TIJDSCHRIFT

VOOR

VERVOERSWETENSCHAP
(Magazine for Transport Science)
(Revue pour l'étude scientifique des transports)

COMMISSIE V A N REDACTIE
Prof. Dr. H. C. Kuiler (voorzitter) - Drs. R. den Besten - Drs. J. A. Bourdrez
- Drs. G. Gort - Mr. G. W. van Hasselt - Drs. H. H . Horsting - Dr. J. B. van
der Kamp - Drs. Ph. Leenman - Dr. H . J. Molenaar - Drs. H . J. Noortman
- Drs. H. Plasse - Prof. Drs. E. H . van de Poll - Prof. Dr. J. P. B. Tissot van
Patot - Prof. Mr. K. Vonk. België: Prof. R. Jacobs, Antwerpen - Prof. Dr.
R. d'Hoine, Antwerpen.
Wnd. redactie-secretaris: Drs. H . J. Noortman
Vaste medewerkers:
Mr. Olga D. Gerbers
Drs. J. D. Goslinga
Drs. H. H. de Vries

ZESDE J A A R G A N G
1970 - Nr. 3

KWARTAALSCHRIFT VAN DE STICHTING
NEDERLANDS VERVOERSWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT
KONINGIN EMMAPLEIN 6, ROTTERDAM-3002

INHOUD
ARTIKELEN
Drs. Pb. Leenman
Telecommunicatie 2000
J. S. Whyte
On the threshold of a new era in telecommunication services .
Prof. Dr. Mr. C. A. van Peursen
Selectiemogelijkheden groter maken naarmate netwerken dichter
worden

171
173

178

EUROPARUBRIEK
Ronde Tafelconferenties voor Vervoerswezen
A A N T E K E N I N G E N bij de verslagen van de "Consultative Group
on Transportation Research" van de OECD: "Technology Assessment Review"

190

KRONIEK

192

STATISTISCHE

KANTTEKENINGEN

197

BOEKAANKONDIGINGEN
BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN

182
187

206
,

. . .

210

MEDEDELINGEN V A N HET INSTITUUT

212

BELANGRIJKSTE

214

A A N W I N S T E N V A N DE BIBLIOTHEEK .

T E L E C O M M U N I C A T I E 2000

Het telecommunicatieverkeer zal tegen het magische jaar 2000 stellig
nog sterker zijn gegroeid dan het wegverkeer.
Dat is een bemoedigende gedachte voor degenen die zich met toenemende zorg afvragen hoe ons rijdend, varend en vliegend verkeer van
een vrije baan kan worden verzekerd. W i j stellen dit omdat het duidelijk is, dat een geperfectioneerde telecommunicatie in menig opzicht een
vervanging en een verlichting kan betekenen voor het fysieke verkeer.
Immers, wie telefoneert - en de tijd komt dat tegen de 100 procent van
de huishoudingen telefoon heeft - bereikt zijn doel zonder zich daarheen
te begeven. In dit opzicht openen zich nog aanzienlijk verdergaande
perspectieven. W i j denken aan de reële mogelijkheid dat vergaderingen
van personen, die zich op verschillende plaatsen bevinden, worden gehouden zonder dat de deelnemers zich in levende lijve naar dezelfde
plaats behoeven te begeven.
D i t zal dan voorts kunnen gebeuren door wat in Engeland „confravision" wordt genoemd, een nog i n experimenteel stadium verkerende
techniek, waarbij de deelnemers elkaar kunnen zien en horen en waarbij zij elkaar ook documenten etc. kunnen tonen.
Te denken is ook aan een verdergaande automatisering van het particuliere geldverkeer via datatransmissie, waardoor het heen en weer
geloop naar bank- en postkantoren overbodig wordt. En aan het winkelen op afstand, waarbij men een keuze kan doen uit de artikelen die op
het scherm verschijnen.
In dit licht bezien is er alle aanleiding aandacht te besteden aan een
symposium dat de P T T in het begin van dit jaar heeft gehouden te
Amsterdam onder de titel „Telecommunicatie 2000".
De aanleiding daartoe was de indienststelling van de 2 miljoenste
telefoonaansluiting in Nederland. Het congres werd door 600 belangstellenden bezocht.
Van de daar gehouden inleidingen is die van de Britse telecommunicatiespecialist J. S. Whyte, hoofd van de afdeling Lange Termijn Studies
van The Post Office, van praktische betekenis voor de geïnteresseerden
in de ontwikkelingen van het verkeer.
Een uitgebreide samenvatting van zijn toespraak publiceren w i j hieronder.
Een interessant onderdeel van het congres was ook de inleiding van
prof. dr. C. A . van Peursen, hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden en Amsterdam (eigenlijk was even belangwekkend
het feit van zijn uitnodiging!).
Deze zette zich aan de moeilijke maar door zijn toehoorders zeer ge171

apprecieerde taak om i n het voetspoor van Mahatma Gandhi zich af te
vragen wat de humane kwaliteit is van het verkeer dat via kabel, ether
of straalverbinding rond de aardbol gaat.
De verkorte inhoud van zijn referaat geven w i j eveneens weer.

DRS. PH. L E E N M A N
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Samenvatting van de lezing van Mr. J . S . Whyte
„ O N T H E T H R E S H O L D O F A N E W E R A IN
TELECOMMUNICATION SERVICES"

By its very nature telecommunications is international and one of the
the satisfactions that comes to those of us who are professionally engaged in this industry is the thought that by improving communications
between peoples in different lands, we are contributing to the advancement of human happiness by providing the means through which people
in different lands may learn more about each other and thereby lessen
the fears caused by misunderstanding that contain the seeds of conflict.
The telephone was invented in 1876 and the first public telephone
exchange in England was opened in London in August 1879. By Christmas of that year nine subscribers were connected to it. Early growth
was slow, but in all the advanced countries of the w o r l d the picture
today is the same: that of very rapidly expanding growth both of the
system and its usage. Today, f r o m the telephone in your home you can
speak to anyone of more than 240 million other telephones throughout
the world. Our grandparents did not foresee the scale, the variety or
the consequences of the invention of the telephone and the telegraph
and yet they are accepted by our children as an integral part of the fabric of their lives. In government, business and industry telephone
and telex services are an indispensable adjunct to the conduct of business. To attempt to operate in today's w o r l d without them would be
inconceivable. The existence of these telecommunication media has
brought fundamental changes to the manner in which business is conducted and to the structure of the organisations that use them. A n d yet,
despite the tremendous significance of the telephone and telex services, and the great impact they have had in shaping the course of the
industrialised countries, they are relatively simple telecommunications
media by comparison with those that are now in prospect.
Society now stands on the threshold of a new era in which the scale
and range of telecommunication services which are within our technical
competence, very greatly exceed those which have resulted f r o m the
whole previous history of the technology.
In looking towards the future it is important to resist the temptation
to suppose that the future w i l l merely be a somewhat bigger and slightly
improved version of the present. The history of technology in the past
200 years has shown a progressively increasing rate of advance and the
steady progress achieved between the first and the second w o r l d war
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has been superseded since then by a period of rapidly accelerating
change. Those of us privileged to k n o w what is happening in some of
the most advanced laboratories of the w o r l d can see no sign that this
acceleration is doing other than continuing. The enormous rate of
growth of what we may describe as conventional telecommunications
w i l l continue until the penetration of at least one telephone line per
household has been achieved and a large proportion of the telephone
customers throughout the w o r l d w i l l be able to call each other without
operator assistance.
Two particular features of the new era w i l l be the emergence of
rapidly growing requirements f o r man-machine and machine-machine
telecommunications and an upsurge in demand f o r visual communications. The communication facilities required for use by computers,
which we usually call data communications, are already growing spectacularly in several countries.
We may see a vast requirement f o r low-cost data transmission at
relatively l o w speed, to collect the data f o r the computers f r o m large
numbers of widely dispersed locations.
The business man in the future w i l l have many new aids to the more
effective conduct of his business. Visual display units in his office w i l l
enable h i m to interrogate the computer remotely, calling up numeric
and graphical data f r o m the computer files.
Being presented to h i m on demand the information is more up-todate than present hard copy methods permit and therefore more valuable. There is another less obvious advantage however. Once he knows
that he can call up the information instantly whenever he needs it,
and his initial suspicion that the new system w i l l not really w o r k is
found to be untrue, he w i l l no longer need to call -for, and hoard, voluminous reports and statistics. These are today held by many people as
precaution against not having them available quickly when they want
them rather than because they are i n constant use.
The remote interrogation of computer-held data bases is only one
of the many uses that can be foreseen for image transmission systems.
These are really a whole class of services, which include information
retrieval services, video conference facilities, audio-visual educational
systems and Viewphone. In the British Post Office we have in operation an experimental „ C o n f r a v i s i o n " system w i t h which our business
man of the year 2000 w i l l certainly be familiar. In this system a specially equipped television studio is provided, looking rather like a company boardroom which w i l l accommodate up to five participants who
can hold a business meeting w i t h a similar number at a remote location.
There are t w o large television monitor screens one of which normally
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shows the participants at the distant location and the other can be
switched to show either one's o w n colleagues sitting on each side of
you or material that is being presented at the whiteboard or yet again
f r o m a device displaying drawings, small objects and so on. Associated
w i t h these facilities is a very high quality loudspeaking audio system
which experience has shown permits a very relaxed and free-flowing
discussion or debate to be held between the two ends. If it were decided
to introduce a public service it would be possible to provide the studio
facilities in many major centres of population so that they could be
booked for use by any interested organisation or, alternatively, very
large organisations might wish to equip their own studio and connect
i t to the network.
The Viewphone is a telephone system incorporating a television type
display of the face of the distant party and the additional value that it
confers by comparison w i t h voice only is the subject of keen debate.
Many variants of this type of service are possible and under development in various parts of the w o r l d , but one particularly interesting one,
which could have important applications in business, is a conference
facility linking several Viewphones and arranged w i t h voice switching
of the picture so that all the remote screens carry a picture of the
speaker's face while his screen continues to display the face of the previous speaker. This should go a long way to solve the problem of
speaker identification that is usually associated with remote audio conference facilities.
In the business environment the use of Viewphone by itself f o r facial
images may have a limited importance. However, in combination
w i t h other devices permitting high definition displays of small static
objects, alpha numeric displays of information retrieval f r o m computer
stores, as an output device f o r receiving images derived f r o m remotely
accessed microfilm libraries, and f o r the verification of signatures, it
could assume great importance. A natural partner f o r this would be a
high-speed, desk top facsimile device. It could be used between persons
speaking on the telephone too, in effect, pass a document across the
table as an integral part of the conversation. Such a capability would
certainly have a profound effect on the way business is conducted.
These switched image distribution systems w i l l be the big watershed
f o r the telecommunications network because the demands of, for
example, a Viewphone service on transmission capacity multiplies by
about 100 those of the purely voice service.
If only 1 % of all calls were Viewphone calls it would double the
bandwidth requirement in the national transmission network, and if only 5% of calls were Viewphone calls they would completely dominate
the scene. Such massive demands for bandwidth adds stimulus to the
current research program directed towards new transmission media.
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What about the home? H o w w i l l we fare domestically by the end of
the century? We have already mentioned the Viewphone and clearly
this w i l l be an attractive instrument f o r social use f o r those able to
afford it. Present cost estimates are high but we can take heart f r o m
the observation that the real cost of technological products is falling and
personal disposable wealth is rising. But there are other devices in
prospect - some of them w i l l probably come sooner than Viewphone.
The dial on the telephone instrument w i l l almost certainly have given
place to a series o f push buttons; this apparently trivial innovation may
eventually prove to have the most far-reaching consequences, immensely broadening existing views of the application of the telephone. W i t h
its aid not only the telephone call can be set up, but it can subsequently be used for the remote control of apparatus of many sorts.
It can be used to send small quantities of data to remote computers
and the computer can respond by sending back program-controlled voice
responses f r o m a library of pre-recorded words. This opens the door
to such possibilities as automatic ordering facilities f r o m small retailers, travelling salesmen, part-time sales agents, and direct f r o m members of the public. Automatic interrogation of credit records, automatic
credit transfers and bank account interrogation facilities, automatic
reservation schemes for hotels, theatres, airlines and sophisticated
information systems in which iteration between the caller and the
answering computer is necessary to identify the precise subject on which
information is required.
It may well be that telephone administrations w i l l provide a variety
of public services controlled by computers which w i l l be accessed f r o m
push button telephones, with regional computers providing many of the
facilities which at the present time have to be provided by an operator.
A l l manner of surveillance services both f o r the very young, the very
old, and the i n f i r m , fire and burglar alarms are natural extensions of
the capability of the communications system. Beyond these one can
visualise the means by which home video shopping could be achieved
w i t h goods displayed to the housewife on a relatively large viewing
screen, f o r orders sent using a simple keyboard or even by pointing at
the screen, automatic packaging and invoicing taking place simultaneously at the warehouse, and automatic debiting of her Giro or banking account.
The only step that we cannot offer to eliminate is the physical delivery of the chosen goods. A l l this seems technically possible but when,
if ever, all these developments w i l l become economically viable is much
more difficult to suggest. Further, I think i t is legitimate to ask whether
the housewife w i l l ever really want this; perhaps, in part, her shopping
is a social exercise offering a certain pleasure and satisfaction which
w o u l d be lost if the family shopping expedition were replaced by the
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technological tour de force that I have outlined.
In the home, as i n the office, we must regard new forms of facsimile
service as being one of the vast latent markets. The costs of distributing newspapers is continually rising and individual delivery to the
home is very inefficient. The same is true of letter post. We observe
constant upward trend i n labour costs which can only enhance these
difficulties. Further, people like to have their letters and their newspapers delivered by the time they rise for breakfast. But this means
other people have to work at unsociable hours to deliver them and it
becomes increasingly difficult to persuade people to do this. So all the
pressures are in the right direction to favour the electronic delivery of
letter post and newspapers to the home. There is, of course, a difference in kind between these two which has important consequences for
the economics. Letter post is concerned with individual distribution of
information whereas newspapers involve broadcast distribution. The
key to the introduction of both services may well lie in the development of suitable terminal apparatus.
I have not had time to refer to the great contribution that I see telecommunications playing in education, in public health, and in law enforcement. In all three of these areas I believe that telecommunications,
in partnership w i t h computers, is likely to bring about revolutionary
changes within the next thirty years. Here too, I believe that the controlling factor is likely to be less that of technological capability than
the limited resources that nations w i l l have available for their exploitation.
This leads me to suggest that we shall not find it possible to develop,
and bring into widespread use, all of the many new services that are
technically within our grasp. Society therefore w i l l have to make choices and i n making these choices one hopes that the dominant consideration w i l l be the contribution that each service can make towards enhancement of human wellbeing and happiness. We know however very
little about the way in which these new capabilities w i l l influence society and its institutions and its organisations. The power to bring
about social change that some of these services possess is probably
very great indeed but very little effort is being devoted to the study of
this question.
The problems are intellectually difficult but i f we let these difficulties dismay us we may find that we have allowed ourselves to d r i f t into
a new situation i n which the expected benefits of our technological
achievements turn out to be hollow triumphs.
Mankind has continuing need f o r truth, beauty, and compassion;
technology alone is not enough.
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Samenvatting van de lezing van prof. dr. mr. C . A. van Peursen
SELECTIEMOGELIJKHEDEN GROTER MAKEN
NAARMATE NETWERKEN DICHTER WORDEN

