my purpose to discuss the technical aspects of contained 
operations, control, documentation, handling equipment and so " 
impor , , , , ho,gh they undoubtedly are. N o r l i l l I deaWi h th^ 
problems Others have discussed these matters or will do so I am 
concerned m this talk with the ways in which the broad strategy o f " 

Which will effect, indeed is effecting, a dramatic change in terminal 
layout and the organisation and control of operations 

Tĥ basrcottr '^'^^^ »unitisation". 
The basic concept is to orgamse the movement of general cargo in such 
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possible, i t exists in as large units as can De . Other 

Lchines and be stowed - J ^ ^ l l - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
essential features are the g - ^ ^ ^ y ^ ^ f ; ^ J ^ e r of separate handlings, 
dimensions of individual ^ f / ^ ^ ^ ^ X form of door-to-door, or 

Palletisation, particularly when it takes «J^ 
„,hrough" palletisation, is ^J;-^^^^^^^^ the newer 
tance and effectiveness ^^ould no be overloo 

and more fashionable ̂ Y^'^^-f.fl^^^^^^^ applied, there must be 

|?eew necessary. 

4. The Container Berth 

tionalsystems.Myown research s aff have cô ^̂ ^̂ ^̂^ ^^^^^.^^^^ ^ 
terminal with a berth length o the order ' ^ ^^out 
potential annual throughput of a ^ ^ ^ / ^ ^ ^ f ̂ ^roug of a 
right times - indeed "^^2^ ^^ , . ^ ^ i n a l would look 
well used conventional berth. Maturauy, . -̂ ^̂  
very different from a conventional berth. In Parti™! , ^ ^ 
Ttlnsive hinterland — ^ e r ^ r g s y t ^ d ^ d alTthe're are 
wil l depend on the l^'^'^f'^f^l'^^l^!^^^^ 12 to 20 acres. We 



5. Port Planning 

^he 'Plot' concept. In general ter- ' ^ ^ f «P^^nt which we call 
berth we do not thinJ o f T r e t n of a 
transit facility, and b e w T h t ^^rd^^^^^^^^ ^^^^"^ ^^^^^ ^ 
other berths. We think of V T . connecting up to 

«re^5 or co;n;non-«5.r facilities oi I I I r f"^'"^ ' ° 
used for ser.ictng the W ô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' ' ' ' 
serving several such berths are alined H and railway 
derable distance away from it ^ h 1 ^ ^ - i " 
required. ^ "^"^ ^̂ ading into the 'plots' as 

b u S ' t x : : : ^ : : ^ s r ° r ^ ^^^^^^-^ - - ^ - ^ ^ 

required for marsh l l g l o S n e t . "^^^^ 
ship turn-round. ^' ^ ' ° ^° -'thieve very rapid 

comprehensive unitisation systems aid in n ' 1 ' ^ ^ f ' ^ - - " of 
system, is that for a given v l w f r P^"^<^" -̂̂  ^he container 
but each berth requires m J h Z . Ztu '''̂ ^^^^ ^^ded 
sively for container op rTt^ts ,he' u u'' ' '^"^^ - ' ^ l -
^ large land area c o " ' k ' ^ ^ ™ 
operations. Moreover the lavoT conventional 
relationship between ; h f q n r a : d T ; i L T f ^ , ^ ' ™ l -
referring. In many existing docL this arral. ' ^^"^ ^^ '̂̂  
possible. In many cases, is^it — 

Thus, as the conventional methods give wav tn 
systems, some docks will become re.1„„^ ,1 mtensive 
where the necessary land T a v X b e O ' ' ' ' ^ ' ' "^ 
problems in this fluid t nsitioS " ^̂ "̂ "-̂  P^̂ ^̂ î̂ g 
to what extent this m ^ t?:S m ^ '̂ " '̂̂ ^^^ 
in trade and even, to L m f e x t e r t f f f ^^ ' ' ' ^^ Ŝ "-'̂ ^̂  .ome extent, i f one does, the number of berths 



prohahly increase. I t Is ̂ "^^^^^^^^^'^l^^^^^^^ suitable by reason of 
lands for development xn -"-^l^^^^^^^^ I t is equally essential that 
water access and so on for such ^OP--^- l.elopments. Port 
this need is recognised m plans " - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -.̂  therefore, vital 
authorities are not statutory p anmng b o ^ - - ^^^^^^^ ^ 

ÏJZ^oZT.::^^^ so essential to the industrial 

-Z^lZtl saying I W been ^ ^ - ^ ^ 

function of the port j j , .o-o.er.t^^ 
without making the point tha^^^ "J^.J ƒ j,,, ^ever 
o^ner and port authority tn the ^^^^"^ely appreciated and, as far as 
,een greater. Fortunately, ^̂ ŝ Js now -^^^^^ ^PP .^f^^, , ,^ . an 

Authority ^^^-^^^^^^^^^^^^^^ we are \ow taken into the 
rLSelf pTo^ who'are potential future customers. 

6 Integrated Operational Planning and Control 

, referred earlier to the need for a high ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ Z Z ^ 
planning, organisation and contro o ^^^^ ^ 600 
container transportation. When one consi ^^^^^ .̂ ^ 

or more containers of something like ten 
twenty-four hours, - ^ - h ^ u W me n ex̂ ^̂ ^̂  ^^^^ comprehensive 
of fifteen thousand tons of cargô ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^ of 
and detailed planning and control ^.^^^ ^^p^^^^ 3̂ 
operations is obvious. ^.^^ on -u^^ 
documentation communK.a«ons a„d Ĉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ̂ ^^^ ^ ^ ^ ^ 

I t is not surprismg, therefore, tna ^^^^^ 
have taken the view that whe^ a e the F^^^^^^ ^^^^^^^ , , , , , , 1 
capital investment, and m ̂ ^^J^^CJ^^^^^^^ interlinking arrange-
over the total systems or, f .^e^nativeiy, integration of control. 
L n t s with other bodies terminals. Where the 
Control of this kind must ' ^ ' ^ " ^ ^ ' ' ^ ^ ^ 
volume of traffic is such as to justify ^̂ ê ™ ^^^^ ^^,,hed 
one shipping company or -nsortium th .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
the Sea Land company's operations in m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ berth 
on the West Coast of America. They comp 



individual container operators wM?t T ^ ? " ' - ^ - h 
of traffic, will not have s ^ e n " bu ine"^^ considerable volumes 
on economic grounds if on no o t L ^" '̂̂ ^^ ^"^^ exclusivety, 

O 11 ua no other. ""-̂ ' of s.̂ :.::ï:s t m^:r t t ^ ° ^ r 
common-user terminals oTer ted W thT ^ -̂ ^ ^^^^^ 
- M t additional problemLf control and r̂ ^^^^^^ ' " "^^ 
circumstances the port authoritv ln l , 7 ' ' " "^ ° " ' ^̂ ^̂se 

must be closely integrated no^nty ^ i h Uro ^ ^ ^ ^ 
two or more. But perhaps this is nl 1 ^ '^ ' ' ' "^ ^"'̂  ^^^^ 
port authorities are well accustomed to '^'^^ '^^'^^^^ 
t - e ! I t is a question which h por a u t l r " ' " 
potential operator and I for ""^^o^^^ must discuss with every 
the right answer. ' ^^^^ " ° Pte-conceived ideas abou^ 

7. Commercial Aspects 

o p l t ^ . f irn'otr;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^'-^X - ̂  P W r and as a 
enterprise,- in a word ~ l l 

arguments about social bene it thrneed f ^"^^^^^^ 
the interests of the national econor^vTd ^ ° ! ™ - ^ -bsidies in 
view that the port authority Z T p ' e i t " ^ ' '"^^^^ 
commercial enterprise, to the exteS that it m " ' ^ / ^ ' ""^'"^^ 
services in the right places .r niust provide the right 

pricing or c h a r g e f s y s Ï r m l t " ^ ^""'^ ^̂ ^̂  - its 
applied. ^ ^ " ' " ^ ^™P ê and easely understood and 

in 'thS W S e f el̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  ^ ^ ^ ^ ^ - - not alone 
tures. But we have t a k e r a ^ d . f k l i T " " ° ' ^^"^'^ ^^^^^^ 
steps which, as many of ;ou knTw t ' ' ° 
form of a greatly s i m W d exprî ^̂ ^̂ ^̂  - ^ t s m the 
to rest there and hope soon to be able tl ^ '̂ ""^ent 
simplification of our'import a n d t w ^ L — ' '"^ '^^ ^ ^ ^ ^ 

h a v ~ ^ ? ; : : : f x ; : : : S : n i ^ — r — - ^^-^^ 

o - r f o r m o f o p e r a t i o n s . f . i : J t X : r : : S - ^ ^ ^ 



close attention. I would like to achieve a system whereby one charge 
per container wil take care of all P.I.A.'s many and various dues. In 
common with some other ports there is a charge on the ship which uses 
the river, and then on the ship which enters a dock. Then there are 
handling charges on goods, and ports rates on goods. If one charge 
could take the place of all these what a revolution i t could be. If we 
can't get quite as far as this, I would hope to go some of the way. 

Then, equally important, is the method of payment to dock labour. 
This is vital, and I am certain that we must negotiate a sensible rate 
with dock-workers before the first container-ship arrives. I t would be 
foolish today to tell you what is in my mind. What I am certain of is 
that the rate must be cleared before the first ship arrives. And if we 
have 100 »/o decasualisation, before then it will be easier because we can 
propose something fair to all the men. They will , I think, gain sub
stantially, but it is right that they should share in the general increase 
in speed, efficiency, and therefore, profits. 

Whatever form the charges may take, the basic need it to keep them 
low, but of course they must be realistic in relation to costs. In port 
operations, a very high proportion of total cost is fixed in the sence 
that i t does not vary with throughput. This will be even more than the 
case with container operations which, in this sense, are capital intensive. 
Hence, unit costs, that is, the cost per ton passing over the quay, will 
very largely be directly related to throughput. 

For instance, if the fixed equipment at a container berth is very 
expensive — and i t may well be — it is very important that i t should 
be intensively used. Supposing the port authority has to provide 
expensive gantry-type cranes — these may cost £ 150.000 — £ 180.000 
each. If we have one, two, or more per berth, i t is vital that they 
should be intensively used, that the throughput should be high, because 
it is only by such intensive use that the costs can come down. 

I was interested to see that an enterprising manufacturer has dis
played models of such cranes. I am sure he will not expect me to say 
here whether we wil l buy these or not, but i t was interesting to see 
them. There are, of course, other manufacturers. While I am on this 
question I ought to say that the question whether container-ships 
coming to this country will be equipped with ship-based gantry cranes 
hke the Seal Land vessels making the coastwise voyages around the 
U.S.A., or whether port authorities should supply shore-based cranes 
has yet to be decided. I t is yet another matter for consultation between 
port authorities and shipowners. 

13 



I t is sometimes argued that where authorities act simply as landlords 
and rent out berths, they need not be concerned with throughput 
provided their rents yield adequate returns on investment. This is falla
cious. In the first place, it is the autority's duty to see that port 
facilities are properly and fully used in the interrests of the community. 
In the second place, each berth must be supported by a great variety of 
common-user faciHties and services e.g. dredged channels, entrance 
locks, roads, etc. The incidence of these very considerable overheads in 
terms of cost per unit volume of cargo is directly related to the 
throughput of the port as a whole. I t is the port authority's task 
constantly to strive to increase throughput whether or not is acts 
merely as a landlord. This is why port authorities, Hke their counter
parts in private industry, and indeed in nationaUsed industries, must be 
actively concerned in trade promotion. 

8. Management 

Whether or not i t is justified to talk about the container age, i t is cer
tainly true to say that ports, and indeed the whole of our shipping 
industry, are entering on a new area, an area which presents great pro
blems and great challenges to management. Management must be orga
nised and staffed to deal with them. Many of us are taking a very hard 
look at ourselves and our own organisations, for we reaUse that what
ever measures may be adopted to improve our labour relations and 
other aspects of our industry, the fact remains that m_anagement must 
manage. I think i t is true to say that we have never passed through a 
period when the task of management have been more severe. I hope 
that events wi l l prove that in their role as managers of enterprises vital 
to the economy of the country, as in all their other roles, port 
authorities have measured up to the challenge. I assure you, we are 
certainly going to try. 

14 



ZUSAMMENFASSUNG 

The container revolution — The role of tbe Port Authority in the container age 

Nachdem der Verfasser kurz dargelegt hat, welche die Aufgaben und 
Tatigkeiten der Hafenbehorden (port authorities) in England sind, kommt er 
auf sein eigentliches Thema „Behalterverkehr und was damit zusammen-
hangt" (container operations). 

Der Verfasser betont besonders, dass die Hafenanlagen an diese neue 
Verkehrstechnik, die grosse Investitionen erfordert, anzupassen sind. So wie 
das auf dem europaischen Festland geschieht, so soli auch in England der 
Staat sich an diesen Investitionen betelligen. 

Der Verfasser geht ein auf Planung, Herrichtung, Organisation und die 
kommerzielle Aspekte der bestehenden und der noch zu projektierenden 
Hafengebiete und auf die Stellung, die die Hafenbehorden in dieser veran-
derten Umwelt einnehmen sollen. 

KlSUMÉ 

The container revolution — The role of the Port Authority in the container age 

L'auteur fait d'abord l'exposé des fonctions et activités des „port authorities" 
existant en Angleterre. Au sujet du transport par containers i l explique que 
l'infrastructure et I'outilage portuaires doivent être adaptés è cette technique 
moderne de transport. 

A cet effet i l faudra des investissements trés importants, auxquels, dans 
I'opinion de l'auteur, le gouvernement anglais doit participer, comme c'est le 
cas sur le continent européen. 

Ensuite l'auteur traite le planning, la construction, I'organisation et les 
aspects commerciaux des complexes portuaires existant ou a projector, et, 
finaelment, la position des „port authorities" après ces aménagements. 
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H E T NEDERLANDSE ZEEHAVENBELEID ^ 

door Drs. J. Kasbergen 

De onlangs verschenen Zeehavennota van de Rijksoverheid heeft al 
zoveel (voor het merendeel ongunstige) reacties uitgelokt en zoveel stof 
tot discussie opgeleverd, dat het thans, nu de eerste opwinding wat 
geluwd is, wellicht zinvol is een poging te wagen tot een min of meer 
algemene en zo volledig mogelijke kritische beschouwing van het be
treffende stuk. De tot dusverre in de dagbladen verschenen kritieken 
richtten zich in het algemeen uit de aard der zaak tegen bepaalde onder
delen en facetten van de nota. Niettemin geven zij in hun totaliteit een 
goed beeld van enige ongetwijfeld grote bezwaren die men tegen het 
stuk zou kunnen aanvoeren. 

Zeehavenbeleid of ruimtelijke ordening? 

Alvorens de nota aan een nader onderzoek te onderwerpen is het 
zeker van belang zich af te vragen wat men van een dergelijke pubU-
katie nu had kunnen en mogen verwachten. 

Dit laat zich wellicht het kortst omschrijven als een ernstige poging 
tot een zo verantwoord mogelijke beleidsbepaling van de Rijksoverheid 
met betrekking tot de noodzakelijke investeringen in de zeehaven
gebieden. Een evenwichtige beschouwing van alle aspecten die daarbij 
een rol kunnen spelen was hier zeker op zijn plaats geweest. Deze even
wichtigheid nu is in de nota bepaald onvoldoende aanwezig. Het econo
mische en financiële aspect wordt slechts hier en daar aangeduid, zonder 
verdere uitwerking van de richting, waarin het beleid zich vanuit dit 
gezichtspunt zou moeten bewegen. Het aspect van de ruimtelijke 
ordening komt daarentegen volledig tot zijn recht en krijgt aldus een 
onevenredig grote aandacht. 

Wat stelt de nota nu zèlf als doelstelling? Hiervoor biedt de eerste 
bladzijde van het stuk een aanknopingspunt. In het kort gezegd stelt 

)̂ In dit tijdschrift is een aantekening opgenomen, getiteld „De Zeehaven
nota", waarin de feitelijke inhoud van de nota in het kort wordt weer
gegeven. 
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gepl,a.s. z , « tegenover l ^ r Ŝ^̂^ 

-ïï:^:r:l—^^^^^ 

Naast de hieraan verbonden '^^^^^'^^^.^^^^^^ ons dicht-

,„ede samenhangende infrastructurele besta.ns-

bronnen en beTolkmg kan daatm) nie j . ; j „ „ „ 

Hieruit proeft men al en.gszms 'i'^^''^*'J^'l,;„ N.derknd 

aan de ruimtelijke °f f/rrdt^^^^^^ 

(zal) moeten komen, die m financieel en ^^^^^^^^ 

r t iLiÏrr Ctk f^tt! ™mteliike'„rdeni„g duidelijk 

het belangojtate « ' ^ X o d a n i g k.n men waardering hebben. 

Het statistisch materiaal, dat bij de aanvang v ^^^^ 

t:rS:::,d:*dï^^^^^^^^ 

Nederland in een sluitend ^ ^ ^ g ^ ' ^ ^ ^ . „ g de Regionale Rekeningen 
naar de C.B.S.-publikatie „Enkele gê ^ j^.^^^e Water-
1960". Hierin zijn f g 7 ^ ^ ^ ^ J ° ° " ^ X r e bijzonderheden gepubliceerd. Een 
^ e r ui tvrr ïgTpÏMikS^^^^^^^ C.B.k in voorbereiding. 



goederenstromen d „ d e N X l n l f f -° * 

— eeonormeLt ̂ ^VZ^—JZ::^^^.^ 

Investeringscriteria voor de ïeehave„i„frastr„ct„„r 

. e e i : v r L r . e t p " : r " ' ^ 

voorwaarden kunnen bieden dan hun Jn ^ r " ' ^ ' vestigings-
wiUen propageren dat T r i ^ k l / concurrenten. Zonder a priori te 
structuur L zeehav nTvf^^^^ mvesteringen in de infra-
nadruk wordefgeste d dat de | "^^^ ^ ^ t 

rekenschap had L i t Ï m e t l T v L t n T d f / r ^ ' " ^ "^^ '̂̂  
geschied. Daar wordt namehjk geco^tateerd dat " 
van de kostenverdeling tussen RTIIT K u ""T ''"^ ^ ^ ^ ^ g 
argumenten aanwezig z in omd^f ^ havenbeheerders onvoldoende 

^ g " i s ; ; r £ : E £ 3 = ^ ™ i ^ ^ 

0 „ j •• , • • • • °°f'^ •'̂ -n worden geboden" 

t . d ° ^ t r e T i s t x j t J i ' - K ^ r T - \ " ' r 
vlakkig genoemd moet worden Had ' e f "PP"' 

pogmg knnnen wagen to. v a s ^ S t r v l " de" c ' ^ ' 1 1 " ^ 



crMfn^ Het simpele rekensommetje ^/s Rijk, Vs 

j ,1 tnit internationale concurrentie-overwegmgen door de betrei 

" V f " " ^ Z e X t e »ttLi„ge„ (lopen) 
,„ de kosten tegemoet.... B » ™ ' ' ^ ; ^ j „ t dat buitenlandse 

Zet™ "letrot^rbijdtage « t Ï r ^ e ™ , wa.tdoot een kleinet 

tei ™ de i„vest«inse„ aan de gebrniket wordt doorberekend . Daar-

' t — t ' e woorden d„s ™„r een belangrijk probleem, dat de 
„ehavemtota nn jnis. had moeten aanvatten: de f.nanctermg en even
tuele doorberekening van de zeehavenmvestermgen. 

Het is natuurliik op zichzelf volkomen ongewenst dat die havens, die 

i i i i i i i 
bepaald J » ^ » - - ^ rh „ . " i T r g e m e e n t e n . Dit leidt 

" H « i s zeker „tet zmvol uit te gaan van de gedacht, dat de gemeente 
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wa„„ voor de verdere „ „ t X l „ v , „ l beTt ld 'e ' -T"" ' ' " ' ' ' ' ' ' 

over?eid"S/'Óo t 

d,e mvesrenngen kunnen worden gedaan, waarvan v a s L a t " ^ ' 5 t k ' 



sthema te ontwerpen, °<>8 f ^ ^ ' ^ ^ " „ e r s ooi van poUtleke 

U uitvoering zou kunnen k » " " ' ^ ^ f , ™ , ;„ „ „ „ i g e gevallen 

factoren af en m » - ^ ^ ^ „ o r ï beleidsbepaling onnrogelijk 
een in economisch opz cüt veran verkrijgen 

zullen maken. nTcÏ^^^^^^^^^^^^^^ J ^ t van een ju.st economise!, inz.cMJp^^ ^ 

Het is in politieke opzicht t<>'»<l;» f ,„,h^^^^^ 

re leggen op andere dan - - " " f ^ ^ ' ^ t ^ j L l „.kkeliiker emo-

t rdtl t" morden gemaakt voor 

een groter pubhek.^) 

mogeUjkheid zal kunnen behoren. 

T^^sie overweging zou ervoor « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ volgen en de gedachte te opperen om ̂ e gemeenten ee g ^^^^^^^^^.^ ^ot 
l e S n d i g h e i d te geve- ^„voor̂ ^^^^^^^ ^ate over eigen 
het innen van belastmg ^^^^J^^^f^^ .̂̂  gen deel van de Rijksinkomsten zou 
middelen zouden kunnen beschikken^ Een ae terechtkomen, die 
dan dus voortaan rechtstreeks bij de lagere ov ^^^^ investeringen, zeker 

T k ^ e n k t d S ï l t h a ^ f l l n T r L S e g e blijven, waarmee het beleid 

aan slagvaardigheid wmt. ondernemingsbelasting 

r ~ , r p e n « ^ e . n — 

Sjr;afTe5:Snr.^3^^^^^^^^ 
s i r i r J « K . " ^̂^̂^̂^̂  " 

worden beheerst. financieren is echter, het zij nog-
Nog belangrijker dan ^ 7 / % ' ! ^LstsTellü dê ^̂  n 
maals met nadruk gesteld, ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ S van bovengenoemde problemen 
teleurstellend dat de Zeehavennota op geen va geciteerde nogal vage 
ngaat en zich in hooMzaak beperkt tot de hî ^̂ ^ ^ t een 
aliemene zinsneden. Het is ^let na^^^^ de buitenlandse havens 

évtsss^^^i^^r^^^'^- ̂ ^^^^^^^^ 
nemen. 
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Industriële aspecten 

in Nederiand o v e r h e i r t e r d buurianden evenals 

- I t daarna: „zelfs Z É ^ Z ^ " ^ 1 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^ 
van de op de zeehavens toege^ e 1 ° ^ "^7^^^" ^^^^regen 
met zekerheid worden vastSte d w k Tï kan niet 
de steunverlening in haar t S ^^^^^^^ k-nt i ta t ieve betekenis van 
de mogelijke venekeningerv n de" - " ^ ^ i " 
de verschillende Westeuropese zeeht ' ^ " " ^ " ^ " " ^ - - « - ^ - r d e n tussen 
te duiden". «Europese zeehavens m het algemeen moeilijk aan 

. " e Z : ? ; & ™ streSit.: i ? * 
bijzonder weinigzeggend. M o g e S 4 ?,e p / o b C r ^ ' f • 
interessesfeer r . n de ssmensrelle,-, / , . f " " * * " ' O " ' bmten de 
iets verder te s „ „ daHeze ' i ^"'^'"^ " " " " ' S d 
afwijltende b n L l a ! e s tn j t f h d̂ v o l T d " 
ten zijn het gehele mvesteri^gsbele J Z be r X ' " ' " t ' ' " ! •"*"• 
aan een nauwkeurig „ n d e r z n i „ j ' ' « " ' ' ' ' • " g tot de zeehavens 

een herziening van * n Z e t r r e l d ' T ' . " " " 
industrievestiging op . i jnTaa ï s t a s Ï w e ^ t " ' » * 

He, IS waarschijnHik dat bijvoorbeeld Rot'terdan, in het recente v 

ver pee,de™"''d"°° ™ " ^ « t r i e ë n „ r i n t w e r Z n 

mogelijk'stelle? d T r » " W „ p ' d - , " * " - " " " f * -

pogen de buitenlandse ^ n ' - r r e l n " e r d e : S : d * Met T T T 

nationale econ'oniie het doe: van de " l eTr f „ r tl'̂ ^^^^^ 

kunnen laten gaan. Een juiste ecofon r'V r ' buitenland 
uiteraard bemoeilijkt dZ él Z^^^^^^^^^^^ ^ ̂ ^^^^ ̂ ^''^ 
volledige doorberekenmg van de h f " tmc f ^"'^ '^ '̂ ^̂  
mist op grond van de L t e L n d s we ^eri " ' u ™ """^^^^ 
Berekening toe te passen, ^mg t : ^ ; : r ^ o ^ Ï ^ f i : ^ 



door zich af te vragen welke beslissing de desbetreffende mdustr e zou 
hebben genomen bij een gelijke steunpolitiek m de twee landen. In elk 
geval is de zaak belal^grijk genoeg om er in een Zeehavennota meer aan
dacht aan te schenken dan thans is geschied. _ 

Bovendien had men mogen verwachten, dat de Regermg enig imtia^ 
tief in het vooruitzicht had gesteld om in wijder internationaal verband 
tot maatstaven te komen die tot coördinatie en een meer gezonde con
currentie hadden kunnen leiden. Men houdt zich -hter op dit pun 
volkomen op de vlakte en concentreert zich strikt op de binnenlandse 
Jroblemen, waarbij andere dan economische aspecten meer dan even¬
redige aandacht genieten. 

Scheepsgrootte 
Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat aan het economisch aspect 

weinig reliëf werd gegeven is te vinden in de beschouwmgen over de 

steeds groter wordende zeeschepen. 
Men stelt, dat er bedrijfseconomisch een grens is aan de toename van 

de scheepsgrootte. Dat is waar, doch slechts voor zover het grootte 
voordeel'niet meer zou opwegen tegen de meerdere ^o^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aan overslaginstallaties, opslagcapaciteit en andere havenfaciliteiten, 
m.a.w. tegen de kosten die de betrokken bedrijven zèlf ondervmden 
En juist doordat men niet alle kosten ondervindt is het op zijn zachts 
gezegd onwaarschijnlijk dat een bedrijfseconomisch „optimum _ snel 
zal worden bereikt. Momenteel zijn er bepaald weinig aanwijzmgen 
voor het bereiken van een zodanig punt. Er bestaat reeds een omvangrijk 
bouwprogramma voor tankers van 175.000 ton tot 225.000 ton dwt, 
terwijl een grote oliemaatschappij reeds voor een aanta tankers een ton
nage heeft vastgesteld dat de 300.000 ton dwt. zal benaderen. D 
150.000-ton schepen waarvan de Zeehavennota uitgaat zinken daarbij 
in het niet. De hoop op het spoedig bereiken van een grens hĵ ct dan ook 
niet zeer gerechtvaardigd. Niet geheel duidelijk is met name de volgend 
passage uit de Zeehavennota: „De vraag waar dit optimum hgt is met 
;ileen voor de betrokken bedrijven van belang, doch evenzeer voor de 
havenbeheerder en in vele gevallen voor het Rijk. Het gebruik van 
mammoetschepen vergt immers ook van laatstgenoemde mstantie 
grote investeringen . . . . Hierbij dient men zich af te vragen hoever 
men bij het treffen van de desbetreffende voorziemngen mt het oog
punt van een in nationaal-economisch opzicht verantwoord haven-
beleid zal kunnen gaan, waarbij niet alleen kon ^orden_ afgegaan op 
bedrijfseconomische calculaties omdat de betrokken bedrijven bij deze 
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berekeningen uiteraard alleen rekening houden met de kosten die zij 
zelf ondervmden". ' 

Dit niet-ondervinden van alle kosten is inderdaad het grote pro
bleem. In feite zijn er dan echter twee optima. Eén voor de „betrokken 
bedrijven en een voor de „nationaal-economisch" denkende overheid 
Het laatste optimum is, in tegenstelling tot wat bovenvermelde passage 
weihcht zou kunnen doen vermoeden voor de bedrijven niet interes
sant̂  Het zou dat pas kunnen worden als de overheid met deze belang
hebbenden overleg gaat plegen over een eventuele toerekening van 
infrastructuurkosten, bij voorkeur in internationaal verband. Nu een 
dergelijk overleg niet in het vooruitzicht wordt gesteld, brengt de 
Zeehavennota de oplossing van dit probleem niet dichterbij. Het heet 
dan verder: „Doordat bepaalde ten behoeve van grote schepen door de 
overheid te maken kosten . . . slechts gedeeltelijk aan de betrokken 
bedrijven worden doorberekend, wordt bij de bedoelde bedrijfs-econo-
mische calculaties geen rekening gehouden met de totale nationaal-
economische kosten voor het vervoer met grote schepen en de econo
misch optimale grootte van de schepen zou in feite op een dergelijke 
nationaal-economische kostenberekening moeten worden gebaseerd" 
iJit IS ongetwijfeld in zijn algemeenheid juist 

Het bli jf t alleen onduidelijk welke conclusie men hieraan wenst te 
verbinden met betrekking tot het te voeren beleid. Het feit ligt er nu 
eenmaal dat de rederijen in de huidige constellatie hun optimale scheeps
grootte met bepalen door middel van een nationaal-economische 
kostenberekening. Zolang dit probleem in internationaal verband niet 
wordt opgelost kan de Nederlandse Rijksoverheid niet afzonderlijk op
treden. De vraag blijft dan inderdaad zoals de nota stelt, hoever men 
moet gaan naet het bouwen van steeds grotere havencomplexen. Doch 
da vraagstuk deed zich, zo is men geneigd te constateren, reeds lang 
voor het verschijnen van de Zeehavennota in volle omvang voor. Van 

verdachten "^'^ ^^"^ ^ " probleem mogen 

Als de Zeehavennota wordt gepresenteerd als „het zeehavenbeleid 
van de Rijksoverheid" dan had hier inderdaad een stuk beleid ontwik
keld kunnen worden. De beantwoording van de vraag hoe ver men bij 
een met volledige doorberekening van de infrastructuurkosten met zijn 
mvestenngen in steeds grotere zeehavens dient te gaan moet immers 
als een van de kernpunten van de ontwikkeling van enig Nederlands 
zeehavenbeleid worden beschouwd. 

Geen andere weg staat daarbij open dan een poging tot kwantificering 
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de " - „ , a , - e c o . o . . c h e b ^ e k e m ^ ^ 

wor zeer gröte schépen moet "'g"" , „ geUjktijdige 

mvesteringshedr gen- mĉ ^̂ ^̂ ^̂  ^ J ^ S l g e l W <>' 

beschouwing van alternatieve , van de nationaal-

„rogeUikheden tot - ^ ^ " f . X r . t n l « 

:rTett£tXs;ï.n laSe Zeeh„en„ot. zich echter m het 

geheel niet uit. 

De toekomstige behoefte aan «ehaventerreinen 

tingen. , , ^ i trprleelte waar een uiteen¬
Minden critiek kan men hebben op j edee te w 

;.-ïï-^rHsieS;:-Sï 
^ e ' t c r l^XVnVroren overslag een andere dan die van 

de zeehavemnd»strieên, stelt de nota terecht 

Het „itgangspunt van ' ^ ^ « ; ; ™ 2 f H ^ ^ i n 1980. Hierbij 

^ W n T v S a: - S f i : r l a n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 
eerste categorie is men uitgegaan van de ̂ '-^^^f^'^tiZ Met 
veelheid goederen per » ^ rvan.e deel van de gera.m-
behulp van het cijfer betreffende het h.er relevant 

r-erlTU^^Tzal^^^^^^^^^^^^^ - ^ 
neming met 690 ha. 
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per m2 terrein Hier komt ,^ ^^cntingen t.a.v. de productiviteit 

4710 ha. een toeneming met 

de nota op 1750 ha ""geg.ven. Deze gewenste reserve begroot 

y^-^n h ""'"^^'^^etuur m beslag genomen oppervlakte, welke in 19Sn 

riode mo^en I s t r e k k e n ' ^ e ' t " ' ^^^^^^ 
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jaren zijn immers veie, niet allemaal even gemakkelijk voorzienbare 
veranderingen ingetreden. (Sterke toeneming van de scheepsgrootte, 
nieuwe laad- en lostechnieken e.d.). In 1960 wist men van sommige 
van deze zaken nog nauwelijks af. Twijfel aan een aantal conclusies li jkt 
dan ook gerechtvaardigd. 

Waar dienen de havenuitbreidingen te komen? 

Met het laatstbesproken deel van de nota kan men zoals reeds werd 
gesteld, welUcht nog het meeste vrede hebben. Geheel anders is dit met 
L t hoofdstuk waar men tracht te komen tot een ^^^^^^ 
de mogelijkheden om in de toekomst aan de te verwachten behoefte 
aan zeehaventerreinen te kunnen voldoen». In het eerste gedeelte van 
de nota is men, zoals eerder gesteld werd, er met in geslaagd om te 
komen tot vaststelling van duidelijke economische richtlijnen voor het 
te voeren havenbeleid. Zoals bleek geldt dit zowel voor het beleid t.a.v. 
de investeringen in de infrastructuur als t.a.v. de industrievestiging. 

In aanmerking genomen dat deze algemene beleidsbepaling geen 
enkele concrete economische inhoud kreeg, mocht men nauwelijks nog 
verwachten dat bij de geografische planning van de te -eeren W n -
uitbreidingen het economisch aspect wèl een enigszins b e l - g n j e rol 
zou spelen. Dit is dan ook niet het geval. Het is de ruimtelijke ordening 
die vrijwel volledig bepalend is. Verwonderlijk kan dat nauwelijks 
genoemd worden. Op geen enkel ander terrein werd immers emg cri
terium ontwikkeld. Merkwaardig genoeg lukte dit al evenmm voor d 
ruimtelijke ordening! Immers hiervoor gaat men in de nota steeds uit 
van „de opvattingen die daaromtrent bij de desbetreffende havenbe
heerders of de streek dan wel in verschillende andere kringen leven 
ook indien de Rijksoverheid of de regionale overheden zich nog met 
hebben uitgesproken". Dit lijkt, ook voor de ruimtelijke ordenmg 
bepaald geen zorgvuldig afgewogen mtgangspunt. Maar - ƒ ^ S J - l 
boden deze „bij de diverse kringen levende opvattingen de samen
stellers althans enig houvast in de vorm van streekplannen e.d De 

atste zijn dan ook grotendeels bepalend voor het m het betreffende 
hoofdstuk gepropageerde beleid. Bij gebrek aan ander criteria b jv. 
economische!) bepaalt men zich er steeds toe te consta eren dat t̂ a v 
de toekomst van het een of ander gebied in bepaalde k r - g - zekere 
gedachten leven met betrekking tot recreatie e d. Een dergelijke con
statering was dan in de regel voldoende voor de samenstellers van de 
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Zeehavennota om te concluderen, dat dan diir geen haven of industrie-
vestigmg mocht komen. 