Toen de eerste telegraafkabel werd gelegd tussen Engeland en Amerika, was bij deze plechtigheid ook Ghandi aanwezig. Deze stelde daarbij
de wat lakonieke en ontnuchterende vraag: „ W a t voor soort gesprekken
gaan jullie nu door die kabel voeren?" Deze vraag is het hoofdthema
van de lezing.
M e t de ontzaglijke uitbreiding van de telecommunicatiemiddelen in
het laatste deel van deze eeuw, is de noodzaak gegeven daarop geestelijk
in te haken. Juist de toeneming van de mogelijkheden op communicatiegebied impliceert dat er een sterkere selectie zal moeten plaatsvinden, anders w o r d t de mens er geestelijk door overspoeld. D i t zal een
selectie moeten zijn, waarbij de communicatiemedia als het ware opgenomen moeten worden i n de beweging van de mens. Informatie is
natuurlijk i n eerste instantie een technisch begrip. Bij de informatie
gaat het o m orde van tekens, orde van stroompulsen en dergelijke. Een
orde die eigenlijk voortdurend technisch veroverd moet worden op
alles wat die orde verstoort. Elke boodschap is technisch gezien eigenlijk
heel fragiel. H i j plant zich voort via kabels en via straalverbindingen.
Telkens weer kan de boodschap door de wanorde i n een plat vlak van
nivellering getrokken worden. Of, technisch uitgedrukt, tegenover communicatie, staat altijd de bedreiging van „ r u i s " . Datgene wat technisch
gezien informatie is en geen ruis, is misschien binnen het menselijke
vlak, in sociaal opzicht, binnen het culturele en het geestelijke klimaat,
wel als ruis aan te merken.
Vandaar nogmaals die vraag van Ghandi. Dreigt veel wat w i j doen
niet tot ruis te worden?
Het is dus nodig een terugkoppeling te krijgen vanuit de geestelijke
probleemstelling op het technische substraat; het is nodig kritisch te
staan vanuit een geestelijke attitude, vanuit een zedelijke en sociale
visie op de technische mogelijkheden die zich voortdurend in vele opzichten verder, i k zou haast zeggen eigenzinnig, kunnen ontwikkelen.
Dat betekent dat het erom gaat de selectiemogelijkheden groter te
maken naarmate de netwerken dichter worden.
W i j krijgen een toename van communicatieverkeer, van enorme aantallen verplaatsingen van boodschappen in plaats van verplaatsingen van
personen. Dat hangt samen met het feit dat de mens van vandaag onnoemelijk meer rollen gaat vervullen dan bij voorbeeld vijftig jaar geleden. M e n schat dat de mens van tegenwoordig tien- tot twintigmaal
zoveel rollen vervult dan in de veel rustiger periode aan het begin van
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deze eeuw. Elke rol betekent een nieuwe vorm van communicatie.
Wij springen ook van de ene communicatietaai over op de andere. In
ons gezin w o r d t een ander soort taal gebezigd dan bij voorbeeld i n ons
vak en de vakken afzonderlijk hebben ook weer hun eigen taal.
Als men er op toeziet, kunnen de toenemende mogelijkheden tot
communicatie stellig tot een directer persoonlijk contact leiden. Er zal
waarschijnlijk een toeneming komen van huistelefoon; men zal directe
verbindingen krijgen, die men kan instellen, waarmee men bepaalde
mensen wel kan bereiken en andere met opzet niet. Het keuze-element
zal echter niet alleen aan de mens moeten worden overgelaten maar
het zal voor een deel althans zijn weerslag kunnen vinden in de apparatuur, waarbij dus niet de apparatuur de keuze maakt, maar slechts de
mogelijkheid biedt aan de mens om geestelijk meer tot een selectie te
komen.
Z o is het denkbaar dat men in de toekomst via communicatiekanalen een krant bij zich thuis krijgt, die in het huis w o r d t uitgetypt, waarbij men door knoppenafstelling bepaalde selectie kan krijgen, zodat de
een bij voorbeeld handelsnieuws en de ander theaternieuws krijgt voorgeschoteld.
Het w o r d t echter een beetje gevaarlijk als men met bepaalde knoppen van fel rood tot diep zwart politieke selecties kan maken, dus dat
men alleen die politieke berichten laat binnenkomen, die de hoorder
welgevallig zijn. Dan gaat het juist de verkeerde kant op en vindt dus
geen geestelijke horizonverbreding plaats. M e n kan ook vanuit de techniek de recreatie bevorderen en wel door bepaalde aansluitingen waarbij men televisiebeelden krijgt waarin men geïnteresseerd is, of waarbij
men bepaalde radioprogramma's krijgt, die bij voorbaat al geselecteerd
kunnen worden, op klassieke muziek bij voorbeeld of op alleen popmuziek. Dat w o r d t dan automatisch uitgezocht; men hoeft niet steeds
aan een knopje te draaien.
Het zou overigens kunnen gebeuren dat de communicatiemedia hun
eigen leven gaan leiden en ons zo zouden beïnvloeden, dat er een gedragspatroon bij de mens ingang vindt waarbij hij in feite gemanipuleerd wordt door zijn communicatiemedia, zoals men ook ziet bij proefdieren die een lang verblijf hebben gehad in een wetenschappelijk laboratorium. Ze volgen niet meer het gewone gedragspatroon, maar zodra ze een bel horen gaan zij kwijlen en dat soort dingen meer. Dat kan
bij ons ook gebeuren.
Toename van informatie hebben we op kleine schaal al lang gekend.
Wanneer men nl. in een museum komt, begint men bij de primitieven,
bij de Etrusken en dan k o m t men langzamerhand bij „action painting"
terecht en zo loopt men in een uurtje door duizenden jaren cultuurgeschiedenis, geestelijke worsteling en transformatie van de menselijke
geest. Je vraagt je af: hoe is dat te verwerken? Dan zal men selectief
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moeten zijn. Dat geldt op veel grotere schaal voor de communicatiemedia. Wanneer die ons een vloed van berichten geven door middel
van databanden en wat dies meer zij, bestaat het gevaar, dat de mens
geen eigen gelaat meer vertoont, dat hij geen privacy meer heeft, dat
alles bij hem binnenkomt en alles bij hem ook naar buiten gaat. Dat
betekent, dat hij als het ware geheel veruitwendigt in zijn gedrag, dat
hij feitelijk tot pop wordt, dat hij blind is voor bepaalde mogelijkheden
en met oogkleppen door het leven gaat. Geestelijk de baas blijven betekent een relatie zien van de technische media en de mens.
Daartoe is het gewenst dat de mens steeds meer getraind w o r d t in
het nemen van beslissingen en ook in snellere besluitvorming. Wanneer
men vergadermethodes gaat krijgen, zowel auditief als visueel, waarin
men vergadert met een paar personen waarvan sommigen zich in Tokio,
anderen i n N e w York, Amsterdam of Zürich bevinden, dan is dat f i nancieel kostbaar, en dan vloeit daaruit voort dat men tot een veel
snellere besluitvorming moet komen. Is men er tegen opgewassen?
Zal er niet een bepaalde training nodig zijn en zou men niet voortdurend een relatie moeten leggen tussen de technische mogelijkheden en
de flexibiliteit van de menselijke geest?
Er rijzen ook belangrijke vragen naar 's mensen gevoeligheid om de
juiste groep te kiezen, om de weg te weten; vragen omtrent de toegankelijkheid van de informatie. Er komen ook politieke vragen om de
hoek kijken over de openbaarheid van gegevens. Z o u men op knoppen
kunnen drukken om bij voorbeeld even te weten te kunnen komen
welke besprekingen een bepaalde politieke fractie in de Kamer zo juist
heeft gehad? Hoe ver moeten we gaan met de openbaarheid?
In verband met de noodzaak van selectie en terugkoppeling op de
techniek is nog van belang het verschijnsel dat er automatische ontwikkelingen zijn waaraan pas een halt wordt toegeroepen als de mensen
schrikken. Aan het eind van de vorige eeuw gold dit voor de kinderarbeid. Door een zedelijke beslissing vond toen een soort stremming
plaats van die automatische ontwikkeling. Vandaag de dag geldt dit
voor de discussies over de luchtverontreiniging en dergelijke. Een tijdlang is dit niet naar voren gekomen, tot nu plotseling de mens de ontwikkeling niet meer vanzelfsprekend gaat vinden en er vanuit de zedelijke vraagstelling een stremming optreedt. Helaas zal het waarschijnlijk
nog veel voor moeten komen, dat technische ontwikkelingen, ook ten
aanzien van de communicatiemedia, vanuit de zedelijke probleemstelling worden gestremd. Beter zou het zijn als bij voorbaat een zedelijke
bezinning op dit alles zou plaatshebben. Het komt eropaan het technische substraat te kanaliseren waardoor vanuit een zedelijke helderziendheid nieuwe mogelijkheden worden aangesneden; mogelijkheden
waaraan men anders niet gedacht zou hebben of waaraan men anders
te laat zou denken. Vanuit zedelijk inzicht kunnen als het ware geheel
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nieuwe wegen worden begaan, met nieuwe logica en nieuwe vormen
van netwerken, waardoor er communicatielijnen komen waar ze nu
nog niet liggen. M e t dit alles w i l gezegd zijn dat de zedelijke vragen niet
een apart gebied zijn; ze vormen een dimensie van de technische vragen.
Ze horen erbij.
Misschien vinden we door die derde dimensie van de zedelijke bezinning ook nieuwe technische mogelijkheden die ons toespreken door
hun diepe menselijkheid.
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1 Belofte maakt schuld. Vandaar dat dit keer enige aandacht besteed
w o r d t aan enkele problemen rond de positie van de verschillende organen i n het besluitvormingsproces van de Europese Gemeenschappen, in
het bijzonder w a t het vervoer betreft. Het accent ligt daarbij op de verhouding tussen de Commissie en de Raad van Ministers. Zoals bekend
hebben zowel de Commissie als het Europese Parlement bij herhaling
hun ongenoegen geuit over de gang van zaken. Grosso modo verwijten
zij de Raad i n wezen, dat deze intergouvernementeel te werk gaat i n
.plaats van communautair. De praktijk klopt niet meer met de institutionele opzet van het EEG-Verdrag.
Aan de hand van i n het Europese Parlement gedane uitspraken worden
de standpunten van respectievelijk Commissie, Parlement en Raad nader aangegeven;
2 De Commissie beperkt haar ongenoegen niet tot de vervoersector,
al heeft deze een aanknopingspunt geboden om het oordeel van het H o f
van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg i n te w i n nen.
M e n vindt de hele kwestie verwoord i n uitspraken van respectievelijk
Von der Groeben, Rey en Bodson. )
Naar aanleiding van de procedure en de tenuitvoerlegging van de
harmonisatie van wetgevingen heeft Von der Groeben gesteld, dat de
Raad eerder de middelpuntvliedende dan de middelpuntzoekende tendensen van de Gemeenschap vertegenwoordigt. O m de middelpuntvliedende tendensen tegen te gaan voorziet de institutionele opzet van
het Verdrag in „ m e d e z e g g e n s c h a p " van het Europese Parlement en het
initiatiefrecht van de Commissie. Wat dit laatste betreft is volgens Von
der Groeben een ernstige uitholling aan de gang. In plaats van een
voortdurende politieke dialoog tussen Raad en Commissie ziet men, dat
een belangrijk deel van de besluitvorming zich afspeelt i n de „onderbouw uit nationale delegaties van ambtenaren", die zich bij de Raad
heeft ontwikkeld. De voorstellen van de Commissie spelen hierbij dikwijls alleen nog maar de r o l van werkdocument. De hele gang van zaken maakt het de Commissie lastig „ o m i n de Raad zelf de politieke
vraagstukken te bespreken en eventueel gewijzigde voorstellen in te
dienen".
1

De Haagse topconferentie van 2 december 1969 bood voorzitter Rey
de gelegenheid te betreuren, dat men i n Den Haag niet heeft gesproken
over de versterking van de communautaire instellingen, met name de
*•) Handelingen van het Europese Parlement-Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 119 - november 1969 pag. 152 e.v. nr. 120 - december 1969 pag. 170.
nr. 123 - maart 1970 pag. 119 e.v.
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bevoegdheden van de Commissie. D i t is essentieel voor de vooruitgang
van de Gemeenschap.
De Raad zou zich niet langer bezig moeten houden met de uitvoering
van de zgn. akkoorden van Luxemburg (januari 1966), maar moeten
terugkeren tot een correcte toepassing van de constitutionele voorschriften van de verdragen.
Bodson kwam tot de uitspraak, dat „de institutionele logica van het
Verdrag niet volledig is geëerbiedigd". In concreto ging hij in de eerste
plaats in op het punt van de bevoegdheden van de Gemeenschap op het
gebied van de externe betrekkingen, in de tweede plaats op de interpretatie van artikel 149 van het EEG-Verdrag.
Het eerstgenoemde punt heeft enerzijds betrekking op de onderhandelingen, die de lid-staten in Genève voeren met derde-landen ten aanzien van het AETR-akkoord (internationale overeenkomst inzake o.m.
de r i j - en rusttijden in het grensoverschrijdende wegvervoer), anderzijds
op de besprekingen met derde-landen in het kader van de Centrale
Rijnvaartcommissie over de vaststelling van een regeling voor het opleggen van schepen die voor de Rijn van toepassing is. Wat het A E T R
betreft is de Commissie inmiddels een stap verder gegaan dan het doen
van uitspraken in het Parlement door beroep in te stellen bij het
Luxemburgse H o f . Naar haar mening moet het onderhandelen over
resp. het sluiten van het AETR-akkoord niet door de lid-staten geschieden, maar door de Gemeenschap, omdat het i.e. gaat om een onderwerp waarvoor communautaire bepalingen bestaan. De Commissie zou
moeten onderhandelen, terwijl de Raad het akkoord zou moeten sluiten.
Hier komt bovendien nog b i j , dat de Raad met het oog op de onderhandelingen een compromis heeft gesloten ten aanzien van een materieel punt (de dagelijkse rijtijd), dat een wijziging van de EEG-verordening inzake de sociale harmonisatie (nr. 543/69) nodig maakt. Formeel
kan alleen de Commissie een desbetreffend wijzigingsvoorstel indienen.
De Raad heeft zodoende de Commissie het gras voor de voeten weggemaaid. Hoewel het niet vaststaat of artikel 149 met dit laatste punt in
verband gebracht kan worden, komen we hiermee op het tweede door
Bodson genoemde punt, t.w. de interpretatie van artikel 149. D i t artikel bevat de hoeksteen van het institutionele stelsel van het EEG-Verdrag. Het houdt i n :
a

wanneer op grond van het EEG-Verdrag een besluit van de Raad
wordt genomen op voorstel van de Commissie, kan de Raad slechts
met eenparigheid van stemmen een besluit nemen dat van dit voorstel afwijkt;
b zolang de Raad geen besluit heeft genomen, kan de Commissie haar
oorspronkelijk voorstel wijzigen, met name ingeval de Vergadering
(het Europese Parlement) omtrent dit voorstel is geraadpleegd.
Naar de oorspronkelijke bedoeling vormt dit artikel een belangrijke
183

steunpilaar voor de positie van de Commissie in het besluitvormingsproces. Bij de te dien aanzien gerezen problematiek gaat het volgens
Bodson i n wezen om de grenzen waarbinnen de Raad van een voorstel
van de Commissie kan afwijken. Afgezien van de onder a genoemde
mogelijkheid, k o m t het i n de praktijk voor dat de Raad beraadslaagt
en beslist op basis van teksten, die dusdanig afwijken van het oorspronkelijke commissievoorstel, dat gelet op de vereiste raadpleging
van het Europese Parlement formeel de Commissie een nieuw voorstel zou moeten hebben ingediend. Deze situatie heeft zich op vervoergebied verschillende malen voorgedaan. Goedbeschouwd komt dit gedeelte van Bodsons betoog overeen met de klacht van Von der Groeben,
dat de voorstellen van de Commissie dikwijls alleen nog maar de r o l
van werkdocument vervullen.
3 Het Europese Parlement )
biedt de Commissie i n deze kwestie
goed samenspel. D i t is niet verwonderlijk, omdat haar eigen positie
er nauw bij betrokken is. De Christen-democratische, de Socialistische
en de Liberale fractie laten m i n of meer dezelfde geluiden horen. De
E D U (gaullisten) stelt zich genuanceerder op. Ook de vervoerscommissie van het Europese Parlement speelt i n deze een actieve r o l onder
leiding van haar voorzitter Ir. S. Posthumus. Er zij b.v. herinnerd aan
het pittige p e r s o m m u n i q u é , dat deze op 16 februari 1970 niet geheel
tot genoegen van diverse leden van de Raad van Ministers gaf. De hierin neergelegde opinie werd nogmaals uit de doeken gedaan tijdens het
debat tussen het Europese Parlement en de Raad op 12 maart 1970
over het gemeenschappelijk vervoerbeleid. M e n liet zijn ongerustheid
blijken over de groeiende invloed van het Comité van de Permanente
Vertegenwoordigers van de Lid-Staten, die vaak leidt tot een annulering
van de voorstellen van de Commissie door die van genoemd Comité.
Ook werd er op gewezen, dat de nationale deskundigen geen politieke
adviezen behoren te geven. De onder 2 beschreven gang van zaken aangaande het A E T R vindt het Parlement dermate afkeurenswaardig, dat
zij i n een resolutie van 15 mei j l . kort maar krachtig blijk heeft gegeven
te verwachten, dat de Commissie voor de reeds op 1 april 1969- i n
werking getreden verordening inzake de sociale harmonisatie in het
wegvervoer geen wijzigingsvoorstellen betreffende de werktijden meer
zal indienen.
(De Commissie had (zie onder 2) inmiddels reeds beroep bij het H o f
ingesteld).
2

4 De hierboven weergegeven klachten geven de nodige indicaties
inzake de houding die de Raad inneemt. Aangezien de hier besproken
2

) Zie noot .1.
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institutionele kwestie op het ogenblik vooral in de vervoersector op de
voorgrond treedt, worden de Vervoerministers hierover aan de tand
gevoeld.
Deze (b.v. minister Bertrand, staatssecretaris Keyzer) proberen zich
te verschuilen achter het argument, dat de kwestie geen specifieke
vervoerszaak is, maar van algemeen karakter. Gezien het door de Commissie aangespannen proces heeft deze hier kennelijk haar conclusie
uitgetrokken.
5 Aangezien een grondige analyse van de steekhoudendheid van de
standpunten van Commissie en Parlement het kader van een Europarubriek ver te buiten gaat, wordt ten slotte volstaan met een verwijzing naar enkele auteurs, die zich met institutionele vragen hebben bezig gehouden.
Zeer lezenswaard vindt ondergetekende i n dit verband "Beyond the
European Community" van prof. Alting von Geusau ). Deze k o m t bij
een vergelijking van het besluitvormingsproces, zoals neergelegd i n het
verdrag, met hetgeen zich i n de praktijk afspeelt tot de conclusie, dat
het systeem zich heeft ontwikkeld tot een intergouvernementeel systeem. De Commissie speelt hierbij een bemiddelende rol. Het Europees Parlement en de Nationale Parlementen spelen geen r o l , althans
niet van betekenis. De Raad komt er versterkt in naar voren. Deze
w o r d t steeds meer een lichaam van internationaal onderhandelen met
de Commissie als hulp. De huidige situatie is zodoende ver van de opzet
af geraakt. Kort samengevat komt het er, volgens prof. Alting von
Geusau, op neer dat
— de Raad de Commissie controleert,
— de Raad de Commissie als technocratisch secretariaat behandelt,
— de Raad zich als intergouvernementele conferentie gedraagt,
— het Europees Parlement louter consultatief optreedt.
Ook prof. Brinkhorst ) stelt, dat „ d e procedures die thans (1968)
gevolgd worden meer en meer afglijden naar het niveau waarop besluiten i n strikt intergouvernementele organisaties tot stand komen".
Artikel 149 (zie onder 2) is niet langer de kern van het institutionele
stelsel. Zijn schets komt in wezen overeen met het oordeel van prof.
Alting von Geusau.
Beyond the European Community en de rede van prof. Brinkhorst
werden geschreven voor de Haagse topconferentie. Wat de verhouding
Raad - Commissie betreft, biedt ook deze echter onvoldoende aan3

4

) „Beyond the European Community" door prof. Frans A. M . Alting von Geusau Sijthoff - Leiden 1969 vooral pag. 46 t/m 64.
) „Europees recht als rechtswerkelijkheid" door prof. mr. L. J. Brinkhorst Ae. E. Kluwer - Deventer 1968 pag. 5 t/m 11.
3

4
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knopingspunten van de verwachting, dat de ontwikkeling binnenkort
weer in een meer communautaire richting zal gaan.
Een afwijkende mening vindt men in een artikel van de hand van
mr. M . H . J. C. Rutten (destijds ambassaderaad bij de Nederlandse
Permanente Vertegenwoordiging bij de EEG) ), Deze legt nogal de nadruk op de r o l , die de Commissie (ondanks alles, is men geneigd te
zeggen) kan vervullen en volgens hem ook vervult. In het algemeen is
mr. Rutten van mening, dat het samenspel tussen Commissie en Raad
tot goede, en soms verbluffende, resultaten leidt (mits er aan een aantal
voorwaarden is voldaan) en dat daarin in de afgelopen periode (1958¬
1967) geen wijziging is gekomen. De akkoorden van Luxemburg (met
name de punten 1 en 2 hiervan) ) tasten volgens hem de verdragsbevoegdheden van de Commissie niet aan. Het Comité van Permanente
Vertegenwoordigers is volgens hem geen machtscentrum. Ondergetekende is eerder geneigd de hooggeleerde standpunten te volgen dan
de mening van mr. Rutten.
Wat het vervoer betreft is er echter geen verschil van mening. Op
vervoergebied heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die, aldus
mr. Rutten a f w i j k t van het algemene patroon. „ D e Raad heeft immers
de oorspronkelijke Commissievoorstellen ) voor een gemeenschappel i j k transportbeleid niet als uitgangspunt voor haar beslissingen aanvaard. N a langdurige debatten, zowel binnen als buiten de Raad, k w a m
er zonder medewerking van de Commissie een Raadsresolutie ) tot
stand, die een compromisoplossing bevatte op basis waarvan de Raad
een ontwikkeling van een gemeenschappelijk transportbeleid mogelijk
achtte." D i t voorbeeld kan zonder bezwaar met andere worden aangevuld b.v. het Raadsbesluit van 14 december 1969 ) evenals er geput
kan worden uit de besluiten van de Raadszitting van 26 en 27 januari
1970.
5

6

7

8

9

M R . O L G A D . GERBERS

) „Samenspel tussen Commissie en Raad" door mr. M . H . J. C. Rutten in „Besluitvorming in de Europese Gemeenschappen: theorie en praktijk" (Europese Monografieën nr. 10 pag. 43 t/m 62).
) Alting von Geusau pag. 57; Rutten pag. 54.
) Hiermee zal de schrijver waarschijnlijk vooral het oog hebben op de voorstellen inzake het margetariefstelsel.
) Mededeling aan de pers, verstrekt na Raadszitting d.d. 22 juni 1965, betreffende
de ordening van de vervoermarkt - Europese Vervoerwetgeving Born N.V.
) 67/790/EEG Pb, 1967 nr. 322/4.
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RONDE-TAFELCONFERENTIES
VOOR VERVOERSECONOMIE

Eerder i n dit tijdschrift*) zijn enige beschouwingen gewijd aan het
doel en de organisatie van de zgn. RONDE-TAFELS voor vervoerseconomie, die onder auspiciën van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer ( C E M T ) , gehouden worden.
Voorts werd, eveneens i n dit tijdschrift" ), het programma voor deze
bijeenkomsten tot en met begin 1970 vermeld.
Onderstaand wordt beoogd, een overzicht te geven van de resultaten
van enkele Ronde-Tafelconferenties voor vervoerseconomie, zoals deze
in de door de C E M T opgestelde rapporten zijn opgenomen.
Van de volgende RONDE-TAFELS - i n het navolgende aangeduid met
het behandelde thema - is door de C E M T een verslag uitgebracht:
— Propositions des Institutions Scientifiques pour Pétablissement de
programmes prospectifs de recherche en matière d'économie des
transports (mei 1968)
— Basic problems of urban transport economics (juni 1968)
— Choice of mode of transport:
a Psychological motivation,
b The econometrie approach (november 1968/februari 1969)
— The impact of infrastructural investment on economie development
(oktober 1969)
— Elaboration of models for forecasting demand and need in the transport sector (mei 1969)
— Theoretical and practical research on an estimation of time-saving
(november 1969)
Propositions
des Institutions
Scientifiques
programmes
prospectifs
de recherche
en
transports

pour l'établissement
matière
d'économie

de
des

Deze eerste R O N D E - T A F E L stelde zich ten doel, te komen tot een
algemene inventarisatie van objecten van onderzoek.
Het bleek n l . gewenst om, alvorens nader in te gaan op bepaalde
specifieke onderzoekobjecten, de beschikking te hebben over een overzicht van de voor onderzoek in aanmerking komende onderwerpen.
*) Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1969, pag. 37 en pag. 167 e.v.
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Hiertoe zijn alle deelnemers aan de conferentie in staat gesteld, onderwerpen te vermelden, met betrekking waartoe zij een nader onderzoek
voor de toekomst van belang achten.
Het door de C E M T uitgebrachte verslag van deze RONDE-TAFEL
geeft de belangrijkste onderwerpen weer, die als het ware het kader
van onderzoek vormen, alsmede de hierbinnen te onderscheiden subonderwerpen.
Basic problems

of urban transport

economics

De economische problemen van het stadsverkeer vormen het onderwerp van de tweede RONDE-TAFEL. M e t name is in dit kader aandacht besteed aan het vaststellen van de gevolgde methodieken, het
geven van een kritische beoordeling van deze methodieken en het aangeven van de problemen, waarmee de vervoerseconomische analyse in
de toekomst zal worden geconfronteerd.
De basis voor de discussies werd gevormd door een rapport uitgebracht door prof. Beesley van de London Graduate School of Business
Studies en prof. Walters van de Faculty of Commerce and Social Science.
In het verslag van de C E M T zijn de belangrijkste punten van het inleidende rapport en van de naar aanleiding van dit rapport gevoerde discussies, opgenomen.
Choice of mode of transport:
Psychological motivation
and econometrie
mode of transport

approach

of the choice of

De derde R O N D E - T A F E L heeft zich beziggehouden met een onderwerp dat zeer belangrijke implicaties heeft voor het vervoerbeleid in het
algemeen en voor de toekomstige investeringen in het bijzonder.
Het betreft hier de vervoermiddelkeuze.
Het onderzoek was duidelijk gericht op een integratie van de psychologische en econometrische aspecten van de vervoermiddelkeuze. Het
inleidende rapport werd opgesteld door mr. Georges Mercadal, Deputy
Director of the Centre d'Etudes et de Recherches sur l A m é n a g e m e n t
Urbain.
Het door de C E M T uitgebrachte verslag geeft een overzicht van de
belangrijkste punten uit het inleidende rapport en de gevoerde discussies.
The impact

of infrastructural

investment

on economie

development

Deze R O N D E - T A F E L heeft in het bijzonder betekenis in verband
met de gecompliceerdheid van het behandelde onderwerp en de tegen188

strijdige opvattingen die daaromtrent heersen.
De aanvankelijke opzet van deze R O N D E - T A F E L mislukte gedeeltelijk, door gebrek aan beschikbare gegevens.
Het betreffende CEMT-verslag bevat de volledige tekst van de inleidende rapporten alsmede een samenvatting van de gevoerde discussies.
Elaboration
transportsector

of models

for forecasting

demand

and need

in the

Ook deze vierde R O N D E - T A F E L was gewijd aan een onderwerp,
dat belangrijke implicaties heeft voor het vervoerbeleid. De inleidende
rapportering werd verzorgd door dr. Schneider van het Institut f ü r
Wirtschaftsforschung, M ü n c h e n en dr. Precht van de Cologne University.
Het door de C E M T uitgebrachte verslag geeft de volledige tekst van
het inleidende rapport weer, alsmede een overzicht van de belangrijkste
punten uit de discussies.
Theoretical

and practical research on an estimation

of

time-saving

Tijdens onderhavige R O N D E - T A F E L is aandacht besteed aan de
waardering van tijdwinsten bij het vervoer. D i t aspect van de vervoerseconomie is van groot belang als richtsnoer voor het investeringsbeleid.
De inleidende rapportering werd opgesteld door mr. H . J. Harrison
en mr. D . A. Quarmby, beiden afkomstig van het „Ministry of Transport", London.
In het door de C E M T uitgebrachte verslag van deze R O N D E - T A F E L
zijn opgenomen de inleidende rapportering en een samenvatting van de
hieromtrent gevoerde discussies.
De i n het voorgaande genoemde CEMT-verslagen, zijn in de bibliotheek van het N V I aanwezig en worden uitgeleend.