Het is reeds genoegzaam bekend dat men op deze wijze redenerend 
heeft vastgesteld, dat er m het Rijn- en IJmondgebied praktisch geen 
ruimte meer ts voor verdere uitbreidingen. Wèl daarentegen in ^ar-
Imgen, Delfzijl en de Zeeuwse delta. Men dreigt aldus de expansie van 
de grootste haven ter wereld tot stilstand te brengen. Daarbij wordt 
met aangetoond dat het economisch niet meer verantwoord zou zijn 
verdere mvestenngen nabij de Nieuwe Waterweg te verrichten en 
evenmm dat het technisch onmogelijk is aldaar nieuwe havencomplexen 

van de w ' " - " ' ' ' ' ' ^ ' ^ ' ' ' ^ ' ' ^ °P noordelijke oever 
van de Waterweg , verschillende bezwaren" verbonden. Vergroting van 
de Maasvlakte vmdt men naddig voor het woonmilieu en de recreatie
mogelijkheden van de streek. De ideeën die de provincie Zuid-Holland 
zich met betrekkmg tot de Oude Maas gevormd heeft zijn geheel 
anders gencht". Gesteld wordt dan nog dat „men" in de om evifg v in 
Dordrecht wel enige uitbreiding toelaatbaar acht. Wie met „men" 
worden bedoeld is met geheel duidelijk. Is dat de overheid die op grond 
van een zorgvuldige afwezing van alle factoren tot deze opvattLg is 
gekomen? Kennelijk is dat, gezien het voorgaande niet het geval. H 
zijn blijkbaar de voorstanders van de ruimtelijke ordening, die het door 
hun te onderzoeken aspect te veel op de voorgrond hebben geplaatst. 

d i n ^ r Ï ^ "^^^"^^^^ ^^S- verdere uitbrei
ding yan de Rijnmondhavens van betekenis zijn. Zij zijn echter in het 
geheel niet m een economisch perspectief geplaatst. Dit was ook niet 
de aak geweest van de ruimtelijke planologen, maar van anderen, die 

I f t l r t r '^t^^'u' ""T ^^'^^^^ - -gewerk t . Zoals de z ken 
nu stonden hadden blijkbaar deze planologen het rijk vrijwel alleen. 

l l n l u ^ ^*'" ^^^k^^»-^^ opvatting, dat alleen zij te 
bepalen hebben waar m Nederland gewoond, gewerkt en havenactivi
teit bedreven moet worden. Ruimtelijke Ordening kan zeker zijn nut 
hebben en is zei s onontbeerlijk, doch zij dient te worden bedreven in 

dT. t ° ^ '""^"^ ^^P-^- ' • -h t doen weder
varen. Dat die bij de overheid niet beschikbaar zouden zijn is moeilijk 
aan te nemen. ' 

Hoe onrealistisch deze hele opzet is moge bijvoorbeeld blijken uit 
de volgende overweging. Men voorspelt in de nota, dat in 1980 de 
totale goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens ca. 270 min ton 
zal bedragen, hetgeen ruim 2V2 maal zoveel is als in 1960. Nu werd in 
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laatstgenoemd jaar ruim 90 «/o van de tonnage in Nieuwe Waterweg en 
IJmond verwerkt. (Rotterdam bijna 80 «/o). Uiteraard hebben degeneri 
die de groei over de periode 1960—1980 hebben geraamd, daarbij 
hoofdzakelijk aan de dynamische ontwikkeling van met name Rotter
dam gedacht. Met hoofdzakelijk diè ontwikkeling in het achterhoofd 
moeten zij tot hun optimistische voorspelling zijn gekomen. Daarna 
gaat men, met deze in feite dus vrijwel geheel op Rotterdam (en Am
sterdam) gebaseerde prognose, berekenen hoeveel havenareaal in de 
toekomst nodig zal zijn en projecteert deze terreinen dan gemakshalve 
over geheel Nederland. In feite denkt men dus de verwachte toeneming 
van de goederenbeweging in de Rotterdamse en Amsterdamse havens 
in Harlingen of Delfzijl te kunnen realiseren! Doch dit zou betekenen 
dat men van de veronderstelling uitgaat dat alle havenbedrijven, in
dustrieën en scheepvaartmaatschappijen die in Waterweggebied of 
IJmond vestigings- of uitbreidingsplannen hebben, zich eenvoudig naar 
Delfzijl of Terneuzen zouden laten verwijzen. Dit is uiteraard vol
komen ondenkbaar. Haventerreinen in Rotterdam en Delfzijl zijn nu 
eenmaal niet zonder meer substitueerbaar. Men kan bovendien, zoals 
onlangs zeer terecht door de directeur van het Rotterdams Haven
bedrijf werd gesteld, een onderneming wel dwingen om niét, doch 
nooit om wèl te investeren.^) 

Bovendien hebben de samenstellers van de nota zich blijkbaar onvol
doende gereaHseerd dat hun bevoegdheid niet verder reikt dan de 
Nederlandse grens en dat bedrijven, die men in Rotterdam of Amster
dam zou moeten weigeren wel eens zo recalcitrant zouden kunnen zijn 
om zich bijvoorbeeld in Antwerpen te vestigen. Mogelijk ontstaat er 
dan ook daar een zgn. leefbaarheidsprobleem. Het woonmilieu en de 

») Men kriigt echter soms de indruk dat de Zeehavennota van de mogelijk¬
heid tot een zekere dwang uitgaat. Het is wel duidelijk dat m de huidige 
situatie de overheid geen instrumenten bezit om ondernemingen te kunnen 
verplichten zich in een bepaald gebied te vestigen. Men zou de vraag kun
nen opwerpen of het wellicht wenselijk zou zijn de Overheid een dergelijke 
bevoegdheid te verlenen. Deze problematiek is in het recente verleden be
studeerd door de Commissie Ondernemingsrecht (de zgn. Commissie Ver
dam), die in 1965 met haar rapport gereed kwam. Deze Overheidscom
missie kwam echter tot de volgende conclusie: -de meerderheid (van de 
commissie) is van oordeel dat de Overheid door haar beleid het kader 
bepaalt, waarbinnen de speelruimte van het bedrijfsleven is gelegen. 
Binnen deze speelruimte behoren de ondernemingen vrij te zijn. Voor 
overheidsingrijpen is slechts dan plaats, indien misstanden worden gesig
naleerd Het zou echter te ver gaan van een onderneming te verlangen, 
dat zij een investering doet of een vestigingsplaats uitkiest, waarvan voor 
haar verUes te voorzien valt alleen uit een oogpunt van algemeen econo
mische politiek die investering of die vestigingsplaats wenselijk is. 
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recreatiemogelijkheden van de Antwerpse bevolking zijn echter zaken, 
die de Nederlandse Rijksplanologische Dienst niet tot toetssteen van 
haar beleid kan verheffen. 

Een ruimtelijke ordening, die bij de grens ophoudt is trouwens op 
zichzelf al weinig zinvol, nog afgezien van de verwaarlozing van 
andere aspecten. Men gaat er, wat het havenverkeer en de industrie
vestiging betreft, kennelijk van uit dat er hier sprake is van een koek, 
die men naar beHeven over het gehele land kan verdelen. De vestigings
voorwaarden van haven en industrie zijn nu eenmaal grotendeels 
economisch bepaald en het is irreëel en bijna sentimenteel te denken dat 
deze factoren zich volledig laten dwingen in het keurslijf van de Neder
landse ruimtelijke ordening. 

Als men de nota leest krijgt men af en toe de indruk dat men in 
Nederland voldoende welvaart gecreëerd heeft en verder hoofdzakelijk 
aandacht kan schenken aan consumptie en recreatie. In zo'n gedachten
gang zijn havens en industrieën onaangename zaken, die ruimte kosten 
en de lucht verontreinigen. 

Niemand zal willen beweren dat luchtverontreiniging en recreatie 
geen belangrijke zaken zijn, doch men dient ze realistisch en vooral niet 
met sentiment te benaderen. En bovenal: Nederland heeft cr recht op 
te weten, wat het aan materiële welvaart zou inboeten, als men de grote 
havens in het westen van het land in hun groei zou beknotten; m.a.w. 
de vraag is niet alleen wat het kost om Harlingen te gaan ontwikkelen, 
maar óók wat men aan welvaart mist als de ontwikkeling daar wordt 
bevorderd ten koste van die in Rotterdam of Amsterdam. Doch dit zijn 
allemaal^ economische overwegingen, die, zoals reeds bij herhaHng is 
gezegd, in de Zeehavennota onvoldoende aan bod komen. 

Theoretische overwegingen 

Misschien zouden de samenstellers van de nota alsnog eens kennis 
kunnen nemen van een zeer belangwekkende studie van de Duitser 
Krafft, die onlangs (ongeveer gelijktijdig met de Zeehavennota) ver
schenen is.i) Hier wordt namelijk de problematiek aangesneden die in 
de Zeehavennota centraal had behoren te staan; de invloed van een 

) Dietmar Kraff t , der Einflus eines Hafens auf die Wirtschaftsstruktur und 
die Wirschaftskraft seiner Hafenstadt, Göttingen 1966. 
In dlt tijdschrift is van deze studie een boekbespreking opgenomen 
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haven of waterweg op de economische structuur van het omliggende 
gebied, op de vestiging van bepaalde bedrijfstakken, kortom op het 
gehele resultaat van het economisch proces in de betrokken regio. 

Krafft stelt nadrukkelijk dat de economische werking van dit soort 
infrastructuur duidelijk begensd is. Er bestaat een sterke mate van 
interdependentie tussen de factoren die bepalend zijn voor de econo
mische ontwikkeling van een gebied. Een haven of waterweg is slechts 
één van deze factoren. Een uitspraak over de waarde van een dergelijk 
stuk infrastructuur voor een bepaalde streek, kan dus pas worden 
gedaan als alle andere economische data mede in aanmerking worden 
genomen. Dat het gebied nog leeg is kan op zichzelf nooit een reden 
zijn daar een haven aan te leggen. Men is geneigd zich af te vragen of 
de Regering zich dit bijvoorbeeld met betrekking tot Harlingen en 
Delfzijl wel voldoende heeft gerealiseerd. 

Om een enkel punt te noemen: het blijkt nauwelijks dat men zich, 
hoewel diverse havenplannen worden gelanceerd, rekenschap heeft 
gegeven van het probleem der achterlandverbindingen; toch wel een 
belangrijke zaak waar het zeehavens betreft. De opkomst van Rotter
dam en Amsterdam is duidelijk mede bepaald door de aanwezigheid 
van de Rijn. Deze rivier loopt nu eenmaal niet naar Noord-Nederland. 

Welke redenen zou nu de industrie en dan speciaal de zeehaven
industrie kunnen hebben om zich in bijvoorbeeld het noorden van ons 
land te vestigen? Het zou kunnen zijn dat in de grote agglomeraties van 
het westen de arbeids- en kapitaalkosten voor de betreffende onder
neming op een onaanvaardbaar hoog niveau komen te Hggen. Aan de 
periferie van het land zullen deze kosten lager zijn. Aannemende, dat 
de hier bedoelde industrie zou zijn aangewezen op het betrekken van 
massagoederen, (hetgeen in vele gevallen het goedkoopst via de zee 
zou kunnen geschieden) kan men stellen dat de kosten van deze aan
voer in een eventueel aan te leggen noordelijke haven (van voldoende 
omvang) een minimum zouden kunnen bereiken. Dit laatste is echter 
evenzeer het geval t.a.v. elke soortgelijke haven elders in het land. De 
goedkope grondstoffenaanvoer is geen privilege van ontwikkelings
gebieden. Als vestigingsplaatsfactor heeft deze dus in dit verband geen 
betekenis. 

Het zgn. transportkosten-minimumpunt wordt echter evenzeer be
paald door de vervoerkosten die gemaakt moeten worden voor het 
transport van de gefabriceerde producten naar de afnemers. En hier 
treden nu duidelijke verschillen tussen de havens op, die bepaald 
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worden door de kwaliteit van hun achterwaartse verbindingen. 2ee-
havenaanleg is op zich zelf niet voldoende. Men zal moeten zorgen dat 
zij wordt gecompleteerd door een omvangrijk net van spoor-, water- en 
autowegen. In de praktijk bestaan voldoende voorbeelden van havens, 
die juist door hun gebrekkige achterlandverbindingen niet tot ont
wikkeling konden komen. Hier waren het dus de transportkosten naar 
en van het achterland, die zich op een te hoog niveau bevonden. 

De havens in het westen van het land beschikken over deze goede 
verbindingen, met name over een voortreffelijk net van rivieren en 
kanalen. Dit alles is er in het noorden niet en over de eventuele aanleg 
ervan wordt in de nota niet concreet gesproken. Men schijnt als enig 
criterium te hebben gehanteerd het feit dat een zeehaven nu eenmaal 
aan zee moet Hggen. Doch juist voor een in een randgebied gelegen 
haven is een volwaardig net van achterlandverbindingen onontbeerlijk. 
Zowel de toeleveringsbedrijven, als de afnemers van de ter plaatse te 
vestigen industrie, zullen zich immers in een dergelijk geval veelal op 
aanzienlijke afstand bevinden. 

Het is niet toevallig dat de zeehavenindustrie zich met name aan de 
Nieuwe Waterweg heeft gevestigd. Wanneer Kraff t over de mate van 
„Hafenorientierung" der diverse industrietakken spreekt stelt hij 
terecht: „Die hier angewendete Methode geht von der Tatsache aus, 
dass die bestehende raumliche Struktur der Wirtschaft kein Zufalls-
produkt, sondern die Folge des Einwirkens von vielerlei Standort-
faktoren ist." Hoe dit te rijmen valt met het kwistig rondstrooien van 
havenplannen over Nederland door de Zeehavennota is niet duidelijk. 

Het is wèl denkbaar dat een industrie op het betrekken van massa
goederen is aangewezen, zonder dat echter het kostenminimumpunt in 
de agglomeratie ligt; bijvoorbeeld omdat daar de samenballing van 
industrieën met een nog sterkere afhankelijkheid van de transport
kosten het niveau der arbeids- en kapitaalkosten tot een zeer hoog peil 
heeft doen stijgen. In een dergelijk geval zal vestiging aan de rand van 
het kerngebied aantrekkelijk kunnen zijn, omdat men daar deze hoge 
arbeids- en kapitaalkosten vermijdt, maar nog wel profiteert van lage 
transportkosten en alle aantrekkelijkheden van de nabije agglomeratie. 
Deze gedachtengang schijnt duidelijk toepasbaar op de Zuidhollandse 
en Zeeuwse Delta, die in feite met Rotterdam en Antwerpen één haven
gebied (met uitstekende achterwaartse verbindingen) zou kunnen vor
men. Dit was ook aan de orde op de onlangs in Middelburg gehouden 
havenconferentie. De Zeehavennota geeft weinig blijk van de zelfde 
visie. Men wi l het Haringvliet voor de recreatie bestemmen en ver-
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breekt aldus de eenheid, die een dergelijk havengebied zou moeten 

kenmerken. 

Krafft onderschrijft de stelling dat de natuurlijke waterwegen de 
7 l i ke ord rdng van de economie al hebben bepaald; zij waren 

verantwomde anieg V ^^^^^^^ complementaire vesti-

gmgsplaatsfactoren «aa t de tr p . ^^^^ gebiet 
r reëren vervoermogelijkheid: „Em Wasserweg w i r u , 
ohn zulizliche Standortvorteile keinerlei wachstumsteigernde Aus-
ohne ^usatzücn „^^^j^entatie, dat met de bouw van een derge-
H i f p T r t ooÏ d̂ ^ m u S bezetting zich zodanig zal ontwikkelen 
a s daa?" aar de infra-structuur reeds bestond, wordt door Krafft on-
htudbalr geacht. Dit zou dan echter betekenen dat de zeehaven ntet 
als autonoL factor in de planologie kan worden opgenomen. 

Dit bijzonder belangwekkend boek is wel zeer toegespitst op de 

zou kunnen blijken dat de samenstellers zich van de door Krafft 

geroerde vraagstukken bewust zijn geweest. 

Samenvatting en conclusies 

Samenvattend kan men concluderen dat dus de Zeehavennota op een 

het westen van het land als een schrikbeeld naar voren komt. Ook het 
t e e l n van „leefbaarheid" kost echter geld; geld, dat voor een be-
creeren va ,, ^^^^^^ door middel van onze 

.an scheepvaart en zeehavemndustrie. Voor 
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land en m veel mindere mate voor bijvoorbeeld het n io dTn H t 

evenzeer m ontwikkeling is achtergebleven. 

™„de p„si.ie op z e e W „ g a b i e d ' . o J m o e r ^ o f e e l t r ^ l e T ^ ^ ^ 

met van hogere waarde behnefr «̂ J i ' ^ P ™ " 

a a „ . o „ . „ , omdat z i j „ i « l,eef, getracht de besch ikk lg tc k r i ° ° 

d . voor . c „ dergelijke (politieke, keuze n o o d z a k e l i j k e ' i l r S 

m.chgezich..p„„ru.erSer,:tt̂ ra;r„̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  



echter euvel worden geduld dar her „auwelljUs bi) hun overwegingen 

hebben betrokken. 

departement van Economische Zak̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^ 
structuur van onze economie ^ '̂̂ ^onenen ..^ de 
van overheidszijde ook positievere gduiden te b̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
in het voorgaande artikel ^^^^^^IJ^^^^^^^ 
duidelijk sprake van een ̂ '^^^''l^^^^^^^^ en de Zeehaven-

..Ul, , .e raakpunten b „ — t 
nota, wijden wi) bij wijze yan na j ^ ^ ^ 
„pporr. Hier wo^rnarne ,k - ^ ^ ' f s r l m e n d W ^at d . 
westen van ons land ^rKena ^^.^^ de 

regionale structuur van -^l-^Jl;^^ , f , of door de pri-
internationale achtergrond, "l'l^'^f j^^. economische acti-
vaat-economische calculaties ^epaalde spreiding v ^^^^ 
viteiten over de regio's wel o p t - - l - f̂Ĵ^̂^̂^̂^̂^ het westen 
door déze nota erkende b^^^ondere aantrê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mogelijkheid bood 
heeft aldaar een grote concentratie ̂ ^flf^en.n.oor industriële en 
gekwalificeerde arW^^^^^^^^^ 
consumptiegoederen afzet te2^^^^ ^ .̂̂ ^^^ ^^3. 

„Privaat-economische calcula^ ^^^^^ ^.^^ ^^^^^^ ^^^^ 

tigingsplaats ten ̂ '^^'^'^fl'^^^^'^^ leiden. Eensdeels zullen zich tot 
tot een optimale regionale pre_ĵ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.^ ^.^^ dat 

een zekere grens ^ S g l ° " ^ ^ ^ X c t i v t t " an de reeds best^^^ additionele vestigingen en p oductiyitea van d 

ven binnen de ^ g g l ^ - ^ ^ j t o T d , overhe d) en welzijnaspecten 
schappelijke kosten (te ^^^^J^^^ '^^^^^ genomen. Om dis-
(woon- en leefklimaat) m ^ . ^ " f ^ ™ ''^^^^^^ k ," getracht worden 
crepanties in dit laatste opzicht « ^ ' i ^ X n e m e r s rechtstreeks in 
bepaalde - - « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ or de U ^ ^ ^ van de raffi-
rekemng ^ ^reri ^ ^ , t w;oor^^^^^ gesteld, dat adequate voorz enm-
; t r L ' ' : o ^ d e n ^ om water- en luchtverontreiniging te 

- ï Ï r tw^fel is het in ^-^^^:J^X^ 
aanvaardbaar, wanneer men ^'^^^^ZTL ̂ di uiteraard 



Nu zou hier geen pJc mM Z^onZ 7 ' ' f '^^^^'^ 
optimale vestigingsplaats aanwez g zi,n L . "^'^ 
waar ook in Nederland eve l reX ' ^f \°-rheidsui tgaven 
stijgen. Aannemehjk is e c W d t bevolkingsomvang 
grens overschrW, ^ ^ : : ! ^ J : e : 7 Z : ^ r ' ^ - ''^ 
worden getroffen die relatief kostbaarder z l 7 ^°°^^^^"^«gen moeten 
meer gespreide bedrijvigheid Zoals 7l ^^^yoo^^ieningen bij een 
van deproductiviteit'als g volg v Ï de a Ï l o " ™ 
staan. Over het relatieve gewfcht van ^ ' ^ ^ T ^ ^ S ^ ^ ^ ^ e r 

maakt echter nergens meld i r v t ''""^^J':^' ^^^^^ bedoelde nota 
^ich ook niet opLe etentuel " ^ beroept 
slechts „intuïtief te T r k " ^^^^ ^-nelijk 

De structuurnota stelt ter^rUr A * 

gen niet zonder meer to 1 ook t m T r t " ° 

spreiding van de vestiginr^n bedr'e ' ' ' ' t ^ ^ " ' ^ ^ ' ^ 
leiden: ^ ^ bedrijven over ons land behoeven te 

beid te z i e n U n (zoaTr̂  rgïitdir̂ ^^^^^ T 
bedrijven een vestigingsplaats pre W e n T / J '^ ' '^^ ^ « ««̂ ^ 
(in of buiten het westen^ Met het 00' ^ t " . f a g g l o m e r a t i e 
baarheid en gezien het feit dl ^ ? leefbaarheid en bewoon-
agglomeratieomvang op dt dir̂^̂^̂^ ^^^'^^^ ^ ^ ^ ^ - - g van de 
mischeenmaatschappeLekostet ^ ^ ^ f " ^ privaatecono-
kan een beleid, gericht t een v l 
drijvigheid ech;er m b gŜ ê ^ o I e t ' '^''Tt'^^^^^'''^ - n be-
nale ontwikkeling van w X l r T r S ^ ^ ^ ^ ^ '^^^^^ - i o -

o n ï S l ^ f - — g e n dan de 
blemen lijkt te beschouwen, i e l a T t s T L t ' T ^ ' 
met betrekkmg tot een m wezen noe t! ^""^^^^^ 
matiek. ^°g ^«nig bestudeerde proble-



SUMMARY 

Seaports policy in the Netherlands 

The Sea Ports Memorandum published recently by the Dutch Government 
shiws serious shortcomings on various essential points, due mostly to givmg 
insulficient attention to the economic aspect. First en foremost, the composers 
have fa ï ed to evolve any poUcy as to the criteria to be applied to mves ments 
fn the infrastructure of seaports. The problem of financing has not been 
given adequate thought either: there is only the simple statement that there 
are no realns to change the existing distribution of costs (two *irds fô ^̂  
State, one third for users). But this arangement makes ^he execution of 
mostly very urgent works in the ports too dependent on the fortitlous 
financiarposition of the municipaUty involved. What would be needed is a 
priority scheme for investments, made up by a central authority on the basis 
of a accurate an a«sessement as possible of the rentability to be expected^ 
I t would even then remain possible for n°n~economic reasons to lead 
to Tdecision deviating from such a scheme, but this would not release the 
central authority from their duty to make a quantitative assessement of the 
economic aspecl This applies in particular to the State Government as 

' ' 7 : : e i ^ : r i : ^ ^ % industries the Sea Ports Memorandum does 
not go beyond the statement that any distortions in ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ : 
between the various Western European seaports are difficult ^ mdicata 
A more realistic approach to this problem -^«"1^ ̂ ^^e been we ĉ ^̂ ^̂ ^̂  
might in particular have expected some hint of a coming initiative for 
Sscussion of this problem on an international level. Moreover, there does not 
seem any policy evolved to face the present situation. 

The Memorandum puts the question to what extent one should invest m 
evir large? ports to meet the demands of ever-larger ships. The busmesses 
: r c e r n f d are not themselves burdened by all the costs o Po;t conŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
whereas the economically optimal size of ships ought to be ^sed on 
calculation of costs on the basis of national economy^ « .« ' f *^;^^, f^^ ' 
equally clear that only international discussions could solve this problem 
ITsuch discussions are not suggested in the Sea Port Memorandum one 
could reasonably expect some policy to have been ^ ^ o l ^ d allowing for 
adequate decisions to be made in the Present situation^ a" attempt at 
quantification of the national-economic significance of ports equipped for 
super-ships could have offered a solution. Such an attempt has not been 
made however, and nothing definite has been said about the pohcy to be 

''^Thllnventarization of available possibiUties for extending the harbour 
acreage contained in the Memorandum, is unrealistic, because only technical 
possfbrntTes are taken into account and hardly any attention iB given to Jie 
many economic requirements a potential harbour area * o u M jnee w i t l . 
Harbour areas in Rotterdam and Amsterdam cannot be substituted just like 
fhat be areas near say Hariingen and Delfzijl. The expected increase m 
goods transhipment in the ports of the Western part of the country cannot 
be transferred to the periphery, as the business concerns involved can never 
ll orced S move t h e i establishments there. Very probably these concerns, 
Ï c h a s S from the West, would prefer a foreign port. ^\^^^^^y^^^fl 
such spreading of activities the object of one's policy, as this could be a 
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handicap to the further industrialization of the country. The Western norts 
ul T ^ '^^'"^^^ '̂̂ ^nomic advantages which should be ma2e 
Z n / ; V ^ - f ' ' '^^^^ ^^^'^^ '^^n divided over the X l e 
country Territorial planning and especially desires as to recreation and 

r S d s ^ h S ^ I t f ' ^"^^"^"^^ °^ P"̂ '̂̂ ^ r e « n " a s 

The article then gives a survey of the ideas of the German author KRAFFT 
as pronounced m his book „Der Einfluss eines Hafens auf die Wirtschaffs 
struktur und die Wirtschaftskraft einer Hafenstadt". In connTction w S i th^ 
problems dealt with in the Sea Ports Memorandum, his most inporta^toesis 
IS that a port cannot by itself give economic impulses to the surroundSg area 
Only such areas as already possess adequate complimentary factors favouring 
establishment, should be considered for the building of ports ^^^ouring 
At the endl the conclusion is arrived at that the Sea Ports Memorandum lacks 
vision and has been based too exclusively on territorial p ï a n n Z The 

~ w i i r n o f h r "^. '^^ ^ """'''^ - ^ - ^ not^rs^ed". S e 
f^^r Z r ^""^ composers of the Sea Ports Memorandum for not 
h ï ^ l i ? ^T'' t ° blame for not g L n g this aspects its proper place in their considerations. ^ 

ZUSAMMENFASSUNG 

Seehafenpolitik in Holland 

Die neulich erschienene Regierungsseehafennota versagt an einigen wesent 
lichen Punkten, besonders infolge der Tatsache, dass sie d"e S c h l f t l i c h ; 

I n Z f T ^ T T ^ ^ r ' ^ " ' ^ " ^ ^ ' - nam;ntlich verabs^mt worS^^ 
Investitionskriterien fur die Seehafeninfrastruktur aufzustellen. Audh dTs 
S s t e l l t T . r r ' ' ' " ? ? .̂ .̂ t ungenügend beachtet worden. Es wird nur f e s t 
gestellt, dass kerne Grunde vorliegen die jetzige Ordnung zu andern nach 
der der Staat zwei Drittel, die beteiligte Gemeinde ein Drittel der anfaUenden 
Kosten ubemimmt. So aber wird die Entscheldung über die Frage ob v ï l f ach 
sehr notwendige Hafenwerke ausgeführt oder nicht ausgefükrt wïrden 
S h a n S / r ^\^^5,^^"i^^n finanziellen Lage der betreffenden Gemeinde 
abhangig gemacht. Eme zentrale Stelle sollte ein Prioritatenschema der vor 

^r tschSnohe ™ bestimmen suchte. Auch dann könnten ausser-
wirtschafthOhe Erwagungen eme von diesem Schema abweichende Ent-
M f c h t T f f "'"'^^^ ^ ^ " ' ^ - 1 ^ St-U- abern cht von der 
franlo ^^^.^^-tBchaftliche Seite zahlenmassig darzustellen; dies giU 

7™ Z Reichsregierung, die das Gemeinwohl zu wahren h;t. 
Zum Thema Industneansiedlung bemerkt die Note nur, dass es bei 

etwaigen fehlerhaften Darstellungen der Wettbewerbsvoraussetzungen der 
das FeWe'rl^'.^" r f ^^^^^ - schen Seehafen schwer ist aufzuzeigen worin 
eeheSS f ^^"^^'^ erwünscht gewesen, dieses Problem ein-
gehender zu studieren und besonders eine initiative Inangriffnahme auf 
internationaler Ebene in Aussischt zu stellen 

^I^^ZI^°^^-^''^^^ f ^" ^^^^ angesichts der schnell wachsen-
den Schiffsgrossen, die Investitionen in immer grössere Hafen fortselzen soil 
Hafenba',f Unternehmen kommen nicht selbst fü r alle K o S n des 
Hafenbaues auf, wahrend die wirtschaftlich optimale Schiffsgrösse an Hand 
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einer volkswirtschaftlichen Kostendarstellung zu bestimmen ware, in der die 
erwahnten Hafenbaukosten ebenfalls berücksichtigt waren. 1st dies riohtig, 
so ist es aber klar, dass diese Frage sich nur in internationalen Beratungen 
lösen lasst. 

Da die Seehafennote solches nicht in Aussicht stellt, hatte man erwarten 
dürfen, sie hatte eine Politik entwickelt, die in der heutigen Lage Entschei
dungen ermöglicht. Nur die zahlenmassige Darstellung der volkswirtschaft
lichen Bedeutung der Hafen, die sehr grosse Schiffe empfangen können, 
hatte in diesem Zusammenhang genützt. Man hat aber keinen dahingehenden 
Versuch gemacht und über die zu betreibende Politik wird nichts Genaues 
ausgesagt. 

Die Bestandaufnahme der noch vorliegenden Hafenerweiterungsmöglich-
keiten ist unrealistisch, da nur die technische Möglichkeiten betrachtet, die 
vielen wirtschaftlichen Erfordernisse aber, denen ein potentielles Hafengebiet 
genügen soli, kaum berücksichtigt werden. Hafengelande in Rotterdam und 
Amsterdam auf der einen Seite und z.B. in Harlingen und Delfzijl auf der 
anderen Seite lassen sich durchaus nicht ohne weiteres substituieren. 

Man kann die in den westlichen Hafen des Landes erwartete Steigerungen 
des Güterumschlags nicht in das östliche Randgebiet hinüberleiten, da man 
die betreffenden Unternehmen nie zwingen kann, sich dort niederzulassen. 
Wird diesen Unternehmen die Niederlassung im Westen verwehrt, so ist es 
durchaus möglich, dass sie einen auslandischen Hafen vorziehen werden. Auf 
die Streuung der industriellen Tatigkeiten abzuzielen, ist eine gefahrlidhe 
Politik, da diese der etwaigen weiteren Industrialisierung des Landes 
abtraglich sein dürfte. Die westlichen Hafen weisen nur einmal eine ganze 
Reihe natürlicher und wirtschaftlicher Vorzüge auf, denen man gerecht 
werden muss. Hafentatigkeiten sind kein Kuchen, den man in Stücke 
schneiden und in beliebiger Weise im ganzen Land austeilen kann. Bei der 
Bestimmung der Politik haben Forderungen der Raumordnung zu stark 
vorgeherrscht und ist namentlich dasjenige, was zum Zwecke der Erholung 
erwünscht ist und was eine Stadt zu einem angenehmen Wohnort macht, 
Leitbild gewesen. 

Der Artikel gibt sodann eine Übersicht über die Ansichten, die Kraf f t m 
dem Werk „Der Einfluss eines Hafens auf die Wirtschaftsstruktur und die 
Wirtschaftskraft seiner Hafenstadt" vertritt. 

Angesichts der Problematik der Seehafennote ist besonders diese These 
von Bedeutung, dass ein Hafen an sich nicht imstande ist das im Umkreis 
Uegende Gebiet wirtschaftlich in Schwung zu bringen. Für Hafenbau konimen 
nur jene Geblete in Frage, die schon über eine ganze Reihe zusatzlicher 
Momente verfügen, wegen deren man dort ein Unternehmen gründen 
möchte/könnte. 

Zusammenfassend wird behauptet, die Seehafennote biete kernen Ausbhck 
und sei einseitig auf Raumordnungsfragen eingestellt. Die solcher Politik 
wegen zu bringenden wirtschaftlichen Opfer würden nicht zahlenmassig 

oTss^dSjenigen, die die Seehafennote aufstellten, die wirtschaftUche Seite 
nicht verherrschen Hessen, wird ihnen nicht verübelt, es wird ihnen aber 
vorgeworfen, sie hatten diese Seite ungenügend beachtet. 
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SOMMAIRE 

La politique portuaire maritime aux Pays-Bas 

Le mémoire sur le développement des ports maritimes „Zeehavennota", 
publié récemment par le gouvernement néerlandais, présente des lacunes sur 
quelques points essentiels, surtout par ce que les auteurs de ce mémoire n'ont 
pas tenu suffisamment compte des aspects économiques, et ont omis de tracer 
la politique a suivre pour établir des critères en matière d'investissements 
dans l'infrastructure des ports maritimes. Les problèmes de financement n'ont 
pas non plus regu assez d'attention; les auteurs se boment a constater qu'il 
n'y a pas lieu de modifier la répartition, l'exécution de travaux portuaires 
souvent trés urgents dépend trop des vicissitudes de la position financière des 
municipalités. I I faudrait pour ces investissements un schéma de priorités 
établi par un organisme central sur la base d'une estimation aussi exacte que 
possible des rentabilités. I I est imaginable que des considérations d'ordre 
non économique mènent a une décision déregeant a un tel schéma de 
priorités, mais cela ne dispense par l'organisme central — et certainement 
par l'Etat, gardien de l'intérêt général — du devoir de déterminer et de quan
tifier les facteurs économiques qui jouent en la matière. 