189

AANTEKENINGEN
bij d e v e r s l a g e n v a n d e
,,Consultative Group on transportation Research"
van de OECD: „Technology Assessment Review"

Het OECD-programma der internationale samenwerking op het gebied van de vervoersresearch heeft tot doel de lid-staten van de OECD
een beter inzicht te geven i n de gemeenschappelijke vervoersproblematiek en de middelen te verschaffen na te gaan welke vervoerspolitiek
kan worden toegepast om deze problemen het hoofd te bieden.
Hiertoe komen afgevaardigden van de diverse OECD-landen op geregelde tijden bijeen. Een van de middelen waarvan de overleggroep op
het gebied van vervoersresearch gebruik maakt, is de uitgave van de
verslagen der „ T e c h n o l o g y Assessment Reviews".
Deze verslagen die een overzicht geven van de op de bijeenkomsten
door deskundigen gehouden referaten, willen inzicht geven i n de nieuw
ingevoerde concepten, ideeën, technieken en vervoerspolitiek ter verbetering van het vervoer en van de kwaliteit der vervoersdiensten. De
bedoeling is dat de wetenschappelijke onderzoekers der diverse landen
hierdoor bekendheid krijgen met de mogelijkheden om aan de bestaande
en toekomstige vervoersbehoeften tegemoet te komen en vast kunnen
stellen op welke gebieden een vruchtbare bilaterale en multilaterale
samenwerking mogelijk is.
•
De eerste bijeenkomst van de overleggroep op het gebied van verkeersonderzoek vond plaats i n de maand februari 1969.
Het hierop betrekking hebbende verslag van de OECD verscheen in
oktober 1969 onder de titel „Ameliorations et innovations
dans les
réseaux d'autobus
urbains".
Hierin zijn referaten opgenomen van vervoersdeskundigen van Canada, Frankrijk, Zweden, Nederland, de Verenigde Staten, Engeland, Japan
en West-Duitsland over onderwerpen op het gebied van het stedelijk
autobusvervoer, zoals de toepassing van de rail-wegautobus, de tijdcontrole, het rendement en de exploitatie van de stadsbus.
De tweede bijeenkomst vond plaats i n de maand oktober 1969. Het
verslag van de OECD verscheen in april 1970 onder de titel „Transportation systems for major activity
Centers".
Hierin staan referaten van vervoersdeskundigen van Zwitserland,
Engeland, Zweden, West-Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten
over het verkeer in gebieden waar een groot aantal mensen zich moet
verplaatsen over een betrekkelijk korte afstand en binnen een beperkt
gebied.
Deze problematiek die veelal een van de knelpunten vormt van het
stedelijk verkeer, omvat o.a. het voetgangersprobleem en de toepassing
1
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van nieuwe verkeersvoorzieningen.
De laatste bijeenkomst werd gehouden op 15 - 17 april 1970; „The
urban movement
of goods". Op deze bijeenkomst werden lezingen gehouden door deskundigen van Frankrijk, Engeland, Canada, de Verenigde Staten, West-Duitsland, Zweden en Nederland over het stedelijk goederenvervoer. Aan de orde kwamen onder meer de kenmerken
van dit vervoer, de mogelijkheden die de technische ontwikkeling biedt
om tot een efficiëntere transportafwikkeling te komen en ten slotte de
samenhang tussen stedelijk goederenvervoer en ruimtelijke planning.
De OECD-verslagen van de eerste twee bijeenkomsten zijn i n leen
verkrijgbaar bij het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut.
Van de laatste bijeenkomst is nog geen OECD-verslag verschenen.
De op deze bijeenkomst gehouden referaten zijn gebundeld en eveneens aanwezig in de bibliotheek N V I .
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KRONIEK

Victor Bodson, voormalig l i d van de Europese Commissie, hield op
10 j u n i 1970 in Brussel een toespraak over „Views of the Common
Market on international sea and air transportation" op een bijeenkomst
van de National Defense Transportation Association.
Ziehier twee passages, respectievelijk over vervoerbeleid en landingsrechten.
„ P r o b l e m s of external policy invariably crop up whenever consideration is given to action on problems of sea and air transport. Every step
that is taken to harmonize conditions w i t h i n the Common Market, such
as State aids or regulation of competition or social policy in these t w o
sectors, has to be carefully considered i n the light of its implications f o r
relations w i t h non-Community countries, and in particular f o r the ability of the Member States' shipping and air lines to compete in w o r l d
markets.
The Community w i l l have, then, to tailor its policy on sea and air
transport to the requirements of its trade in goods and services both
w i t h non-member countries and among the member countries. Shipping
companies and air lines can operate so easily in either market that there
is a high level of interpenetration, and all Community action must be
conceived in a way which w i l l take f u l l account of both the internal and
the external aspects of the matter being dealt w i t h .
For various reasons - not least the likelihood that the Community w i l l
be enlarged - I feel it would be premature to start right away thinking
in terms of a full-scale programme of common policy on sea and air
transport. As we have f o u n d i n putting through the common policy on
rail, road and inland waterway transport, these things are not simply
produced to order at the drop of a hat: you have to go about it by
stages, and sometimes by easy stages, first laying the foundations and
then adding the superstructure floor by floor.
The Treaty of Rome provides f o r a common policy on Community
trade w i t h non-member countries, and that w i l l inevitable involve
tackling a number of problems to do w i t h shipping. A n d tough enough
some of those problems are: to take only one - the matter of cargo
reservation, which I mentioned just now - i t is obvious that here the
Community w i l l have to face up to one of the knottiest points in sea
transport policy the w o r l d over. The line the Communtiy w i l l have to
f o l l o w is that of a free shipping market open to all flags. But this long192

standing preference f o r a system which is in fact economically the most
rational is in conflict w i t h the policy followed by some of the developing countries, of promoting the expansion of their fleets by cargo reservations. It w i l l not be easy to persuade them to scrap this practice
when a highly-developed country like the United States, which incidentally has always made economic liberalism an article of faith, has been
using the system f o r some twenty years. I do not question the soundness
of the Americans' reasons for acting in this way - and there are sound
enough reasons, too, behind the developing countries' efforts to build
up a merchant navy. What does seem to us misplaced is the f o r m of
action they have chosen: it is surely all wrong to interfere w i t h the
flexibility of supply which is ensured where all flags have access to the
market. This does not of course mean that where it is necessary that
aid f o r the expansion of the merchant navy should be made available, it
should be given in order to make the merchant navy competitive in the
w o r l d market. In fact, I am firmly of the opinion that the Community
w i l l likewise have to adopt a policy of shippping aids on a scale that
w i l l enable the fleets of the member countries to compete."
"On the air transport side the market pattern is governed by the fact
that traffic rights are granted on a strictly bilateral basis. I do not think
it would be either wise or possible to change this state of affairs in the
foreseeable future: it w i l l just have to be taken as a fixed element in the
planning of any Community action. W i t h i n the Community, too, I feel
the time is not yet ripe to think of abandoning the system of granting
traffic rights nationally and reciprocally. A l l the same, in order to rationalize both the intra-Community airline network and the long-haul
services to and f r o m non-Community countries, international
traffic
rights ought to be negotiated after consultations
at Community
level.
This would be a first step towards a Community system, without which
it w i l l not be possible to streamline the internal and external network.
The network is still organized far too much on purely national lines
and this detracts f r o m structural and operating efficiency.
On ratemaking, likewise, I am not suggesting that anything should
be done to interfere w i t h the I A T A negotiating system, but it is high
time the Community countries did something to concert their views on
the level and structure of international rates for flights to and f r o m
other parts of the w o r l d and flights w i t h i n the Community boundaries."

Ir. A. P. J. V. A. Maaskant heeft de verkeerswetgeving, verkeersregels
en verkeersaanwijzingen en de bewegwijzering
in Nederland aan een
nader onderzoek onderworpen en heeft op grond van dit onderzoek een
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aantal aanbevelingen gedaan. In het onderstaande volgt de tekst van de
inleiding:
„Enkele notities over de Nederlandse verkeersregels, verkeersaanwijzingen en bewegwijzering naar aanleiding van een autotocht door
Zuid-Engeland i n 1969" door Ir. A . P. J. V. A . Maaskant.
Engeland

Tijdens een autoreis door het zuiden van Engeland in het najaar van
1969 bleek, ondanks het „links"-rijden het deelnemen aan het verkeer
er zelfs eenvoudiger dan in een vreemde omgeving i n Nederland. De
reden hiervan moet mijns inziens worden gezocht i n :
1
2

3
4

de eenvoudige èn duidelijke verkeersafspraken (verkeersregels);
de beperkte, fraai uitgevoerde, juist geplaatste, goed waarneembare
en uniforme verkeersaanwijzingen i n de vorm van aanwijzingen op
het wegdek (vrijwel nooit op de stoeprand!), verkeersborden, verkeerslichten, knipperbollen, etc;
de kortgeleden van overheidswege geplaatste, goed verzorgde, duidelijk leesbare en uniforme bewegwijzering;
de Engelse mentaliteit en traditie waardoor mede het onder 1, 2 en
3 genoemde gerealiseerd kon worden.

Gezien de mogelijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en gezien de
toestand van een en ander i n Nederland, zoals hierna nog zal blijken,
lijkt bestudering van de Engelse verkeersregels, -aanwijzingen en bewegwijzering, ondanks mentaliteit en traditieverschillen, zeer zinvol en de
moeite waard.
Mogelijk leidt deze bestudering tot grondige, integrale studie en research van het verkeer i n alle aspecten met als doel vergroting van de
verkeersveiligheid en verbetering van de milieuhygiëne.
Aan de hand van deze studie en deze research zal men op korte termijn moeten pogen te komen tot internationale, en zo dit niet haalbaar
blijkt, tot ten minste nationale, wettelijk vastgelegde eisen en regels
ten aanzien van bewegwijzering, verkeersregeling, verkeersaanwijzing,
wegontwerp, etc.

Ntefoteriand
VERKEERSWETGEVING,

VERKEERSREGELS

Wat betreft de i n Nederland geldende verkeersregels wordt gesteld
dat een deel van deze verkeersregels hoognodig dient te worden herzien
194

o.a. wat betreft de voorrangsverlening van verkeer op doorgaande, nietvoorrangswegen aan verkeer op secundaire wegen (hierbij valt te denken
aan van rechts uit kleine zijstraten te voorschijn schietend en voorrang
nemend verkeer) en wat betreft het rijden op rotondes (het is beter om
te allen tijde éénmaal voorrang te verlenen om daarna niet onnodig
afgeleid de weg te kunnen kiezen over de rotonde dan, zoals nu in Nederland, al voorrang verlenend, optimaal afgeleid, de rotonde te nemen).
Terzijde wordt opgemerkt dat ook de strafwet in het algemeen en de
straffen voor verkeersovertredingen in het bijzonder, herziening behoeven.
Enerzijds zal de strafmaat moeten worden aangepast, anderzijds zal
ook directe of indirecte aanleiding tot de overtreding (b.v. slecht gedetailleerde weg, nauwelijks zichtbaar bord, slecht geplaatst verkeerslicht) bij de bepaling van de strafmaat moeten worden betrokken.

VERKEERSAANWIJZINGEN
(VERKEERSLICHTEN, - B O R D E N EN -STREPEN)

Wat betreft de verkeersaanwijzingen in Nederland w o r d t gesteld dat
het aanbrengen van tekens en strepen op het wegdek en de plaatsing van
verkeersborden, verkeerslichten en andere aanwijzingen zo onbegrijpelijk
overdadig, zo volmaakt slordig en zo volledig chaotisch is, dat hierdoor
op zeer veel plaatsen zelfs levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Een uitzondering op de regel vormen een aantal kort geleden gereedgekomen rijkswegen waar niet alleen de verkeersaanwijzing (zelfs bij
reparatiewerkzaamheden), maar ook de bewegwijzering (ANWB) zeer
duidelijk en funktioneel is aangebracht.
Maar op vrijwel alle overige wegen op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau treft men de meest vreemde, originele, doch onbegrijpelijke,
tot gevaarlijke situaties aanleiding gevende verkeersaanwijzingen aan.
Genoemd mogen worden: onverlichte borden voor nadering voorrangsweg of -kruising, niet uit de auto waarneembare zebra's, verkeersborden met zelfs voor Nederlanders onleesbare op- of onderschriften,
onjuist gebruik van pijl in verkeerslichten, onjuist gebruik van verkeersborden, etc.
De oorzaak van bovenomschreven situatie moet enerzijds worden gezocht bij de Nederlandse verkeersdeelnemer die in het verkeer tussen
de mazen van het net tracht door te glippen met voorbijgaan aan de zin
van de gegeven verkeersaanwijzingen, hetgeen leidt tot steeds nieuwe
aanwijzingen (o.a. 2 of 3 verkeersborden bijeen, liefst mèt onderschriften
en zonder verlichting).
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Anderzijds moet de oorzaak worden gezocht i n :
het tekort aan samenwerking en/of communikatie tussen rijks, provinciale, gemeentelijke, waterstaat en andere instanties en
b. het ontbreken van inzicht i n het (snel) verkeer en i n het perceptievermogen van de verkeersdeelnemers bij de, aan de hiervoor genoemde instanties verbonden verkeerskundigen, wegontwerpers,
wegbeheerders en andere deskundigen.
a.

Als toppunt van gebrek aan samenwerking tussen, of inzicht bij wegontwerper, provincie en gemeente w o r d t genoemd de afrit in de Provinciale Weg 15 in Delft ter hoogte van de Kogelgieterij. Omdat men
het blijkbaar niet eens is over de toe te passen verkeersborden is deze
afrit, welke al enige tijd geleden gereed kwam, nog steeds niet in gebruik! (7 mei 1970).
Hoewel de in Nederland toegepaste verkeersborden internationaal
gelden, blijken incidentele verbeteringen o.a. wat betreft de toegepaste
symbolen zeer wel mogelijk.
BEWEGWIJZERING

Ten aanzien van de bewegwijzering in Nederland w o r d t het volgende
opgemerkt.
De bewegwijzering, verzorgd door de A N W B , is zeker gezien het gemiddelde in Europa, redelijk te noemen maar van uniformiteit in kleur,
vorm, plaatsing en belettering is geen sprake. De Nederlandse bewegwijzering is grotendeels verouderd en met name wat betreft vormgeving
en belettering, niet geheel vrij van een enthousiast amateurisme.
Verbetering van de bewegwijzering, waarbij ook regels kunnen worden opgesteld voor bewegwijzering op de openbare weg door derden
(militairen, V W , etc), lijkt dan ook zeer wel mogelijk.
De bewegwijzering zal op louter funktionele gronden dienen te worden
aangebracht en niet, zoals nu, op grotendeels economische overwegingen.
Zodoende zullen allerlei „ v r e e m d e " wegwijzers kunnen vervallen.
Hierbij valt in Delft (en ook i n Amsterdam) te denken aan door de
gemeente aangebrachte wegwijzers in witte kapitalen op een blauwe
achtergrond en in zwarte kapitalen op een gele achtergrond.
In het algemeen blijken symbolen op grotere afstand leesbaarder
dan belettering. Door goede toepassing van symbolen zal de leesbaarheidsafstand van de bewegwijzering op eenvoudige wijze kunnen worden
vergroot."
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STATISTISCHE KANTTEKENINGEN
P U B L I K A T I E S VAN HET C E N T R A A L B U R E A U VOOR D E S T A T I S T I E K
WIET B E T R E K K I N G T O T HET V E R K E E R EN V E R V O E R
Verschenen in het tweede kwartaal 1970:

• Statistiek van de koopvaardijvloot
1 januari 1970
Bestelnr. 814-037-70, prijs f 3,50.
Op een van de eerste bladzijden van deze statistiek worden een aantal
kerncijfers vermeld, die een duidelijk beeld geven van de inkrimping die
de Nederlandse koopvaardijvloot in de afgelopen jaren heeft ondergaan. Vanaf 1963 - het jaar waarin de vloot naar draagvermogen gemeten zijn grootste naoorlogse omvang bereikte - geven de cijfers een vrijwel voortdurende daling in alle scheepscategorieën te zien.
Ook het aantal ondernemingen i n deze periode van zeven magere
jaren is drastisch gedaald en wel van 659 op 500; in deze achteruitgang
spelen de fusies (nog) geen r o l , zodat het hier wel degelijk om ondernemingen gaat die geheel van het toneel verdwenen zijn.
Bij alle scheepscategorieën is van teruggang sprake, relatief het sterkst
bij de passagiersschepen, doch ook bij de kustvaartuigen en de tankschepen is de vermindering niet onaanzienlijk. Enkele cijfers ter illustratie:
Aantal schepen
Totaal

D w t X 1000 ton

1963

1970

1963

1970

1496

1088

6733

5641

57
420
121
898

16
354
102
616

453
3287
2431
562

108
3128
1993
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w.v. passagiersschepen
vrachtschepen
tankschepen
kustvaartuigen
• Statistiek van de luchtvaart 1968
Bestelnr. 814-050-68, prijs f 9,50.

De luchtvaart wordt van jaar tot jaar intensiever; de volgende
„kerncijfers" brengen dit duidelijk naar voren:
1963
Luchtvloot
Aantal
w.v.
Aantal
Aantal

(ultimo van het jaar)
vleugelvliegtuigen
met straalmotoren
hefschroefvliegtuigen
zweefvliegtuigen

158
14
9

1968
318
52
7
178
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Aantal vliegtuigbewegingen
Overlandvluchten
Schiphol
Rotterdam
Overige luchthavens
Terreinvluchten
Schiphol
Rotterdam
Overige luchthavens
Reizigersvervoer
Schiphol
Rotterdam

X 1000

Goederenvervoer
Schiphol
Rotterdam

in m i j . kg

X 1000

.