S'aglssant des implantations industrlelles, le „Zeehavennota" se borne a 
constater qu'il est difficile de dénoncer les distorsions de la concurence entre 
les divers ports maritimes en Europe occidentale. Cependent, i l aurait été 
souhaitable d'aborder ce problème d'une fagon plus concrète et notamment de 
faire entrevoir la possibilité d'une initiative pour des délibérations sur le plan 
international. En outre, le mémoire ne trace pas de politique a suivre pour 
résoudre les problèmes actuels. 

Les auteurs du mémoire se demandent dans quelle mesure i l convient 
d'effectuer des investissements permettant de recevoir, dans des ports 
toujours plus grands, les trés grand navires, dont la capacité va toujours en 
augmentant. Les entreprises intéressées ne supportent pas tous les frais des 
travaux portuaires; d'autre part, pour déterminer la capacité économiquement 
optimum des navires, i l faudrait se baser sur un calucl exact des frais que 
ces travaux comportent pour l'économie nationale. I I est done clair que ce 
probléme ne peut être résolu que sur le plan international. Or puisque le 
mémoire ne fait pas entrevoir la possibilité de délibérations Internationales, 
on serait en droit d'attendre au moins que les auteurs du mémoire congoivent 
une politique permettant d'orienter les décislons qui doivent être prises a 
l'heure actuelle; seulement I'effort de mesurer I'importance des ports pour 
trés grand navires, en ce qui concerne l'économie nationale, aurait permis de 
résoudre ce problème. Mais les auteurs du mémoire n'ont pas fait un tel effort 
et ne sont pas prononcés en des termes concrèts sur la politique a suivre a eet 
égard. ' ; , ,<"p-| 

L'inventarisation des possibilités d'extension du territoire portuaire, restant 
encore aux Pays-Bas, inventarisation contenue dans le mémoire, n'est pas 
réelle: elle ne réflète que les possibilités techniques relevant a peine lea 
exigences économiques auxquelles doit répondre une région portuaire 
potentielle. Une région portuaire située a Rotterdam ou a Amsterdam, d'une 
part, et une telle région située a, disons Harlingen ou a Delfzijl, d'autre part, 
ne sont pas substituables sans plus. I I est impossible de réaliser a la péri-
phérie du pays I'augmentation du transbordement de marchandises qu'on 
attend dans les ports situés dans I'ouest du pays, puisque les enterprises 

40 



Bepoussées par les ^'^^''J^'^L'JZ jTest dangereux d'adopter une tele 
trés probablement un ^tranger^ I J portuaire, paree que cela 
répartition des activités comnie but de la po q P p^^^^ 
peut nuire a une industrialisation Pl"« P ° " " ' ^ ^ ^ ° ^ / , économiques, qu'il 
^ccidentaux présentent ^ ^ . f j t s T ^ ^ ^ ^ ^ n'est pas un 
s'agit de faire valoir. L ensemble afS ^ Les auteurs du 
gafeau qu'on peut distribuer a f^^'^^^^.^l^^^Z^nent du territoire, en 
mémoire ont trop fait P^^^aloir les aspecte d ^ bien-être. 
se laissant guider ^<''^':^'^':f^lZTdes SS^ns exprimées par l'auteur alle-

L'article donne ensuite un ^P^^^u des opmi P ^.^ wirtschafts-

mand Kraff t dans son ^ ' ^ Z f » lI^lTnltensta^^^^ En ce qui concerne les 
struktur und die Wirtschaftskraft̂ ^^^^^^^^^ q,e, 

^ r : o - s= rpo= 
S r e i f t e ^ l i f d e c T m ï S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
coClémentalres au point de vue éU^^^-^^^' ^..^..ennota" ne témoigne 

L'auteur de l'article firn P - ; ^ / r ,p T,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sur les problèmes 
pas de prévision et est concentre t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^.^.^^^ économiques que 
d'aménagement du territoire, ^^f g ^ f^"^ ^ ^,^^ticle ne reproche pas aux 
demande une telle P^^iqu^;. 

S u e s , t £ f ^ o £ Z ^ ^ait trop P ^ entrer dans leurs 

considérations. 
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OPERATIONS RESEARCH 

Over het toepassen van kwantitatieve methoden bij vervoersbedrijven 

door Drs. H. J. Scholtmeijer 

1. Inleiding 

VOO. de v i i . „d \X ' d e » Sr e T j f t r d T o i r ' " ^ - ' ' " ^ 

.r̂ ;::;dte"r:v\ref=s*°--?'*̂  
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problemen. Met behulp van een wiskundig model wordt onderzocht 
wat de gevolgen zijn van bepaalde alternatieven tenemde aan de hand 
van een bepaald criterium de optimale besUssing te bepalen. Somrm n 
Tebben dan ook in plaats van operationele research voorgesteld be hs-
kunde of mathematische besliskunde. De belangstellmg voor een toe 
passing van kwantitatieve methoden wordt uiteraard gestimuleerd doo 
het voortdurend streven van de bedrijfsleiding naar een efficiënte 

t ^ i s k u n d i g model van een activiteit of sene v ^ aaivi-
teiten nooit de gehele werkelijkheid kunnen omvatten. De werkeh k 
heS zal vereenvoudigd worden. Hoever hiermede gegaan kon worden, 
L hoevel e een model een bepaalde activiteit beschrij t, zal geval voor 

eva moeten worden nagegaan. Het is dan ook zaak, dat een grog van 
bedrijfskundigen de onderzoeker bijstaat, opdat het model zo realistisch 
moeSk S Een belangrijk voordeel is daarbij, dat bij de bruikbare 
T l o ng de invoering vergemakkelijkt kan worden. Het is met uitge-
Toten dat hetzij de wiskunde te ingewikkeld is hetzi) de veronderstel-

ngen wiskundig onhanteerbaar zijn dan wel dat er teveel faktoren 
geTktijdig een rol spelen. In dergelijke situaties kan het systeem op 
Tapier geLuleerd worden, hetgeen uiteraard ook van belang is md.n 
niet in de praktijk kan worden geëxperimenteerd. Het zal duidelijk z jn, 
d t de groei van O.K. zeer bepaald gestimuleerd wordt door de reken-
alma 'a t o computer. Een niet te groot praktijkprobleem kan reed 
omvangrijk rekenwerk met zich brengen. Formulermg van een model 
houdt no i niet in dat het oplosbaar is, zelfs niet met een computer̂  
Kan dit een begrenzing zijn voor O.R.-werk, andere grenzen kunn^ 
«leeen ziin in het niet voorhanden zijn van gegevens, het met kunnen 
S muïeren tan een realistisch model, omdat het probleem te gecom-
p t e d is of het ontbreken van een methode voor oplossmg van het 

" o o k reeds voor de oorlog vonden onderzoekingen plaats op bedr^fs-
problemen die men nu tot het terrein van de O.R. rekent. Te noemen 
fs het werk van de Deen E. K. Erlang (1908) op het gebied van de 
wachttldÏeorie. Resultaten van zijn onderzoekingen vonden toepas-
T g bi de dimensionering van telefooncentrales. Voorts zijn te ver
melden onderzoekingen naar bestelniveaux van voorraden. 

Een van de belangrijkste onderwerpen is ê -athematisch pro
grammering. Een van de bekendste en oudste daarvan is de linea e 
progrTmmering. Het lineaire programmeringsmodel is een voorbeeld 
van eeTmodel dat de interrelaties van de componenten van een systeem 
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e t f o m ! ' i f " ^^^-^ gebleken voor bedrijfs
economische problemen, maar eveneens voor de gehele economie M i . 
IS een voorbeeld van de overlappmg van de e c o n o w L Z r T e n e l 
planmngstechmek, waartoe de mathematisering van de economLhe 
wetenschap heeft bijgedragen. Het was onze oud-landgenr T c 
m r r k ' r . " 'V' ^^'^'^^^^^ economisten vestigd op de 
mogelijkheden van hneaire programmeringsmodellen. In di verband 
dient de Rus L. V Kantorovitch (1939) genoemd te worden, die door 
zag dat een grote klasse van produktieproblemen een bepaalde wiskun
dige structuur hadden en na kwantificering numeriek oplosbaar "aren 
Helaas bleef zijn werk zowel m Rusland als elders onopgemerkt Toe
passing van hneaire programmering m een bedrijf of op een industrieel 
probleem vereist de wiskundige formulering van het probleem en e l 

elther?^^^^^^^^^^ 'T^^ ^^^t to^ een scherp nadenken over een probleem en tot verheldering van de 
aspecten van de besluitvorming. Van de vele toepassingen zijn te 
noemen die bij de petroleumraffmaderijen, bij het samenstellen van ve 
^ o u t n e die aan bepaalde eisen van voedingswaarde moeten 
voldoen en vervoersproblemen. 

In 1947 stelde de Amerikaan G. B. Dantrig tezamen me, Hurwicz 

2. Een transportprobleem 

Om een mdruk te geven hoe een model eruit ziet en op welke wijze 
het wordt opgelost, zullen we eerst een transportprobleem behandelen 
en vervolgens een nauw daaraan verwant vraagstuk, n.l. dat van he! 
bepalen van de optimale rondrit. Dit probleem is in 1941 door F L 
Hitchcock opgelost. Hoewel het ook met behulp van de simplex-

m i r d ^ ' \ r : ^ ' ^ " P ^ t " ' °P eenvoudiger 
mamer doen. Vaak is een probleem op verschillende wijzen op te lossen-
het IS dan zaak de meest efficiënte te kiezen P e tossen. 

Gegeven 3 fabrieken, waar aanwezig zijn resp. 25, 25 en 50 ton van 
een bepaald produkt en 4 winkels die behoefte hebben aan resp. 15, 20 
n a e ke T i n k ^ " ^ - P ^ k o s t e n per ton van elk! fabriek 
naar elke winkel gegeven zijn, is de vraag welke fabrieken welke 
winkels bevoorraden zodanig dat de totale kosten zo laag mogelijk z fn 

De gegvens zijn verwerkt in de volgende tabel (Tabel 1) ^ 

44 



Tabel 1. 

\ W i n k e l 

Fabriek^\ 
1 2 3 4 t 

1 10 5 6 7 25 

2 8 2 7 6 25 

3 9 3 4 8 50 

t 15 20 30 35 

slissingsprobleem: 
Minimeer: lOx 

kostencelletjes) onder de nevenvoorwaarden: 
11 

5x^2 + 

In elke cel zijn de trans
portkosten per ton aan
gegeven; in de laatste ko
lom zijn de tonnages die 
elke fabriek moet verzen
den en in de onderste rij 
de ontvangsten voor de 
winkels vermeld. Noe
men we de hoeveelheid 
die van fabriek 1 naar 
winkel 2 zou kunnen 
worden vervoerd x-^g 
etc, dan is de wiskundige 
formulering van het be-

+ 8x34 (dit zijn de 12 

' ^ l i 

^11 

'12 

'12 

' l ï 
> O, 

"14 

"21 + X 2 2 + X 

+ X 
21 

"22 

"13 

^14 
> O, 

23 "24 

= 25 

= 25 

X 3 I + ^32 + X33 + X34 - 50 

+ X 31 
+ X 32 

2 3 
+ X 33 

+ X 34 

= 15 

= 20 

= 30 

= 35 

X 3 4 > 0. 

De te minimeren functie wordt doelstellingsfunctie genoemd. In dit 
voorbeeld zijn de nevenvoorwaarden gelijkheden. Hetgeen een be
paalde fabriek verzendt, moet de gehele voorraad uitputten. Er kan 
niet minder worden verzonden. Vaak treden ongelijkheden op. Bijv. in 
een produktieproces mag het beslag dat verschillende artikelen op een 
machine leggen, de totale machinecapaciteit niet overtreffen. 

Het is doelmatig te starten met een bepaald vervoerschema en te 
trachten dit te verbeteren. Een aanpak is de cel met de laagste kosten 
op te zoeken en via deze weg de gevraagde hoeveelheid te vervoeren. 
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Er ontstaat tabel 2. 

Tabel 2. Cel 22 bevat de laagste 
kosten, zodat we van fa
briek 2 naar winkel 2, 20 
ton vervoeren, waarmee 
aan de behoefte van win
kel 2 is voldaan. Fabriek 
2 houdt 5 ton over. De 
cel met dan laagste kos
ten is cel 32, die echter 
leeg moet blijven, omdat 
winkel 2 is voorzien. We 
komen vervolgens bij cel 
33, waarin we 30 plaat
sen. Cel 12 bli jf t eveneens 
leeg; idem cel 13. Cel 24 

kan gevuld worden met 5. We zijn nu gevorderd tot de cellen met kos
ten 7. Cel 23 moet leeg blijven, maar cel 14 kan gevuld worden met 15 
Tot slot vullen we cellen 34 en 31 met resp. 5 en 15. Na vermenig
vuldiging van de hoeveelheden met de resp. kosten wordt een totaal 
van 540 gevonden. 

Gesteld nu, dat er iemand zou zijn die goederen aan de fabrieken 
koopt voor resp. k^ t/m kg en aan de winkels verkoopt voor v-̂  t/m 
V 4 . Zijn ontvangsten zijn dan voor fabriek 1 en winkel 1: y-̂  — kj^. Dit 
verschil zal minstens zo groot moeten zijn als de transportkosten c. . 
derhalve- ' ^ ' 

XWinkels V2 V3 V4 

Fabrieken 
1 2 3 4 

k l 1 25 25 

kg 2 20 5 25 

kg 3 15 30 5 50 

15 20 30 35 

- k . > 
'11 . 2ou het verschil kleiner zijn dan an 

zal hij fabriek 1 winkel 1 niet laten bevoorraden. In de oplossing van 
tabel 2 worden nu de v's en k's zodanig bepaald, dat voor de cellen, 
waarin de hoeveelheden staan v—k gelijk is aan de transportkosten! 
Derhalve: 

V4 — k j = 7 V2 — k2 = 2 
V4 — kg = 6 — kg = 9 
V4 - kg = 8 _ kg = 4 

Dit zijn 6 vergelijkingen met 7 
onbekenden. Stel v^ = O, dan 
vinden we 

We gaan nu aan de hand van de gevonden kunstmatige prijzen na 
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hoc deze staan ten opzichte van de transportkosten in de niet-inge-
vulde vakken. 

v^ — k-ĵ  = 8 10 VergeHjking met de laatste rij die de trans-
ko = 7 8 portkosten aangeeft, toont aan, dat Vg — kg 

= 4 <—> 3. In alle andere gevallen zijn de 
"2 

~~ k . 

ko = 

5 
3 
6 
7 

verschillen kleiner dan de transportkosten. 
We zullen nu cel 32 ook gaan inschakelen bij 
het vervoer (tabel 3). 

Tabel 3. 
Plaats daartoe in cel 32 een h. 
Teneinde het totaal voor winkel 2 
op 20 te handhaven, moeten we 
de hoeveelheid in cel 22 met h 
verminderen tot 20—h. Dan moe
ten we echter cel 23 met h ver
meerderen tot 5 + h en tenslotte 
cel 34 verminderen tot 5—h. Hoe 
groot kiezen we nu h? Daar geen 
negatieve hoeveelheid kan worden 
vervoerd is h = 5, zodat cel 34, O 
wordt en cel 22: 15; cel 32: 5 en 
cel 23: 10. De kostenverandering 

is nu: —5 X 8 — 5 X 2 -I- 5 X 6 + 5 X 3 = 5 X (9—10) = —5. Met het 
nieuwe vervoerschema bedragen de kosten dan 535. 

Bepalen we opnieuw kunstmatige prijzen aan de hand van het ge
wijzigde schema dan blijken voor de niet-ingevulde vakken de ver
schillen tussen kunstmatige prijzen lager te zijn dan de transport
kosten, zodat de optimale oplossing is gevonden. 

1 2 3 4 

1 25 25 

2 20—h 5 + h 25 

3 15 h 30 5 - h 50 

15 20 30 35 

3. Andere transportproblemen 

Behalve het genoemde transportprobleem zijn er nog vele onder
werpen op het gebied van het vervoer, waarop toepassingen te ver
melden zijn. Zonder naar volledigheid te streven en met weglating van 
de verkeersproblematiek, zijn de volgende aan te wijzen: 

a. Eén fabriek en een aantal verkooppunten die bevoorraad moeten 
worden. Gegeven een aantal vrachtwagens van verschillende types, ver
schillende capaciteit, tijdsduur dat een bepaald type kan worden ge
bruikt, kosten per type wagen en de hoeveelheid die elk verkoopspunt 
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in een bepaalde periode nodig heeft. Een wagen kan goederen voor ver
scheidene plaatsen meenemen. Let wel het transportprobleem kent 
alleen vervoer rechtstreeks van fabriek naar een afnemer. In dit geval is 
er transitovervoer. Bepaal welke types welke routes rijden, zodanig dat 
de kosten minimaal zijn. In een geval als dit, waarbij de transport
kosten geminimaliseerd worden, moet men wel bedenken, dat dit doel 
in strijd kan zijn met de algehele doelstelling van het bedrijf. Immers 
lage transportkosten zouden wel eens kunnen leiden tot een verlies in 
de afzet. 

b. In het geval a. wordt men er dagelijks mee geconfronteerd, dat 
bepaalde verkooppunten bevoorraad moeten worden. Is het te ver
voeren aantal niet groter dan de capaciteit van één wagen dan hebben 
we te maken met het zgn. „travelling salesman problem", dat behoort 
tot een groep van combinatorische optimaliseringsproblemen, waaraan 
de laatste jaren veel aandacht is besteed om te komen tot efficiënte 
oplossingsprocedures. Overtreft echter het te vervoeren aantal de capa
citeit van één wagen dan ztxllen er verscheidene wagens nodig zijn. 
Aan deze problemen is een afzonderlijk paragraaf gewijd, waarin te
vens is opgenomen een manier van het bepalen van de kortste afstand 
of kortste reisroute tussen twee punten, hetgeen bij verschillende pro
blemen bekend dient te zijn. 

c. We gaan vervolgens over tot het stichten van een of meer depóts. 
De vraag is: in welke verkooppunten zullen depóts komen en welke 
verkooppunten moeten vanuit elk depót worden bediend. Een toe
wijzing kan bepaald worden, gegeven de extra kosten die een depót met 
zich brengt, waarbij de totale kosten, bestaande uit deze extra kosten 
en de transportkosten, zo laag mogelijk zijn. 

d. Gegeven een dienstregeling die voor een aantal punten aangeeft de 
uiterste tijd van afvoer van goederen. Gegeven de tijden van overkomst 
tussen de punten en de los- en laadtijden dient het minimum aantal 
transportmiddelen te worden bepaald, waarmee aan de dienstregeling 
wordt voldaan. Dit minimum wordt bereikt, indien we erin slagen de 
routes zo te kiezen, dat de transportmiddelen een maximum aantal 
aaneensluitende routes afleggen. 

e. Voor het laden en lossen zijn bepaalde installaties nodig. Zijn de los 
faciliteiten te gering dan kunnen wachttijden optreden waaraan kosten 
verbonden zijn voor de wachtenden. In een straat kan door de ri j van 
wachtende wagens het verkeer worden belemmerd. Een groter aantal 
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losmogel i jkWea zal meer Inves.enn l^^^l^^^ . dus 

mUer ing van de kosten - ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° P ^ - f t 
hoe groot dienen de los- j,,,een probleem dat behoort 
systeem de kosten zo laag moge¥^ zi,n ^^^^^^^ , , , d doen zich 

7ot de wachttijdtheorie, ^^^em^^^^^^^^^ hebben. Vele monteurs 

voor, indien we een eigen ''^^[^l'J'„et een kans dat zi) niet 

de voorraad: wanneer en welke no 

, het periodieke o ^ ^ e t W -

vliegtuig, zijn een groot aantal taken te ver ^^^^^^ 

v gorde waarbij deze taken T ^ ^ ^ d W ^ ^ ^ ^ ^ een bepaalde optimale 

;ergen. He t gaat erom een -S^^ng te rna ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^d 

; an i e r , b.v. bij zo laag mogeliike kost n, w ^^^^^^ 

welke hoeveelhdd van - - ^ - ^ C K I ^^^^^^^^ hoeveel reserve-

Op di t voorbeeld ^oo'^g^^"'^ bunnen ^ e^ operationee te 

botoren nodig zijn om een bepaaW-^^^^^^^^ | ^^^^ d is kan 

hebben. Indien de behoefte op ver^h^^^^^^^ 3^^^^ - ^ ^ ^ d ^an 

men beginnen er een aantal te kopen ^^^^^ onderhoud kan 

2^ijn- 1 olume en de waarde 

h Tot slot een ̂ '^''>''^'-T'''t,!^rme'll «tvoermidtlel k«„ 
t n een . . n t J eenheden en het cpaciteitstestncne 

- S " r = r e t = ^ ^ ^ ^ 

r r l r . e . t n . v , n W d . 3 t e „ d . n i s e t d . e c t d e ™ . n a „ h e t 

minimale aantal. 



-̂ :::̂ r£ï r ^ - . e . . . . . . . . 

' ^ P ^ ' - optimale rondrit 

^ ^ ^ ^ ^ - e . ,e.eld .et . . . . 
voor het probleem gesteld fiet, daThii eê  1 T '^^^'^ ^̂ ĥ 
op een zodanige wijze dat de totale a f i l : ^ ^ ^ ^ ^ ''f''' bezoeken 

Het probleem behoort tot een v e r z a l f ""^"^^^^ 
mahsenngsproblemen, die J e r o ^ l̂ k^^^^^^^^^ 
biJ een klem probleem bereikt h^t aamJ ^^^ds 
mischewaarde, zodat het uitgeslo en H " ' ' ' " Ter verduidelijking: hebben we T 

- in A dan kunnenle g a a n T e l ^ ' ^ ^ ^ en starten 
C of van A naar C en dan naar B. ie21e2 ^'V^^^^-^ naar 
plaatsen dan hebben we 24 (4- = 4^7 ^ mogelijkheden. 2ijn er 5 
gaan en bij- 10 plaatsen reeds 362.880 (9. combinaties na te 
^ 2 X 1). Uit al deze mogeliikhed.n ^ ^ ^ ^ 7 x 6 x 5 x 4 x 3 
welke de kortste afstand h e l f Hoe^weThr ^^^en 
balveerd wordt, indien de o n d e r w T f . J ' ' " ' "^ "mogelijkheden ge-
het duidelijk dat we alleen h e r p X e m a" k" ""^^ ^̂ "̂ ^ ^ i " ' -
efficiënte wijze te werk gaan We mo / °P een 

type van problemen veel aandadit JéTï , "̂̂ ^̂ ^ dit 
(en nog ligt) op het zoeken n a a T l S t o X ' 
. belang zijn uiteraard die m e Z d ? f^^'^^^^^ken. 

*) 

£ e f n Ï o ! iS^^- - ^ ^ - k : Voorspellen en Beslissen, Marka 

K a u f S ^ a t - ^ R ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ Marka bo k 
1965. " ^«"re . Operationele Research Ma"rK"°^^^ ' ^^«4-
Interessant is voorts- ' """^^^"^«^^^ -o- H . 



te vervoeren. 

u dan is de wiskundige formulering 

n 
minimeer 2 ^uv ^uv 

u > V 

onder de nevenvoorwaarden ^ S ^ ^uv ^ en Xyy 0 of 1 

funct e" dat de minimale totals afstand moet worden bepaald 

Bet'lelt dat , e al ^^^f^^^-^^^^^^l^X 
weergegeven door resp. x^y - 1 ot u. z.ijn F 

weer naar 1, dan zijn dus - ^3 4 41 
— - = X. O = U-43 

lalve: 

21 

51 

De afstand verbonden aan deze rondrit is derhalve: 
l + L + + ^41- Daar in ons bijzondere geval a,^ 



^2 3 ^3 2 enz. is de doelstellingsfunctie compacter te schrijven als 
^ U V 

U > V 

N u is bovenstaande (lineaire programmering) formulering niet de 
meest eff iciënte om op te lossen. I n de volgende twee p a Ï S e " wor 
den daarom twee andere methoden besproken en aan d J h . n T 
voorbeelden gedemonstreerd. I n p a r a ^ a f l̂ rdt̂ tf ̂̂^̂̂^̂̂  
moeten zijn - een procedure aangegeven om deze te bepalen I n 

f^ragraaf 4d word t het geval behandeld, dat verscheidene aufo's nod! ; 

LrTSllLlr P - « e r i n g , ontwikkeld 

a l l e ' ^ S r 1 i ^ ^ T " ^ ' ^ ' ^ ^ S — d - eindigend in A 

W^ven n , T"^"^' ^ bereikt, zodat B en D over
blijven. Dan zal gaande van C langs B en D in een bepaalde vo lgo rd l en 
vervolgens naar A ook dit gedeelte zo klein mogelijk moeten 2 H er 

i ^ T n t r ^ r ' ^ T ™ ^ " " 
gegaan van C naar B, vervolgens van B naar D en van D naar A V.r. 

mogelijkheid is ook van C naar D, dan naar B en vervolgens n a a r l Uk 

beide mogelijkheden moet de kleinste afstand worden geLzen! defhalte 

f (C; B, D) = min imum van + ^ D + DA 

DB betekent . f a , D „ . f B ° S c t § ' ' , . BD + DA en 

Tabel 4. , f (B; CiD) -Min {^C + f ( C ; D ) ^ f (c.-D) = CD + DA 
(BD + f ( D ; C ) ^ f (D;C) = DC + CA 

£ (A; B.C.D) - Min \ f c t f [c,: B,'D.)-I .f (C;B,D,) -Min {'^^ * * (B;D)—f (B;D) 
(AD + f (D; B,C) \ (CD + f ( D ; B ) ^ f (DiB) 

(DiB.C) -Min t l 

BD + DA 
DB + BA 

I V . m ^ . „ 
(DC + f ( c ; B ) — f (C;B) = CB 

BC + CA 
BA 
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tussen de pk.tsen 1 . • 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 

Z e X I t e k w Z t . Toals « n 2 n . „ 1. In de .fstandenmatnx 

Tdi t .toegeven door een M, d,t een .eer gtoot ,etd voorstelt. 

Tabel 5. 

Groep (3, 1) 
2 f (2; 3 ) - 2 3 + 31 - -2 + 2 = 4 
4 f (4 ;3) = 43 + 3 1 = 4 + 2 = 6 

5 f ( 5 ; 3 ) = 53 + 31 = M 
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Groep (4, 1) 

2 f (2; 4) = 24 + 41 = M 
3 f (3; 4) = 34 + 41 = M 
5 f (5 ;4 ) = M 

Groep (5, 1) 

2 f (2 ;5 ) = 25 + 51 = 2 + 6 = 
3 f (3;5) = 35 + 51 = M 
4 f (4 ;5 ) = M 

Fase 2 
Groep (2, 3). Laat 1 weg, zodat deze groep gecombineerd 

4 fU.o 1^ r " worden met een 4 en 5. 
4 f 4;2,3 = 4 2 + f ( 2 , 3 ) = M + 4 = M 

^ 2 = 4 3 i f J 3 ' ' J : = Deze is dus minimaal 
t[%i,2) 43 + f ( 3 , 2 ) + 4 = M = M idem voor f (5; 3, 2). 

3 
5 
3 
5 

Groep (2, 4) 

f(3;2,)4) = 3 2 + f (2, 4) = M 
idem 

f ( 3 ; 4 , 2) = 34 + f (4 ;2 ) = M 
idem 

Deze tais kan worden 
weggelaten. 

Groep (2, 5) 

3 f(3,-2,5) = 32 + f ( 2 , 5 ) = 2 + 8 = 10. 
3 f (4 ;2 ,5 ) = 42 + f ( 2 , 5 ) = M 
3 f (3; 5, 2) = M en idem f (4; 5, 2) 

Groep (3, 4) 

2 f(2,-3,4) = 2 3 + f 3 , 4 ) = M 
^ idem 
2 f (2 ;4 ,3 ) = 24 + f (4 ,3) = M + 6 = M 
5 f (5 ;4 ,3 ) = 54 + f ( 4 , 3 ) = 8 + 6 = 14x 

Groep (3, 5) 

2 f (2 ;3 ,5 ) = 23 + f ( 3 ; 5 ) = M 
4 idem 
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2 f (2;5,3) = 25 I- f (5;3) = M 
4 idem 

Groep (4, 5) 

2 f (2;4, 5) = 24 + f (4; 5) = M 
3 idem 
2 f (2;5,4) = 25 + f (5;4) = M 
3 idem 
Fase 2 levert dus op f (3; 2, 5) = 10; f (5; 2, 3) = 6 en f )5; 4, 3) = 14. 

Fase 3 Groep (2, 3, 4). Kan gecombineerd worden met 5. 
52 + f (2; 3, 4). f (2; 3, 4) komt niet in fase 2 voor als minimale lengte 

en vervalt. 
53 + f (3; 2, 4) : vervalt 
54 + f (4; 2, 3) : vervalt. 

Groep (2, 3, 5) 

42 + f (2; 3, 5) : vervalt 
43 + f (3; 2, 5) = 4 + 10 = 14x = f (4; 3, 2, 5) 
45 + f (5;2, 3) = M 

Groep (3, 4, 5) 

23 + f (3;4, 5) : vervalt 
24 + f (4; 3, 5) : vervalt 
25 + f (5; 3, 4) = 2 + 14 = 16x = f (2; 5, 3, 4) 

Groep (2, 3, 4, 5). Combineer nu met 1 

12 + f (2; 3, 4, 5) = 8 + 16 = 24 
13 + f (3;2, 4, 5) : vervalt 
14 + f (4; 2,3,5) = 8 + 14 = 22x = f (1; 4, 2, 3, 5) 
15 + f (5;2, 3,4) : vervalt. 

De kortste rondrit is 1-4-3-2-5-1 = 22 km. Daar 4 van 1 uit bereikt 
kan worden via 3 en deze route 2 km minder is dan de rechtstreekse, 
is de rondrit tot 20 km terug te brengen, indien we plaats 3 twee maal 
willen passeren. Bij de volgende methode worden rechtstreekse bewer
kingen op de matrix van afstanden toegepast. 
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4b. Methode van boven- en ondergrenzen ••") 

Gegeven de volgende tabel 6. 

Tabel 6 
Daar elke rondrit slechts één 
element van elke rij (horizon
taal) en een kolom (verticaal) 
kan bevatten, wordt alleen de 
totale afstand veranderd, indien 
alle elementen met een be
paald bedrag worden vermin
derd. Deze vermindering wordt 
zodanig toegepast, dat elke rij 
en kolom minstens een nul be
vat. Dit betekent, dat elke rij 
met de afstand van het kleinste 
element wordt verminderd. Ko

men er dan nog kolommen voor, die geen nul bevatten, dan worden 
ook deze kolommen verminderd met het kleinste element van zulk een 
kolom. In tabel 6 wordt van ri j A afgetrokken 5; van ri j B 5; van C 5; 
van D 6 evenals van E. Daar in alle kolommen dan ook een nul voor
komt, behoeven deze niet te worden verminderd. In totaal is 27 af
getrokken en tabel 6 gaat over in tabel 7. 

A B C D E 

A — 5 6 10 8 

B 5 — 5 12 12 

C 6 5 — 8 10 

D 10 12 8 — 6 

E 8 12 10 6 

Tabel 7 

A 

A 

B 

C 

D 

E 

B 

— O 

O 

6 

6 

D 

1 5 

O 7 

— 3 

2 ~ 

4 O 

3 

7 

5 

O 

De optimale rondrit zal een 
lengte hebben, die niet kleiner 
is dan 27. Deze zou 27 zijn, in
dien we langs de nullen zouden 
gaan. 
Van A naar B = 0. Daar we 
niet in A terug willen komen, 
moeten we niet kiezen BA maar 
BC. We hebben dus A-B-C. In 
ri j C mogen we niet kiezen CB 
en ook niet CA, anders zouden 
we een lus A-B-C-A berijden. 
Van C gaande moet dus D of E 

*) J. D. C. Little, K. G. .Murty, D. W. Sweeney, C. Karei, Operations Research 
1963, blz. 973—989. 
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indien een element moeten worden geteen. d « 0. 

Gesteld d,t we het element D E kiezen. We schrappen do" de gehele 
. O ^ B . Ornaat we alleen ™ D naar E g a ™ ^ 

" M D ' ter .Irti^i»^ van de lus D-E-D. Verrichten we deze han¬

deling op tabel 6 dan ontstaat tabel 6a. 

Tabel 6a 

A B C D 

A — 5 6 10 Verminder rij 

B 5 — 5 12 „ » 

C 6 5 — 8 

E 8 12 10 M 

, „ , „ m D h e « t dan geen „nl. t„k^a. iJ^^S £ ^ ^ ^ ^ 
afgetrokken. Na aanwpmg ™n D E - ^ ' ' " ' J " ^ in totaal 

krijgen: 27 + 5 = 32. 

We knnnen ons vervolgens afvragen, wat er 

r r E m - t s i r lorden vermin̂ ^̂ ^̂ ^ 

: : : t e T r „ r i ; S r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

r d ™ t Ï t i Z f ^ S o - o t t t e r e n , ontstaat 

tabel 8. 
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Tabel 8 

A B c D E 

A — 01 1 5 3 1 
B — 01 7 7 0 
C 1 01 — 3 5 1 
D 4 6 2 — 0« 2 
E 1 2 6 4 05 — 2 

1 0 1 3 3 

Het element AB staat in 
rij A en kolom B. Achter 
nj A staat 1 als kleinste 
waarde. Onder kolom B 
staat O als kleinste waarde. 
Tel deze samen op: 1 + o 
= 1 en plaats 1 boven de 
nul van AB. Zo komt bij 
de O van DE: 3 + 2 = 5. 
Op deze wijze worden 
alle nullen gemarkeerd. 
Als element kiezen we nu, 
dat element dat de hoog-

vervang E D door M tStlrThTH'' ° ^ " 
af te trekken, da. . „ I I » a Z ^ t l ' l LE b' ^ ' " ' " ' r ^ ' 
zijn dan 27 + 5 = 32. ^°""en, die DE bevatten, niet kleiner 

Er is dan ontstaan tabel 9. 

Tabel 9 ^̂ ke rij en elke kolom heeft 
minstens een nul. Noteer de 
kleinste waarden, die op O vol
gen en markeer de nullen. De 
hoogste waarden, die bij O 
staan, betreffen de elementen 
CD en EA. Kies CD en tel de 
waarde van 2 op bij 32, het
geen 34 oplevert. M.a.w. alle 
rondritten, die DE bevatten, 
maar niet CD, zijn niet kleiner 
dan 34. 

A B c D 

A 1 ~ 01 1 2 1 

B 0» — 01 4 0 

C 1 0» — 02 0 

E 02 4 2 M 2 

0 0 1 2 

ben^r» C-°D : f D - E ° ' e 7 o m " ' T ^ ' heb-
door M. " " vermijden, 

vervangen we E C 
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A B C 

A — 05 1 

B 0» — Ql 

E 0* 4 M 

0 4 1 

Er ontstaat tabel 10. ^^^^ ^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂  ^^1^ 

dat er niets behoeft te worden afge-
T^bel 10 „okken. Alle rondritten, die DE be

vatten en CD zijn niet kleiner dan 
j 32 -!- O = 32. 

Markeer de nullen. 
O Kies AB: alle rondritten, die DE en 
4 CD bevatten, maar niet AB, zijn niet 

kleiner dan 32 + 5 = 37. 
Schrap ri j A, kolom B en verander 
de O van element BA in M . 

We houden dan over tabel 11. 

Ook nu bevat elke rij en kolom een nul, zodat 
alle rondritten, die DE en CD en AB bevatten 
niet kleiner zijn dan 32 + 0 - 32. 
Wijs vervolgens BC aan en tot slot EA. De rond
ritten die BC niet bevatten of EA niet bevatten 
worden zeer groot. De nul is immers met een 
M gemarkeerd. 
De optimale rondrit is 32 km lang en is: 

E-A-B-C-D-E of E-D-C-B-A-E, daar alle onderlinge afstanden, vice 

Ï t t o r b e e l d geeft tabel 12, waar na reductie elke rij en dke 
k o l m meer dan één nul heeft, zodat alle nullen niet een O zijn gemar
keerd. De vraag is nu welk element zal worden gekozen. 

In totaal is een waarde 12 
Tabel 12 afgetrokken. Kies (12). 

j 2 3 4 5 6 Schrap rij 1 en kolom 2 
" en vervang de O van (21) 

1 — 0 0 2 4 1 door M. 
_ Q ^ 5 3 We vinden dan alle rond-

2 ° ritten, zonder (12), zijn 
3 0 0 — 2 5 3 minstens lang 12 en die 

2 - 0 0 met (12) eveneens 12, 
4 ^ daar elke rij en kolom een 

5 4 5 5 0 - 0 O heeft. 

^ ^ ^ 3 0 0 — We hebben dan tabel 13. 
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Tabel 11 

A C 

B M O 

E O M 



03 1 5 3 1 

2 5 3 2 

We kunnen dan kiezen 
(23) of (31). In beide ge
vallen worden de rond
ritten die (12) bevatten, 
doch niet (23) of (31) lang 
12 - f 3 = 15. 
In geval van (23) wordt 

° O (31) vervangen door M 

5 0 — 0 0 ^ ™et 2 en 
kolom 1 met 1 worden 

° ° — O verminderd, zodat de 
2 0 0 0 rondritten, die (12) en 

(23) bevatten niet kleiner 

Tabel 13 

1 

2 M 

3 0" 

4 2 

5 4 

6 1 

1 

Tabel 14 brengt de situatie in beeld, indien we (12) niet kiezen. 

Tabel 14 ^i^s (13), zodat de 
rondritten die niet 

1 2 3 4 5 6 (12) bevatten en 
1 ^̂ r̂ ni evenmin (13) niet 
' - ^ 0̂  2 4 1 1 kleiner zijn dan 12 

2 0 - 0 1 5 3 0 + 1 = 13. 
3 O 01 - 2 5 , n Schrap ri j 1 en ko-

^ ^ 3 0 lom 3 en verander 
4 2 1 2 - 0 0 0 (31) in M. Daar als

dan elke r i j en ko-
5 4 5 5 0 

1 3 3 0 

0 1 0 0 0 

O O lom een nul bevat, 

6 1 3 3 O O — ^ ^ j " ^̂ ê rondritten 
die niet (12) doch 

O wel (13) bevatten 
niet kleiner dan 12. 

methode via (12) en (13) is dus beter dan via (12) e n 7 2 3 " " " " ' 

Bij deze methode wordt elke fase als volgt genoteerd (tabel 15) 12 is 

f : 3 - I Ï - t - f = 14""^^ o P ^ - l e ^ o n i l t V d u : 

60 



4 , 5 4 , 5 

6 , 1 6 , 1 

4d. Het bepalen van de kortste afstand tussen twee steden. 

Het bepalen van de kortste afstand tussen twee steden kan eenvoudig 
geschieden op de volgende wijze, waarbij tevens de te njden route 

wordt aangegeven. A ^ „ -R 
Schrijf de matrices van tabel 5 naast elkaar en noem deze resp. A en B. 

Tabel 16 

_ 8 2 
M - 2 M 2 

2 2 - 4 M 

M M 4 - M 

1 2 3 4 5 
a / „ „ O o\ - 8 2 8 

M - 2 M 2 

2 2 - 4 M 

M U 4 - kl 

^̂6 2 M 8 -

B 

- 4 2 6 8 

4 - 2 6 2 

2 2 - 4 3 

:6 6 4 - M 

.6 2 4 8 -

4 2 6 6 

4 - 2 6 2 

2 2 - 4 4 

6 6 4 - B 

,6 2 4 8 -

4 2 6 6) 

4 - 2 6 2 

2 2 - 4 4 

l6 6 4 - 8 

16 2 4 8 -
5 1̂6 2 M 8 - J 

A 

Tel nu resp. de elementen van de rijen van A op bij de overeen
komstige elementen van de kolommen van B en bepaal het minimum 

van deze sommen. •• n „ 
Om de elementen van C te vinden b.v. van de eerste "1> cellen we 

achtereenvolgens rij 1 van A op bij de kolommen t t/rn 5 van B. B.v. het 
element in rij 1, kolom 2 van C wordt aldus gevonden. 
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rij 1 van A 

kolom 2 van B 

- + 8 = 8 ( - = 0) 
8 + - = 8 

2 + 2 = 4 kleinste waarde en is de route 
1-3 + 3-2, dus van 1 naar 2 
via 3. 

8 + M = M 
, 8 + 2 = 10 

Het element in r i j 2, kolom 4 van C: 

kolom 4 van B 

rij 2 van A 

M + 8 = M 
— + M = M 

2 + 4 = 6 

M + = M 
2 + 8 = 10 

en is de route 2-3 + 3-4, dus van 
2 naar 4 via 3 

Nadat we op deze wijze de elementen van C hebben gevonden, wordt 
dezelfde bewerking op C toegepast, totdat de elementen niet meer ver¬
anderen. 

Tellen we C op bij de matrix D ( = C) dan ontstaat E. Tellen we E op 
bij t ( - E), dan ontstaat G die gelijk is aan E, zodat E de kortste 
afstanden bevat. 

Matrix A bevat plaatsen die door 1 weg met elkaar verbonden zijn 
C bevat plaatsen die door 1 en 2 wegen verbonden zijn en E de 
1, 2 3 en 4 wegen. De kortste afstand tussen 4 en 5 = 8 volgens E en 
wordt gevonden door deelementen (4, 2) en (2, 5) van C op te tellen 
(2, 5) van C = (2, 5) van A en is de route 2-5 

(4, 2) van C = (4, 3) van A + (3, 2) van A. Om van 4 in 5 te komen 
moet de route (4-3), (3-2), (2-5) worden bereden. 

4c. Het bepalen van het aantal auto's 

Indien het aantal te vervoeren artikelen de capaciteit van één auto 
te boven gaat, zullen verscheidene auto's nodig zijn. De vraag is dan 
hoe deze moeten rijden, opdat de totale afgelegde afstand zo klein 
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mogelijk is onder de voorwaarden, dat de vervoerscapaciteit niet over
schreden wordt. 

Als voorbeeld nemen we de tabel 6, die opnieuw als tabel 17 wordt 
weergegeven. 

Tabel 17 

A B C D E 

B 5 — 

De capaciteit van elke auto is 
C 6 5 — 20 en voor B zijn 10; voor C 5; 

D 10 12 8 — 
voor D 7 en voor E 8 bestemd. 

E 8 12 10 6 — 

Vervolgens wordt een tabel volgens tabel 18 opgesteld. 

Tabel 18 

A B C D 

a b 

B 10 2 — 

C 20 2 1 6 — 

D 15 20 2 -> 0 3 81 — 

E 15 20 2 1 1 4 121 — 

De elementen van de matrix worden als volgt bepaald. Gaan we 
van A naar B en weer terug, dan zijn daar 2 x 5 = 10 km mee gemoeid. 
Idem voor C,12 km, totaal 22 km. Nemen we C in de route op dus 
A-B-C-A, dan is de tolale lengte 16 km. Door C in de route op te 
nemen is er een besparing van 6 km. Het element CB in tabel 18 geeft 
de besparing aan en wordt teruggevonden door volgens tabel 17 te 
sommeren CA + BA en af te trekken CB. 

De besparing van ED is: EA + DA — ED = 8 + 10 —• 6 = 12. 
In kolom b vullen we op elke rij een 2 in. 
We beginnen nu met dat element, wat de grootste besparing heeft. 

In het voorbeeld is dit het element ED. Voegen we deze plaatsen samen 
dan zal een auto 15 moeten meenemen. In kolom a plaatsen we zowel 
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achter D als E 15; vervang de twee achter D in kolom b door 1, even
eens achter E en plaatsen tenslotte 1 bij 12. 

Oorspronkelijk stond er een 2 achter D in kolom b, hetgeen be
tekende de route A-D-A. Nu er achter D en E een 1 staat, hebben we 
A-D-E-A. De som over een rij en de gelijknamige kolom dient altijd 
2 te zijn. 

B.v. rij B : 2 kolom B : O samen 2. 
ri j D : 1 kolom D : 1 „ 2 . 
r i j E : 1 + 1 = 2 kolom E : O „ 2 . 

We bezien nu de volgende grootste besparing: het element DC. 
Nemen we C op, dan moeten D en E beide met 5 worden vermeerderd, 
hetgeen nog juist toelaatbaar is. Plaats achter C, D en E in kolom a dus 
20; zet een 1 bij 8; vervang de 2 achter C in kolom b door 1 en ver
vang de 1 achter D door 0. 

De volgende grootste besparing geeft het element CB aan. Daar de 
capaciteit van de auto zou worden overschreden, kan B niet met C, D 
en E worden gecombineerd en vullen we achter B, kolom a, 10 in. 

Nodig zijn dus 2 auto's: de ene vervoert 10 op de route A-B-A = 
10 km, de andere vervoert 20 op de route A-C-D-E-A = 28 km. 

Is er een gebied met veel te bezoeken punten, zodat verscheidene 
vervoermiddelen nodig zijn, dan kan volgens bovenstaande methode 
het aantal subgebieden worden bepaald. Een zekere aggregatie van 
punten is noodzakelijk en grenzen kunnen worden gesteld door het 
tijdsbeslag, b.v. een dagtaak, het maximale aantal te bezoeken punten, 
de te vervoeren artikelen. Zijn b.v. bekend de gemiddelde afstand tus
sen de plaatsen in een gebied, de gemiddelde rijsnelheid tussen de plaat
sen, de gemiddelde tijd van oponthoud per plaats en de werktijd per 
dag, dan kan het totaal aantal te bezoeken plaatsen worden bepaald. 
Met dit aantal als maximum wordt bovenstaande methode toegepast. 
Vervolgens kan in elk subgebied de optimale rondrit worden uit
gerekend. 
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SUMMARY 

Operations Research 

;,a"Stsr:\r''s."ss L ° r c S < » . . , « . . . 

Operations Besearch Problem viz. the determination ot the 
Next, one particular Research methods. Linear pro-

optimal round trip, is solved by OPer«ti°"? " ^ ^hod upper and lower 
grammation, dynamic ^^ogramm.Uonjnd the rneth PP^̂ ^̂ ^̂  

S l i " A t = 1 l s t a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cities and transport 

capacity are dealt with. 

SOMMAIRE 

Operations Research 

Après avoir tracé briéven^nt « r i ^ ^ ^ - é t ^ ^ St ëSS"^ 
research" (-̂^̂ f̂̂ Ĵ̂^̂^̂^ modèles mathématiques. 
savoir examiner les problèmes §ff • ĵ g^^ve un certain nombre 

optimum. L'auteur ^̂ âite succebbivei . .'i gunérieures et inférieures et. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Operations Research 

Nach einer kurzen M s « ^ ^ ^ 
research" gekommen ist, legt ^er Verfasser den ^ ^^^^^^ ^.^gen 

Verfahrens dar. An Hand von ' ^ ^ t ^ ^ ' ^ f ̂ '^^^^^^^ff^^ gilt. Der Verfasser be-
untersucht, über die es eme ^̂ tscĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ sodann eine Reihe 
handelt zunachst klassische V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

T h ï s X - f W r e n t s ,:?er̂ ^^^^^^ - ^ T ^ r ^ " ^ ' ^ ^ "^^^^^ 
: t e t d e n l.sst, 3a, auf dices sc^^^^^^ 

Eine Verkehrsfrage, die B e s t i ™ ^ ^ ^ P ^.^^ ^ ^ ^ j ^ kommen 
Hand des operations ^^search-Verfahrens geî ^̂ ^̂ ^̂  Verfahren 
die Linearprogrammierung, die dynamiscüe ^rog ^.^ ^^^^^^^ 
der Ober- U n t e r g r e n „ ,^^3,1, , ^ e i 
^£^:^LT£elSI:^TSr die Beförderungskapazit.t betreffen. 
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AANTEKENINGEN 

VERSLAG VAN DE STUDIEDAGEN 

V O O R SPOORWEGPROBLEMEN 

gebonden te Brussel van 24-28 oktober 1966 

Deze studiedagen hadden tordoer d l r spoorwegproblemen gehouden. 
E.E.G.-landen de T„ ^e regeringen van de 
van de Problemen^farm'de de v̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ bestudering 
hebben te kampen, met het oog op de onS^^^^^^^^^^^ 

pelijke vervoerbeleid "wj^iieung van net gemeenschap¬

werknemers opgenomen "'^lesane was een vertegenwoordiger van de 

v o ? g : n S " o ; t r T e r p ™ t r o * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ °^ ^"«^^ preadviezen, welke de 

' dfoSSr ten opzichte van 

^7:1^Sr' '^^^^^^ °^ concurrentiepositie 3. de problemen van de prijsvorming; 
4. de optimale exploitatiestructuur van c 
5. de samenwerking van de spoorwegen. 

^ e ^ : j ^ , % ^ ^ ^ elegd in een aantal conclusies, 
deelnemers een grote mate van e e^ l conclusies blijkt, dat onder de 
de spoorwegen in de v ^ S ^ ^ a r S HwJ"-^ ™1 
noodzaak van e c o n o m i s c r z S a S i g t w ^ „ ^ d e s t o " . ^ ' ™ ' ' ^ " " ' ^ °^ 
mische zelfstandigheid zou betrekkin r n n l f l de spoorwegen. Deze econo-
op de aanschaffingen en aanbtïd^n|en^°^^^^^^^^^ ' ^ " - / ^ inkoopzijde 
vorming, op deelneming in andereTe?^o;rtechJelJI ''^'''^^ P"^^" 
tenngsbeleid en de financiering a l s L l T T p t " ocTa ieTe ï^ ° " 

^ ^ n , e t : 7 A T l % S i r ^ f Z : Z ' ' gevaar te 
meenschap te verr ichtenlaSn a T n b e t l e r D T O ' S e ï f n ^ ^ 
nauwkeurig mogelijk de te verrichten taken '^'^^^^'^f achter zo 
het deel van de kosten, dat h i e r ^ t ^ r w ^ r T e r t o ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^'^^ 
. e S ^ — g e r w : : ^ ^ t Z l - over-

spSr̂ ïê m r̂kŜ r̂ ^̂ ^̂ ^̂  - r d van de zijde der 
met de uitwerking van een b S inzake '"^^'^.^'^T tesamen 
.en in de infrastructuur van r v e ^ r U L T r m ^ d T o S " I 



de spoorwegen om de ongelijke ' ' ^ l ^ f , "^^ J 'T .^^^ 
kosten van de i-^-st^ctuur^^^^^^^^^^^^ ^ . ^ p,3,,ire 
regeling, waarvoor de gegevens maatregel nodig maken. De 
positie van de ^ P ° ™ f f t ^ f ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gedafhte van een 
Commissie en ^ ^ . ^ / ^ ^ J f . ^ ^ ^ ' ^ e e n bijzondere uitkering aan de spoor-

^ - ^ - " ' ^ ^ ongelijkheden 

slechts zou vergroten „^„„^„„„jng heeft de desbetreffende rapporteur 
Met betrekking - t l "^^ vrn Tnterne compensatie voor de spoorwegen 

gesteld, dat de ^^flf'^^^^l^^^Xtie&^e Vviis vervoer wordt aange-
en het gevaar van tekorten ^ ^ ^ ^ i^^jeUng van de vervoer-
trokken om de hoge vaste bosten te dekken, eê ^̂ ^ evenwicht moet 
markt eisen in een aantal ^^^toren, waarin het nna 

worden bereikt voor a^e j ;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  , ,^,e vanabele 
porteur een belangrijk deel ^an ue oneenomen evenals dit bi^ de 

Sïs . . . o s . „ < » « -

markt rees verzet ^o^f j^ ^^ S^Zln geheel in strijd waren met de 
woordigers, vooral omdat deze Ê^^^^"^^ f . gen autonome 
gedachte van de ^aPPorteur, dat m^^^^^^ te ^ p , y , , „ , ^ m g 
vervoermarkt waarin m hoofdz ^ ^ ^ ^ ^ Tegenover de 
het evenwicht tussen vraag en ânDO ^^^^.^ 
opvattingen van de ^^PPorteur werd gesteia, ^̂ ^̂ ^̂  vervoermarkt het 
belangrijke mate van concurrentie begaat, zoais^m^^^ 

geval is, ook ^ f - - ^ ^ , ' ^ ^ uitgegaan van een 
dienden te hebben^Dit geldt des te m ^^^.^^^ ^^^g ^et publiciteit 
gemeenschappehjkke Ĵ ^̂ ^ interne compensatie is onder de 
wordt ^««i-^i^" '̂ ^ ^ j S e d e n leen probleem. Daar waar de concurrentie 
bovengenoemde om^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^ „pgeiegd. Wel zul-

Z T % : : r Z e : ^^ eJ.n moeten onthouden prijzen te berekenen, 
welke hun exploitatie-resultaten niet verbeteren. ^ , „ 

r \ nntimale structuur van de spoorwegen werd de nadruk gelegd Inzake °Ptnnale struc^^^^ P ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ 

wegvervoer, op " « ^eMO v « personenvervoer door nauwe .a-

67 



houding tussen de vervoertaafer TenLt te 1 . £ T 
eenstemming met het spoorwegbeleld Ïol s dlt t VeH i f ! 
is gevoerd en thans verder wordt o n ï w i S d Nederland tot dusverre 

STATUT JURUDIQUE ET FINANCIER DES CHEMINS DE FER 

ConclHsions ün rapport No. 1 . Rapporteur: Président H. Stukenberg 

limitées strictement a indispensable obligations de service pubUc 

2. Conformément a la décision du Conseil du 13 mai 1965 i l fp„Hr-=. - r 

5. La marge d'autonomie des chemins de fer vi« a, ^ 
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e. L-autonomie financière -PP^^ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mation du capital. Les mesures ^ ^ f ^ f ^ ^ X q u i a été provoqué dans le 
objectief d'une part, de f ^uire endettemen^^ P 
passé notamment par I'absence d une n™^^^^^^ ^^^^ 

r d r e ^ p = p ^ : u r ^ r r m S s ^ f er l e l ^ o u r s au . trois métbodes babi-
tuelles du financement: 
_ la dotation en capital, 

a long terme. 

, pour ce qui est du secteur ^^^f^^^fi:^^^^ 
de les déllmiter aussi strictement P°f|fg\%1^,,''o^rder ^ compensations 
t ^ t t Z S ^ S i Z r ^ ^ ^ S r ^ sur . base des co.ts 
complets correspondants. 

compromise. 

I INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS ET SON INCIDENCE SUR 
I. INTERVENTION^ CONCURRENTIELLE DES CHEMINS DE FER 

conclusions du rapport No. 2 - Rapporteur: Directeur Général 
M. G. de Bruin 

d'expansion. 

I.a structure des coüts dans les t -spt-^^^^^^^^^^^^ 
sur le marché requièrent^ un maximum de ^ Je"̂ * .̂ ^ ^ ^ f £3""^ qui 

ÏÏ^i£^S^r^—- — " -
currence ruineuse. 

3. Les chemins de fer demandent dans cet ° t r o u in^eTtfaÏÏ^^^^^^^ 

forceSuaur dynamisme et améliorerait leur rendement. 

4. 11 convient d'encourager efficacement la coordination des investisse-
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tiques pour les chemins de fer. ^ difficultes prac-

i r e ï — H e ^ L i S - - v e n t 
d'autres, les ohjectifs poursuivis PeJ^:hT.tiS:^TLS'S^^^^^^^ 
iLS-t S^^ l - - pouvoirs puhlics 

S n e f l aTrSf i rml t t fn t%r^^^^^^ '̂ ^^ ^ ^eter-
verser aux c S n s X f e r compensation è 

S l i g a W rfet;i:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ cadre de leurs 
et d'économie. aevraient répondre au meme souci d'efficacité 

ia l̂on'des'SnSr̂ ^^^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' - " P - - - «^-^ l'élabo-
réalisation d̂ es d e ^ i ^ t t a ^ ^ i s S " f f ^ ^ - . la 

LA FORMATION DES PRIX DES TRANSPORT FERROVIAIRES 

Conclusions du rapport No. 3 - Rapporteur: M. P. Protat 

~ S s ^ r S ' s ™ ' ^ ^ ^ - " - l - ^ - de rallocation optimale des 



échéant, des obstacles réels ou psychologiques résultant de la puissance de 
péréquation attribuée a l'entreprise. ^ 

En tout état de cause, la marge de liberté que laisse a eet egard la 
théorie économique pour la formation des prix ne doit pas etre gaspillee 
par rimposltion de régies rigides arbitraires. 

2 I I est essentiel pour la politique des prix dans le domaine des trans
ports par chemin de fer de partir de la constitution d'un véritable marche 
autonome des transports, couvrant la plus grande partie possible de cette 
activité en période normale de croissance de l'économie génerale et fonc
tionnant au moindre coüt global pour la collectivité. 

Ce marché a comme caractéristiques principales le libre choix des 
usagers l'équilibre financier global des entreprises ainsi qu'une facilite 
suffisante d'accès au marché, permettant l'établissement de prix tendant a 
égaUser la demande et la capacité de transport. La concurrence, soit interne, 
soit entre modes de transport différents, sous contrainte d'équilibre finan
cier, est un stimulant irremplagable pour la minimation des coüts globaux, 
préalable a toute recherche d'optimum. 

Pour organiser ce marché, 11 faut faire une distinction entre les mesures 
contlngentes et les mesures permanentes. 

Dans le rapport ont été proposées les mesures suiventes: 

Mesures permanetes 

a. des tarifications a fourchettes d'amplitude modérée, suffisamment diffé-
renciées selon les coüts, 

b une publicité suffisante des prix se situant en dehors des tarifs homo-
logués, selon des modalités ayant des effets équivalents pour les divers 
modes de transport, 

c l'établissement d'un cadre statistique et comptable permettant une com-
paraison objective des structures de coüts pour les transports en con
currence. 

Mesures contingentes 

a. un assouplissement progressif des procédures de fixation des prix en 
dehors des fourchettes, 

b. la définition d'un équilibre financier qualifié des chemins de fer, com-
portant au départ un cloisonnement par grandes catégories d'activite et 
éventuellement par zones géographiques suffisamment larges, en vue 
de permettre d'examiner en connaissance de cause le problème écono
mique posé par les déséquilibres partiels éventuels, 

c l'inclusion institutionnelle dans les coüts variables du chemin de fer 
d'une part plus ou moins importante de ses charges d'infrastructure 
au-dela des seuls péages de coüts, dans des conditions économiques 
équivalentes a celles imposées aux entreprises directement concurrentes, 

d. la fixation éventueUe de prix maxima définis par application d'un 
coefficient multiplicateur unique aux coüts marginaux. 

71 



Les mesures contingentes introduisant, au départ, pour les chemins de 
fer, des contraintes complémentaires a celle de réquilibre financier global, 
seraient par la suite modulées selon les observations qui seraient recueil-
lies sur la stabilité du marché et selon l'évolution de la concurrence. 

3. La discussion a montré une forte tendance suivant laquelle la situation 
concurrentielle des chemins de fer nécessité une large liberté de la forma
tion des prix. En particulier, une trés grande réticente a été constatée en ce 
qui concerne les mesures contingentes b. et c. 

I I va de soi que dans leur politique des prix, les chemins de fer comme 
les autres entreprises de transport doivent s'abstenir d'apphquer des prix 
qui ne permettent pas d'améliorer leurs résultants d'exploitation. 

Dans ces conditions, la tendance précitée estime que la compensation in
terne par les chemins de fer ne pose de problème que lorsque la concur
rence est insuffisante. Etant donné l'intensité de la concurrence dans la 
plus large partie de la Communauté, le problème semble avoir perdu 
beaucoup de son importance. La oü i l se pose encore, Tapplication de tarifs 
maxima peut constituer un instrument efficace. 

4. Les tarifs marchandises prendront en considération les éléments fonda-
mentaux de coüts et la situation du marché. Les tarifs voyageurs seront 
modulés en vue d'assurer Tutilisation optimale des capacités de transports 
disponibies a chaque moment tout en cherchant Tamélioration des résultats 
financiers des chemins de fer. 

5. La politique commerciale des réseaux ferroviaires, dans le domaine de 
la tarification devra comporter une orientation vers la généraUsation des 
tarifs directs intracommunautaires, facilitée par Tharmonisation des struc
tures tarifaires, et tendre vers la décentrallsation de la discussion com
merciale. 

6. La politique conjoncturelle des pouvoirs publics ne devra pas mettre en 
pèril l'équilibre financier des chemins de fer par une réglementation trop 
stricte des tarifs maxima et des contraintes en matière de conduite générale 
de l'entreprise ferroviaire excédant celles auxquelles se trouvent norma
lement soumises les autres branches de l'activité économique d'importance 
comparable. 

Les interventions des pouvoirs publics a l'intérieur du marché des trans
ports seront étroitement circonscrites et compensées par des contributions 
spécifiquement affectées. Celles qui tendront a créer des incitations en 
matiere d'aménagement de l'espace économique devront de plus être l imi 
tées dans le temps. 

Le développement regional et I'organisation des transports devront se 
construire l'un par I'autre sans subordination de I'un a I'autre. Les préoc-
cupations des pouvoirs pubUcs en matière de développement régional 
n'étant pas contradictolres avec les motivations da Taction a long terme 
des dirigeants ferroviaires, un dialogue permanent doit être organisé entre 
eux a ce sujet. 

RECHERCHE D UNE STRUCTURE OPTIMALE DES EXPLOITATIONS 
SOUS L'ANGLE DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRAL ET DE 

L'ÉCONOMIE DE L'ENTREPRISE 

Conclusions du rapport No. 4 - Rapporteur: Profcsseur F. Santoro. 

Un élément fondamental a prendre en considération pour déterminer la 
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2, 

structure optimale des entreprises de chemins de fer et de leurs services 
est ce"ui de la structure des coüts pour les prestations de transport, en 
farticuUer I'importance des coüts fixes par rapport aux coüts variables et 
L p r é s l c e dTSroductions a coüts llés. Le rendement croissant des chemins 
de fer ne're'sulte pas seulement de l'existence d'une infrastructure propre 
mais aussi des économies d'échelle dans l'exploitation elle-meme. 

2 L'antitude principale du rail qui en résulte est celle d'assurer les 
ï rands 'c ïuran ts de t?afic et les transports , longue distanc- En outr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
transports de masse, même a courte distance, se presentent, en general, 
favorablement. 

3 La concurrence avec d'autres modes de transports enlevant aux chemins 
de fer ses fecultés de péréquation, ceux-ci doivent tendre a une concen-
Ï a t S n d ^ l S l o i t a t i o n sur'les lignes . grand trafic^ ^ ^ . f ^ puSant 
créer les conditions institutionnelles pour que les chemins de fer puissant 
subsütuer aux Ugnes a faible trafic une exploitation équivalente, moms 
chère par route, li les États ne peuvent, pour des ralsons d'interet general 
accepter une telle concentration, ils doivent en supporter les consequences 
financières. 

4 Les déséquilibres financiers entre trafic voyageurs et le trafic mar
chandises ainsi qu'entre les différents sous-secteurs de - s trafics do vent 
être éliminés par une politique de prix adéquate en fonction de la struc-

' " n t e quf'concerne le trafic voyageurs, sa rentabilité peut être souvent 
largement améliorée par la mise a la disposition du public de serv ces mo
dernes dont la qualité et le prix sont adaptés aux exigences de la che>^ele, 
4bis La qualité et la rentabilité du trafic de détail peuvent etre largement 
améUorées par une concentration des acheminements ferroviaires et par 
une utilisation poussée des transports par route. 

5. Toute mesure de politique d'ensemble des transports ou de politique 
économique générale qui tend a une exploitation plus intense des grandes 
artère? ferroviaires contribue a une meilleure utilisation des ressources 
grace au rendement croissant de Sexploitation. 

6 Pour facillter I'orientation vers un chemin de fer de l'avenir, 11 est 
indispensable d'abourtlr a une programmation aussi perfectionnee que pos
sible sur la base d'une analyse des besoins futurs. Cette programmation 
postule une collaboration étroite entre les gouvernements et les chemms 
de fer afin que les initiatives de ces derniers s'mscrivent dans le cadre 
dlnsemb e des orientations générales de la collectivité et que le critere 
de i w i t i o n soit la qualité des services et leurs coüts -c iauxjconor^^ 
ques, compte tenu le cas échéant des désutilités externes Un element d im-
Sortance primordiale de la programmation est revolution continue et con-
certée des effectifs et de la qualification du personnel . 

COOPÉRATION DES CHEMINS DE FER 

Conclusions' du rapport No. 5 - Rapporteur: M. J. Denis 

1. Les chemins de fer sont amenés a coopérer avec les usagers, avec les 
autres moyens de transport et entre eux. 
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Coopération avec les usagers 

2 En ce qui concerne les transports de personnes, les chemins de fer 
doivent travailler en etroite collaboration avec les usagers, de facon a bien 
connaitre_ leurs besoms et a off r i r des services et des prix bien adaptés 

I I convient de distinguer les trafics de banlieue et les trafics de grandes 

nnur':. T T ' ' ' T P° ' '^* '̂ ^ ^"^^"^^ problèmes d'investissements 
pour la desserte des agglomérations les plus importantes, exigent également 
une large coopération avec les autorités publiques. egaiement 

n ; . ^ f « . ' ' l concerne les marchandises, la coopération doit avoir pour 
Zl^^l but d'assurer les meiUeures conditions techniques de transport: 
enlevement et remise des envois, durée de l'acheminement, horaires, qualité 
n o r f X e ' ^ n son adaptation aux caratéristiques des manchandises trans 
portees. Elle permettra ainsi de faire appel de la manière la plus efficace 
L ° " f r ^ '̂='? \̂̂ "e^ modernes, d'organiser au mieux les diverses o r a 
tions et de perfectionner les engins servant aux transports: wagons spé-
ciaux vehicules de transports combinés tels que grands containers, appa-
reils de manutentions terminales 

^'Pe^t' économiques, commerciaux et même 
comtables, a ce sujet, l'exécution en commun d'opérations d'enregistrement 
OU de facturation peut alléger sensiblement les dépenses administratives 
lelectromque ouvre de nouvelles possibUités dans cette voie 

Coopération avec les autres moyens de transport 

'̂ ê  Chemins de fer avec les autres moyens de transport 
do t etre teohmque et commerciale, et tendre a améliorer la productivité 
J n r é e ' T ' T ' -^""^ 1^ collectivité, notamment par une d i m L t i o n des 
durees d achemmement des voyageurs et des marchandises. 

5. C'est pour les transports de personnes dans les zones de forte concen
tration qu'll est le plus urgent de réaliser une coopération étro te des divers 
moyens de transport. Dans ce domine, le chemin de fer présente des avan-
tages considerables paree qu'il permet d'obtenir les plus grands débits sur 

2 m e u ? r ' ' ' ' • K — g - " d 1 . régula ï té etTa meilleure securite avec un contort en général satisfaisant 
Aussi est-il iniportant que les choix des pouvoirs publics concernant les 

mvestissenients de transport dans les zones urbaines et suburbaines tien! 
nent compte de ces considérations. t^upuroames tien-

tl^''^^-^^ autres transports, tant de voyageurs de grandes lignes que de 

Xbtrdl'dtx^ÏÏll^eï ^ ' ^ ^ ' ^ ° ' ^ ' - " ^ ^ - ' s o n t ^ m e L s Ï 

- dans le cadre de techniques mixtes par lesquelles un même engin em-
prunte successivement le chemin de fer et la voie routière-

~ t o u t Ï ' n ^ n ' ? i " ! f ' d'associations commerciales qui permettent de retirer 
eUeV o T f- T""^ '̂ ^^ techniques ferroviaire et routière quand 
e les sont complémentaires l'une de I'autre. Parmi ces formules 11 faut 
citer la formation de sociétés communes exploitant les de™ techniques 
pour une catégorie de trafics déterminée (par exemple les transport 
de grandes masses indivisibles) et les contrats d'affrètement 
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I I serait désirable que, dans le même esprit, les relations qui ont pu naitre 
sporadiquement entre chemins de fer et entreprises de navigation inférieure 
se développent et s'organisent, tant au point de vue commercial que pour 
l'exécution des opérations d'échanges dans les ports fluviaux (manutantion). 
Des problèmes analogues se posent aussi dans les ports maritimes, a une 
échelle encore plus grande. 