Investeringen in m i j . gld.
door luchthavens
door luchtvervoerbedrijven

1963
87
59
17
11
136
14
49
73

1968
139
91
21
27
336
32
148
156

1664
175

3506
380

57
13

129
11

28
6

37
377

869
540

1485
833

KLM
produktie i n m i j . t o n / k m
vervoersinkomsten in m i j . gld.
• Statistiek van het internationaal goederenvervoer
Rotterdam en Amsterdam
per land 1968, prijs f

in de havens
25,—.

Deze statistiek is een voortzetting van de onder dezelfde titel over de
jaren 1966 en 1967 gepubliceerde uitgave. Het grondmateriaal van deze
statistiek is hetzelfde als dat van de statistiek van de buitenlandse handel, welk grondmateriaal tevens de basis vormt van de maandstatistiek
van het internationaal zeehavenvervoer.
In laatstgenoemde statistiek worden de cijfers eerst naar goederensoort uitgesplitst en vervolgens naar land onderscheiden; in deze publikatie echter zijn de cijfers eerst naar land en vervolgens naar goederensoort gedetailleerd.
Uit de vele cijfers van het verkeer over zee kiezen w i j alle landen
waarmede het vervoer 1 m i j . ton of meer bedraagt, daarbij globaal de
belangrijkste goederensoorten aangevende:
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Rotterdam
Gelost totaal
Noorwegen
Ver. Koninkrijk
Italië
USSR
Zweden
Spanje
Frankrijk
Algerië
Lybië
Mauretanië
Liberia
V.S. van Amerika
Canada
Venezuela
Brazilië
Argentinië
Libanon
Syrië
Iran
Saoedi Arabië
Koeweit
Oman
Australië

min ton
121,1
5,4 ertsen)
5,0 ruwe mineralen)
2,9 olie)
2,9 olie)
2,3 ertsen)
1,6 ruwe mineralen en ertsen)
1,0 olie)
1,5 olie)
14,9 olie)
1,1 ertsen)
4,5 ertsen)
13,3 voedings- en chem. prod.)
3,0( ertsen)
2,9 olie)
3,0 ertsen)
1,4 voedingsprodukten)
2,6 olie)
3,0 olie)
4,1 olie)
7,9 olie)
14,5 olie)
3,4 olie)
1,4 ertsen)

Geladen totaal
32,2
Frankrijk
1,0 (olie)
B.R. Duitsland
2,6 (olie)
Italië
3,3 (kolen)
Ver. Koninkrijk
10,6 (olie)
Zweden
1,9 (olie)
Ver. Staten van A m . 1,8 (olie)
Amsterdam
Gelost totaal
Noorwegen
V.S. van Amerika
Brazilië

13,5
1,4 (ertsen)
3,2 (landbouwprodukten)
1,0 (ertsen)

Geladen totaal
Ver. Koninkrijk

3,9
1,8 (landbouwprodukten)
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• Het bezit en gebruik van personenauto's
Bestelnr. 814-018-67, prijs f 5,—.

in 1967

Sinds 1960 is door het CBS om de 2 a 3 jaar een onderzoek ingesteld
naar het bezit en gebruik van personenauto's; de onderhavige publikatie v o r m t de vierde in de reeks over dit onderwerp.
Er is een duidelijke lijn van ontwikkeling bij deze onderzoekingen te
bespeuren. Z o stond het de eerste maal, dat dit onderzoek van start
ging, de onderzoekers zeker nog niet duidelijk voor ogen, welke criteria
moesten worden aangelegd voor het onderscheid tussen zakelijke en
particuliere auto's (men onderscheidde alleen nog maar auto's, al of niet
op naam van bedrijven), terwijl ook de praktische moeilijkheden bij het
onderscheid tussen eerstehands en tweedehands auto's werden onderschat ( het tijdsverloop tussen de afgifte van het eerste deel van het
kentekenbewijs en de tenaamstelling bleek niet als maatstaf te kunnen
worden gehanteerd).
Bij de herhaling van het onderzoek in 1963 k o n op beide vorengenoemde punten een duidelijke verbetering worden bereikt, hetgeen zich
manifesteerde in een belangrijke uitbreiding van de publikatie, zowel
van tekst als tabellen. Deze gang van zaken illustreert tevens duidelijk
hoe het nuttig rendement van een onderzoek kan worden opgevoerd
door het - verbeterd - te herhalen.
Het onderzoek van 1965 zette vervolgens de puntjes nog eens op de i
door onder meer de frequentieverdelingen van de gereden kms te publiceren.
Het onderzoek van 1967 consolideerde weliswaar het bereikte tabellenprogramma, doch inmiddels was een geheel onverwachte complicatie
opgetreden in de v o r m van moeilijkheden bij de samenstelling van de
motorrijtuigenstatistiek, waarvan het grondmateriaal tot dusverre de
adressen had opgeleverd van de berichtgevers voor dit onderzoek. Het
benodigde adressenmateriaal is ten slotte gevonden bij de motorrijtuigenbelastingadministratie.
De thans verschenen publikatie bevat naast het uitvoerige tabellendeel
een inleidende beschouwing van de hand van drs. Jac. König. Enkele
grepen uit deze inleiding en uit het overvloedige cijfermateriaal mogen
hier volgen.
De gemiddelde jaarkilometrage van Nederlandse personenauto's
bedroeg i n :
1963
1965
1967

18 400 k m
18 000 k m
17 90Ökm

Een frappant aspect in de ontwikkeling van het woon-werkverkeer is
de tegengestelde tendentie bij zaken- en particuliere auto's:
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woon-werkverkeer

1963

1965

1967

zakenauto's
particuliere auto's

1600
3000

2300
2000

3600 k m (gem. per auto)
1600 k m (gem. per auto)

In slechts enkele jaren blijken de verhoudingen op dit punt bijzonder
sterk gewijzigd te zijn; een wel zeer verrassend enquêteresultaat waarop
in de publikatie wel de aandacht gevestigd wordt (voor 1965 en 1967),
doch waarvan geen nadere analyse plaatsvindt.
Een ander frappant verschijnsel dat duidelijk in de cijfers naar voren
komt is de sterke afneming van het gemiddeld gebruik van zakenauto's
voor bedrijf of beroep:
1963
1965
1967

20 000 k m
16 800 k m
14 500 k m

M e n kan zich afvragen of deze achteruittuimeling van het zakelijk
gebruik van de zakenauto niet sterk beïnvloed wordt door de aanwas van
het totale aanzal zakenauto's. In 1965 bleef de tweejaarlijkse aanwas
van zakenauto's ver onder de omvang van de aanwas van particuliere
auto's, doch i n 1967 was de situatie belangrijk gewijzigd:
aantal zakenauto's
aanwas 1963-1965
aanwas 1965-1967

144 000
217 000

aantal
particuliere
auto's
257 000
212 000

Hoe gelukkig men zich overigens moge gevoelen bij auto-aanschaffingen die meer i n de produktieve dan i n de consumptieve sfeer worden
geklasseerd, in het licht van het sterk afnemend zakelijk gebruik per
auto gaat men zich afvragen of de feitelijke scheidingslijn tussen beide
categorieën van autobezit niet vager wordt i n deze zin dat zij meer bepaald gaat worden door fiscale dan door economische verschillen.
T o t slot moge hier nog een summier overzicht gegeven worden van
het autopark, ingedeeld naar jaarkilometrageklassen:
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jaarkilometrage:

totaal
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

5
10
15
20
25

000 k m
000 k m
000 k m
000 k m
000 k m en meer

alle auto's

particuliere
auto's

100%

52%

48%

12%
27%
20%
16%
25%

4%
10%
9%
10%
19%

8%
17%
11%
6%
6%

Ter perse:
Statistiek van de scheepvaartbeweging 1969
Statistiek van de zeevaart 1969.
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zakenauto's

INTERNATIONALE STATISTIEKEN

• Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe 1968
United Nations, New York, 1969, prijs US$ 3,50.
In vergelijking tot voorgaande uitgaven is de technische uitvoering van
dit Bulletin ingrijpend gewijzigd met het tweeledige doel zowel de publikatie te versnellen als het gebruik te vergemakkelijken. In beide doeleinden is men goed geslaagd. M e t de gebruikelijke inleiding over de
transportsituatie in Europa, de stoet van landentabellen en de bijbehorende definities van gebezigde termen blijft deze publikatie een statistische trekpleister van de eerste orde.
De inleiding over de transportsituatie in Europa in 1968 k o m t tot
enkele algemene conclusies, die hier verkort worden weergegeven.
Het reizigersverkeer in Europa nam van 1967 op 1968 in lichte mate
toe dank zij de toegenomen economische activiteit en de stijging in het
bruto nationale produkt per hoofd van de bevolking. In ongeveer de helft
van het aantal rapporterende landen k o n men een lichte achteruitgang
van het reizigersvervoer per spoor constateren. De grootste teruggang
vond in Frankrijk plaats (min 7%) als gevolg van de stakingen i n mei
en juni van 1968. In landen met een relatief onbelangrijk autopark nam
het reizigersvervoer per trein toe (Bulgarije, Polen, Turkije en de Sovjet
Unie).
Overal groeide het wegverkeer van personen, doch niet in evenredigheid met het personenautopark.
Het internationale reizigersverkeer vertoonde per saldo weinig verandering. Als remmende factoren worden hiervoor de stakingen in
Frankrijk en de invoering van de Engelse en Franse deviezenrestricties
genoemd. Het internationale autobusverkeer gaf geen markante veranderingen te zien.
Het goederenvervoer nam allerwegen toe als gevolg van de stijging
van het bruto nationale produkt. In bijna alle landen nam ook het railverkeer toe, doch daar het vervoer door andere vervoerstakken sterker
steeg, nam het relatieve aandeel van de spoorwegen in het totale
vervoer af.
• Vervoersstatistiek
1968
Bureau voor de Statistiek der Europese
Luxemburg/Brussel,
prijs ƒ 3,60.

Gemeenschappen,

Gezien de bepaald onvoldoende te noemen bezetting van de afdeling
Verkeersstatistieken van het BSEG is de uitbreiding van de gebruikelijke jaarlijkse publikatie - thans 281 bladzijden - bepaald verrassend te
noemen.
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Deze publikatie is thans verdeeld in drie delen:
— deel 1: spoorwegen, binnenscheepvaart en wegen (de drie onder het
Verdrag van Rome vallende vervoerstakken);
— deel 2: oliepijpleidingen, luchtvaart en zeevaart (de niet onder het
Verdrag van Rome vallende vervoerstakken);
— deel 3: resultaten van speciale studies en enquêtes.
Het eerste deel sluit qua inhoud vrijwel geheel aan op de voorgaande
publikatie met zijn gegevens over infrastructuur, vervoermaterieel, ondernemingsstructuur en verkeer en vervoer. Nieuw is thans een tabel
over de maximaal toegelaten afmetingen en gewichten van voertuigen
in het internationale vervoer.
Het ontbreken van een samenvattend algemeen overzicht - zoals i n het
jaarlijkse Bulletin van Genève - blijft een begrijpelijk doch daarom niet
minder gevoeld gemis bij deze publikatie.
Deel 2 onderscheidt zich van de vorige uitgave door een aantal nieuwe
tabellen met betrekking tot de wereldkoopvaardijvloot en het goederenvervoer over zee.
Deel 3 behandelt een vijftal onderwerpen:
a De uitkomsten van een sinds 1962 jaarlijks verrichte steekproefenquête inzake het goederenvervoer over de weg binnen de afzonderlijke lid-staten. Hierbij is voor 1968 een tabel met een beperkt
aantal regionale vervoersgegevens opgenomen. Nieuw is ook een
tabel over 1968 van het goederenvervoer naar laadvermogenklassen
en afstandsklassen,
b Jaarlijkse prestatie van de afzonderlijke voertuigcategorieën; deze
tabel sluit aan op die i n de vorige publikatie.
c De wegverkeersongevallen 1962-1968. Wie de gehele vervoersstatistiek doorbladert, kan nog wel eens wat tabellen tegenkomen
waarin totaalcijfers ontbreken. Zulks is uiteraard begrijpelijk wanneer het om grootheden gaat die zich logischerwijze niet laten totaliseren. Waar het dan ook om slachtoffers van verkeersongevallen
gaat, die overleden zijn en men lezen kan dat de definitie daarvan
binnen de landen van de EG varieert van de ter plaatse overleden
weggebruikers tot degenen die binnen 3 dagen, binnen 6 dagen,
binnen 7 dagen of binnen 30 dagen na het ongeval zijn overleden,
zou men verwachten dat dit statistische ratjetoe niet tot een EGtotaal w o r d t gesommeerd. Zulke totalen zijn helaas wèl gefabriceerd, hetgeen te betreuren valt omdat zulks blijkens de ervaring
altijd tot verkeerde conclusies leidt,
d Resultaten van de enquête naar de kosten van de weg in 1966.
Naast enige reeds i n de vorige publikatie opgenomen tabellen over
het gebruik van de infrastructuur door het wegverkeer en de binnenvaart worden thans tabellen gepubliceerd over de uitgaven voor
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de infrastructuur van het wegverkeer en over de vergoedingen, belastingen en heffingen ten laste van het wegverkeer,
De arbeidskosten i n het wegvervoer in 1967. De belangrijkste uitkomsten van het volgens gemeenschappelijke en uniforme richtlijnen in alle EG-landen in 1967 uitgevoerde onderzoek worden hier
in enige summiere tabellen gepubliceerd. Voor gedetailleerde resultaten wordt verwezen naar de EG-publikatie nr. 1/1970 van de
reeks Sociale Statistiek.

De Vervoersstatistiek 1968 wordt besloten met een tweetal kaarten
van het bestaande en ontworpen net van autosnelwegen resp. waterwegen i n het gebied van de Gemeenschap.
DRS. J. D . G O S L I N G A
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BOEKAANKONDIGINGEN
Er is alle reden o m te zeggen dat de ontwikkeling van het containervervoer een grote verandering teweeg heeft gebracht i n het goederenvervoer te land en ter zee, terwijl het luchtvervoer zeker nog zal volgen.
De stroom van artikelen over de container is i n de loop der jaren sterk
aangezwollen, doch goede boeken op dit gebied zijn er niet veel. N u
hierop twee uitzonderingen zijn gemaakt, kan vermelding daarvan waardevol zijn:
1. Herman D. Tabak, " C a r g o Containers; their stowage, handling and
movement";
Cornell M a r i t i m e Press, Inc., C a m b r i d g e , N.S.A., 1970, 386 blz.,$ 10,—.

In dit boek is door een auteur, die overal ter wereld bij de invoering
van de container van advies heeft gediend, een gedetailleerde en diepgaande studie weergegeven van de vele aspecten die aan de invoering
van de „ b o x " verbonden zijn. Het boek is een - geslaagde - poging te
voorzien in de zeer grote behoefte aan praktische informatie over de
container en diens snel groeiende r o l i n alle vervoerstechnieken, i n de
verpakkingsindustrie, de verzekerings- en bankwereld, in onderdelen
van de marketing en i n de vestigingspolitiek van vele industrieën. Alle
terreinen waar de container zijn gevolgen laat voelen, komen aan de
orde. In verband met de container worden o.a. behandeld de geschiedenis, standaardisatiepogingen, constructie, eigendom, leasing, gebruiksmethoden, geografische beperkingen bij de toepassing, containeriseerbare lading, onevenwichtigheden i n de goederenstromen, de „papierw i n k e l " , het stuwen, de overslagtechnieken met de diverse apparatuur,
het containervervoer te land en ter zee in vele landen van de wereld,
de inrichting van containerhavens en van wat daarvoor door moet gaan,
internationale regels, wetten, afspraken etc. In dit boek zullen zeer
velen, die iets met het fenomeen „ c o n t a i n e r " te maken hebben, een
grote hoeveelheid praktische informatie vinden.
2. Klaus Beplat, „Probleme der Einführung des Containerverkehrs";
Verlag W e l t a r c h i v G.m.b.H, H a m b u r g ; 1970: 204 blz. Dm 34,—.

Van veel theoretischer en zwaarder kaliber is deze studie van het
Hamburgse Welt-Wirtschafts-Archiv. D i t moge alleen reeds blijken uit
het feit dat er tweemaal zoveel voetnoten als pagina's i n dit boek zijn te
vinden. Er w o r d t een goede analyse gegeven van de structuur der handelsstromen, van de regionale structuur van het vervoer en van de
tariefstructuur; daarin w o r d t de container binnengevoerd als een niet
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meer te elimineren element dat terugkeer tot traditionele vervoermethoden onmogelijk heeft gemaakt. Geschreven w o r d t o.a. over de interdependentie in het vervoerswezen, de rationalisering, het containerconcept en de technologische eisen aan het containersysteem te stellen,
de micro- en macro-economische betekenis van de container, de toepassingsmogelijkheden, o.a. in het geheel van de vervoersketen. Voor de
meer theoretisch geïnteresseerde lezer is dit een boek met een door de
praktijk bepaalde achtergrond.
H. H.

Het huurauto- en taxivervoer in enkele Westeuropese steden, publikatie
van het Economisch Bureau voor het W e g - en Watervervoer, 's-Gravenhage, d e c e m b e r 1969, 53 pag. ƒ 12,50.

De studie w o r d t omschreven als een terreinverkenning op het gebied
van het huurauto- en taxivervoer ) in een aantal Westeuropese steden
met inbegrip van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het rapport
geeft informatie over ondermeer de in dit vervoer in de verschillende
steden verrichte prestaties (kilometerages en ritten), de tarieven en de
tariefontwikkelingen. De studie heeft ten doel bij te dragen tot de potentiële mogelijkheden van deze bedrijfstak.
Onderzocht zijn behalve de genoemde Nederlandse steden plaatsen in
Duitsland (Keulen, Düsseldorf), België (Brussel, Antwerpen), Engeland
(Londen, Liverpool), Frankrijk (Parijs, Bordeaux) en Zwitserland (Zurich). Wat de wijze van exploitatie betreft werden evenals in Rotterdam en Den Haag in de meeste buitenlandse steden naast taxi's ook
huurauto's geëxploiteerd. Uitzondering hierop vormen Parijs en Bordeaux. Behalve in Rotterdam en de Engelse steden is de taxisector groter dan de huurautosector. M e t uitzondering van Antwerpen is het
HT-vervoer grotendeels in handen van kleine bedrijven. In Brussel
en de Franse steden ligt het accent bij het taxivervoer meer dan elders
in de daguren.
1

In de vergelijking is betrokken de chauffeursbezetting per HT-auto,
de spreiding van de chauffeursdiensten, de tijdsbenutting van het automaterieel e.d.; de laatste verdeeld naar dagbenutting, uurbenutting en
totale tijdsbenutting. De totale tijdsbenutting in de Nederlandse steden
ligt relatief op redelijk niveau voor de taxi- en op laag niveau voor de
huurautosector. Wanneer de prestaties per bedrijfsuur worden vergeleken, dan blijken de Nederlandse steden in het algemene beeld ongunstig af te steken. In het bijzonder geldt dit voor Rotterdam.
') In het vervolg afgekort als HT-vervoer.
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Uit een vergelijking van de uurprestaties per taxi op basis van standaardtaxiritten (aantal ritten van 7 k m per bedrijfsuur) blijkt dat deze
in de Nederlandse steden ca. 35% lager ligt dan i n Düsseldorf, Parijs,
Zürich en de beide Engelse steden. Voor wat Nederland betreft kunnen
de taxikosten voor 1968 worden verdeeld i n 54% vaste kosten (incl.
loonkosten), 2 1 % indirecte kosten en 25% variabele kosten. Hieruit
k o m t naar voren de wenselijkheid o m het streven vooral te richten op
p ro dukti viteitsverbetering.
Behalve in de Nederlandse steden w o r d t alleen i n Zürich het loon
van de taxichauffeur primair gebaseerd op een vast grondloon met
daarnaast een aanvullende provisieregeling. Geconstateerd wordt dat
met een variabel loonsysteem in het algemeen een soepeler aanpassing
ten aanzien van het algemene loonpeil kan worden verkregen. Bij dit
systeem komt een groter deel van de produktiviteitsstijging ten gunste
van de chauffeurs. De chauffeurs worden door het variabele loonsysteem
geprikkeld tot goede prestaties. Gebleken is dat de produktiviteit van
het taxivervoer gunstiger is i n die steden waar de variabele chauffeursbeloning een groter deel uitmaakt van de door het publiek betaalde ritprijs. Alleen Rotterdam en Amsterdam kennen een inclusiefsysteem,
waarbij de f o o i is inbegrepen in het door het publiek te betalen bedrag.
Onderstaande tabel geeft een vergelijking van de gemiddelde nettoritprijzen voor taxiritten van 4 „ b e z e t t e " k m in guldens en dezelfde ritprijzen i n % van het besteedbare inkomen 1968 per hoofd.
0

bedrijven
gevestigd
in

Amsterdam*
Rotterdam*
Den Haag
Brussel
Antwerpen
Düsseldorf
Keulen
Parijs
Bordeaux
Zürich
Londen
Liverpool

gemiddelde r i t
opbrengsten
(op basis v.d.
taximetertarieven)
4,60 (3,91)
5,19 (4,57)
3,68
3,54
3,79
3,96
4,13
4,70
4,46
4,61
3,74
2,79

indexcijfers
(de Amsterdamse
ritopbrengst
excl. f o o i
= 100)

l e aanslag en prijs
voor 4 „bezette" k m
in % van het besteedbare inkomen
1968 per hoofd

100
117
94
91
97
101
106
120
114
118
95
71

0,96 (0,82)
1,28 (1,08)
0,91
0,70
0,73
0,73
0,91
0,75
0,77
0,63
0,53
0,53

0

* Alleen in Amsterdam en Rotterdam geldt een inclusieftariefsysteem. De tussen
haakjes vermelde bedragen betreffen de gemiddelde ritopbrengsten exclusief het in
het tarief „ingebouwde" fooipercentage.
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Het taxivervoer in Amsterdam en Rotterdam is in relatieve prijzen
gerekend duurder dan in de buitenlandse steden. Er is sprake van een
verband tussen de relatieve duurte van het taxivervoer en de populariteit van dit vervoer. Voor de ontwikkeling van het taxivervoervolume
is een stad in de mate waarin de taxitarieven in de achterliggende jaren
zijn verhoogd, eveneens van veel betekenis. De tariefstijgingen in de
Nederlandse steden zijn over het algemeen boven die in de buitenlandse
steden uitgegaan.
Ook andere factoren dan alleen de prijs bepalen de omvang van het
taxivervoer. Hieronder vallen vooral specifiek plaatselijke factoren zoals de grootte van de stad, de functie van de stad, mede in relatie tot de
regio, de organisatie en de functionering (kwaliteit) van het openbaar
vervoer. Geconstateerd wordt, dat in de meeste steden geen aparte verkeersmaatregelen ten behoeve van het HT-vervoer zijn getroffen.
DRS. R. D E N BESTEN
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MEDEDELINGEN VAN HET INSTITUUT

Met ingang van het nieuwe academische jaar is prof. dr. A . H . M . A l bregts als president-curator van het nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut opgevolgd door prof. drs. E. H . van de Poll.
In de aanvang van 1964 heeft het College van Curatoren, waarin elk
der universiteiten en hogescholen in Nederland is vertegenwoordigd,
uit zijn midden prof. dr. A. H . M . Albregts verkozen tot presidentcurator.
Onder leiding van prof. Albregts is de koers bepaald voor de wijze
waarop het instituut zich ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoekwerk zou dienen te ontwikkelen. Vooral i n de eerste jaren van het
bestaan van het N V I heeft prof. Albregts vorm gegeven aan de onderlinge samenwerking in de bestuurlijke sfeer met betrekking tot het
wetenschappelijk onderzoekwerk. Daarnaast heeft hij de werkzaamheden
van het instituut liggend op het terrein van het hoger onderwijs geleid.
Het instituut is prof. Albregts veel dank verschuldigd voor de grote
stimulans die h i j aan de ontwikkeling van het instituut heeft gegeven.

S T U D E N T E N C O L L O Q U I U M 1970-1971

In het studiejaar 1970-1971 zal evenals voorgaande jaren onder
auspiciën van het N V I een interacademiaal colloquium worden georganiseerd.
Het studentencolloquium 1970-1971 heeft tot onderwerp „ H e t personenvervoer i n de relatie Zoetermeer - Den Haag". Studenten nemen
deel van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de
T . H . Delft.
De studenten van de Amsterdamse universiteiten volgen de studierichting verkeers- en vervoerseconomie, terwijl de technici uit Delft
afkomstig zijn van de afdelingen Bouwkunde, Weg- en Waterbouwkunde of de studierichting „Voertuigtechniek" dan wel „Automatische
Verkeerssystemen" hebben gekozen.
De algemene leiding van het colloquium berust bij prof. drs. E. H .
van de Poll. Het colloquium is op vrijdag 23 oktober aangevangen met
een algemene oriëntatiedag, welke ten dele in Den Haag en ten dele i n
Zoetermeer is gehouden.
Tijdens deze oriëntatiedag is een aantal inleidingen gehouden die
beoogden de deelnemende studenten bekend te maken met enige voor
het colloquiumonderwerp van belang zijnde ontwikkelingen. Voorts is
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een rondrit door het onderzoekgebied gemaakt.
De studenten zullen in een vijftal werkgroepen worden ingedeeld.
Er zal naar worden gestreefd dat bij de indeling van de werkgroepen alle
studierichtingen per werkgroep zijn vertegenwoordigd.
Per werkgroep zal een deelrapport worden uitgebracht.
De integratie van deze deelrapporten, alsmede het eindverslag van
het studentencolloquium „ H e t personenvervoer in de relatie Zoetermeer - Den Haag" zal door het N V I worden verzorgd.

Met ingang van 20 oktober 1970 is het NVI-secretariaat
bereikbaar onder telef.nr. (010) 36 44 11
Op een nader te bepalen datum:
NVI-bibliotheek telef.nr. (010) 36 63 50
Wetensch.afdeling telef.nr. (010) 36 67 33
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Albrecbts,
L. Stedelijke en regionale planning in Schotland. Leuven,
Kath. univ.; I.I.S.R.O., 1969,1, IV, 48 blz., krtn. I.I.S.R.O. nota nr. 2.
Raad voor het midden- en kleinbedrijf.
Rapport inkomenspositie en
-ontwikkeling van werknemers en zelfstandigen i n het midden- en kleinbedrijf. 's-Gravenhage 1969, 63 blz., grafn., tab. Raad voor het middenen kleinbedrijf; 1969 nr. 4.
Muller, J. H. Wirtschaftliche Grundprobleme der Raumordnungspolitik.
Berlin, Duncker und Humblot, 1969. 146 blz., grafn., tabn.
Center of research on underdeveloped
economies (Warsaw). Essays on
planning and economic development; w i t h contrib. by M . Kalecki, W.
Kula, J. Gorynski, a.o. Warszawa, Polish scientific publishers, 1968.
199 blz., grafn., tabn. Research papers; vol. 3.
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1969. 2 din. grafn, krtn, tabn.
D l . 1. Beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen;
nota van toelichting.
D l . 2. Uitkomsten van het gevoerde overleg.
Streekplan voor Westfriesland-Oost
(ontwerp). Haarlem, 1969. 4 dln.,
grafn, krtn, tabn.
D l . 1. Beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen.
D l . 2. Weergave der resultaten van het ingestelde onderzoek.
D l . 3. Uitkomsten van het gevoerde overleg.
D l . 4. Streekcommissie voor Westfriesland-Oost.
Eindrapport.
Stacey, N. A. H., and A. Wilson. The changing pattern of distribution.
O x f o r d , Pergamon press, 1965. X I I I , 427 blz. tabn.
Neuzeitliche
Distributionsformen;
mit Beitr. von M . Gloor, E. Grossenbacher, K. H . Henksmeier, u.a. Bern, Verlag Paul Haupt, 1963. 115 blz.
afbn.
Keune, A. W. M. Gemeenschapsontwikkeling; theorie en praktijk van
een nationaal beleid, met bijzondere verwijzing naar Columbia. Z . p l . ,
1969. 204 blz., tabn. Proefschrift Tilburg.
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Freeman, Fox, W. S. Smith and assoc. Rotterdam-Rijnmond; land use
and transportation study; technical report; vol. 2: economie analyses
and forecasts and forecasts of port traffic flows; in assoc. w i t h M a n agement sciences l t d . Rotterdam, Municipality; Schiedam, Public authority Rijnmond, 1969. X I , 75 blz., grafn, k r t , tabn.
Bayliss, B.T., and S. L. Edwards. Transport f o r industry (summary
report); a study of the determinants of demand for transport in manufacturing industry conducted for the Ministry of transport. London,
Her Majesty's stationery office, 1968. IV, 60 blz., tabn.
Commission
d'étude des coöts d'infrastructures
(Commission Laval).
Premier rapport. Ministère de l'équipement et du logement; Ministère
des transports, 1968. 2 vols, graf., tabn. V o l . 1: Rapport, V o l . 2: A n nexes.
Crumbley, J. N. The N o r f o l k approach; a new specialized terminal.
New York, American society of civil engineers, 1969. 8 blz. Asce
national meeting on transportation engineering; Washington, July 1969;
preprint nr. 936.
IFO-Institut für Wirtschaftsforschung.
Die voraussichtliche Entwicklung
der Nachfrage nach Personenve'rkehrsleistungen in der Bundesrepublik
Deutschland bis zum Jahre 1980. Berlin enz., Duncker und Humblot,
1967. 142 blz., grafn, tabn. Schriftenreihe des I.F.O-Instituts f ü r
Wirtschaftsforschung; nr. 66.
Bauer, K. W. The comprehensive plan; its preparation and directive
use in transportation planning. New York, American society of civil
engineers, 1969. 17 blz. Asce national meeting on transportation
engineering; Washington, July 1969; preprint nr. 910.
Wehner, B. Generalverkehrsplan Ruhrgebiet; óffentlicher Personenverkehr; Analyse Abhangigkeit von Strukturdaten. Essen, Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, 1968. 27, 77 blz. Bevat voornamelijk grafn,
krtn en tabn. Schriftenreihe Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk; nr. 23.
Hollander,
S. C. Passenger transportation; readings selected f r o m a
marketing viewpoint. East Lansing, Michigan, Michigan state university, 1968. X V I , 658 blz., grafn, tabn.
Cherington,