Coopération entre les administrations jerroviaires 

7. Les chemins de fer doivent coUaborer entre eux dans les domaines les 
plus variés: de la technique, de l'exploitation, des opérations commerciales, 
des achats, de la recherche, etc. En Europe, le cadre habituel de ces travaux 
est celui de l'Union Internationale des Chemins de fer. 

Les réalisations-communes techniques sont déja trés nombreuses, et cer
tainement le progrès des sciences et de leurs applications industrlelles, en 
particulier en cybernétique, posera de nouveaux problèmes qu'il y aura le 
plus grand intérêt a affronter de fagon trés coordonnée. 

Dans le domaine de l'exploitation, les chemins de fer européens devraient 
arriver a une intégration plus poussée de leurs trafics internationaux de 
marchandises, en particulier en dévelloppant les grandes relations directes 
et en assurant plus souvent en commun les prestations de transport de part 
et d'autre des frontières. Par exemple, la naissance récente du trafic transo-
céanique de grands containers devrait être l'occasion de réaliser une 
unification de l'exploitation ferroviaire européenne qui serait éminemment 
propice au développement de ces transports. 

De plus, le passage des frontières entraine encore, même a l'intérieur du 
Marché Commun, des pertes de temps et des taches supplémentalres oné-
reuses, en raison des opérations de controle, surtout pour les marchandises; 
11 rend indispensable des investissements considérables pour certaines 
gares frontières. I I serait trés désirable que' avec l'appui de la C.E.E., les 
gouvernements prennent a ce sujet des mesures efficaces pour supprimer 
ces inconvénients, éviter les goulots d'étranglement qui en résultent, et 
permettre aux chemins de fer, aussi bien qu'aux autres modes de transport, 
d'assurer sans entrave le trafic international. 

Dans le domaine commercial, les difficultés de la coopération des che
mins de fer sont plus grandes, pour des motifs essentiellement pratiques: 
d'une part, les intéréts respectifs en jeu sont quelquefois extrêment impor
tants pour les chemins de fer en cause; d'autre part, les gouvernements 
exercent une tutelle qui limite dans une certaine mesure la liberté des 
négociateurs ferroviaires. Pourtant, devant le développement des échanges 
et l'acuité de la concurrence, i l est essentiel que les chemins de fer arrivent 
le plus vlte possible a collaborer trés étroitement sur le plan commercial. 
L'idéal serait de mettre en pool l'exploitation des chemins de fer européens 
OU tout au moins de plusieurs d'entre eux; mais un tel objectif serait cer
tainement trop ambitieux pour le moment. Des progrès sensibles devraient 
déja pouvoir être réalisés par la création de pools spéciallsés de recettes 
et de dépenses, pour des trafics bien déterminés. Leur multiplication per-
mettrait ensuite d'obtenir une intégration progressive. 

Les achats effectués par les chemins de fer devraient également donner 
a une collaboration fructueuse entre eux, que les gouvernements devraient 
favoriser en éliminant les obstacles de diverse ordres qui se présentent 
devant elle. Elle permettrait sans doute d'obtenir une meilleure standardi-
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sation, d'éviter une trop grande dispercion des producteurs de matériel 
ferroviaire et d'abaisser les coüts. Les chemins de fer profiteraient ainsi 
d'un marché plus large, comme les autres modes de transport. 

Enfin, la recherche, notamment la redherche appliquée, exige une coopéra
tion trés étroite entre les différents réseaux, en vue d'éviter les doubles 
emplois et de parvenir plus rapidement a des résultats. 

8. Toutes ces considérations montrent que les gouvernements, les usagers 
et les entreprises de transport de divers modes ont un intérêt fondamental 
a rechercher en commun les conditions d'exécution des transports les plus 
économiques pour la collectivité. Ceci suppose en premier lieu que tout in-
vestissement d'infrastructure de transport fasse l'objet d'une étude écono
mique sérieuse, permettant d'en vérifier le bien fondé et d'éviter des dé
penses excessives et des doubles emplois dont la charge retombe en défini-
tive sur la collectivité. 

En conséquence, les entreprises de chemins de fer souhaitent être asso
ciées aux travaux qui seront entrepris dans le domaine de la coordination 
des investissements, et se tiennent a la disposition de la C.E.E. et des 
gouvernements pour participer a ces études. 

JAARBANDEN 

Voor het inbinden van de jaargang 1966 kan een Hnnen 
band met opschrift geleverd vi'̂ orden. 

Toezending geschiedt na ontvangst van ƒ 3,50 op post
rekening 2055 t.n.v. Stichting Nederlands Vervoersweten
schappelijk Instituut te Rotterdam. 
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DE ZEEHAVENNOTA ') 

Inleiding 

Zoals reeds op de eerste bladzijde van de publikatie wordt gesteld, werd 
de aanleiding tot het samenstellen van een zeehavennota gevonden m een 
aantal dynamische ontwikkelingen op het gebied van de goederenstromen 
die de havens passeren, vervoers- en overslagtechnieken, scheepsgrootte, 
alsmede de industrievestiging in de havengebieden. Men stelt zich ten doel 
de aspecten van uiteenlopende aard, die bij de hierdoor noodzakelijk ge
worden verdere ontwikkeling van zeehavengebieden een rol spelen, m hun 
onderlinge samenhang te bezien. , 

Hoewel de Zeehavennota mag worden beschouwd als een pogmg de zee
havenontwikkelingen in Nederland met elkaar in onderling verband te 
brengen dienen de gegeven beschouwingen niet te worden opgevat als ge
detailleerde richtlijnen binnen de onderscheiden havengebieden De haven
beheerders behoren trouwens ruimte te houden om eigen initiatieven te 
kunnen ontplooien, zo wordt gesteld. Men wi l slechts in grote lijnen de 
richting aangeven, waarlangs een gezonde havenontwikkeling zou kunnen 
verlopen. 

De economische betekenis van de zeehavens 

Na de uiteenzetting over doelstelling en karakter van de nota volgt een 
hoofdstuk, waarin wordt getracht tot een globaal inzicht te komen inzake 
de functie van de Nederlandse zeehavens, hun betekenis voor de nationale 
economie en hun positie in internationaal verband. Daarbij worden cijfers 
verstrekt over de toegevoegde waarde, gecreëerd door havenbedrijven, 
zeevaart en internationale binnenvaart, alsmede over de door deze bedrijfs
takken geleverde bijdrage aan vreemde valuta. De bijdrage aan het natio
naal inkomen van de zeehavenindustrieën, die in dit verband het belang
rijkst is, kon niet kwantitatief worden vastgesteld bij gebrek aan afzon
derlijke statistische gegevens voor dit soort industrieën. Ten emde toch 
een zo goed mogelijke indruk te kunnen geven van de economische bete
kenis van de Nederlandse zeehavens, wordt daarna uitvoerig aandacht be
steed aan de goederenstromen, die onze havens passeren; vele cijfers 
worden daarbij verstrekt, die zowel het zeevervoer als de bij het „mland 
transport" gebezigde vervoermiddelen betreffen. 

Ook de internationale positie van de Nederlandse zeehavens wordt kwan
titatief geïllustreerd, met name de plaats van de Belgische, Nederlandse en 
Westduitse havens in de aan- en afvoer van de Bondsrepubliek Duitsland. 
De vooral voor de Nederlandse havens zeer gunstige ligging ten opzichte 
van het achterland, waarmee zij door goede, korte en goedkope verbmdm-
gen per binnenschip zijn verbonden, heeft deze havens in internationaal 
verband een belangrijke voorsprong bezorgd, aldus de nota. Door deze 

1) Deze aantekening is bedoeld als toelichting bij het artikel: „Het Neder
landse Zeehavenbeleid", dat in dit tijdschrift is opgenomen. 
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gunstige situatie kon ook de vestiging van zeehavenindustrieën een krach
tige impuls ontvangen. 

Een bijzonder element, zo wordt gesteld, vormt de rol van de Overheid 
bij de voorziening in de infra-structurele behoeften van de zeehavens De 
kosten hiervan zijn in het algemeen hoger dan de inkomsten uit haven
en kadegelden, terreinhuur e.d., die uit internationale concurrentie-over
wegmgen door de havenbeheerder kunnen worden bedongen. Daarom komt 
de centrale overheid in de meeste landen in de kosten tegemoet, waarbij 
het verband tussen investeringen en heffingen niet altijd doorzichtig is 
Wel heeft men de indruk dat de buitenlandse havens een grotere overheids
bijdrage ontvangen dan de Nederlandse, waardoor een kleiner deel van de 
investeringen aan de gebruiker wordt doorberekend dan hier te lande. 

Voorts wordt een aantal andere overheidsmaatregelen opgesomd waarmee 
men de gang van zaken in de zeehavens kan beïnvloeden, zoals de bevor
dering van de aanleg van bepaalde aan- en afvoerwegen, het geven van 
directe of indirecte subsidies aan het vervoer, een beleid dat verhindert 
dat het vervoersaanbod wordt aangepast aan de vraag naar vervoerdien
sten of een beleid dat in de sector van de prijsvorming Ingrijpt. A l deze 
overheidsactiviteiten kunnen hun weerslag hebben op de concurrentie
positie van de zeehavens, aldus de nota. 

Wat de industrievestiging in de zeehavens betreft, noemt men een aantal 
overwegmgen die een bedrijf kunnen doen besluiten zich in een zeehaven 
te vestigen. Als voorbeelden worden genoemd scheepsbouwondernemingen 
en bedrijven, die aangewezen zijn op aanvoer over zee van laagwaardige 
massagrondstoffen. Ook kunnen de afnemers en leveranciers reeds in het 
zeehavengebied gevestigd zijn. Enkele havens bieden als soms doorslag
gevende mogelijkheid hun bereikbaarheid voor zeer grote schepen Gecon
stateerd wordt dat in alle landen met Noordzeehavens overheidssteun wordt 
verleend bij de Industrievestiging. De werkelijke betekenis daarvan is vaak 
moeilijk vast te steUen, o.a. door de grote verscheidenheid aan vormen 
waarm de steun plaats vindt. Wel enig inzicht kan volgens de nota worden 
verkregen m de regelingen met een algemeen karakter. In Nederland wordt 
bijvoorbeeld steun gegeven aan industrievestiging in havens die in een 
ontwikkelingskern zijn gelegen. 

Raming van de toekomstige behoefte aan zeehaventerreinen 

In dit hoofdstuk komt men toe aan één van de kernpunten van de Zee
havennota, t.w. de raming van de in de toekomst (1980) noodzakelijke op
pervlakte aan zeehaventerreinen. In verband hiermee wordt allereerst een 
beschouwing gegeven over de ontwikkeling van de scheepsgrootte Bedriifs-
economische overwegingen hebben bij het vervoer van natte en droge 
massaladingen aanleiding gegeven tot het gebruik van steeds grotere tan
kers en bulkcarriers. Deze zelfde overwegingen, aldus de Zeehavennota zul
len er aanleiding toe zijn dat deze groei aan bepaalde grenzen zal zijk ge
bonden; dlt als gevolg van toenemende kosten van de benodigde haven
faciliteiten, voor zover deze door de betrokken bedrijven worden gedragen 
Ergens zal een optimum aanwezig zijn, zo wordt gesteld. Gewezen wordt 
op de grote investeringen, die de steeds groter wordende schepen ook voor 
het Ryk met zich medebrengen. Men vraagt zich af hoever men hierbij 
moet gaan en stelt dat niet alleen op bedrijfseconomische calculaties mag 
worden afgegaan, daar de betrokken bedrijven bij het opstellen van hun 
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scheepsbouwplannen alleen rekening houden met de kosten die zij zelf 
ondervinden. Hoewel dus niet alle kosten worden doorberekend, zou in 
feite een economisch optimale groottebepaling van de schepen op een na
tionaal-economische kostenberekening moeten worden gebaseerd. 

Daarna wordt met behulp van afzonderlijke ramingen betreffende de om
vang van het omstreeks 1980 te verwachten vervoer van enige belangrijke 
goederencategoriën, een poging gewaagd de in dat jaar benodigde opper
vlakte aan havenareaal vast te stellen, zowel voor op- en overslag als voor 
industrieële doeleinden. Met behulp van een aantal op bepaalde veronder
stellingen gebaseerde berekeningen komt men tot de conclusie dat de be
nodigde hoeveelheid haventerrein in 1980 ca. 17.900 ha zal bedragen. In 
1960 (het jaar dat het uitgangspunt voor de berekeningen vormt) was 6.900 
ha aanwezig, zodat in de periode 1960—1980 een additionele oppervlakte 
van 11.000 ha zou moeten worden gecreëerd. 

Inventarisatie van de Hitbrcidingsmogelijkheden 

Een vanuit beleidsoogpunt niet minder belangrijk deel van de Zeehaven
nota vormt het hoofdstuk waar men een overzicht geeft van de mogelijk
heden om aan de bovenbedoelde vraag naar uitbreiding van het haven
areaal te kunnen voldoen. Hiertoe wordt een overzicht gegeven van de 
bestaande zeehaventerreinen, van de mogelijkheden tot uitbreiding daar
van, alsmede van de mogelijkheden tot ontwikkeling van geheel nieuwe 
zeehavengebieden. Bij de beschrijving van de uitbreidingsmogelijkheden is 
men voor elk gebied uitgegaan van de opvattingen die daarover in ver
schillende kringen leven (havenbeheerders, de streek, de provincie en an
deren). De ontwikkelingsmogelijkheden der zeehavens zijn in sterke mate 
gebonden aan het regiem der kustwateren. Weliswaar is het niet onmo
gelijk, aldus de nota, om ondiepten in de aanlooproutes door corrigerende 
voorzieningen weg te nemen, doch de kosten hiervan kunnen zeer hoog 
zijn. Alleen wanneer het naar verhouding tot het belang van het betrokken 
havengebied een niet te kostbare correctie betreft, valt aan verbetering der 
toegangswegen te denken. 

Achtereenvolgens worden dan de uitbreidingsmogelijkheden in de diverse 
havengebieden besproken. Het eerst komt daarbij de Rijnmond aan de orde. 
Voor een ontwikkeling van dit gebied, die zou uitgaan boven de thans in 
uitvoering zijnde plannen (Europoort en Maasvlakte) worden geen mogelijk
heden gezien die niet in conflict zouden komen met reeds bij diverse krin
gen levende opvattingen t.a.v. woonmilieu en recreatiemogelijkheden. Dit 
geldt in het bijzonder voor een eventuele uitbreiding van de Maasvlakte 
in zuidelijke richting en mogelijke havenontwikkelingen langs de Oude 
Maas. Havenaanleig op de noordelijke Waterweg wordt minder raadzaam 
geacht in verband met de veiligheid van de scheepvaart. De conclusie van 
de Zeehavennota luidt dan ook dat in het Rijnmondgebied geen uitbrei
dingsmogelijkheden meer aanwezig zijn, die zouden kunnen dienen om de 
„overloop" van dit gebied op te vangen. In de naaste omgeving zou dit 
slechts kunnen door ontsluiting van het Haringvliet. Ook hieraan, aldus 
de nota, zijn echter grote bezwaren verbonden. In de reeds overvolle 
Randstad zouden ernstige moeilijkheden op het gebied van de ruimtelijke 
ordening het gevolg zijn. 

Uit de daarna volgende opsomming van de mogelijkheden voor het 
IJmondhavengebied blijkt dat aldaar nog een (zij het beperkt) aantal uit-
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breidingsmogelijkheden aanwezig is. Aandacht wordt besteed aan de nood
zaak voor dit gebied in planologisch opzicht tot een conceptie te komen, 
waarbij van een ruimtelijke eenheid kan worden gesproken. Gewezen wordt 
op de noodzakelijkheid van de in volle uitvoering zijnde verbetering van 
de toegangsweg vanuit zee; aan verdere vergroting van de havenmond bij 
IJmuiden wordt niet meer gedacht, daar dan zou moeten worden over
gegaan tot de uitvoering van zeer kostbare werken, die van een geheel 
andere, grotere orde zouden moeten zijn. Om deze reden is voor de bij 
Amsterdam te bouwen raffinaderij een oplossing gekozen, waarbij de ruwe 
olie via een pijpleiding vanuit Europoort zal worden aangevoerd. 

Voor de overige bestaande havengebieden worden soortgelijke overzich
ten gegeven. Het betreft hier de havengebieden van Terneuzen (met de 
kanaalzone), Vlissingen, Dordrecht, Delfzijl, Bergen op Zoom en Harlingen. 
Daarnaast wordt nog aandacht gewijd aan enige geheel nieuwe havenplan
nen, met name het Reimerswaal- en het Eemshavenplan. In het Schelde-
bekken worden gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van zeehaven
industrieën aanwezig geacht. Het staat nog niet vast welke concrete vorm 
dit plan eventueel zal aannemen, daar het voorlopig nog een object van 
verdere studie vormt. Wat betreft het Eemshavenplan wordt melding ge
maakt van een ter zake uitgebracht rapport, wat ontsluiting van industrie
terreinen aan de Eems op verschillende wijzen uitvoerbaar acht. 

Samenvattend komt men tot de conclusie dat de in de periode 1960—1980 
gewenste toeneming van het havenareaal met ca. 11.000 ha ruimschoots 
is gewaarborgd door de in de diverse havengebieden nog mogelijke uit
breidingen. Een groot deel van de additonele terreinen wordt met name 
gevonden in de buiten de Randstad gelegen gebieden, zoals Vlissingen, 
Delfzijl en Zeeuws-Vlaanderen. 

Het zeehavenbeleid van de Rijksoverheid 

De regering acht de te verwachten verdere toeneming van de goederen
beweging in de Nederlandse zeehavens in beginsel welkom, in verband met 
de aan de havens verbonden economische activiteiten van het bedrijfsleven. 
In verband hiermede wenst zij de Nederlandse positie op dit gebied te 
handhaven en te verstevigen. Hiertoe zullen in de toekomst zowel de toe
neming van het goederenvervoer als de ontwikkeling van de aan diep 
vaarwater gebonden industrie op verantwoorde wijze moeten kunnen wor
den opgevangen. De voorafgaande beschouwingen lijken de veronderstel
lingen te wettigen dat het aanbod van zeehaventerreinen voorlopig ruim
schoots de vraag zal kunnen dekken. Deze conclusie is echter voorbarig, 
aldus de nota. Het is immers denkbaar dat de vraag in bepaalde haven
gebieden het aanbod overtreft, terwijl andere gebieden dan nog onvol
doende ontwikkeld zouden zijn om de ontstane tekorten te kunnen opvan
gen. Dergelijke onevenwichtigheden in de investeringen wi l de regering 
zoveel mogelijk vermijden. 

Hoewel men wi l bevorderen dat de havengebieden van Rotterdam en 
Amsterdam zoveel mogelijk in de behoefte kunnen voorzien, worden toch 
de uitbreidingsmogelijkheden nabij deze steden beperkt geacht. De regering 
wi l er daarom naar streven met name aan bedrijven die niet aan de beide 
grote havenagglomeraties gebonden zijn, elders aantrekkelijke vestigings
mogelijkheden te bieden; de belangen van de reeds overvolle Randstand 
en de andere delen des lands gaan hier hand in hand, aldus de nota. Dit 
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spreidlngsbeleid acM - n echter^ ŝ^̂^̂^̂^̂^̂  
havens kunnen uitgroeien tot ' l ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ / d e bedoelde ontwikkelingen 
hun regionale functie Delfzijl. In het laatste 
denkt men met name ^^^"^^^f^ff^3 Groningse agglomeratie van belang. 

Westerschelde gedacht. 

De thans in Nederland geplande — 
mening van de regering "^^^^^. f ^S^!"eriJmond een selectief uitgifte-
ste 10 a 20 jaar, waarbij ^^"^^'^^^'f^J^\,ovden aan het geven van 
beleid geboden ^^^^^M J^^^^^^ Wet op de Ruimtelijke 
aanwijzingen door de Overheid op gr bepaalde bedrijven, die 
ordening. Ken en ander /°^^^^7°J„^^^ngewezen, eerder hun keuze op 

^ r r T i . Z e X - J ~ . Z s Tulfen laten vallen, zo wordt ge¬
steld. 

De zeehavenontwikkeling is volgens d-o^^^.^on^wiktl^^^^^^^^^^^ 
structuurbepalende ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ t e ^ / " " ; X o n d zijn allengs komen te Ug-
land. De ̂ ^^^Z^^^utZ sLT^^^^ gebieden, dat hun verdere gen in zo dichtbevolkte en sterK g P ^^^^^ ^^^^^te-

ontwikkeling nog ^ l ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ,^^^^^^.^1^ z j n geheel. Expansie buiten de Rand-
Ujke ontwikkeling Nê î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ook ot uiting komt in de 2e Nota inzake 
stand verdient de voorkeur, zoais OOK 1 scheppen van 
de Ruimtelijke Ordening. ^^^J^^l^ll^'^Zien ^et westen. Binnen de 
nieuwe werkgelegenheid m de gebie^^^^ leefbaarheid. 
Randstad ligt de nadruk op ^et handhaven v ^^^^^.^^ 

Met het oog op al deze belangen zal het beie 
richtinggevende aard dienen te z«m Het kan d,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,^ ^^^^^ ^.^.^^^^ 

regering ^f-^f^ZZJ^.^ST^^^ deze werken 
in de hand heeft, zo Jf^^* gesteld D Uit billijkheids-
geschiedt veelal op ^asis van R«k /a be § tussen de ha-
overwegingen, alsmede om o^^dernnge ^ ^ ^ ^ ^ ^ reinig 
vens niet te verstoren wi l nien van de^^^ ffnanciële krachtsinspan-

mogelijk afwijken. O^f^^^^^^J^^'^'de regering onvoldoende argumenten ning van de havenbeheerders acht ê̂  regermg ^.^^ 

™ z i g om de traditionele ff^^^^^^^^^^^ ̂ :Ztt..née verdeelsleutel 
mers aanzien, aldus de nota, 'f^^^^^^^^'J^\^,, rendement beginnen af 
op langere termijn, wanneer de mvejer^^^^^ ^estigingsvoordelen 

te werpen -Pl-^^^^f/i'^i^^^^^^^ als voor 
in de Nederlandse ï ^ ^ ^ ' ^ ^ g t e bedrijven als regel tegen voorwaarden 
industrieën, zijn zodanig dat l̂eze oea ^ ^^^^ l^o^ten uit de 
kunnen worden aangetrokken die '^^t niog j Nederlandse 
opbrengsten te dekken. Dejoorspoedrge on^wikketo internationale 
zeehavens acht men het bew 3̂s d̂^̂^ op d-e b^sis^^ ^^^^^^^^^ 
concurrentie het hoofd kan ™ ^ § 0 ° ° ' ; ^ ^ een zeehavengebied gewenst 
stimulans voor de industriële °iitwikkelmg van ee stimulerings
zijn, dan kan het Rijk op J ^ f ^̂ ^̂ ^̂  van subsidies 
gebied is gelegen, -«/f̂ ^^^^^ t̂r en het verlenen va^ 
ter verbetering van de 1^*=^^tructuur en Terneuzen, Bergen op 
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r o r d i : r " ^ ^ " ^ ^ ontwikkel^g van de havens buiten de Randstand be-

teifeï r o r ? e " ^ ^ ^ ^ f e T f e ï i ^ f v a ' ^ ^et emplooien van activi-
naar een zo goed mogelijk saLnspeT met de betrokke" 'T'''^ 
rechtelijke lichamen. Medewerking aan d l H andere publiek-
door het Rijk hangt af van economische h°T J""^ opgestelde plannen 
project, alsmede van de mate waarin hTt past in h e t T ' ' ' ' ' betrokken 
ruimtelijke ontwikkeling. Speciaal w X l r f ^^^^'^ ^^"^ de gewenste 
bepaalde gebieden worlen voora i T l S T e v e n 1 ° ° ' ontwikkeling van 
seren de plannen nog verschillende an de J n ^^^^P^n- daarnaast pas-
Rijksniveau. Een toespitSs van d / ^ ^ ^a^rvan sommige op 
ministerieel niveau in TfR^^^oofde^XSLr^^^^^ ""^^'^ °P 

de^zTeh^vr rË^^tj::^^s:t:-rT^fi — -
moeten zijn voor de eigenlijke havenexploiLtfe ""^^l^l^/e^^ntwoordelijk 
gezonde wedijver tussen de Lvens o n t s S ^ F e' , i """^^^ '^^^^^""^ 
van deze concurrentie (overinvesteSf n f ^ ongunstige gevolgen 
voorkomen door de h a v e n b S e e r Ï Ï s o n k e r W ^^^^^iig ^ 
name Rotterdam en Amsterdam) "^^^ l̂̂ S te laten plegen (met 

a s p p : u r o g e S k i ^ o ï c ^ e r e L S e r ^ r ï ^ — ^ 

n . . r Steven deze te v „ „ ' r t , r e n S ' . T . ƒ f « « 

aan de hand waarvan deze coördinatie zon . ontwikkelen zijn 
Onder deze omstandigheden zTt de r e T e r i n T " " " ' ^ ^ geëffectueerd, 
coördinatie als concreet doel van het befe'd te s t e l L ' ' ^ ^ ' " ^ ^"'"^ 

Drs. J. Kasbergen 
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IN MARGINE BIJ E E N VROEGE VISIE OP DE 
. SCHELDEKWESTIE 

In zijn boek „De Scheldekwestie"maakt Mr. Dr. C. Smit meldmg van 
een stellingname door M. Linguet, in 1784^), inzake de vrijheid van vaart 
op de Schelde. Smit schrijft: „Pamflettisten als Linguet eisten vrijheid voor 
de Scheldevaart op grond van het natuurrecht". 

Linguet's 68 pagina's tellende boekje is inderdaad weinig meer dan een 
schotschrift Men kan het Smit dan ook niet euvel duiden, dan hij, m het 
kader van zijn uitvoerige studie, aan deze vroege beschouwing over de 
Scheldekwestie slechts één zin besteedde. Daar echter hetgeen in deze zm 
wordt meegedeeld Linguet's opvattingen niet geheel recht doet wedervaren, 
moge deze aantekening enige, in een anecdotisch licht te beschouwen, 

aanvulling verschaffen. , . , , , ,̂  j j „„ c^^^n-
Par IV van het zes paragrafen tellende boekje behandelt de door Smit 

gereleveerde vraag: „La clause du Traité de Munster qui stipule la cloture 
de l'Escaut, est-celle conforme au droit naturel?" Eveneens van juridische 
aard is par. V, getiteld: „La cloture de l'Escaut ne blesse-t-elle pas le droit 

"^^Uifalgemeen-bistorlsch oogpunt als ook van het gezichtspunt van de 
lezer met economische belangstelling, is par. V I het meest interessant. Hier 
wordt de tweeledige vraag behandeld „Si l'ouverture de l'Escaut serait 
aussi préjudiciable aux Hollandais qu'ils paraissent le craindre; et si dans 
tous les sens ils ne devraient pas la préférer a la guerre". De inhoud van 
deze paragraaf kan als volgt kort worden weergegeven. Zoals reeds uit de 
titel valt af te leiden, plaatst Linguet zich in gedachten m de positie van 
de Noord-Nederlanders en onderzoekt dan de steekhoudendheid enerzijds 
van economische, anderzijds van militair-politieke overwegingen om de 
Schelde gesloten te houden. ^ • v, ^ f 

Wat de eerstgenoemde categorie betreft begint Linguet met zich af te 
vragen of de angst voor achteruitgang van Amsterdam wel reële grond 
heeft. Dit blijkt een zaak te zijn, die langs twee wegen kan worden bena-

*̂ D̂e commerciële positie van Amsterdam is sterk. Het bezit immense kapi
talen en kent alle wegen en listen van de handel. Het opkomende streven 
naar grotere economische zelfstandigheid van de andere landen van Europa 
zal aan de kracht van Amsterdam slechts op nauwelijks merkbare wijze 
en dan eerst op de lange duur afbreuk kunnen doen. 

Uitgave Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, 1966, 
blz. 20. Een samenvatting van het boek werd opgenomen m dit l i j d -
schrift, 1966, nr. 1, blz. 71-76. 
De door Mr. Smit t.a.p. vermelde titel: „Dissertation sur l'ouverture et 
la navigation de l'Escaut" is, evenals de op p. 179 van de litteratuur
opgave genoemde titel: „Dissertation sur l'Escaut", met geheel juist. De 
volledige titel luidt: „Mémoire sur l'ouverture de la navigation sur 
l'Escaut: état de la question agitée entre sa majeste imperiale et les 
provinces-unies a ce sujet." 
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Concurrentie is er voor Amsterdam overigens altijd geweest. Sinds 
eeuwen her spelen steden als Londen, Bordeaux, Nantes en Marseille een 
gewichtige rol in de internationale handel, zonder dat dit voor Amsterdam 
fataal is geweest. Ook de heropkomst van Antwerpen zal niet leiden tot een 
plotsehnge en totale verschuiving in de handelsbetrekkingen die vele 
landen met Amsterdam onderhouden. ' 

Ligt dus reeds op grond van de algemene economische ontwikkeline een 
wezenlijke verzwakking van de positie van Amsterdam niet voor de hand 
de speciale omstandigheden van Brabant en Vlaanderen maken een der
gelijke gang van zaken evenmin waarschijnlijk. In vroeger tijden steunde 
de bloei van deze streken op de geringe vraag van technische bekwaam
heid van andere landen, op het bondgenootschap met andere steden waar 
een hoog peil van bedrijvigheid heerste binnen de Hanze en op hun ligging 
binnen de grenzen van een uitgestrekt rijk. De tijden zijn veranderd op 
een revolutionair herstel behoeft daarom niet te worden gerekend Kortom^ 
de kwade kansen voor Amsterdam worden door Linguet laag getaxeerd 

Op een gevoeüg punt wijst Linguet wanneer hij stelt, dat vrije vaart op 
de Schelde slechts voor een deel van de Noordelijke Nederlanden nadelen 
kan meebrengen. Winst is te verwachten voor Zeeland en aangrenzende 
gebieden en wel om ten minste drie redenen. Zolang de Schelde gesloten 
is, is Antwerpen als afzetmarkt voor Zeeland zonder betekenis Voorts 
kunnen de voordelen worden geplukt van de ligging aan een' drukke 
scheepvaartroute. En tenslotte zal Antwerpen, dat wel beschikt over geld 
en over „le génie du commerce", maar niet over schepen en geschoolde 
bemanningen, gebruik maken van de facihteiten, die het aan zijn poorten 
aantrGit. 

Aan deze handelspolitieke gedachten voegt Linguet dan nog een aantal 
kennelijk als definitieve knock-out bedoelde, opmerkingen toe over de 
pohtieke geïsoleerdheid van Noord-Nederland en over zijn militaire zwakte 
Q v,^^'!^/^"^ ^ "̂̂  handhaving van de sluiting van de 
Schelde de kans groot is, acht hij veel te hoog in vergelijking met het 
voordeel van een blijvende uitschakeling van Antwerpen 

Hoewel Linguet nauwelijks emge aanspraak op - ongetwijfeld ook niet 
nagestreefde - wetenschappelijke waardering kan maken moet toch in 
zijn voordeel worden gezegd, dat hij de drie bepalende faktoren van het 
Scheldevraagstuk - het juridische, het economische en het politieke aspect 
— duidelijk heeft onderkend. 
Over zijn juridisahe opmerkingen kan schrijver dezes niet oordelen 
Linguet s politieke visie was juist. Nauwelijks tien jaar na verschijning van 
de Memoires" was Nederland de macht, om de sluiting van de Schelde af 
te dwingen, ontvallen. 

Smit beziet de Scheldekwestie tegen het einde van de achttiende eeuw 
hoofdzakelijk m termen van politieke machtsverhoudingen en daaraan ge
koppelde verdragsrechtelijke gebeurtenissen. De weergegeven passage van 
Linguet wijst uit, dat daarnaast de beduchtheid voor de concurrentie
positie van Amsterdam zich gedurende twee eeuwen, zoal niet formeel, 
dan toch feitelijk, als argument voor de sluiting van de Schelde heeft ge
handhaafd. ^ 

Dat de angst ln deze aangelegenheid geen wijze raadgever was mag uit 
de loop van de latere historie worden geconcludeerd. Deze les viel echter 

voor^'hield^^ ^̂ ^̂ "̂  ^ '"^"^^ ^""^""^ ''^'^ ^^"^ tijd 

Drs. J. B. Polak 
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TRANSPORTATION COURSE 

Op transportgebied bestaan in Amerilia — in tegenstelling tot datgene 
wat velen denken — nog wel eens ouderwetse toestanden. In het onderwijs 
van de oplossing van transportvraagstukken in de ruimste zin van het 
woord zijn de Amerikanen ons echter bepaald voor. 

Een van de instellingen die zich intensief bezighoudt met dit onderwijs 
is het Transportation Center van de Northwestern University in Evanston 
bij Chicago. Het Transportation Center — dat op vele terreinen van het 
vervoer actief is — organiseert elk academisch jaar tenminste 5 verschil
lende cursussen over de volgende onderwerpen; 

Profit Strategy, 

Marketing Strategy, 

Financial Prospects for Transportation, 

Economics of Petroleum Industries, 

Advanced Transportation Management Program. 

Deze laatste cursus, die speciaal gericht is op het leiding geven in trans
portbedrijven, heeft ondergetekende, als eerste niet-Amerikaan, in de vo
rige zomer mogen volgen. Deze Advanced Transportation Management 
Program cursus duurt vier weken, waarin aan de ongeveer 25 deelnemers 
een duidelijk inzicht wordt gegeven van de verschillende technieken, me
thodieken en beschouwingen, die bij transport-management toegepast kun
nen worden. 