P. W., and L. M. Schneider.
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education in graduate schools of business administration. Boston, Harvard university; Graduate school of business administration, 1967, X ,
165 blz. tabn.
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647 blz., grafn, tabn.
Wölte, H. Die Neuordnung des Marktzuganges i m gewerblichen Güterfernverkehr. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1969. 221 blz.,
grafn, tabn.
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Eisenbahn und Binnenschiffahrt. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht,
1968. 182 blz., grafn, tabn.
Thomas, E. N., F. E. Horton and J. W. Dickey. Further comments
on the analysis o f non-residential trip generation. Evanston, Illinois,
Northwestern university, 1966. V I I I , 131 blz., grafn, tabn.
Kadlec, V. und L. Voddcek. Lineare Optimierung i m Transportwesen.
Köln-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968. 328 blz., grafn, tabn.
Smerk, G. M. Readings in urban transportation. Bloomington, Indiana
university press, 1968. X I , 336 blz., grafn., tabn.
Richter, K. J. Verkehrsökonometrie; ökonomisch-mathematische M o delle i m Transport- und Nachrichtenwesen; 2. A u f l . Köln, Westdeutscher Verlag, 1969. 331 blz., grafn., tabn.
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Berichte von H . Georgi, H . J. Ewers, J.
Becker, u.a. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1969. 288 blz.,
grafn., tabn.
Desplicht,
N. S. The transport policy of the European communities.
London, Chatham house; Pep, 1969. 85 blz., grafn., k r t n .
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recherche de trades et tarifs d'équilibre; note de presentation; publ.
par le Ministère de l'équipement. Arcueil, 1969. I I , 65 blz.
Delehanty,
G., and D. K. Patton. Manpower profiles, manpower allocation and labor relations in transportation, w i t h special reference to
the trucking industry.
Evanston, Illinois, Northwestern university;
Transportation center, 1965.1. 140 blz., grafn., tabn.
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wegvervoer, 1967; blz. 585—591.
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American society of civil engineers, 1969. 25 blz., grafn., tabn. Asce
national meeting on transportation engineering; Washington, July
1969; preprint 905.
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Staatsuitgeverij, 1968. 92 blz.
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system transportation; part of the study: "The economics of inland
waterway transportation". Evanston, Northwestern university; Transportation center, 1966.1, I I I , 132 blz., tabn.
Stuber, L. Die Seehafentarifpolitik der deutschen Eisenbahnen.
seldorf, Verlag Handelsblad:, 1969. 184 blz., krtn., tabn.
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Evans, A. A. Technical and social changes in the world's ports. Geneva,
International labour office, 1969. I X , 264 blz.,tabn.
Maushardt,
V. Die Neckarkanalisierung und ihre raumwirtschafdichen
Auswirkungen. Düsseldorf, Verlag Handelsblatt, 1966. 120 blz., afbn.,
grafn., tabn.
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Kusche, R. O. A. new look at the functions of airport terminal areas.
New York, American society of civil engineers, 1969. 14 blz. Asce
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preprint nr. 977.
Elle, B. J. Issues and Prospects in interurban air transport; a study of
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k r t n , tabn.
TOERISME

Algemene Nederlandse
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer.
Toerisme, uitvloeisel en bron van welvaart; enige karakteristieke gegevens
grafisch voorgesteld. 's-Gravenhage, c. 1968. 30 cm., 78 blz., grafn,
tabn.
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O P T I M A L I S E R I N G V A N D E P O S T A L E E X P E D I T I E S T R U C T U U R IN
NEDERLAND
door
IR. T. BOUW
IR. G . v. B I N S B E R G E N
§ 1

Inleiding

Teneinde haar taak op efficiënte wijze te kunnen blijven verrichten overweegt de hoofddirectie Post van de Nederlandse PTT de structuur van
de expeditie van de post aan de veranderende omstandigheden aan te
passen.
Hierbij wordt aan het volgende expeditieschema gedacht:
Het land wordt verdeeld in een aantal gebieden, de zogenaamde voorsorteergebieden, afgekort VG's.
Alle correspondentie uit zo'n VG w o r d t bijeengebracht in een in dit
gebied gelegen voorsorteercentrum, afgekort VC, alwaar de correspondentie bestemd voor het eigen V G ter bestelling wordt achtergehouden
en de rest voor verdere verwerking w o r d t doorgezonden naar zogenaamde expeditieknooppunten, afgekort EKP's.
D i t zijn in principe kantoren die een grote verwerkingscapaciteit hebben
en gunstig ten aanzien van vervoer gelegen zijn.
De aangevoerde correspondentie wordt gesorteerd naar het V G van bestemming en verzonden.
In verband met organisatorische overwegingen, concentreert elk VC zijn
post slechts op één EKP.
Bij een dergelijke herstructurering moet uiteraard een keuze worden gemaakt aangaande VG's, VC's en de daarbij behorende EKP's.
O m een dergelijke keuze op verantwoorde wijze te kunnen doen moet
met een veelheid van factoren rekening worden gehouden, zoals bijvoorbeeld de service die men w i l bieden (o.a. het tijdstip van buslichting),
vervoerstechnische omstandigheden, de samenstelling en omvang van de
te vervoeren post, de kosten welke verschillende soorten vervoer veroorzaken e.d. Het is onmogelijk om met al deze factoren op adequate wijze
rekening te houden zonder een zeer systematische en wetenschappelijke
aanpak, waarbij de inschakeling van de computer onontbeerlijk is.
In het besef hiervan is voor de oplossing van dit vraagstuk een werkgroep ingesteld bestaande uit postale deskundigen, deskundigen op het
gebied van de operations research en de automatisering en kostprijsspecialisten. Nadat door de directie Post een voorlopige beslissing was ge223

nomen met betrekking tot de VG's en VC's alsmede een indicatie was
gegeven ten aanzien van die VC's die als potentieel EKP aangemerkt
zouden kunnen worden, werd de werkgroep gevraagd voor het volgende
probleem een oplossing te vinden:
Maak uit de verzameling van potentiële EKP's een zodanige keuze, dat
ieder VC op één van de gekozen EKP's geconcentreerd is en tevens de
som van transportkosten van VC naar EKP en de verwerkingskosten
van de correspondentie op de EKP's minimaal is.
Hierbij moeten bepaalde voorwaarden ten aanzien van de overkomstduur van de correspondentie en het laatste afvoertijdstip in acht genomen worden. Ten overvloede zij opgemerkt dat een potentieel EKP, dat
niet als EKP in een oplossing gekozen wordt, opgevat w o r d t als een VC.
Het is dus zeer wel mogelijk dat er minder EKP's in de oplossing van het
gestelde vraagstuk verschijnen, dan de verzameling van potentiële EKP's
bevat.
Zoals algemeen bekend is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen
van ieder OR-project dat het de volledige ondersteuning krijgt van de
hoogste leiding en hiervoor is o.a. een goede communicatie tussen ORteam en deze leiding onontbeerlijk. Gesteld kan worden dat aan deze
voorwaarden bij het onderhavige onderzoek zeer goed werd voldaan.
Reeds bij de samenstelling van de werkgroep werd rekening gehouden
met de noodzaak dat men op doelmatige wijze toegang zou kunnen
krijgen tot de voor de oplossing van het probleem gewenste gegevens en
informatie. Het is n l . uitermate belangrijk om over de juiste en zo gedetailleerd mogelijke gegevens te kunnen beschikken. Z o niet, dan kan dit
reeds een aanzienlijke beperking van het geconstrueerde model betekenen, waardoor het onvolledig wordt en te veel gaat afwijken van de
realiteit. Derhalve is aan de verzameling van de gegevens (waarover later
meer) de grootste aandacht besteed.
Voorts vond op gezette tijden een gedachtenwisseling plaats tussen de
werkgroep en de directieleden die het toezicht en de algemene leiding
van het project uitoefenden. Nadat in eerste instantie de globale uitgangspunten waren aangegeven werd op grond hiervan door de werkgroep
een eerste conceptie van een model geconstrueerd. De vraagpunten en
suggesties die hierbij aan de orde kwamen werden de directie voorgelegd, waarna de uitgangspunten in overleg met de werkgroep nader werden geconcretiseerd.
In het onderstaande zullen de uitgangspunten die geleid hebben tot het
definitieve model vermeld worden. Tevens zal een korte beschrijving van
de gevolgde werkwijze worden gegeven.
Hoewel de opdracht uiteraard betrekking had op de situatie in Nederland (betrekkelijk klein geografisch gebied, dichte bevolking, goede weg224

en railverbindingen) is het door de werkgroep ontwikkelde model algemeen, zodat het in principe ook elders toepasbaar geacht moet worden.
Het is tevens flexibel zodat verschillende alternatieven in de herstructurering van de expeditie van de post op hun merites beschouwd kunnen
worden.
§ 2

Uitgangspunten en basisgegevens

Bij de analyse van voorgaande probleemstelling zijn de volgende uitgangspunten door de werkgroep in overleg met de directie gehanteerd.
0. Het verwerkingsproces in het gestelde probleem wordt beperkt tot
afbundelbare poststukken, omdat dit deel van de correspondentie het
meest kostenveroorzakend is. De niet afbundelbare correspondentie
en dus buiten beschouwing gelaten postsoorten doorlopen n l . de
meeste kostenveroorzakende onderdelen van het verwerkingsproces
niet. Bovendien is het verwerkingsproces alleen in beschouwing genomen voor zover het zich in de avond afspeelt. Door het invoeren van
reeds eerder genoemde VG's en VC's - m.a.w. de bestelstructuur - als
een gegeven, is bereikt, dat een duidelijk afgebakend onderdeel van
het bedrijfsproces als bepalend voor de probleemstelling is ontstaan.
Nog opgemerkt kan worden dat in de avond ongeveer 85% van de
beschouwde correspondentie verwerkt en geëxpedieerd wordt.
Bovenstaande onderstellingen betekenen in feite een - overigens
noodzakelijke - beperking van de oorspronkelijke probleemstelling.
o
1. Handhaving van de huidige service.
2. Sortering van de correspondentie geschiedt volgens een thans bekend
handsysteem. Mechanisatie wordt nog niet in beschouwing genomen.
3. De potentiële EKP's worden gekozen uit VC's die:
a. Een grote verwerkingscapaciteit hebben;
b. Gelegen zijn aan geëlektrificeerde spoorlijnen.
4. Er wordt geen werkend vervoer ondersteld, d.w.z. er geschiedt geen
sortering in de posttrein zelf.
5. In verband met organisatorische
VC's vooraf aangemerkt als EKP.

overwegingen worden sommige

6. Het vervoer van VC naar EKP geschiedt per auto, terwijl het vervoer
van EKP van verzending naar bestemming per trein plaatsvindt. De
kosten van het treinvervoer worden onafhankelijk van het concentratiepatroon ondersteld.
7. De gehele verwerking van de expeditie geschiedt op het EKP van
verzending.
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8. De correspondentie bestemd voor het eigen V G (lokale post) wordt
(middels een tweelingbus) op het VC achtergehouden.
9. Geen rekening w o r d t gehouden met de huidige gebouwencapaciteit
(zie echter de mathematische formulering van het probleem) en afgezien w o r d t van plaatselijke omstandigheden betreffende lokatie en
arbeidsmarkt.
ad 1) Algemeen geldt dat de correspondentie voor 19.00 uur op een VC
aangeboden, uiterlijk de volgende werkdag besteld moet zijn. Uiteraard
zal i n plaatsen waar EKP's gevestigd zijn de correspondentie later dan
19.00 uur kunnen worden afgegeven.
ad 5) „ V a s t e " EKP's zijn: Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

's-Gravenhage,

ad 6) Het transport van de correspondentie van VC naar EKP geschiedt rechtstreeks tweemaal per avond ) door middel van vrachtauto's. Deze vertrekken om 17.00 en om 19.00 uur ) , waarbij resp. 20%
en 65% van de dagpost w o r d t meegenomen. De gemiddelde snelheid
van de auto's is gesteld op 40 km/uur. Rekening is gehouden met verschillende typen vrachtauto's. Bij deze keuze van het type vrachtauto is
echter i n aanmerking genomen dat niet alleen de afbundelbare correspondentie, doch alle poststukken van een VC naar een EKP moeten
worden afgevoerd.
x

1

ad 7) O m aan de eis te voldoen dat de post de volgende werkdag
besteld moet kunnen worden, dient de correspondentie uiterlijk voor het
vertrek van de laatste verzendgelegenheid per trein gereed te zijn.
Als uiterste tijdstippen zijn i n het algemeen aangenomen de huidige vertrektijden van het nachttreinennet, dan wel als deze later zijn dan 23.30
uur, dit laatste tijdstip, teneinde te voorkomen dat de sorteer- en andere
werkzaamheden te veel uitlopen.
Tussen het aanvoertijdstip van de post van een VC, derhalve minimaal
19.00 uur vermeerderd met de rijtijd van V C naar EKP èn de vertrektijd
van de nachttrein van een EKP, dient het gehele verwerkingsproces inclusief laden en lossen zich af te spelen.
Aangenomen is dat, om genoemd proces mogelijk te maken deze tijdsperiode minimaal l / uur moet bedragen, met uitzondering van de kantoren genoemd i n punt 5, waar deze periode 2 uur moet zijn.
3

4

Betreffende de vereiste gegevens kan het volgende worden opgemerkt:
) Opgemerkt dient nog te worden dat de eerste en tweede buslichting in het VC resp.
omstreeks 17.00 en 19.00 uur plaatsvinden, waarna de correspondentie naar het EKP
vervoerd wordt.
1
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1.
De hoeveelheden te verzenden post, afkomstig van elk der voorsorteercentra zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend aan de hand van een totale
posttelling gehouden in september 1967.
Deze hoeveelheden zijn gecorrigeerd naar 1969 voor de jaarlijkse toename van het verkeer.
2.
a. Kostenfuncties van verwerking.
Een exacte berekening van de kostenfuncties van verwerking was onmogelijk, daar met alle relevante gegevens tot in detail bekend zijn. Aan een
zekere mate van stilering van de werkelijkheid en gebruikmaking van
globale gegevens viel niet te ontkomen.
De kosten van verwerking op een EKP zijn een functie van een groot
aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn:
a) de voor de verwerking beschikbare tijd;
b) de hoeveelheid te verwerken correspondentie;
c) het gebruikte sorteersysteem;
d) het aantal sorteer- en overige handelingen;
e) de benodigde gebouwenruimte, apparatuur etc.
Uit een onderzoek naar de verwerkingskosten is gebleken dat deze kosten, binnen bepaalde grenzen van verwerkingstijd en te verwerken hoeveelheid, algemeen geformuleerd kunnen worden als:
k = ( « j t +« )h + (<* t +'^)
2

(2.1)

3

waarin:
k = kosten in guldens
t = verwerkingstijd in uren
1 < t < 6.5
h = te verwerken hoeveelheid in 1000-stuks
t/m

z i j n coëfficiënten.