De colleges — die zelfs op zondag werden gegeven — gingen over onder
werpen als besUskunde, marktstrategie, kostenbewaking, voorraadbeheer-
sing (statisch transport), budgettering, financiering en alternatieve moge
lijkheden. Slechts enkele uren in deze vier weken waren gereserveerd voor 
een uiteenzetting over de Amerikaanse vervoerswetgeving (I.C.C.) 

De meeste colleges werden gekenmerkt door een bijzonder goede pre
sentatie vooral door middel van visuele hulpmiddelen. Verder waren deze 
colleges steeds uitstekend gedocumenteerd. Tijdens de cursus zijn b.v. tien
tallen boeken over de verschillende onderwerpen verstrekt en tevens foto
kopieën van artikelen uit tijdschriften en dagbladen, die in de laatste 
paar maanden over een bepaald coUegeonderwerp waren gepubliceerd. 
Wekelijks was er minstens één dag voor één transportak gereserveerd, 
waardoor er tijdens de cursus een spoorweg-, een zeevaart-, een luchtvaart-, 
een wegvervoers-, een binnenvaart- en een pijpleidingdag was. 

Tijdens zulk een dag hield in de ochtenduren meestal de voorzitter van 
de nationale overkoepelende organisatie een algemene inleiding over de 
positie van de desbetreffende transporttechniek, zowel in het verleden, het 
heden als in de toekomst. In de middaguren was er dan een visuele pre
sentatie over de nieuwste technische ontwikkelingen in deze transporttak 
om de deelnemers beter te betrekken bij de problematiek. 

Des avonds hield een van de meest vooraanstaande Amerikanen op dit 
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gebied een inleiding over de dagelijkse problemen van deze transporttak, 
waarbij ook vooral persoonlijke ervaringen, probleemstellingen en prog
noses uit de praktijk naar voren kwamen. 

Hierna bestond de mogelijkheid voor de deelnemers uitvoerig vragen te 
stellen. Deze vragen gingen over het algemeen zeer diep op de materie in, 
ten eerste doordat de deelnemers allemaal vakmensen waren (meestal uit 
een concurrerende transporttak) en ten tweede doordat zij de gehele dag 
met de problematiek van deze specifieke transporttak waren geconfron
teerd. Bij het beantwoorden van de vragen door de inleiders viel vooral 
de grote openheid op. De angst voor het vri j geven van bedrijfsgegevens 
bleek op dit terrein zoals elders in Amerika minder groot te zijn dan in 
vele andere landen. 

Op de andere dagen van de week werkten de cursisten vooral aan case 
studies. Met een ongekende felheid werden per week een paar avonden 
(en halve nachten) aan deze case studies opgeofferd. In een zuivere compe-
titiestrijd moesten de verschillende ploegen, waarin de totale groep was 
onderverdeeld, presentaties maken van deze case studies, die voor het 
grootste deel uit de vervoersbedrijven afkomstig waren. Er werden pro
bleemgevallen uit de praktijk behandeld die op ongeveer 30 bladzijden 
werden beschreven, aangevuld met een groot aantal historische, organisa
torische en economische informaties. 

Bij de oplossing van deze cases kwamen alternatieve oplossingen naar 
voren, zoals wel of geen aankoop van transportmaterieel, wel of geen tus
senlandingen, wijzigingen van de totale organisatie, liquideren van het be
drijf etc. etc. Iedere ploeg streed met alle mogelijke middelen om na vier 
weken cursus toch vooral de beschikbare trofee te veroveren. Achteraf was 
het niet aUeen de trofee die voldoening schonk, maar de totale aanpak en 
benadering van de verschillende transportproblemen. 

Het was voor alle deelnemers — waarbij er waren met een transport
ervaring in voor Nederlandse begrippen mammoetbedrijven — een welkome 
aanvulling van hun kennis voor de uitoefening van hun dagelijkse werk. 
Schreef Prof. Kuiler in dit Tijdschrift (1966, nr. 4) van het British Transport 
College „dat het ware te overwegen of op dit gebied ook niet voor Neder
land iets is te organiseren" waarbij hij een taak voor het N.V.I. weggelegd 
ziet, ondergetekende zou hetzelfde kunnen schrijven voor wat betreft de 
Transportation Course van het Transportation Center der Northwestern 
University. In een vervoersland als Nederland zullen zowel de belangstel
lende cursisten als de case-studies zeker aanwezig zijn. 

F. C. van Dorsser 
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EURO-RUBRIEK 

Congres Europese Beweging gehouden op 15 november 196fl te Rotterdam. 
„Nederland en het Europese Vervoerbeleid". 

Aangezien in de pers reeds veel aandacht aan bovengenoemd congres is 
gewijd, volstaan wij hier met een samenvatting van de belangrijkste lijnen 
uit de gehouden voordrachten. 

Als eerste inleider besprak de heer A. Coppé (vice-voorzitter van de 
Hoge Autoriteit) de vervoerproblematiek in het kader van de E.G.K.S. Hij 
wees er nog eens duidelijk op, dat de vervoersbepalingen in het E.G.K.S.-
Verdrag uitsluitend tot doel hebben de goede werking van de kolen- en 
staalmarkt te waarborgen. Er is dus geen sprake van een E.G.K.S.-vervoer
beleid. 

Na de structuurwijzigingen in de energie en in de staalsector en de re
percussies daarvan op het E.G.K.S.-vervoer te hebben belicht, ging de heer 
Coppé nader in op de concrete actie van de Hoge Autoriteit inzake het ver
voer bij het realiseren van de verdragsdoeleinden. Onderscheid dient te 
worden gemaakt tussen actie die het tot stand brengen van directe inter
nationale^ tarieven beoogt en die welke de openbaarheid der vervoerprijzen 
nastreeft. Directe internationale spoortarieven werden reeds in de jaren 
1955-1957 bereikt, doch de vereiste harmonisatie van prijzen en vervoer
voorwaarden wordt belemmerd door het partiële karakter van de E.G.K.S.-
integratie. 

Wat de bekendmaking van de prijzen betreft, gaf de heer Coppé een kort 
overzicht van hetgeen tot heden in de lidstaten is gerealiseerd. De balans 
achtte hij positief. Hij sprak tenslotte als zijn persoonlijke overtuiging uit, 
dat publiciteit een ordenend element op een markt vormt en dat bekend
heid van marktprijzen — ook a posteriori — een voorwaarde voor een meer 
volmaakte markt betekent. 
De heer L. Schaus, lid van de Europese Commissie, verweet de Raad van 
Ministers de door de Europese Commissie gedane voorstellen nog steeds 
geen rechtskracht te hebben gegeven. Volgens hem lag de oorzaak van de 
trage voortgang in het beleid zeker niet bij de Commissie, die haar ver
plichtingen ruimschoots was nagekomen. Het deed hem vreemd aan, dat 
de Ministers destijds niet akkoord konden gaan met de door de Commissie 
voorgestelde vorm van capaciteitsregeling voor het goederenvervoer over 
de weg (het zgn. communautaire contingent, M.) tussen de lidstaten, terwijl 
zij thans het denkbeeld van een capaciteitscontrole weer op de voorgrond 
plaatsen. Het kwam de heer Schaus voorts politiek ongewenst en juridisch 
bedenkelijk voor, indien buiten de E.E.G. om iets als een „Rijnvaartge
meenschap" zou ontstaan. De samenwerking met Zwitserland zou ook in 
het kader van de E.E.G. kunnen worden geregeld. Het I.R.U.-plan zou 
z.i. leiden tot een verkeerde allocatie der produktiefaktoren. 

Lijnrecht tegenover de verwijten aan de Ministerraad stelde de op dat 
moment demissionaire Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer 
S. A. Posthumus, als zijn mening, dat juist de Europese Commissie het ge
meenschappelijk vervoerbeleid op het hellend vlak had geplaatst. Zij was 
het nl. geweest, die in oktober 1965 met haar nieuwe voorstellen het be-
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reikte compromis van 22 juni had ondermijnd, hetgeen Nederland be
schouwt als een onbegrijpelijke en kwalijke daad. De belangrijke concessies 
die Nederland had gedaan, waren Ingegeven door de in het vooruitzicht 
gestelde vrije prijsvorming. De heer Posthumus moest zich nu wel afvragen 
of binnenkort het ogenblik zou komen, dat ook de Nederlandse Regering 
haar concessies — o.a. de bereidheid tot publikatie buiten de marge van 
de referentietarieven — zou moeten intrekken. 

Een lichtpuntje in de huidige duistere impasse is z.i. de Raadsresolutie 
van 20 oktober 1966 *), die de mogelijkheid opent tot een meer fundamen
tele aanpak van de materiële moeilijkheden. Maar op korte termijn moet 
evenwel worden vastgehouden aan het compromis. Hieraan voorafgaand 
had de heer Posthumus nog eens de Nederlandse vervoersfilosofie ge
schetst. Het tariferingsbeginsel, dat bij de opkomst van het wegvervoer — 
ook in Nederland — als middel werd aangegrepen de dreigende ruïneuze 
concurrentie te vermijden, werd radicaal verlaten toen bleek, dat dit geen 
deugdelijk middel kon zijn. De soepel toegepaste capaciteitsregeling die in 
de dertiger jaren in Nederland daarvoor in de plaats kwam, voldoet vol
gens deze spreker nog steeds. Het was wel te voorzien, dat Nederland het 
niet gemakkelijk zou krijgen toen de Europese Commissie het beginsel van 
de tarifering bleek voor te staan, welke beginsel ook door de vijf partners 
— zij het met nuances — niet werd afgewezen. In maart 1965 liep de dis
cussie vast op meningsverschillen met betrekking tot de structuur van de 
internationale binnenvaart. Het wezenlijke Nederlandse belang in deze 
sector wordt evenwel meer en meer door de andere lidstaten erkend. Ge
leidelijk aan wordt de mening verlaten, dat het steeds weer die lastige 
Nederlanders zijn, die hun onjuiste standpunt stellen tegenover de gezonde 
en eensgezinde opvattingen van de 5 partners en de Europese Commissie. 
Met name de heer Schaus verdiende voor het bestrijden van deze misvat
ting een compliment. 

De heer Posthumus besloot met te stellen, dat elke constructieve poging 
om tot een gemeenschappelijk vervoerbeleid te komen, door de Neder
landse Regering zal worden toegejuicht. 

Drs. Marjorie Mos. 

Achtste internationale Cursus VERVOER in de E.E.G. te Triest 

Wederom organiseert de Universiteit van Triest een internationale cursus 
over het vervoer in de europese integratie. De cursus, die plaats vindt van 
21 augustus—9 september 1967 zal worden gewijd aan het vervoer per spoor, 
over de weg en over de binnenwateren. De inleidingen worden gehouden door 
deskundigen uit het bedrijfsleven en de universitaire wereld, alsmede uit de 
Europese Gemeenschappen. Thans is reeds bekend, dat de heer L. Schaus 
(Brussel), dr. P. Rho (Brussel), dr. W. Stabenow (Brussel), Prof. dr. H. Jür-
gensen (Hamburg), Prof. dr. H. Seidenfus (Münster), Prof. dr. C. J. Oort 
(Utrecht), Prof. dr. W. Hamm (Marburg) en N. S. Despicht (Londen) hun 
medewerking zullen verlenen. 

Voorwaarde tot deelname is een afgesloten universitaire opleiding of een 
gelijkwaardige beroepservaring. De totale kosten van de cursus bedragen 

*) Zie Euro-Rubriek Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 1966, no. 4, 
blz. 423 e.v. 
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Lit. 60.000, waarin onderbrenging met volledige verzorging in het moderne 
studentenhotel van de Universiteit van Triest is begrepen. Bij deelname voor 
kortere t i jd wordt Lit. 30.000 berekend voor cursus- en inschrijvingskosten en 
Lit. 2.000 per dag voor verzorging en onderdak. 

Aanmeldingen kunnen geschieden bij dr. E. Hackemann, 6 Frankfurt am 
Main 34, Mainzer Landstrasse 78. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij mej. drs. Marjorie Mos, 
Instituut voor Verkeers- en Vervoerseconomie, Herengracht 483, Amsterdam, 
Telefoon 65149 - 226197. 

De VII Internationale Cursus Vervoer in de E.E.G. te Triest 

Van 22 augustus tot en met 9 september van het vorige jaar vond te Triëst 
de, door de Universiteit van genoemde stad georganiseerde, jaarlijkse cursus 
over „Het vervoer in de Europese integratie" plaats. Het programma had 
ditmaal als onderwerp: „Het vervoerbeleid in de Gemeenschappelijke Markt 
na afloop van de beide eerste phasen van de overgangsperiode, in het b i j 
zonder met betrekking tot het vervoer over de rail, weg en binnenwateren". 

De inleidingen betroffen hoofdzakelijk de verschillende aspecten en de 
ontwikkeling van het vervoerbeleid: de theoretisch-economische problematiek 
van het vervoer kwam weinig aan de orde. Een volledig verslag van de 
behandelde onderwerpen zou binnen het bestek van de Eurorubriek te ver 
voeren.^) 

De gemaakte keuze draagt uiteraard een subjectief karakter. 

L. S c h a u s schetste in zijn openingsrede de betekenis van de vorming van 
een gemeenschappelijk vervoerbeleid als onderdeel van de politieke een
wording in het Westeuropese continent. Hij gaf daarbij als zijn mening, dat, 
ondanks de moeilijkheden die zich hadden voorgedaan op het politieke vlak — 
in het bijzonder de crisis in de zomer 1965, toen het bestaan van de Gemeen
schap op het spel stond — sinds het verdrag in 1958 te Rome werd onder
tekend zeer gunstige resultaten waren bereikt. Schaus wees er in zijn rede 
o.m. op, dat de harmonisatie van de maatregelen betreffende de concurrentie 
in het rail- en wegvervoer alsook in de binnenvaart, verplichtingen oplegt 
zowel aan de instellingen van de E.E.G. als aan de individuele lidstaten. 

1) Het volledige programma zag er als volgt uit: I . Openingsrede door L. 
Schaus over „De ontwikkeling van het vervoer in de Europese Integratie". 
I I . Het gemeenschappelijke vervoerbeleid met betrekking tot: de vervoers-
tarieven en -voorwaarden (D. Rho); de landbouwmarkt (M. Bandini); de 
industriële markt (M. Rousselot); de spoorwegen (J. Vrebos); het wegver
voer (L. Tocchetti); de binnenvaart (G. Willems); de regionale- en alge
meen economische ontwikkeling (M. Resta); de derde landen (F. Krempler); 
W.-Duitsland (R. Beine). I I I . De organisatie van het vervoer in de E.E.G.: 
in relatie tot de internationale- en nationale vervoersregels (H. Jürgensen); 
economisch en juridisch beschouwd (R. Hütter resp. W. Stabenow). IV; De 
investering in de infrastructuur, in het bijzonder met betrekking tot: het 
keuzeprobleem binnen de Gemeenschappelijke Markt (H. Nibelung); de 
toerekening van de kosten aan het verkeer (H. Seidenfus). V. De tech
nische ontwikkelingen op vervoersgebied en hun economische samenhang 
(M. P. Lhermitte). V I . Eindvoordracht door O. L. Scalfaro. 
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Dr. P a o l o R h o wijdde eveneens ruime aandacht aan het vervoerbeleid. 
Het primaire doel hiervan omschreef hij als het tot stand brengen en de 
handhaving van gezonde concurrentieverhoudingen op de Europese vervoer
markt. Ruïneuze concurrentie en misbruik van machtspositie dienen z.i. door 
overheidsingrijpen te worden geëlimineerd. Het viel te betreuren, dat Rho 
niet dieper Inging op de aard van de te treffen maatregelen, te weten prijs-
voorschriften of capaciteitsbeheersing en op het tijdstip van invoering. Spre
kende over de prijsmaatregelen, wees Rho op het akkoord van 22 juni 1965, 
waarbij o.m. werd besloten, dat voor de binnenvaart referentietarieven zouden 
gelden. Zoals bekend, bleek echter in de vergadering van de Commissie in 
oktober 1966 op dit punt geen overeenstemming meer te heersen. Een aantal 
lidstaten zag plotseling in dit akkoord de weg geopend naar een „ruïneuze 
concurrentie" en „misbruik van machtspositie" door de Nederlandse binnen
schippers. 

Het effect van het vervoerbeleid op de spoorwegen, het wegvervoer en de 
binnenvaart werd geanalyseerd door achtereenvolgens J. Vrebos, L. Tocchetti 
en G. Willems. De eerste twee sprekers wijdden behalve aan het algemene 
probleem van de concurrentie zoals de harmonisering van de mededingings
voorwaarden, de bepalingen omtrent discriminatie op het gebied van tarieven 
en de toetreding tot de markt, ook ruime aandacht aan de infrastructuur. 

V r e b o s bracht in herinnering, dat voor de spoorwegen het probleem van 
de doorberekening voor de kosten van de infrastructuur in verband met de 
tariefstelling van groot belang is, maar dat hiervoor nog geen oplossing kon 
worden gevonden. 

T o c c h e t t i benaderde het vraagstuk van de verdeling van de kosten van 
de infrastructuur over de verschillende weggebruikers ongeveer in dezelfde 
geest. Hij memoreerde, dat de comissie sinds 1961 met behulp van des
kundigen naar een theoretisch gefundeeerde methode heeft gezocht. In de 
praktijk echter beperkte de Raad van Ministers zich tot het richten van een 
verzoek aan de lidstaten om een onderzoek in te stellen naar de infra
structuurkosten, teneinde de uitgaven van 1966 te kunnen bepalen. 

Als laatste spreker over het „land transport" schetste W i l l e m s de ge
schiedenis van de Europese binnenvaart. Door de uitbreiding en modernise
ring van het waterwegnet enerzijds (o.a. de duwvaart) is het vrachtpotentieel 
van de binnenvloot sterk toegenomen. De hierdoor alsmede door de concur
rentie van de spoorwegen ontstane overcapaciteit had tot gevolg dat de 
vrachtprijzen, waarvan de totstandkoming vri j was, een scherpe daling ver
toonden. Het eerdergenoemde akkoord van juni 1965 omvatte in verband 
hiermee de invoering van referentietarieven en van een publlkatieplicht, die 
uitsluitend voor de binnenvaart gelden. 

Interessant was de voordracht van de Hamburgse hoogleraar J ü r g e n s e n , 
die op levendige wijze een uiteenzetting gaf van de Europese vervoerpolitiek 
in relatie tot de bestaande internationale en nationale vervoerovereenkomsten. 
Spreker stelde het probleem van de vervoerpolitiek door middel van de 
volgende vraagstelling: welk doel streeft de commissie met haar vervoerbeleid 
na en welke middelen staan haar hierbij ten dienste. Het doel, aldus Jürgen
sen is tweeledig nl. het totstandbrengen van een vervoersmarkt waar een 
(gezonde) concurrentie heerst en het mogelijk maken van een optimale aan
passing van de infrastructuur aan de vervoersbehoeften. 
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Met het oog hierop omvat het programma van het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid de liberalisatie van het grensoverschrijdend vervoer, de op
heffing van het verbod van cabotage voor de transportondernemingen, 
uniforme voorschriften inzake tariefregeling, gelijke startvoorwaarden voor 
de verkeersdragers en tenslotte coördinering van investeringen in de infra
structuur. 

Buiten het gemeenschapsverband bestaan op vervoersgebied ook inter
nationale overeenkomsten, die gesloten zijn, hetzij op basis van afspraken 
tussen de vervoertakken in diverse landen zoals de internationale spoorweg
unie (UIC) en de internationale wegtransport unie (IRU), hetzij als gevolg van 
een samenwerking tussen de diverse regeringen, zoals de conferentie van de 
Europese ministers van verkeer (CEMT) en de Economische Commissie van 
de Verenigde Naties (ECE). ' 
Kenmerkend voor de eerste categorie van internationale samenwerking is het 
merendeels bindende karakter van de afspraken. In het geval van de samen
werking op regeringsniveau behouden de deelnemende landen daarentegen 
volledig hun vrijheid in het bepalen van het vervoerbeleid. 

Volgens Jürgensen kan men de bestaande vormen van internationale 
samenwerking als een beginfase zien van een ruimere verkeersintegratie in 
de geest van de EEG. Wat dit laatste berteft, meende spreker, dat het tijdstip 
gekomen is om een supranationale (economisch)-politieke bovenbouw te 
scheppen voor alle sectoren van de economie, met inbegrip van de vervoers
sector teneinde een gezamenlijke aanpak over een breder front mogelijk te 
maken. 

Een benadering van het vervoerbeleid van de economische theorie, met 
name van het vraagstuk van de toerekening van de kosten van de infra
structuur werd gepresenteerd door H. Seidenfus. 
S e i d e n f u s stelde allereerst vast dat alleen door het principe van „Eigen-
wirtsohaftlichkeit" als uitgangspunt te kiezen, het mogelijk zou zijn het pro
bleem op een bevredigende wijze op te lossen. Spreker betoogde voorts, dat 
wanneer de infrastructuur naast de transportfunctie ook andere functies 
buiten de verkeerssector vervult, b.v. In het geval van een waterweg die 
tevens de waterhuishouding dient, de toerekening van de infrastructuur
kosten op moeilijkheden stuit. Seidenfus noemde als doel van de toerekening 
van kosten, het bereiken van maximale efficiency be het gebruik van de 
produktiemiddelen, binnen het kader van het systeem van een markt
economie. Ter voorkoming van vervalsing van de concurrentieverhoudingen 
dienen daarbij gelijke maatstaven voor de verschillende gebruikers van de 
infrastructuur te worden gehanteerd.*) 

De gedachte van verdeling van de totale kosten door middel van verdeel
sleutels werd door Seidenfus verworpen. Hij gaf de voorkeur aan een bereke
ning op basis van de marginale kosten. In de theorie van de optimale factor
allocatie bestaat, aldus Seidenfus, de prijs van de infrastructuur uit twee 
elementen: de marginale kosten van het gebruik en een toeslag (de z.g. 
schaarstepremie). Dit laatste komt echter alleen voor in geval van volledig 

*) Spreker verwees in verband met bovenstaand probleem naar het rapport, 
opgesteld door de hoogleraren Böttger, Napp-Zinn, Riebel, Seidenfus en 
Wehner ten behoeve van het Westduitse Ministerie van Verkeer, november 
1962 onder de titel „Methodische Probleme der vergleichende Wegekosten-
rechnung für Schiene, Strasse und Binnenwasserstrasse". 
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gebruik van de capaciteit. Seidenfus ging in zijn inleiding niet verderin op de 
theorie van het marginale principe. Wel erkende hij , dat de toepassing ervan 
geen volledige oplossing van het vraagstuk bood. 

Van meer algemene strekking was de inleiding door P. L h e r m i t t e over 
de technische ontwikkeling op vervoersgebied en de economische consequen
ties daarvan. Gereleveerd werden verbetering op het gebied van de vracht
capaciteit, de snelheid, de kwaliteit van het vervoer door toepassing van de 
elektrotechniek (computers). Een en ander had o.m. tot gevolg dat sommige 
vervoertakken relatief achter zijn gebleven. Lhermitte noemde de spoorwegen 
en binnenvaart als voorbeelden. De automatisering en de daaruit voort
vloeiende behoefte aan technisch geschoold personeel maakten nieuwe be
roepsopleidingen noodzakelijk. 

Slotwoord 

Afgemeten naar zijn doel, t.w. een bijdrage te leveren tot de studie van de 
vraagstukken op vervoersgebied in de Europese integratie, mag de cursus 
volledig geslaagd worden genoemd. De kwaliteit der inleidingen, afgestemd 
op een „gemengd publiek" was over het algemeen van goed gehalte. 

Zoals te verwachten vormden de inleidingen die betrekking hadden op de 
specifieke vraagstukken van het vervoerbeleid, het zwaartepunt van het 
programma. Zij droegen als geheel eerder een beschrijvend dan een theore-
tisch-analytisch karakter. Het was jammer, dat het plan om werkgroepen 
te vormen ter nadere bestudering van de vraagstukken niet werd gerealiseerd. 
Organisatorische bezwaren waren hier kennelijk de oorzaak van. Tenslotte 
zij vermeld dat voor iedere cursus een volledig verslag bestaat, dat bij de 
Universiteit van Triëst verkrijgbaar is. 

Drs. R. S. Moehadjir 

Resolutie no. 13 van de CEMT 

De toenemende motorisering in de Europese steden heeft de Europese 
Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT) in 1963 doen besluiten het 
Comité van plaatsvervangers van de minister te belasten met het onder
zoeken van de problemen van het stedelijk vervoer. Het in 1964 ingediende 
voorlopige rapport werd nader uitgewerkt in 1965. 

Aangezien het comité van plaatsvervangers zich ervan bewust is nog niet 
alle aspecten van het zeer complexe vraagstuk te hebben bestudeerd, zet het 
zijn onderzoekingen op dit terrein voort. Inmiddels is het reeds ingediende 
rapport voor de CEMT aanleiding geweest tot het aannemen van Resolutie 
no. 15. 

De CEMT onderstreepte in deze resolutie het belang van het openbaar 
vervoer in de grote steden. Zij acht het zelfs het enige bevredigende middel 
tot verwerking van het verkeersvolume in de spitsuren, met name op de 
trajecten van het woon-werkverkeer. De te nemen maatregelen zullen niet 
alleen de toename van het particuliere autoverkeer in absolute zin moeten 
beperken, maar tevens het aandeel van dit verkeer in het totale vervoer 
moeten verminderen. De maatregelen die de lidstaten worden aanbevolen. 
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kunnen worden onderscheiden naar die op korte en die op lange termijn. De 
maatregelen op korte termijn beogen het meest doelmatige gebruik van de 
beschikbare ruimte op de openbare weg. Zij zijn deels van verkeerstechnische 
aard: een systematische verkeersregeling, het instellen van parkeerverboden, 
het bepalen van optimale r i j snelheden etc. Anderdeels wi l de CEMT selectief 
gebruik van de particuliere auto bevorderen door inschakeling van het prijs
mechanisme. De automobilist zal dan voor het gebruik van de openbare weg 
bedragen moeten betalen, die variëren met het tijdstip en/of de plaats van 
weggebruik. Denkbaar is van t i jd tot t i jd vergunningen te verlenen voor het 
rijden in de stad, doch het meest geëigend acht de CEMT het in Engeland 
door het „Road Research Laboratory" uitgewerkte systeem van een elec-
tronische apparatuur, die in de auto wordt bevestigd. De prijs van het rijden 
in de stad wordt bepaald aan de hand van ontvangen impulsen van controle
posten. Hoewel technisch uitvoerbaar, dient dit systeem evenwel nog aan een 
grondige bestudering te worden onderworpen. 

Voor het plannen van een efficiënt vervoersnet op lange termijn is een 
nauwe relatie met de stedelijke planologie een eerste vereiste. Slechts een 
vervoersnet, dat simultaan met de ontwikkeling van de stedelijke agglo
meratie wordt opgezet, kan de daarin gedane investeringen rendabel maken. 

Voorts is het noodzakelijk de onderscheiden vervoermiddelen — elk met 
zijn eigen karakteristiek — te coördineren. Niet alleen wordt hierdoor een 
soepele verkeersafwikkeling bevorderd, maar ook krijgt de vervoergebruiker 
de mogelijkheid tot een optimale keuze van vervoermiddel. De CEMT acht 
het o.a. wenselijk vervoerbiljetten te verstrekken, die op een bepaald trajekt 
voor verschillende vervoermiddelen kunnen worden gebruikt. Hierbij kan 
worden opgemerkt, dat het in Hamburg reeds mogelijk is met hetzelfde ver-
voerbiljet op verschillende vervoermiddelen over te stappen. 

Tenslotte wordt een beschouwing aan het subsidiebeleid gewijd. Men kan de 
argumenten vóór en tegen het verlenen van subsidies aan openbaar vervoer 
(doelsteUingen) tegen elkaar afwegen, het fundamentele probleem is echter, 
dat het ongewenst is de gebruikers van een openbaar vervoermiddel de tolale 
sociale kosten te laten opbrengen zolang de gebruikers van particuliere ver
voermiddelen daar óók niet voor behoeven te betalen. Dit gehele probleem 
van de sociale kosten verdient nog een diepgaande studie. Op korte termijn 
zou men het parkeren in de binnenstad vri j hoog kunnen gaan belasten, 
daarmee de particuliere autobezitter het rijden in de binnenstad ontradend. 

Als algemene conclusie wordt gesteld, dat zolang het nog niet mogelijk is 
de automobilist te laten betalen voor de kosten die hij veroorzaakt, het 
opheffen van subsidies aan het openbaar vervoer zeer moeilijk aanvaardbaar 
zal zijn. De CEMT acht de nadelen van subsidies in dit geval van gerichte 
dekking van uitgaven voor de infrastructuur minder groot dan wanneer zij 
dienen voor dekking van exploitatietekorten achteraf. In de sfeer van vermin
dering van de exploitatietekorten wordt aangedrongen op een zo groot 
mogelijke automatisering van de exploitatie van openbare vervoerdiensten. 
Aan het Rapport is een Annex toegevoegd, waarin statistieken zijn op
genomen, die de toename van het particulier autoverkeer in verschillende 
grote Europese steden tot uitdrukking brengen. Hoewel het thans voor
liggende rapport nog niet als een eindverslag kan worden beschouwd, kan 
worden aangetekend, dat de conclusies vooralsnog niet opzienbarend zijn. Het 
is echter te waarderen, dat de studie van de stedelijke vervoersproblemen 
door de werkzaamheden van de CEMT nu op Europees niveau is aangepakt. 

Drs. Marjorie Mos 
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Mr. G. A. Wagner - „Pipelines" 

In een op 25 november 1966 gehouden voordracht voor de Amerikaanse 
Kamer van Koophandel te Amsterdam sprak mr. G. A. Wagner, één der 
directeuren van de Koninklijke/Shell Groep, over aardoliepijpleidingen in 
Europa. 

In herinnering werd gebracht dat de eerste olieleiding, die in de U.S.A. 
door de Nederlander Van Sikkel in 1865 werd aangelegd, 8 k.m. lang was 
en een doorsnede had van 5 cm. Vandaag beschikken de U.S.A. over een 
leidingnet met een totale lengte van 935.000 km, waarvan 150.000 km voor 
het transport van ruwe olie, 60.000 km voor olieprodukten en 725.000 km 
voor aardgas. 

In West-Europa is de aanleg van pijpleidingen in een later stadium op 
gang gekomen, doordat de winning en het verbruik van olie aldaar veel 
kleiner was dan in de U.S.A., en bovendien de geografische gesteldheid het 
ontstaan van andere wijzen van transport begunstigde. Voor de 2de we
reldoorlog importeerde Europa hoofdzakeUjk olieprodukten uit buiten
landse raffinaderijen, die zich in de buurt van de ohevelden bevonden; na 
de oorlog werden, meestal bij aan riviermonden gelegen havens, nieuwe 
raffinaderijen gebouwd of oude uitgebreid. De invoer van eindprodukten 
nam af ten gunste van ruwe olie, en het olieverbruik op het vasteland van 
Europa buiten de Sovjet-landen steeg van 35 miljoen ton in 1950 tot 250 
miljoen ton in 1965. Hierdoor werd het binnenlandse vervoer, vooral in 
het winterseizoen met zijn verhoogde vraag naar gas- en stookolie, zwaar 
belast, mede ten gevolge van moeilijkheden door slecht weer en korte 
dagen. 

Om aan deze situatie het hoofd te bieden, bouwde de olie-industrie pijp
leidingen. Allereerst maakten ruwe-olieleidingen het mogelijk nieuwe raf
finaderijen ver in het binnenland te bouwen, dicht bij de voornaamste ver-
bruiksgebieden. Vervolgens worden er produktenleldingen gelegd die de 
aan de kust gelegen raffinaderijen verbinden met de afzet gebieden in het 
binnenland. 

Er werden enkele bijzonderheden genoemd betreffende de voornaamste 
ruwe-olieleidingen die in Europa in bedrijf zijn of worden aangelegd: twee 
van de Noordzee naar het Rijn-Ruhrgebied en drie van de Middellandse 
Zee naar Frankrijk, Zuid-Duitsland, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. 

Deze Europese ruwe-oUeleidingen zullen, volledig benut, omstreeks 75 
miljard ton-kilometers olie per jaar vervoeren. Dit is bijna gelijk aan de 
totale hoeveelheid goederen die thans in Frankrijk, West-Duitsland en 
Nederland over de binnenwateren wordt vervoerd. 

Binnen een tijdsverloop van tien jaar heeft de olie-industrie een omme-

*) De redactie heeft gemeend om alle referaten, voordrachten e.d., die binnen 
het kader van het Tijdschrift vallen, in verkorte vorm, te plaatsen onder 
de oude rubriek „Kroniek". 
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keer teweeggebracht in het Europese transportsysteem: Er is een nieuwe 
dimensie toegevoegd aan haar dienstverlening voor dit werelddeel en wel 
op zodanige snelle wijze dat het nauwelijks is opgevallen, maar waarvan 
het belang niettemin zo groot is dat het niet mogelijk zou zijn er wat 
anders voor in de plaats te stellen. 

Gedurende deze periode werd in Europa circa 2,6 miljard gulden besteed 
aan de aanleg van pijpleidingen. 

De vele hierbij betrokken oliemaatschappijen verschaften de technische 
kennis nodig voor het ontwerpen, aanleggen en exploiteren van deze pijp
leidingen. Vaak werd gebruik gemaakt van de ervaring van met hen samen
werkende Amerikaanse maatschappijen. 

Er bestaat een felle concurrentie tussen enerzijds het vervoer over de 
weg, per trein en te water en anderzijds dat per pijpleiding. Dit heeft ge
leid tot verbetering van methoden en efficiency van het transport en ertoe 
bijgedragen dat de kosten laag bleven. 

Beperkingen ten aanzien van de aanleg van pijpleidingen zouden daar
door de economie van de individuele landen en die van Europa als geheel 
schaden. 

De overtuiging werd uitgesproken, dat men, naarmate de ervaring toe
neemt, de economische voordelen van pijpleidingen zal inzien en dat er 
minder ongerustheid over zal bestaan. 

Na te hebben opgemerkt dat in sommige kringen de invoering van het 
Amerikaanse „common-carrier"-principe wordt bepleit, wees spreker erop 
dat voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het deelnemen aan het trans
port door middel van pijpleidingen in Europa geen probleem biedt. Er is in 
dit opzicht steeds een liberaal beleid gevoerd: onafhankelijke, staats- en 
internationale oliemaatschappijen die in bepaalde fasen van hun bedrijf 
met elkaar concurreren zijn gaan samenwerken bij de aanleg van pijp
leidingen. Aan de opzet van enkele nieuwe leidingen wordt deelgenomen 
door maatschappijen die volkomen nieuwelingen zijn op het Europese to
neel, terwijl in enkele gevallen olie vervoerd wordt voor derden. 

Vermeld werd dat de aanleg van pijpleidingen toegejuicht diende te wor
den als de belangrijkste bijdrage tot het massale transport van energie
dragers dat de eerstkomende decennia nodig zal zijn, terwijl geen enkele 
reden is te noemen waarom olieleidingen op den duur in Europa niet het
zelfde aandeel van alle goederenvervoer voor hun rekening zouden nemen 
als op het ogenbUk in de U.S.A. het geval is, namelijk één zesde. 

Spreker onderstreepte de grotere efficiency en de kostenverlaging die 
voortvloeien uit de aanleg van deze slagaders der energievoorziening; de 
olie-industrie is er trots op deze ontwikkeling ter hand te hebben genomen. 
Zij zal hiermee op steeds grotere schaal voortgaan. 

De heer Wagner besloot zijn toespraak met de woorden: 

„Om deze voornemens en de economische voordelen die eruit voortvloeien 
te verwezenlijken, zijn er twee dingen nodig: ten eerste begrip en mede
werking van alle betrokken autoriteiten, en ten tweede — wellicht nog 
belangrijker — er moet winst gemaakt worden. Pijpleidingen zijn uitermate 
kostbare installaties en ze betekenen een aanmerkelijke vergroting van de 
enorme kapitalen die de industrie nodig heeft. Zonder een redelijk rende
ment op deze investeringen kan aan de toenemende vraag niet worden vol
daan". 
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De vijfde Dr. Albert Plesman Memorial Lecture 

Niet lang na het overlijden van Dr. Albert Plesman in december 1953 zijn 
door de International Air Transport Association, op initiatief van de toen
malige Directeur-Generaal Sir William Hildred, de Dr. Albert Plesman 
Memorial Lectures ingesteld. In september 1955 werd de eerste van deze 
lezingen onder de auspiciën van de Technische Hogeschool te Delft georgani
seerd en sedertdien zijn er nog vier gehouden. De toespraak op 5 september 
1966 was de vijfde lezing in de serie. 

Spreker was Edward C. Wells, l id van de Board of Directors van The 
Boeing Company, tevens Corporate Vice President Product Development. 
De heer Wells is sedert 1931 aan The Boeing Company verbonden en heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van vele vliegtuigtypen, die Boeing gefabri
ceerd heeft, zoals de Boeing B-17 Flying Fortress, B-29 Superfortress, C-97 
Stratofreighter, 377 Stratocruiser, B-47 Stratojet, B-52 Stratofortress en de 
verkeersvliegtuigen 707, 727, 737, 747 en het supersone verkeersvliegtuig. 
Als onderwerp had spreker gekozen „Some Economie Aspects of Air 
Transport Design". 

% CHANGE 
D.O.C. 

%CHANGE IN DESIGN PAY LOAD 

EFFECT OF DESIGN PAY LOAD ON DIRECT 
OPERATING COST 

Als uitgangspunt van zijn beschouwing koos spreker de karakteristieken 
van een viermotorig subsoon vrachtvliegtuig met straalturbinemotoren en 
vroeg zich af, welke consequenties het meebrengt voor de kosten per mijl , 
wanneer de ontwerper variaties aanbrengt ten aanzien van een aantal 
„design characteristics". 
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De factoren, die hij in beschouwing nam, waren: 

— design payload 
— design range 
— takeoff distance 
— thrust loading 

weight 
l i f t to drag ratio (cruise) 
l i f t to drag ratio (takeoff) 
fuel consumption 

De heer Wells toonde vervolgens een aantal lichtbeelden van grafieken, 
waarin als resultaat van berekeningen over een groot aantal vliegtuigont
werpen was uitgezet, welke procentuele invloed op de vliegkosten wordt 
uitgeoefend door procentuele veranderingen i n de genoemde „design 
characteristics". In vlot tempo vertoonde de spreker deze reeks van grafieken, 
waarbij de eenvoud van de lijnen omgekeerd evenredig was aan de omvang
rijkheid en gecompliceerdheid van het rekenwerk, dat het mogelijk maakte 
ze samen te stellen. Tenslotte vatte spreker zijn betoog samen, waarbij hij 
onder meer aandacht schonk aan de vraag, welke mogelijkheden er zijn om 
een optimaal resultaat te bereiken. 

De lezing is in druk verschenen. Het is een boekje met een tekst van 22 
pagina's benevens 12 afbeeldingen van de vertoonde grafieken. Als voorbeeld 
is de eerste afbeelding in dit nummer opgenomen; deze grafiek toont de 
invloed van wijziging van de payload op de Direct Operating Costs (afgekort 
D.O.C. in det afbeelding). Afzonderlijke lijnen zijn getrokken voor een 
subsoon vliegtuig en voor supersone vliegtuigen met resp. een grote en een 
kleine payload. 

Lezers van het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, die over een exem
plaar van de lezing van de heer Wells willen beschikken, kunnen dit aan
vragen bij de Secretaris van de Redactie: Drs. H. H. Horsting, Coolsingel 58, 
Rotterdam, tel. 010 - 117450. 
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STATISTISCHE KANTTEKENING 

De goederenoverslag in enige continentale Noordzeehavens in de 
jaren 1960 t/m 1965 

In de afgelopen jaren is de goederenoverslag in de Rotterdamse haven 
in absolute zin op spectaculaire wijze toegenomen. Deze gang van zaken 
roept de vraag op of in andere havens zich hetzelfde afspeelt. Daartoe is 
vergelijkend cijfermateriaal verzameld van alle continentale Noordzeeha
vens van enige betekenis. De figuren hebben slechts betrekking op de 
goederenoverslag verdeeld in 2 categorieën, nl. de uitgaande en de inko
mende goederenstroom. Daarnaast wordt het totaal van beide groepen ge
geven. De doorvoer, die vooral voor havens als Rotterdam en Antwerpen 
van belang is, is zov/el bij de afvoer als de aanvoer inbegrepen. 

Aangezien het zeer zeker niet de bedoeling is in dit artikel een diepgaand 
onderzoek te verrichten naar goederenstromen noch wetenschappelijk ver
antwoorde prognoses te geven, wordt de uitvoer noch de invoer gesplitst 
naar goederencategorieën. Hetzelfde gaat op bij de keuze van de jaren 
waarover de cijfers zijn gegeven; deze keuze is volkomen toevallig en 
arbitrair; het zou al uit dien hoofde onjuist zijn conclusies te trekken. 

Eveneens arbitrair is de keuze van de havens, van welke cijfers worden 
gegeven. De haven van Gent hoort eigenlijk niet in dit gezelschap thuis. 

Tabel 1. Afvoer via de Noordzeehavens in de jaren 1960 t/m 1965 in 
1.000 tn. *) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Duinkerken 3.437 3.641 3.068 3.482 3.816 4.171 
Gent 855 730 838 799 935 1.150 
AntweiTJen 15.543 15.425 15.601 15.383 16.898 19.050 
Rotterdam 21.853 23.115 25.163 24.277 25.915 27.581 
Amsterdam 3.039 2.988 2.828 2.766 3.366 3.451 
Emden 2.076 2.643 2.638 2.229 1.630 1.778 
Wilhelmshaven 17 20 14 9 9 7 
Bremen 6.221 6.263 6.028 5.897 5.918 5.868 
Hambm-g 7.789 7.624 6.928 7.503 8.727 8.540 

Totaal 60.830 62.449 63.106 62.345 67.214 71.596 

Volgens de absolute cijfers is de afvoer in alle havens gestegen, met uit
zondering van Emden, Welhelmshaven en Bremen. 

*) Bron: het Centraal Bureau voor de Statistiek: Maandstatiek van het 
het Internationale Zeehavenvervoer. 
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S m b ^ r g b S a l t e r ^ het totale groeicijfer van deze 6 jaren. 

Tabel 2. Indexcijfers (I960 - 100) van de afvoer via de Noordzeehavens 
van 1960 t/m 1965. 
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In tabel 3 is de aanvoer van de Noordzeehavens weergegeven. 

1960 1961 196? 1963 1964 1965 

Duinkerken 
Gent 
Antwerpen 
Rotterdam 
Amsterdam 
Emden 
Wilhelmshaven 
Bremen 
Hamburg 

4.885 
2.128 

21.982 
61.551 
7.789 
8.217 

10.524 
8.917 

22.965 

4.985 
2.166 

23.347 
67.025 
8.257 
8.794 

12.883 
8.609 

22.257 

5.580 
1.717 

25.910 
71.464 
9.380 
7.560 

14.667 
9.926 

24.436 

8.746 
1.939 

31.221 
79.004 
11.728 
7.943 

16.248 
9.478 

25.903 

10.044 
2.131 

36.430 
87.719 
11.348 
11.513 
16.436 
9.850 

26.691 

11.717 
2.210 

40.390 
95.125 
10.456 
9.703 

18.491 
11.626 
26.727 

Totaal 148.958 158.323 170.640 192.210 212.162 226.445 

ken zitten aan de goede kant van het cijfer 152. 
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Tabel 4. Indexcijfers (1960 = 100) van de aanvoer via de Noordzeehavens 
m de laren 1960 t/m 1965. 
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s p e l T s h i t l Ï t T ' " 7 " '""'^'^ ovenvegende rol 
speelt, IS het met te verwonderen dat het beeld dat we zowel door middel 
van de absolute als van de indexcijfers van de totale overslag k r i ^ i n nau 
wehiks afwijkt van dat van de aanvoer. Ook hier blijkt dat fn JsZTL 
alle havens meer goederen, in gewicht althans, overgeslagen hebben m a ^ 
dat Slechts Botterdam, Wilhelmshaven, Antwerpen en Duinkerken een h ' g L 
mdexcijfer tonen dan het totale cijfer aangeeft. 

Tabel 5. 

j 1960 
1961 1962 1963 1964 

"T ™ — 

1965 

Duiinkerken 8.322 
Gent 2.983 
Antwerpen 37.525 
Rotterdam 83.404 
Amsterdam 10.828 
Emden 10.293 
Wilhelmshaven 10.541 
Bremen | 15.133 
Hamburg | 30.754 

8.626 
2.896 

38.772 
90.140 
11.245 1 
11.437 
12.903 
14.872 
29.881 

8.648 
2.555 

41.511 
96.627 
12.208 
10.198 
14.681 
15.954 
31.364 

12.228 
2.738 

46.604 
103.280 
14.494 
10.172 
16.257 
15.375 
33.406 

13.860 
3.066 

53.328 
113.634 
14.714 
13.143 
16.445 
15.768 
35.418 

1 
15.888 
3.750 

59.440 
122.706 
13.907 
11.481 
18.498 
17.494 
35.267 

Totaal 1 209.788 | 220.772 j 233.746 254.554 279.376 
298.431 j 
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Tabel 6. Indexcijfers van de totale overslag via de Noordzeehavens in de 
jaren 1960 t/m 1965. (1960 = 100). 

<u 
•£ 

q 

+j c 
tt) 
O 

d 
0) 
& 

Ö 
«U 

1960 100 100 100 
1961 104 98 103 
1962 104 86 U l 
1963 147 92 124 
1964 167 103 142 
1965 191 126 158 

I 

O 

100 
109 
116 
124 
136 
147 

S 
-a 
(U 
a 
<! 

100 
104 
113 
134 
136 
128 

d 

100 
111 
99 
99 

128 
112 

> nl Si 

100 
122 
139 
154 
156 
175 

d 

PQ 

100 
98 

105 
102 
104 
116 

I 
100 
97 

102 
109 
115 
115 

d 
<v 
O 

O 

100 
105 
U l 
121 
133 
142 

Uit de hierboven vermelde gegevens blijkt reeds, dat de 3 grote havens 
Rotterdam, Antwerpen en ook Hamburg, een overheersende positie mnemen 
in Hp tïnederenoverslag van alle havens tezamen. 

H Ï r o n d ï r vol l t een overzicht van het relatieve aandeel van elke haven 
afzonderlijk in de gezamenlijke overslag. 

Tabel 7. Aandeel van iedere haven afzonderlijk in »/o van de gezamen-
lijke afvoer. 

1960 1965 

Duinkerken 5,7 5,8 

Gent 1,4 1.6 

Antwerpen 25,6 26,7 

Rotterdam 35,9 38,6 

Amsterdam 5,0 4,8 

2,5 Emden 3,4 

4,8 

2,5 

Wilhelmshaven — 

Bremen 10,2 8,2 

Hamburg 12,8 11,8 

100,0 100,0 

Hier hebben Duinkerken, Gent, Antwerpen en Rotterdam hun aandeel ver
groot; vooral Rotterdam 

Vereeleken bij 1960 is door alle havens tezamen in 1965 10,8 miljoen ton 
mJer Sgevoerd Hiervan werd 5,7 miljoen (d.i. 53 «/o!) ton in Rotterdam over
geslagen; in Antwerpen 3,5 miljoen ton (d.i. 32,5 o/c). (vgl. tabel 1). 
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Tabel 8. Aandeel van iedere 
aanvoer. 

haven afzonderlijk in % van gezamenlqke 

1960 1965 
Duinkerken 3,3 ^~5^ 
Gent 1,4 1,0 
Antwerpen 14,8 17,8 
Rotterdam 41,3 42,0 
Amsterdam 5,2 4,6 
Emden 5,5 4,3 
Wilhelmshaven 7,1 8 2 
Bremen 6,0 5,1 
Hamburg 15,4 11,8 

i ö o ^ 100,0 

Ook in tabel 8 blijkt, dat Duinkerken, Antwerpen, Rotterdam en Ant
werpen hun aandeel vergrootten sinds 1960. De groei van A X e r p e n s 
Io 0 ? g e s t S n f b u i t e n g e w o o n groot. Het aandee! van ae^el^ZnTm^ 

me?7f¥t?r ^^^^"^ in 1965 gestegen 
met 77,5 mi joen ton, daarvan nam Rotterdam 33,7 miljoen ton (di 43 40/0̂  
voor zijn rekening, Antwerpen 18,4 miljoen ton (d.i. 23,8»/„). (vgl tabel 3) 

Tabel 9. Aandeel van de verschillende havens uitgedrukt in »/o van de ge
zamenlijke totale overslag. ^ 

1960 
Duinkerken 4̂ 0 

1,4 

1965 

Gent 
Antwerpen 17 9 
Rotterdam 39 7 
Amsterdam 
Emden 

5,3 
1,3 

19,9 
41,1 

5,2 4 7 

Wilhelmshaven 5̂ 0 
4.9 3,8 

Bremen 7,2 
Hamburg 147 

TÖÖfi 

6,2 
5,9 

11,8 
100,0 

nen°ïn"H ^ï,'^- ^ ^"^^^ "^'^^ ^ ^^^^ ^^^«"^ Rotterdam en Antwer
pen en de kleinere. Duinkerken en Wilhelmshaven, hun relatieve polme 

~ : : d " b « h : u t ? " - n ! 

l??n^ri?!r«r^'f^^ T ' ' ^^^ '"^ ^^^^"^^"^ «̂ «̂̂  in 1965 vergeleken bij 
IT? ^ ^ n ' . ^^"^ ^^"^ Hotterdam daarin bedraag 

' Ï ^ S l T v i l . taTe/st ' '^'^ '"^^^"^'^ 

In onderstaande tabel 10 is aangegeven het aandeel van Rotterdam resp 
Antwerpen m procenten van de afvoer, aanvoer en de totale overslag van 
alle havens tezamen. ^ 
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Tabel 10. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Afvoer 

Rotterdam Antwerpen! 

Aanvoer 
Rotterdam Antwerpen! 

Totale overslag 

Rotterdam Antwerpen 

39,8 
40,9 
41,5 
40,6 
40,7 
41,1 

17,9 
17,6 
17,8 
18,6 
19,1 
19,9 

Men krijgt uit bovenstaande tabel de indruk, dat het goederenverkeer 
via de Anïwerpse haven een regelmatiger verloop heeft dan m Botterdam 
In Antwerpen is er in 1961 even een teruggang (voor de afvoer ook m 1962) 
maar daarna een regelmatige vooruitgang. , ., ^ . . . 

In het begin van dit artikel heb ik gezegd, dat ik het onjuist acht con
clusies te trekken uit al deze cijfers. Wel zou ik een vraag willen stellen, 
zo men wel een hypothetische. 

Is er in het zeehavenverkeer een tendens waar te nemen dat de grote 
havens steeds groter worden ten koste van de kleine; rekening houdend 
met het feit dat b.v. een haven als Wilhelmshaven profiteert van de „oil-
boom", derhalve van speciaal vervoer? 

Het zou interessant zijn eens een nauwkeuriger studie te maken van de 
havencijfers! 

Mr. K. Visser 
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BOEKBESPREKINGEN 

Dietmar Kraf f t : Der Einfluss eines Hafens auf die Wirtschaftskraft seiner 
Hatenstadt. Institut für Verkehrswissenschaft an der Universitat Münster 
Uitgave Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1966, 266 blz. 

De vraag naar het sociaal-economisch nut van waterwegen, naar hun 
invloed op de centralisatie of decentralisatie van de economie, hun uitwer
king op de vestigmgsiplaatsstructuur en een eventueel groei-stimulerend 
effect speelt reeds lang in de discussie van praktijk en wetenschap van het 
vervoer een belangrijke rol. De projekten van aanleg of verbetering geven 
aanleiding tot (verhitte) disputen, waarbij veelal uit de schok der opinies 
geen duidelijke waarheid naar voren springt. Aldus ongeveer leidt de 
auteur zijn boek in. 

Als de vraag naar de rechtstreekse invloeden van de infrastructuur al 
zulke moeilijkheden biedt, dan l i jk t het geven van een antwoord op de 
vraag naar de indirekte invloeden helemaal onbegonnen werk. Seidenfus 
stelt dan ook (in een voorwoord tot deze onder zijn supervisie totstand
gekomen studie) dat de indirekte invloed in de traditionele „Wirtschaftlich-
keitsrechnungen" niet goed verdisconteerd kon worden; zodoende moest 
naar een geheel nieuwe benadering gezocht worden teneinde tot de kwan
tificering van de totale (= direkte + indirekte) invloed van de haven op de 
economische kracht van zijn stad te komen. Het resultaat van dit zoeken 
IS een econometrisch model, met behulp waarvan de waardecreatie (Wert-
schopfung) bepaald wordt. Dit model is gebaseerd op de conceptie basic-
non basic, zoals deze door G. Isenberg *) uitgewerkt werd. Wij komen 
hierop terug. •* 

Het is bijzonder verheugend, dat de auteur niet als het ware met de deur 
in huis valt, doch via een structuur-analyse ontvouwt, hoe men tot de 
concrete calculus van het model komt. Het boek is daardoor ook toegan¬
Kelijk voor diegenen, die met de modellenbouw niet vertrouwd zijn Deze 
brede onderbouw is op zich al belangwekkend. Uitvoerig wordt ingegaan 
op de theoretische en optimale plaatsen voor aanleg c.q. uitbreiding van 
havens. De schrijver steunt daarbij op de zeehaventheorie van Kautz **) 
Via deze komt de auteur tot de rechtstreekse, kwalitatieve invloeden die 
de waterweg — waarvan de haven een tussen- of eindstation is — op de 
industrie heeft. Bijzonder interessant zijn daarbij tabellen met waarde
cijfers waarin de mate, waarin een industrietak „hafenorientiert" is tot 
uitdrukking gebracht wordt. 

Als complement wordt een tabel verstrekt, waarin de mate van gebon
denheid van bepaalde goederensoorten aan watervervoer gekwantificeerd 
IS. Door integratie van deze twee gegevens kan een vri j scherp kwalitatief 

*) G. Isenberg: 
a) Die Existenzgrundlagen der Stadt 
b) Zur Frage der Tragfahigkeit von Staats- und Wirtschaftsraumen 
c) Grundgedanken zur Erfassung der raumlichen Wertschöpfung ' 

Giner Stadt. 
**) E. A. Kautz: Das Standortproblem der Seehafen. 
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inzicht verlcregen worden in de vraag, voor welke bedrijfstakken de haven 
een levensvoorwaarde is en voor welke niet. Vanuit dit inzicht kan men 
dan de keuze maken van bedrijven, die men in het model als „basic" zal 
aanwijzen. Deze structuuranalyse in deel I en I I rechtvaardigt op zich al 
de raadpleging van dit boek. 

Er is echter meer, dat deze inleidende beschouwingen bijzonder actueel 
maakt De auteur is als Duitser sterk overtuigd van de ontsluitende wer
king van waterwegen en havens, c.q. havenuitbreidingen. Maar dit neemt 
niet weg dat Kraff t de groei-stimulerende werking duidelijk begrensd ziet: 
men kan slechts datgene ontsluiten, wat in potentie aanwezig is; wat er 
niet is kan niet ontsloten worden. Maar zelfs als er een begin van activiteit 
is in een ledige regio aan zee of kanaal, dan is het naar zijn mening zó, dat: 
dies nicht befreit von der genauen Analyse des Einzugsgebiets bei der 

Planung" Het zou immers best kunnen zijn, dat de beginnende of latende 
bedrijvigheid helemaal niet „hafenorientiert" is. Dat zal het geval kunnen 
zijn als de watertranssportquote in de kosten van het eindprodukt laag is; 
als 'de jonge industrie op hooggekwalificeerde arbeid aangewezen is; als 
de industrie het kanaalwater alleen maar als hulpgrondstof (koel- of spoel
water) nodig heeft. In die gevallen zal er van een gegraven haven geen 
invloed uitgaan. Het kan zelfs zijn, dat een lege regio wel degelijk trans
portkostenvoordelen biedt aan een vervoerskostengevoellge industrie, maar 
dat deze industrie zich toch aan de rand van een oude, volle, regio vestigt 
en de hogere vervoerskosten op de koop toeneemt. Waarom? Omdat de 
volle regio wel duur in het centrum is, maar deze hoge agglomeratie-
kosten nemen naar de peripherie af. Daarbij kunnen de agglomeratiekosten 
sneller dalen dan de vervoerskosten stijgen, terwijl veel van de agglome
ratievoordelen blijven bestaan. Het marginale voordeel, dat per saldo al 
vaak voldoende is, om de industrie aan de oude kern te binden kan daarbij, 
volgens Krafft , heel goed de „cultuur" zijn. Van groot belang is vaak de 
infrastructuur te land (weg en rail), voornamelijk voor de afvoer van eind
produkten. Een zeer merkwaardige reden, om zich wel langs het water te 
vestigen signaleert Kraf f t overigens nog voor het — typisch Duitse — ge
val, dat de spoorwegen concurrentietarieven aanbieden daar waar water is. 
Deze fictieve subsitutie-concurrentie trekt industrie naar het water. 

Praktisch gelijktijdig met het verschijnen van de Zeehavennota 1966 
wordt door de auteur dus een bijzonder actuele problematiek aangesneden. 
Daardoor is het boek niet alleen voor de theoretiserende vervoerseconoom 
van belang maar ook voor iedereen, die bij de ordenings-problematiek 
van havens betrokken is. Men kan uit de studie leren, dat kwistige aanleg 
van havens in lege regio's en achterland-loze gebieden beslist de opbloei 
van deze streken niet garandeert. Voor een opbloei is meer nodig dan wa
ter. Terecht stelt Krafft , dat investeerders pas dan tot een bepaalde stand
plaats besluiten, als het geheel der relevante vestigingsplaatsfaktoren opti
maal is Hier zouden wij zelf aan toe willen voegen: planologische leegte 
is op zich geen reden om tot vestiging te komen. Kraff t stelt — m het 
mathematisch/theoretische deel van zijn analyse van de optimale haven
standplaats — dat havenagglomeraties, die er eenmaal zijn, vaak groeien 
door zelfversterkende agglomeratievoordelen". Daarnaast zouden wij w i l 
len wijzen op imponderabilia als aansluiting op een internationaal lucht-
vaartnet, internationale post- en treinverbindingen en een pakket van 
hulpdiensten, die men niet incalculeert, maar waarvan de aanwezigheid 
toch een vertrouwd gevoel geven, zoals brandweer, reparatie- en onder
houdsbedrijven, koppelbazen, reclame-bureaux. Kraff t : die lege regio is 
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B : D = 1 : 2 B = 
B : TE = 1 3 D = 
TE : TP = 1 • 2 TE = 
B TP = 1 6 TP = 

niet voor niets leeg en die voile regio is niet per abuis vol; de natuurlijke 
eeuwenoude haven b l i j f t een sterke magneet. 

Na de structurele analyse in deel I en I I volgt dan in deel I I I de be
schrijving van het model. 

De conceptie „basic-non basic" gaat ervan uit, dat de aantallen personen 
die werkzaam zijn resp. in de basic-bedrljven (fundamentele bedrijven) en 
de non basic-bedrijven (derivatieve bedrijven) in een bepaalde verhouding 
tot elkaar staan, een verhouding die door vele faktoren beïnvloed wordt 
maar niettemin vaak vri j stabiel is. Evenzo is er een relatie tussen het 
totaal aantal werkzame personen en de totale bevolking. Daaruit volgen 
vier verhoudingsgetallen, bijv.: 

derivatief personeel 

Deze ratio's verschillen van stad tot stad; maar zijn zij voor een bepaald 
gebied berekend, dan mag men vaak veronderstellen, dat zij constant b l i j -

Behalve voor personeel kan men ook (bijv.) een base-ratio ontwikkelen 
voor waarde-creatie, die in de stad plaats vindt: 

R = X + F + T (base value added) ***) 
H (non base value added) 

H = the part of the area's value added which is absorbed by the area 
X - the part of the area's value added which is „exported" 
F = factor payments from „abroad" 
T = net transfer payments to the area from „abroad" 
Deze R is afgeleid uit de inkomensformule: 
Y = H + X + F + T (Y = stedelijk inkomen) 

De activiteiten der base-bedrijven kunnen scherper bepaald worden dan 
de totale activiteiten; zodoende wordt — nadat eenmaal een base-ratio ge
meten is — de prognose voortaan scherper en sneller bereikt door alleen 
maar de prognose voor de base activities te maken en deze „op te hogen" 
met waarden, die met behulp van de base-ratio's bepaald worden. Hoewel 
de methode een benaderingstechniek is, menen de voorstanders ervan dat 
er betere en snellere resultaten van te verwachten zijn dan van een 'inte
grale aanpak van de prognosen. 

Het theoretische model biedt nog enkele moeilijkheden bij de praktische 
uitwerking. Vandaar dat onderscheiden auteurs nog tot varianten in die 
uitwerking komen. Het bijzondere foefje nu, dat Kra f f t toepast, is daarin 
gelegen, dat hij de „hafenorientierte" bedrijven als „basic" aanwijst, de 
overige bedrijven zijn dan ofwel „derivatieven" ofwel „neutraal ten opzichte 
van de havenfunctie". Dit geeft uiteraard een verdere complicatie bij de 
praktische uitwerking. Men komt tot een werkwijze, met behulp waarvan 
men de invloed, die de haven op de stedelijke economie heeft, kan isoleren 
waarna men tot prognoses kan komen. In deze prognose kan men dan dui
delijk de indirecte en de directe component onderscheiden. 

G. Sirkin: The theory of the regional economie base. 
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Kraff t zelf geeft slechts de methode aan, een andere auteur illustreert de 
methode met 2 voorbeelden. 

In een appendix analyseert H. Erbguth de binnenhavens van Hamm en 
Neuss m.b.v. Kraffts systeem; zodoende krijgt de lezer een beeld, van wat 
er op deze wijze bereikt kan worden. 

Binnen het kader van deze boekbespreking kan niet overzien worden, m 
hoeverre de aanwending van Krafft 's methodiek binnen Nederland ook 
zinvol is. In ons land is namelijk een grotere en betere hoeveelheid statisti
sche gegevens voorhanden dan Kraff t ter besdhikking had. Ook beschikken 
onze statistici over een grote(re) ervaring in modellenbouw. Het is derhalve 
niet ondenkbaar, dat de bedoelingen van de auteur op nog betere wijze te 
verwezenlijken zijn. , , i . i • j „ 

Hoe dit ook zij, de studie van Kraf f t geeft een sterke stimulans m de 
goede richting van onderzoek, terwijl, zoals al eerder gezegd, de structuur
analyse van „hafenorientierte" bedrijven en de beschouwingen over opti
male haven-geografie zeer verhelderend werken. Het boek kan daarom aan 
alle vervoerseconomen en planologen van infrastructuur worden aanbe-

^ " l ^ ' ^ - Drs. Jac. König 

Gerhard Kienbaum: Oekonomische Probleme des modernen Stadtverkehrs. 
Vortrage und Studiën aus dem Institut fü r Verkehrswissenschaft an der 

Universitat Münster — Heft 2. 
Uitgave Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1966 18 blz. 

Dit geschrift bevat de inhoud van een lezing, die door Kienbaum in mei 
1966 is gehouden voor het Instituut fü r Verkehrswissenschaft van de uni
versiteit van Münster. Uit een theoretisch-wetenschappelijk oogpunt is de 
verschijning daarvan geen wereldschokkende gebeurtenis. Er is langzamer
hand, en zeer speciaal in West-Duitsland, zo'n vloed van litteratuur ver
sohenen over de problemen van het stedelijke verkeer en vervoer, dat het 
moeilijk wordt, daarover nog veel nieuwe en oorspronkelijke gedachten 
toe te voegen. Het is duidelijk, dat men de benauwende vraagstukken van 
het verkeer en vervoer in de grote steden en agglomeraties nu wel heeft 
onderkend (daarvoor behoeft men overigens bepaald geen wetenschappehjk 
geschoold vervoersdeskundige te zijn!), en dat ook over de wijze, waarop 
deze problematiek tegemoet getreden zou moeten worden, een grote mate 
van overeenstemming begint te ontstaan. Onder de maatregelen die geno
men zouden moeten worden, neemt bij vrijwel iedere auteur en inleider de 
noodzaak tot bevordering en verbetering van het openbare personenvervoer 
de hoogste prioriteit in. Degene die daarop b l i j f t hameren, loopt zelfs het 
gevaar voor vervelend te worden gehouden, omdat „we dat nu wel weten . 

Het frappez toujours" is inderdaad wetenschappelijk weinig interessant; 
het is "helaas in de praktijk uiterst noodzakelijk gebleken, zeker in een 
land als het onze, waar nog zeer recentelijk de eerste schuchtere poging 
van de regering om het openbare vervoer op fiscaal gebied enige verlidh-
ting te geven voor de volksvertegenwoordiging bij amendement ongedaan 
is gemaakt, en dat men in dit verband dan ook zonder overdrijving een 
onderontwikkeld gebied mag noemen. In vrijwel alle landen ter wereld, 
waar men met de congestieproblemen van het grote stadsverkeer en 
-vervoer worstelt, is men met de oplossing aanzienlijk verder gevorderd 
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dan in Nederland. En onder deze andere landen dient West-Duitsland met 
ere te worden genoemd. 

Daarom is voor de bovengenoemde uitgave de auteur wellicht van meer 
belang dan de inhoud. Die auteur is nl. Minister van Economische Zaken, 
Middenstand en Verkeer van het Land Nordrhein-Westfalen Hij heeft 
daardoor grote mogelijkheden om datgene wat hij theoretisch juist acht 
ook praktisch te verwezenlijken, en hij heeft op dit gebied zijn sporen be
paald wel verdiend. Zo heeft hij reeds eind 1964 de betrokken autoriteiten 
m zijn land opdraöht gegeven tot het uitvoeren van een urgentieprogramma 
voor korte-termijn-maatregelen, die alle gericht zijn op de bevordering van 
het openbare vervoer. Onder deze maatregelen zijn er, die naar Neder
landse begrippen al vri j ver gaan, zoals o.m.: 

— alle straten, waarin het tramverkeer dit vereist, dienen als regel tot 
voorrangsweg te worden verklaard; 

— in de stadskernen moet de trambaan worden afgescheiden van het 
overige verkeer door witte strepen of boven het wegdek uitstekende 
verkeersleiders; 

— opheffing van kruisingen voor eigen trambanen met dwarswegen met 
een relatief gering verkeer; 

— beïnvloeding door het tramverkeer van de verkeerslichtbediening. 

Met begrijpelijke voldoening constateert Kienbaum in het onderhavige 
geschrift, dat deze maatregelen hun positieve invloed reeds duidelijk doen 
gevoelen. Terecht wijst hij er echter op, dat met deze „kleine" maatregelen 
met kan worden volstaan, en dat daarnaast grote uitgaven voor het ver
krijgen van werkelijke vrije banen voor het openbare vervoer noodzakelijk 
zijn. Ook daarop kan niet genoeg gewezen worden, omdat het tenslotte deze 
„grote" maatregelen zijn, die de eindoplossing moeten geven. 

Het heeft weinig zin, het betoog van Kienbaum op de voet te volgen 
Voor een groot gedeelte is het te beschouwen als een verantwoording van 
het door hem. gevoerde beleid, waaraan niet veel nieuwe gezichtspunten 
worden toegevoegd. Van belang is zijn uitspraak, dat enerzijds uit een oog
punt van doelmatig ruimtegebruik de lang-parkeerder geheel uit de stads
kern dient te verdwijnen, doch dat anderzijds de concentratie van arbeids
plaatsen in de stadkernen niet zo hoog moet worden opgevoerd, dat het 
verkeer daardoor zijn taak niet meer kan verrichten. De verkeersmogelijk-
heden dienen dus een grens te stellen aan de verdergaande city-vorming. 

De schrijver wijdt een aantal pagina's aan de vraag of stedelijke vervoer
bedrijven hun kosten moeten dekken. Hij pleit voor een vérgaande ont
lasting van de bedrijven van de „bedrijfsvreemde lasten", van de gevolgen 
van bijzondere overheids-opdrachten (speciale reductietarieven voor be
paalde groepen) en van de infrastructuurkosten. Dit geschied zijnde, meent 
hij, dat dan de stedelijke vervoerbedrijven hun kosten moeten dekken zo
dat noch algemene subsidies, noch bijdragen in de verliezen door hem' ge
wenst geacht worden. 

Bij dit betoog zou ik een vraagteken willen zetten. Het is namelijk in 
het geheel niet uitgesloten, dat ook nadat de vervoerbedrijven van alle 
vreemde en infrastructuurlasten zijn verlost, op rationele en economische 
gronden doelbewust gekozen wordt voor een combinatie van tariefniveau 
en verzorgingsniveau, waarbij de bedrijfseconomische lasten de baten over-
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treffen. Men doet dat dan, omdat men naast de bedrijfseconomische baten 
00I5; reltening houdt met de baten, voortvloeiende uit de bijdrage, die het 
openbare vervoer kan leveren tot een zo doelmatig mogelijk ruimtegebruik 
in de steden. Men is dan bereid het nadelige bedrijfseconomische saldo te 
zien als de prijs voor deze bijdrage, en dit kan in bepaalde omstandigheden 
zeer wel een rationele beslissing zijn. 

Resumerend kan gesteld worden, dat het onderhavige geschrift geen nieu
we en onvermoede perspectieven opent, doch dat het als poging tot fun
dering van een praktisch verkeers- en vervoersbeleid zeker de moeite van 
het kennisnemen zeer waard is. 

Drs. C. G. van Leeuwen. 

Heinz Sandhager: Referenztarife — ein Beitrag zur EuropSischen Verkehrs
ordnung? Vortrage und Studiën aus dem Institut für Verkehrswissenschaft 
an der Universitat Münster — Heft 3. 
Uitgave Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1966, 28 blz. 

Het gesprek over de gemeenschappelijke vervoerpolitieli is weer op volle 
gang. Elke studie, welke ons inzicht in deze materie verdiept, is juist in dit 
stadium daarom van harte welkom. Verdieping geeft de korte studie van 
Sandhager zonder twijfel, zij het dat hij slechts een enkel aspect — en dan 
nog slechts onder bepaalde veronderstellingen — aan de orde stelt: de 
referentietarieven. 

Zijn studie bestaat uit drie delen. Het eerste behandelt de thans aanhan
gige voorstellen, het tweede probeert de economische gevolgen van referen
tietarieven te analyseren, terwijl in het derde deel de technische mogelijk
heden van dit soort tarieven worden onderzocht. 

Het tweede deel vooral acht ik van zoveel belang dat ik in het volgende 
een uitgebreide samenvatting van Sandhagers betoog meen te moeten 
geven. 

Economische betekenis. 

Kenmerken van referentietarieven zijn: 

a. aanbeveling tot prijzen binnen de marge 

b. ex post publikatie van afwijkingen. 

Veronderstellingen, waar de schrijver bij zijn beoordeling van uit gaat 
zijn: 

a. het systeem geldt voor alle vervoerstechnieken 

b. de marge is zo breed dat daarbinnen oneconomische concurrentie en 
machtsmisbruik niet voorkomen 

c. toestand 2de fase: ook het vervoer van bepaalde goederen binnen de 
staten kent deze tariefvorm 

d. problemen van concurrentievervalsing en harmonisering zijn opgelost 

e. er bestaat een constante groei. 
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Allereerst behandelt de schrijver nu de oneconomische concurrentie onder 
deze omstandigheden. Bij een goede werking van het systeem zou het vol
gende gedrag van de aanbieders veronderstelt kurmen worden. 

1. De vele kleine aanbieders houden zich uit calculatorische overwegin
gen aan de marge. 

2. Door publikatie onder de marge wordt de markttransparantie ver
beterd en daarmede de onderhandelingspositie der verladers. De aan
bieder b l i j f t dus liever binnen de marge. 

3. Publikatie onder de marge geeft de aanbieder maar een tijdelijk voor
deel, omdat de anderen zullen volgen. 

Bij deze mogelijke reacties is geen rekening gehouden met de graad van 
overcapaciteit. Is de overcapaciteit groot, dan kan alleen een capaciteits
regeling helpen. Het structurele probleem der overcapaciteit maakt het on
waarschijnlijk dat de aanbieders zich aan de marge houden. De meer-
produktonderneming zal bovendien steeds uit zijn op incidentele uitbuiting 
van de marktsituatie (b.v. bij retourvracht). Bovendien zullen ondernemers 
snel tot prijsafspraken komen om prijsdaling te voorkomen (moeilijk door 
vele kleine aanbieders en outsiders) en is er het eigen vervoer, dat optreedt 
na het maken van afspraken in de beroepssfeer. 

Machtsmisbruik. 

Dit is alleen te verhinderen door publikatie van de prijzen boven de 
marge. De hierdoor ontstane markttransparantie zal de substitutie-mogelijk
heden vergroten en daarmede machtsmisbruik beperken (mits substitutie 
mogelijk is). 

In de huidige situatie hebben alleen de spoorwegen de mogelijkheid tot 
machtsmisbruik. 

Deze mogelijkheid berust in de tegenwoordige t i jd echter alleen nog op 
het ontbreken van substitutiemogelijkheden (massavervoer over grote af
standen zonder mogelijkheid tot vervoer per schip) of wanneer de laad- en 
losinstallaties gewijzigd moeten worden of opslag nodig wordt. 

Onder deze omstandigheden kunnen referentietarieven machtsmisbruik 
niet verhinderen (de neiging zich aan de marge te houden is niet groot). 

Conclusie. 

Een referentietarief benadert de vrije prijsvorming zeer sterk. De prijs 
kan nu weer zijn functie als marktregulator uitoefenen, waardoor de produk
tiefactoren hu noptimale aanwending krijgen (mits de toegang tot de markt 
niet institutioneel verzv/aard is) vooral bij schaars aanbod. 

Daarentegen kan de prijs wel lang dalen door de ondeelbaarheid der 
aanbodseenheden en de daarmede verbonden hoge vaste kosten. Volgt uit
eindelijk aanpassing dan is het niet zeker dat de meest marginale aanbie
der markt verlaat. Anders is de werking in de fase, dat het referentie
systeem nog niet over de hele linie werkt. De vaste marges voor bepaalde 
transporten kan hier alleen zin hebben wanneer de concurrentie dreigt te 
ontaarden. Het referentietarief van de oveige transporten heeft dan nog 
alleen de functie het marktdoorzicht te vergroten. 
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Of het ontbreken van publlkatiepUcht binnen de marge het marktdoor
zicht schaadt, hangt van de breedte van de marge af (smalle marge ver
groot het doorzicht). Op alle markten behoeft de margebreedte ook niet 
even groot te zijn. 

Overigens behoeft marktdoorzicht niet altijd de concurrentie te stimu
leren. 

Alles bij elkaar is het referentiesysteem zonder aanvullende maatregelen 
dus niet geschikt oneconomische concurrenten en machtsmisbruik te ver
hinderen. 

Prof. Dr. H. C. Kuiler 

Dr. Hans Ludwig Beth: ökonomische Grundlagen der Planung von Stras
sen. Band 13. Verkehrswissenschaftliche Forschungen. Schriftenreihe des 
Instituts für Industrie- und Verkehrspolitik der Universitat Bonn. Heraus-
gegeben van Professor Dr. Fritz Voigt, Duncker und Humblot, Berlin 1966, 
241 blz. met enige grafieken. D.M. 39,60. 

Men kan niet aan de indruk ontkomen dat de schrijver na het door
nemen en bestuderen van de meer dan 500 in de literatuurlijst vermelde 
uitgaven onweerstaanbare böhoefte heeft gevoeld dat aantal met een uit
gave van zijn hand te vermeerderen. Hij stond daarbij voor het probleem 
een onderwerp te moeten zoeken op het gebied van de „de Planung" van we
gen, en meende dit gevonden te hebben in een beschouwing over de econo
mische grondbeginselen welke aan deze „Planung" ten grondslag moeten 
liggen, in het bijzonder t.a.v. de keuze van de investeringsprojecten, de 
keuze van het gunstigste alternatief en de vaststelling van prioriteiten, 
mede in verband met de onderlinge samenhang van de projecten. 

De schrijver is er niet in geslaagd tot een duidelijke uiteenzetting van het 
probleem te komen, noch door een oorspronkelijke gedachtenontwikkeling 
een bijdrage tot de wetenschap te leveren. De eerste 120 bladzijden zijn ge
vuld met een weinig samenhangend betoog over het verband tussen be
hoefte en aanbod van capaciteit van verkeersvoorzieningen. De schrijver 
komt daarbij tot talrijke weinig gefundeerde, soms tegenstrijdige uitspra
ken. Zo stelt 'hij op blz. 25 in één alinea dat de capaciteit (Leistungsfahig
keit) van een stratennet is de mate waarin de vraag naar capaciteit door 
het aanbod bevredigd wordt, een niet gedimensioneerde grootheid dus, én 
dat de capaciteit van een weg is het aantal voertuigeenheden dat in de t i jd
eenheid een bepaalde raai passeren kan; een wél gedimensioneerde groot
heid. Ook ontkent hij het sociaal-geografische element, dat mede inhaerent 
is aan het verkeer als hij op blz. 39 stelt dat plaatselijke, regionale en volks
huishoudkundige planning naar gelijke doelstellingen moeten geschieden. 
Deze ontkenning van het sociale element speelt hem ook parten als hij 
tot de gevolgtrekking komt dat de wegenbouw in Duitsland sterk is achter
gebleven, omdat tegenover een groei van de verkeersintensiteit in een mid
delgrote stad tussen 1900 en 1953 tot het 65-voudige, het straatoppervlak 
slechts met 75 "/o was toegenomen. Dat het oorspronkelijke, uit andere hoof
de dan de behoefte van het gemotoriseerde verkeer, gedimensioneerde stra
tennet, een zeer grote latente verkeerscapaciteit bezat, is hem blijkbaar 
ontgaan! 

Het betoog in het eerste gedeelte wijst uiteindelijk op de noodzaak van 
een objectief economisch uitgangspunt voor de planning van wegen. In het 
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tweede gedeelte van het boek, dat aanmerkelijk vlotter leest dan het eerste 
gedeelte, ook al wordt de aandacht van de lezer voortdurend onderbroken 
door het zeer grote aantal voetnoten, betoogt de schrijver dat de gebrui
kelijke rentabiliteitsberekeningen te „statisch" zijn omdat men daarbij uit
gaat van een bepaalde geprognotiseerde verkeerspresentatie, dus behoefte 
aan capaciteit. De impuls die kan mitgaan van de vorm en capaciteit van het 
wegennet op de sooiaal-economische ontwikkehng van de omgeving, en die 
haar weerslag vindt op de verkeersprestatie zou daarbij niet in acht wor
den genomen. Bij de „dynamische methoden" wordt met deze wisselwerking 
wel rekening gehouden. Dit geschiedt volgens schrijver o.m. door het met 
een cijferschaal waarderen van dergelijke factoren lals „ontsluiting", „aan
trekkelijke verkeersligging", e.d. De kwantitatieve bepaling van deze in
vloeden is echter bijzonder moeilijk, waardoor volgens schrijver de „dyna
mische methoden" mank gaan aan onnauwkeurigheid en subjectiviteit. 

Schrijver meent dat een oplossing kan worden gevonden door de indivi
duele objecten van wegenverbetering en -aanleg zowel naar geografische 
ligging als naar capaciteit te vatten in een langlopend programma voor de 
ontwikkeling van het wegennet. De globale inhoud van dit programma zou 
dan moeten worden vastgesteld op basis van de „dynamische methoden" 
van economische analyse en prognose; de prioriteit en keuze tussen alter
natieve individuele projecten zouden dan moeten worden bepaald met be
hulp van één van de „statische" methoden. Het programma moet daarbij 
als hoofddoel hebben ondersteuning en mogelijk maken van het algemeen 
soicaal-economische beleid in de betrokken streek, en als zodanig op gezette 
tijden moeten worden herzien. 

In feite wordt de oplossing, welke door de schrijver wordt voorgestaan in 
een paar bladzijden uiteengezet, waarna lange betogen aan velerlei details 
worden gewijd. O.m. wordt uitvoerig uiteengezet waarom een trilmachine 
zo bijzondere kwaliteiten heeft voor het verdichten van granulaire wegdek
ken en wordt nauwgezet het werkterrein van de middelgrote en kleine 
aannemersbedrijven afgepaald. 

Het is de schrijver blijkbaar ontgaan, dat door het hanteren van de „dy
namische" methode bij het opstellen van het algemene programma de door 
hem gezochte objectieve economische grondslag voor het wegenplanning-
belied grotendeels verloren gaat. Ook is hem blijkbaar ontgaan, dat de
genen die de „statische" methoden van de verkeerseconomie hanteren door 
middel van iteratieprocessen in de dynamiek van de sociaal-economische 
ontwikkeling van de betrokken omgeving trachten door te dringen en zich 
zodoende wel degelijke rekenschap geven van de wisselwerking tussen 
vraag en aanbod in verkeerscapaciteit. 

Het is alleen jammer te moeten constateren dat de schrijver, met zijn 
grote kennis van de huidige denkbeelden niet tot een helderder en doel
treffender betoog is kunnen komen. 

Prof. Ir. J. VolmuUer 

112 



BOEKAANKONDIGINGEN 

„Het nieuwe reglement verkeersregels en verkeerstekens"; Algemene 
Verladers- en Eigen Vervoerders Organisatie; Den Haag 1966; 47 blz. 

De E.V.O. heelt in verband met het op 1 januari 1967 van kracht gewor
den nieuwe reglement verkeersregels en verkeerstekens een toelichtende 
uitgave verzorgd. Daarin zijn op zeer overzichtelijke wijze de belangrijkste 
gedragsregels vastgelegd, voorzien van situatietekeningen en foto's. Een 
uitgave, die voor alle verkeersdeelnemers verplichte litteratuur zou moeten 

Dr. R. E. J. Weber; „Zee- en Landtransport in het postverkeer met het 
voormalig Nederlands-Indië"; Nederlands Postmuseum; 28 blz.; ƒ1,50. 

De schrijver, directeur van het Nederlands Postmuseum, geeft in deze 
publikatie een terugblik op de ontwikkeling van het postverkeer met het 
voormalig Ned.-Indië vanaf de eerste helft der negentiende eeuw toen het 
vervoer nog uitsluitend per zeilschip plaatsvond tot aan de periode waarin 
het vliegtuig meer en meer de primaire rol van het schip bij het postale 
lange-afstands-vervoer ging overnemen. 

Duidelijk komt hierbij naar voren hoezeer ook in het verleden de over
heid richting heeft gegeven aan het ontstaan van bepaalde verkeers-
patronen. Op bijzonder lezenswaardige wijze wordt namelijk geschetst hoe 
na een periode van uitsluitend zeevervoer, gedurende zeer veel jaren — als 
uitvloeisel van het streven van de overheid naar snelle postverbindingen 
met de overzeese gebiedsdelen — gebruik is gemaakt van een combinatie 
van land- en zeevervoer. 

Duidelijk blijken ook de belangrijke impulsen die het postverkeer heeft 
gegeven aan het nationale aandeel in een geregelde en snelle vaart op het 
Verre Oosten, met name aan het ontstaan en de groei van de Stoomvaart-
mijen „Nederland" en de „Rotterdamse Lloyd". 

Omdat dit met talrijke illustraties verluchte boekje interessante gegevens 
bevat omtrent de ontwikkeling van de mailschepen, de onderlinge concur
rentie tussen de vervoersmaatschappijen, de veranderingen in de cultuur 
van de zeereis en bovendien hier en daar eertijdse reizigers aan het woord 
laat, verdient het ruime aandacht van allen die geïnteresseerd zijn in de 
vervoersverbindingen met het voormalige Ned.-Indië. 

Ph. L. 

„Over Wegen", Stichting Bevordering Wegenbouw, Den Haag 1966, 160 blz. 
Met als Leitmotiv Willem van Oranjes uitspraak „Aucun pays n'est assez 

risch pour se payer de mauvaises routes' heeft de Stichting Bevordering 
Wegenbouw ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een serie bespiege
lingen over de weg uitgegeven. Het is een aardig boekje geworden met vele 
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goede foto's bij de telisten — of vele goede teksten bij de foto's — waarin 
heden, verleden en toekomst van de weg en de wegenbouw op een wijze 
worden gepresenteerd die voor ieder gemakkelijk te lezen en lezenswaard is. 

H. H. 

"Marseille, Europort du Sud et sa région; 2, 3 et 4 juin 1966", Marseille 1967 
111 blz. UPIM 

De „poort van Europa" met de oudste rechten op die kwalificatie, nl. de 
Europoort bij Rotterdam is door een actie van de zijde van Marseille en de 
economisch-politieke krachten in het achterland daarvan, automatisch tot de 
Europoort van het Noorden gedegradeerd nu MarseiUe zich met vele publi
cistische en andere middelen heeft opgeworpen tot l'Europort du Sud. Deze 
goed in het gehoor liggende naam is gepresenteerd tijdens de Joumées 
Économiques Internationales van MarseiUe op 2, 3 en 4 juni 1966. Thans zijn 
de teksten die op deze dagen werden uitgesproken in zeer fraai gedrukte vorm 
uitgegeven. Bovendien is daarbij de mededeling gedaan van nog een navol
ging van Nederland op havengebied: spreekt men in Z.W. Nederland thans 
gaarne van de „Gouden Delta", in en om MarseiUe werkt thans de „Associa-
tion pour l'Essor Economique et Social du Delta Rhodanien" onder de naam 
„le Grand Delta". Geconstateerd moet worden dat MarseiUe alle middelen 
aangrijpt om haar, door het verlies van de Franse overzeese gebieden, danig 
getaande economische betekenis weer nieuw leven in te blazen door zich op 
de Rhone-delta te richten en daarna welUcht op een verder gelegen 
achterland. 

H. H. 

„150 Jaar Centrale Commissie voor de Kijnvaart", uitgegeven door de 
Centrale Rijnvaart Commissie, Straatsburg 1967, Binnenschiffahrtsverlag 
G.m.b.H., Duisburg-Ruhrort. 

In dit met vele fraaie foto's verluchte boek wordt de geschiedenis van 
Centrale Commissie en de rechtsorde van de Rijnscheepvaart behandeld, 
alsmede de waterbouwkundige werkzaamheden, de technische ontwikkeling 
van de vaartuigen, de Economische Rijnvaartconferentie de structuurpro
blemen van de Rijnvaart, de rol van de Centrale Rijnvaart Commissie op 
verordennigsrechtelijk gebied, de Rijnscheepvaartrechten en de rechterlijke 
werkzaamheid van de Centrale Commissie, de gevaarlijke goederen, terwijl 
tenslotte de vraag wordt gesteld waarom een Ud is toegelaten dat geen 
oeverstaat is. 

Deze artikelen zijn aUe in 4 talen geschreven door leden van de Centrale 
Commissie. Een waardig boek bij een waardig jubileum. 

H. H. 
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MEDEDELINGEN VAN H E T INSTITUUT 

RAPPORT BETREFFENDE DE RIJTIJDVARIATIES WELKE 
VOORTVLOEIEN UIT DE OUDE EN NIEUWE INFRASTRUCTUUR

VOORZIENINGEN BIJ DE HAAGSCHE SCHOUW 

Het tracé en het dwarsprofiel van rijksweg nr. 4 (Den Haag—Amsterdam) 
zijn met ingang van 18 oktober 1966 door de openstelling van een nieuw 
weggedeelte gewijzigd. Voordien telde de rijksweg tussen Maaldrift en 
Oegstgeest slechts twee rijstroken, welke bij het restaurant „Het Haagsche 
Schouw" gelijkvloers werden gekruist door rijksweg nr. 11 (in de richting 
Leiden). Dit alles leidde tot vertraging voor het wegverkeer. Op het 2-strooks 
weggedeelte gold een inhaalverbod en een maximum snelheid van 70 km 
per uur. Vooral tijdens de spitsuren ondervond het doorgaande verkeer op 
rijksweg nr. 4 vertraging door het verkeer uit de richting Leiden en Katwijk 
dat de gelijkvloerse kruising passeerde.. Bovendien ging t i jd verloren door 
het herhaaldelijk openen van de brug over de Oude Rijn. Op het nieuwe 
weggedeelte in rijksweg nr. 4 tussen Maaldrift en Oegstgeest zal de vertra
ging tengevolge van deze oorzaken praktisch tot het verleden behoren. 

Het oponthoud dat het wegverkeer in de oude situatie op rijksweg nr. 4 
bij de Haagsche Schouw ondervond en de tijdwinst tengevolge van het 
nieuwe weggedeelte zijn in opdracht van de Stichting Weg te 's-Gravenhage 
door het Instituut onderzocht. Allereerst is berekend hoeveel vertraging het 
wegverkeer heeft ondervonden alleen tengevolge van de gelijkvloerse 
kruising bij de Haagsche Schouw en vervolgens is nagegaan hoeveel de t i jd
winst bedraagt voor het doorgaande wegverkeer op rijksweg nr. 4 tengevolge 
van het nieuwe weggedeelte. 

De vertraging in de oude en de tijdwinst in de nieuwe verkeerssituatie zijn 
tenslotte in geld gewaardeerd. Hiertoe is allereerst de theoretische waarde 
van reistijd benaderd en vervolgens is op basis hiervan de gemiddelde 
waarde van reistijd in het zakelijk personenautoverkeer, in het woonwerk
verkeer en in het vrachtautoverkeer feitelijk berekend. 

In de oude situatie bedroeg de vertraging van het wegverkeer dat tijdens 
werkdagen tussen 8 en 19 uur de gelijkvloerse kruising bij de Haagsche 
Schouw passeerde gemiddeld 43 seconden per voertuig. Per werkdag in 1966 
passeerden in deze periode gemiddeld ongeveer 23.500 voertuigen, d.w.z. 
6.000.000 voertuigen per jaar. Alleen al tengevolge van de gelijkvloerse 
kruising ontstond voor deze voertuigen een vertraging van in totaal 71.500 
voertuiguren; daarbij is dus niet gerekend de vertraging in verband met de 
geringe wegcapaciteit, de snelheidsbeperking en de brug die soms wordt 
geopend. De vertraging van 71.500 voertuiguren wordt door het Instituut 
geraamd op ƒ 475.000,—. Dlt is het hoogste bedrag dat het genoemde aantal 
automobilisten bereid is op te brengen om de vertraging tengevolge van de 
gelijkvloerse kruising te voorkomen. Daarbij is in aanmerking genomen dat 
de vertraging betrekking heeft op personenautoverkeer en op vrachtauto
verkeer en bij het personenautoverkeer zowel op zakelijk als op woonwerk
verkeer en overig privé verkeer. 
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Het doorgaande wegverkeer op rijksweg nr. 4 tussen Maaldrift en Oegst
geest boekt tengevolge van het nieuwe weggedeelte enige tijdwinst. Deze 
bedraagt gemiddeld 96 seconden per voertuig. Het doorgaande verkeer op dit 
traject bedroeg in 1966 gemiddeld 23.000 voertuigen per werkdag-etmaal. Bij 
deze intensiteit is de verkeersomvang op werkdagen 5,8 miljoen voertuigen 
per jaar. De tijdwinst van dit aantal voertuigen bedraagt 157.500 voertuiguren, 
hetgeen volgens de berekeningen van het Instituut een waarde vertegen
woordigt van nagenoeg f 1,2 miljoen. 

BKNELUX-HAVENSTUDIEDAGEN OP 24 EN 25 NOVEMBER 1966 
TE ROTTERDAM 

Op 24 en 25 november 1066 zijn voor de vierde maal de Benelux-Haven-
studiedagen georganiseerd. Zij zijn onder auspiciën van de Nederlandse 
Economische Hogeschool en de Stichting Nederlands Vervoerswetenschap
pelijk Instituut te Rotterdam gehouden. 

Deze havenstudiedagen bieden Belgische en Nederlandse studenten in de 
verkeers- en vervoerseconomie en in de verkeerskunde de gelegenheid bijeen 
te komen om gezamenlijk de problematiek van de Benelux-havens te bestu
deren. Van deze gelegenheid is tijdens de laatst gehouden havenstudiedagen 
ruimschoots gebruik gemaakt. Van Belgische zijde zijn de havenstudiedagen 
bijgewoond door 40 studenten aan de St. Ignatius Handelshogeschool en de 
Economische Faculteit van het Rijksuniversitair Centrum, beide te Ant
werpen. Deze studentendelegatie stond onder leiding van de Antwerpse 
hoogleraren prof. dr. R. Jacobs en prof. J. G. Vandenbergh. Voorts zijn aan
wezig geweest ruim 120 Nederlandse studenten aan de KathoUeke Hogeschool 
te Tilburg, de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, de Tech
nische Hogeschool te Delft, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Van de zijde van het onderwijs, de overheid en 
het bedrijfsleven is eveneens ruime belangstelling getoond. Op de tweede 
dag zijn de havenstudiedagen bijgewoond door Z.K.H. Prins Claus. 

Op donderdagmorgen 24 november 1966 is na verschillende openings
toespraken een inleidende beschouwing gehouden door de heer M. J. Keyzer, 
voorzitter van het Comité van Belgisch-Nederlandsch Luxemburgsche Samen
werking en van de Commissie Nederlandse Scheepsbouw, 's Middags zijn de 
deelnemers door de Vereniging „Het Binnenscheepvaart Congres" in de 
gelegenheid gesteld een door deze instelling georganiseerd forum over de 
sociaal-economische toestand in de binnenvaart bij te wonen. 

Het programma op de tweede dag vermeldde de volgende inleidingen: 

„Deltahavens in de zich ontwikkelende Westeuropese ruimte" door ir. 
G. C. Lange, directeur van de Provinciale Planologische Dienst van 
Zuid-Holland; 

„Problematiek van de mechanisatie van de overslag van goederen" 
door prof. ir. G. Prins, hoogleraar in de transporttechniek aan de 
Technische Hogeschool te Delft; 

„Ontwikkelingen in de scheepsbouw" door prof. ir. J. H. Krietemeijer, 
hoogleraar in de scheepsbouwkunde aan de Technische Hogeschool te 
Delft; 
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„De economische consequenties van de ontwilckelingen in overslag
techniek en scheepsbouw voor de havens" door drs. J. M. C. Hagenaar, 
economisch onderdirecteur van het Havenbedrijt der Gemeente Rotter
dam. 

Deze reeks inleidingen werd gevolgd door een forumdiscussie met de 
sprekers onder leiding van prof. dr. R. Jacobs. De deelnemers werden tot 
besluit door de burgemeester op het stadhuis ontvangen. 

De tijdens de havenstudiedagen gehouden voordrachten zullen door het 
Instituut in de vorm van een brochure worden uitgegeven. Deze brochure is 
thans ter perse en zal spoedig verschijnen. *) 

Het welslagen van de havenstudiedagen is altijd afhankelijk van de mede
werking van vele personen en instelhngen. Met grote erkentelijkheid zij 
vermeld dat deze medewerking wederom door alle betrokkenen — de 
sprekers, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, de Vereniging „Het Binnen
scheepvaart Congres, het gemeentebestuur van Rotterdam en vele anderen 
— in ruime mate is verleend. 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET TOERISME 

Dit was het onderwerp van de lunchbij eenkomst op 20 december j . l . in Den 
Haag. Spreker Dr. M. C. Tidema, docent aan de Hogere Hotelschool ln Den 
Haag, alsmede economisch adviseur voor toerisme en horeca-vraagstukken, 
motiveerde de titel van zijn causerie door aan te geven dat de maatschappe
lijke ontwikkeling zich in steeds hoger tempo voltrekt, vooral de laatste 
jaren. Hij illustreert dlt met een vergelijking van werk- en vrije ti jd, met de 
groei van de bevolking in de wereld en in Nederland (elke 50 jaar een ver
dubbeling), met de verstedelijking en welvaartsgroei in ons land, alsmede 
met de toename van het tempo waarin de mens zich kan verplaatsen. 

Tegen deze achtergrond verklaart spreker dat momenteel één op elke vi j f 
Nederlanders zijn vakantie in het buitenland doorbrengt (in 1954 één op elke 
veertien) en het feit dat de reislust naar het buitenland van Nederlanders na 
die van de Zweden het hoogst in Europa is (geografische Ugging en geringe 
omvang van ons land). Ons land wordt daarin op de voet gevolgd door de 
Duitse Bondsrepubliek. Daardoor werd de balans van het reisverkeer, uit
gedrukt in deviezenontvangsten uit en -uitgaven aan het vreemdelingen
verkeer, snel sterk negatief (1966 vermoedelijk —330 min gulden, in 1962 nog 
+ 22 min). 

De snele ingrijpende veranderingen in het reisverkeer plaatsen de hotel-
bedrijven in ons land voor grote Investeringen, die door de ongunstige 
economische resultaten zelden intern gefinancierd kunnen worden. Voor vele 
horecabedrijven, die een onvolwaardig ondernemersinkomen opleveren, zal 
het saneringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf uitkomst moeten 
brengen; de goede ondernemers zullen in grotere bedrijven veel moeten 
investeren waarbij de overheid de helpende hand moet bieden. 

Nadat spreker nog enige andere aspecten van het bedrijfsleven had aan
geroerd (o.a. de steeds dalende tarieven in het luchtvervoer en de gevolgen 
daarvan voor de hotellerie) werden vele vragen gesteld en beantwoord. De 
voorzitter sloot tenslotte de geanimeerde discussie. 

*) Te verkrijgen bij het Instituut. Prijs ƒ 5,— (studenten ƒ 2,50). 
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CONTAINERS EN EENHEIDSLADINGEN 

„Containers en eenheidsladingen" is het centraal thema van het 8e Tech
nisch Congres van ICHCA (International Cargo Handling Coordination 
Association) dat van 22 tot 26 mei 1967 te Antwerpen onder de titel „Nieuwe 
strekkingen in de goederenbehandeling" wordt ingericht. 

Een volledige dag van het Congres wordt inderdaad aan het zeer aktuele 
probleem van het vervoer, de behandeling, enz. van de containers en een
heidsladingen besteed. Twaalf specialisten zullen er het standpunt, de voor
uitzichten en de vraagstukken uiteenzetten van de activiteitsbranches die in 
dit verkeer betrokken zijn. 

Het zijn: 

— Voor de sektor „Verladers": J. Hughes-Hallett (British Shippers Council). 

— Voor de sektor „Verpakking": J. van Leeuw (Compagnie Maritime Beige 
en Belgisch Instituut voor de Verpakking). 

— Voor de sektor „Groupage en distributiecentra": A. Scherrer (Natural 
A.G. - Zwitserland). 

— Voor de sektor „Expeditie": H. Lehmann (F.I.A.T.A.) 

— Voor de sektor „Spoorvervoer": E. Ranitzsch (Studiengesellschaft für den 
Kombinierten Verkehr - Duitsland). 

— Voor de sektor „Wegvervoer": D. W. Bergeren (N.O.B. - Nederland). 

— Voor de sektor „Zeehavens": S. Axelson (Vrijhaven Gothenburg - Zweden). 

— Voor de sektor „Zeereders": A. C. Boehme (Associated Steamships Pty -
AustraUë) en E. Heirung (Fred Olsen & Co. - Noorwegen) die het stand
punt van de zeereder behandelen resp. voor de exploitatie van container
schepen en van schepen voor eenheidsladingen. 

— Voor de sektor „Douane": J. Dervieu (Franse Federatie der Commissio
nairs en Tussenpersonen van het Vervoer, Commissionairs in Douane, 
Expediteurs, Saheepsagenten, Luchtvaartagenten). 

— Voor de sektor „Verzekering": T. F. Poole (Lloyds van Londen). 

— Voor de sektor „Ontvangers van Goederen": D. Boasson (Société des 
Transports Rapides - Frankrijk). 

Algemeen verslaggever van deze belangrijke afdeling van het 8e Technisch 
Congres van ICHCA is de heer H. Jensen Penemarken). 

Andere verslagen, gewijd aan gespecialiseerde vormen van goederen
behandeling, aan de beroepsopleiding in de havensektor, aan de industriële 
functie van een moderne zeehaven en haar invloed op de goederenbehande
lingstechnieken, dus problemen aanleunend bij het thema van het Congres 
zullen eveneens behandeld worden. 
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Ten einde zoveel mogelijk t i jd ter beschikking te houden voor de be
sprekingen zullen de voordrachtgevers er zioh toe beperken een samenvatting 
van hun tekst te lezen. Simultaanvertaling in vier talen (Duits, Engels, 
Frans en Spaans) is voorzien. 

In het kader van het Congres zijn geleide bezoeken voorzien aan de havens 
Antwerpen, Gent en Brugge/Zeebrugge. Ook krijgen de deelnemers de gele
genheid in Antwerpen enkele van de meest moderne havenbedrijven te 
bezichtigen. Voor de Dames die de Congressisten vergezellen is een speciaal 
programma opgesteld. 

Personen die belangstelling voor het Congres hebben kunnen exemplaren 
van de gedetailleerde Congresbrochure bekomen op het Sckretariaat van het 

8e Technisch Congres van ICHCA, Mcir 21 (7e verdieping) Antwerpen 1 (Tel.: 
31.44.73). 

De Brochure bevat een voledig programma, een korte samenvatting van de 
rapporten, de biografie der voordrachtgevers, inschrijvingsformulieren for
mulieren voor het reserveren van hotelkamers en algemene nuttige inlichtin
gen over het 8e ICHCA Congres . 

Deelnemingsvoorwaarden: B.F. 4.000 (B.F. 3.200 voor Leden van ICHCA). 
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