Het is gebleken dat de kosten van verwerking in drie delen uiteenvallen
nl. voor:
h < 93.5 ; 93.5 < h < 106.5 en h > 106.5
Voor elk van bovenstaande delen is een formulering van de kosten volgens (1) gevonden. Voor elk deel gelden uiteraard eigen waarden van de
coëfficiënten a t / m cr
t

4

b. Kostenfunctie van vervoer:
Ten aanzien van het transport van de post van VC naar EKP h
volgende worden opgemerkt:
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De vervoerskosten zijn een functie van:
a. De afstand van VC naar EKP;
b. Het volume te vervoeren;
c. Het aantal en het type vrachtauto's;
d. Het loon en de rijtijd van de chauffeurs.
Aangenomen is (zie punt ad 6) dat tweemaal rechtstreeks van VC naar
EKP gereden wordt.
Rondritten worden niet i n beschouwing genomen ).
De kosten van het spoorwegvervoer zijn niet in het model opgenomen,
omdat op redelijke gronden aangenomen mag worden dat genoemde
kosten voor verschillende aantallen EKP's binnen een tamelijk ruime
marge gelegen nagenoeg constant zijn en derhalve onafhankelijk van het
te vinden concentratiepatroon.
Een analoge redenering geldt in zekere mate eveneens voor de transportkosten per vrachtwagen van een EKP van bestemming naar het V C van
bestemming.
1

Voor de vervoerskosten is de volgende eenvoudige formulering gevonden:
s

iJ

=

n

( / i s

i Ij J

.+ +

)
waarin:
Vfj = vervoerskosten van VC nri naar EKP n r j
V

^

u

(2.2)

n = aantal gebruikte vrachtauto's op het traject i
[1 = k m prijs van het gebruikte type wagen,
sfj = afstand in k m van i —> j
u = uurkosten van de chauffeur.
Daar men de beschikking heeft over 5 typen vrachtauto's is (2) voor
x

) Deze stilering wordt gerechtvaardigd door de volgende overwegingen:

a) De vervoerskosten zijn aanzienlijk minder belangrijk dan de verwerkingskosten; ze
bedragen nl. slechts ca 2% van de verwerkingskosten.
b) Bij het in achtnemen van rondritten zou het concentratiepatroon in principe bekend
moeten zijn en dit is nu juist het probleem waarvoor de werkgroep gesteld is. Bovendien
zou het invoeren van rondritten het probleem gecompliceerder maken. Door rechtstreeks vervoer kunnen op eenvoudige wijze de transportkosten van teder VC naar ieder
potentieel EKP berekend worden.
c) Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat bij rondritten weliswaar de transportkosten dalen, maar dat de correspondentie later aankomt op het EKP. Hierdoor wordt de
verwerkingstijd korter waardoor de verwerkingskosten stijgen. Vermoedelijk zullen de
afname van de vervoerskosten en de toename van de verwerkingskosten elkaar ten
naaste bij opheffen.
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ieder traject i —> j voor de beide vertrektijdstippen (nl. 17.00 en 19.00 uur)
voor ieder van de 5 typen berekend.
Uiteraard zijn de laagste kosten voor ieder vertrektijdstip aangehouden,
waarna de som van de kosten van het vervoer op beide vertrektijdstippen gedefinieerd is als zijnde de vervoerskosten van V C n r i naar EKP nr j .
§3

Mathematische formulering

In het algemeen zijn bij de analyse van een probleem een aantal stadia te
onderscheiden:
a. De formulering van het probleem in bedrijfseconomisch en bedrijfstechnisch opzicht. Bedoeld w o r d t het verkennen van de samenhangen
die er bestaan, de wisselwerking tussen de diverse beperkingen en het
bepalen van het aantal relevante variabelen;
b. Hierna zal moeten worden overgegaan tot een mathematische f o r m u lering;
c. Op basis van het geformuleerde model zal met behulp van een algorithme gestreefd moeten worden naar het vinden van een optimale oplossing, waarbij de inschakeling van een computer hoogstwaarschijnlijk
onvermijdelijk is.
Nadat binnen de werkgroep overeenstemming was bereikt over de formulering van het probleem in bedrijfseconomische en bedrijfstechnische
zin en de bij het onderzoek betrokken directieleden zich met de algemene
basis uitgangspunten akkoord hadden verklaard, heeft de werkgroep het
navolgende model geconstrueerd met inachtneming van de uitgangspunten en basisgegevens van § 2.
Z i j de concentratiemogelijkheid van VCnr j op EKPnr i gelijk aan X j j
Er geldt nu:
( 0

Als VCnr j niet op EKPnr j geconcentreerd wordt.

\
{ 1 Als VCnr j wel op EKPnr i geconcentreerd wordt.
Naast genoemde uitgangspunten bestaan er evenwel een aantal „logische" beperkingen, d.w.z. beperkingen gelegen in het systeem zelf.
Deze zijn van de volgende aard:
X

ij=

L Wanneer kantoor i op kantoor j is geconcentreerd dan mag kantoor
i op geen ander kantoor meer geconcentreerd worden;
I I . Wanneer kantoor i op kantoor j is geconcentreerd en i ¥= j dan mag
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kantoor j op geen ander kantoor meer geconcentreerd worden dan
op zich zelf, m.a.w. kantoor j is derhalve EKP geworden.
Indien i = j geldt uiteraard het onder I gestelde.
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat niet ieder VC in aanmerking
k o m t o m tot de verzameling van potentiële EKP's te behoren, (bv. geringe verwerkingscapaciteit, met gelegen aan een geëlektrificeerde spoorweg e.d.).
Z i j nu Y de verzameling van VC's. Gezien het voorgaande is het evident
dat Y in twee deelverzamelingen uiteenvalt, een verzameling Y met
elementen y j : i = 1, 2, . . . ,m die tot de potentiële EKP's behoren en een
verzameling Y met elementen y : 1 = m + 1,
, n die dit niet zijn.
Uit de probleemstelling volgt nu dat de y e Y op de elementen yj Y
volgens I) en II) geconcentreerd moeten worden.
De variabelen X j j kunnen nu in de matrix X als volgt worden samengevat:
1

2

l

1

potentiële

2

£

a

VC's

EKP'E

Tevens geldt de voorwaarde van de overkomstduur van de correspondentie.
Deze voorwaarde kan als volgt geformuleerd worden:
Z i j nu T j het laatste afvoertijdstip op het (potentiële) EKP nr i en s- de
afstand i n k m van VCnr j naar EKP nr i .
"'
In verband met de minimaal geachte verwerkingstijd van 1 % c.q. 2.00
uur (zie punt 5 § 2) geldt dan dat de correspondentie op zijn laatst om
T j — l / c.q. T j — 2.00 uur op het EKP aanwezig moet zijn.
Een relevante concentratiemogelijkheid gezien de overkomstduur is nu
die mogelijkheid waarvoor geldt:
3

4

19.00 + 1A5

+ ^

< T.

c.q.

(3.1)

19.00 + 2.00 + jjiï < T

Door nu voor alle i en j na te gaan welke x i j aan (3.1) voldoen, filtert
men als het ware de onrealistische mogelijkheden uit. Over b l i j f t derhalve een verzameling X met elementen x j j die voldoen aan (3.1), m.a.w.
voor ieder concentratiepatroon opgebouwd uit Xjj e X is altijd aan de
overkomstduur voldaan.
1

a
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Zij nu Cjk de som van de verwerkingskosten en transportkosten tengevolge van de concentratie van VCnr k op EKPnr j .
Voor de x j j f X luidt het model:
1

Minimaliseer:
„ ~
"

E
J

z

(3.2)
met inachtneming van

£ „
k °jk j k
x

de „logische" beperkingen (I) en (II):
L

ö

S

i ó

x

1

+

?

X

Jk

x

jk< j

-

L

l

» J
i

Sx

u

<

-

1

»

2

m

(

x

< -

J

)

3

1
1 = m+1, m+2,.,..«

- ?i i l

3

k = 1,2,...,n

(3.4)

1

x.,
xk = 0 of 1

In (3.3) zijn Lj en lkj positieve getallen.
Op basis van de gekozen probleemstelling is het mogelijk de eisen, te
stellen aan de waarden L j en lfcj te verscherpen. Bij voorbeeld indien het
in beginsel mogelijk moet zijn dat alle kantoren op één kantoor geconcentreerd mogen worden, dan geldt
H

k

j

< L .

(3.5)

k
Hoewel in punt 9 van § 2 gesteld is dat er geen rekening gehouden
behoefde te worden met de verwerkingscapaciteit van gebouwen, is het
mogelijk deze capaciteitseis op eenvoudige wijze te formuleren.
Z i j nl. q j k = extra te verwerken hoeveelheid post op kantoor j (tengevolge van concentratie van k op j) en
Q j = de overcapaciteit op kantoor j *
N u moet gelden:
2
k

x

jk ^jk« V *

k

=

1

'

2

(3.6)

n

*) De overcapaciteit van kantoor j kan men definiëren als het verschil tussen de capaciteit van j (uitgedrukt in te verwerken hoeveelheden) en de hoeveelheid die j als VC
krijgt aangeboden uit eigen VG.
**) Indien voor enig q zou gelden q > Qj dan is de mogelijkheid x niet meer
relevant.
j k

j k

j k
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De capaciteitsrestricties hoeven met noodzakelijkerwijze op de gebouwen te slaan, doch kunnen ook van andere aard zijn.
Voorwaarden(3.3) en (3.6) laten zich gezien de vrijheid van keuze bij
(3.3) combineren tot:
%
§ 4

pij

+

?

*jk * j k < « j

( 3

"

7 )

Slotopmerkingen

Er waren in het gestelde probleem 39 potentiële EKP's en 153 VC's. D i t
resulteerde in 5967 0,1 variabelen.
In dit grote aantal bevinden zich i.v.m. de overkomstduur een aantal
niet-realistische concentratiemogelijkheden.
Eliminatie van dit soort mogelijkheden heeft met behulp van (3) plaatsgevonden, waardoor het aantal variabelen tot 1572 werd gereduceerd.
Een complicatie in het geschetste model is de omstandigheid dat de
verwerkingskosten volgens (1) op een EKP afhankelijk zijn van de beschikbare verwerkingstijd op het betrokken EKP.
De beschikbare verwerkingstijd t i j op EKP nr i voor de correspondentie
van VCnr j kan eenvoudig gevonden worden met behulp van (3) namelijk:
\i

= ^ - (19.00

+

Ji)

(10)

met t]j 5= 1.45 resp. 2.00 uur voor alle ï en j .
Kunnen er nu verscheidene VC's op een EKP nr i worden geconcentreerd,
dan verkrijgt men een reeks verwerkingstijden t i j voor die indices j die
mogelijk zijn. Vermindert men nu het tijdstip T j met de verwerkingstijden t i j dan verkrijgt men vanzelfsprekend de aankomsttijden van de
correspondentie der VC's op het betrokken VC.
Daar de hoeveelheden post van ieder VC bekend zijn, kan men op deze
manier het aanvoerpatroon tengevolge van de 2e buslichting (19.00 uur)
op het EKP samenstellen.
Een analoge redenering kan worden opgezet voor de verwerkingstijden
van de eerste buslichting. Deze zijn nl. tjj + 2.00 uur.
M e t deze beide rijen van tijdstippen is derhalve het gehele aanbodpatroon op het betrokken EKP bekend*.
Uit bovenstaande beschouwing blijkt het volgende:
») Deze aanvoerpatronen zijn een zeer interessant gegeven, mede door het feit dat
hieruit de benodigde verwerkingssnelheid en verwerkingstijd berekend kunnen worden.
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Wordt een potentieel EKP een feitelijk EKP dan blijkt dat de verwerkingskosten afhankelijk zijn van het aanvoerpatroon van de op dat EKP
geconcentreerde VC's.
Doordat het probleem van de werkgroep het bepalen van een concentratiepatroon is, zodanig dat de verwerkingskosten en transportkosten m i nimaal zijn, heeft men te doen met een „ t e r u g g e k o p p e l d " probleem.
Immers het aanvoerpatroon is afhankelijk van de gekozen concentratiemogelijkheid en deze bepaalt de verwerkingskosten op het gekozen EKP.
De som van deze kosten en de vervoerskosten moeten nu voor alle
gekozen EKP's in de oplossing minimaal zijn. Het is dus noodzakelijk
een algorithme te ontwikkelen, ) dat tijdens het opbouwen van de concentratiepatronen, gelijktijdig de verwerkingskosten van de reeds toegewezen correspondentie bijhoudt èn de tot nu toe gemaakte transportkosten. D i t alles echter met inachtneming van de nevenvoorwaarden (5) en
(6).
x

Het aantal denkbare concentratiepatronen is gezien het grote aantal
(1572) 0,1 variabelen onvoorstelbaar groot, nl. ongeveer 1 0 . M e t gebruikmaking van de ontwikkelde algorithme zou de oplossing van het
probleem zelfs met behulp van de computer dan ook onafzienbaar lang
op zich laten wachten. Er is daarom gezocht naar een procedure die
binnen een aanvaardbaar tijdsbestel tot een oplossing voerde. De werkgroep is er in geslaagd het onderzoek te beperken tot een deelverzameling van de mogelijke configuraties, waarin vermoedelijk het gezochte
optimum zich bevindt. Daardoor kon een aantal oplossingen worden
gepresenteerd, die onderling slechts weinig in kosten verschillen.
Hoewel geen absolute zekerheid bestaat, dat onder de niet - onderzochte
configuraties zich geen oplossing bevindt met lagere kosten, wordt dit
door de werkgroep niet waarschijnlijk geacht.
3 0 0

Teneinde een indruk van de gevonden oplossingen te geven zijn als bijlage enkele gegevens van twee willekeurige oplossingen bijgevoegd. Met
betrekking tot de gevonden oplossingen kan nog het volgende worden
opgemerkt:
Globaal blijkt dat de gevonden oplossingen i n twee groepen te verdelen
zijn: nl. een groep met oplossingen die 13 a 14 EKP's tonen en een
andere groep met oplossingen die 16 a 17 EKP's laten zien.
De totale kosten van beide groepen lopen zeer weinig uiteen. Een verklaring hiervoor is, dat hoewel in de oplossingen van de eerstgenoemde
groep meer geconcentreerd is (en zij dus in principe hogere vervoerskos) Het ligt in de bedoeling een beschrijving van de ontwikkelde algorithme, die nauw
verband houdt met „branch en bound" methoden binnen afzienbare tijd te publiceren.
x
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ten laten zien), zij toch ongeveer even duur zijn als de oplossingen uit de
andere groep, omdat de verwerkingskosten i n de eerste groep veel lager
zijn.
In het algemeen blijken kleine regionale verschillen i n het concentratiepatroon geen grote verschillen i n kosten op te leveren. Deze uitkomst is
voor de directie van grote betekenis omdat deze hierdoor de mogelijkheid w o r d t gegeven in vele gevallen een oplossing aan te passen aan
regionale omstandigheden zonder ernstige gevolgen betreffende de kosten te introduceren.
Ir. T. Bouw
Ir. G. v. Binsbergen
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H U I S - H U I S V E R V O E R IN D E L U C H T V A A R T
Drs. P. Bouw

Van 15-17 september werd in Frankfurt het vijfde internationale „Air
Cargo Forum" gehouden. Deze twee-jaarlijkse bijeenkomst van deskundigen, die direkt of indirekt betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het
luchtvrachtvervoer, vindt plaats onder auspiciën van Amerikaanse ingenieursverenigingen"' en met medewerking van andere organisaties.
De vier vorige bijeenkomsten werden in Noord-Amerika gehouden waar
speciale aandacht gewijd is aan respectievelijk de standaardisatie in
luchtvrachtbehandeling, de automatisering van luchtvrachtdistributie, de
gebruikseisen voor luchtvrachtdiensten en de dynamische ontwikkelingen in het luchtvrachtvervoer.
Het primaire doel van dit vijfde A i r Cargo Forum, met als thema „Improving Door-to-Door Service", was om de belangrijkste elementen van
de distributie p i j p l i j n en de faktoren die meer dan één element daarvan
béinvloeden nader te onderzoeken.
Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op het identificeren van de (produkt) technische problemen en het aangeven van mogelijkheden om deze
op te lossen.
In bijgaand artikel worden een aantal op dit congres gesignaleerde ontwikkelingen naar voren gebracht en van enige toelichtende kanttekeningen voorzien.
Inleiding

Bij steeds meer gebruikers van vervoersdiensten die het „total cost concept" hanteren voor hun transportbeslissingen, groeit het inzicht dat
luchtvervoer een belangrijk hulpmiddel is voor optimalisering van de
distributie.
Steeds meer goederen komen voor luchtvervoer in aanmerking. In de
afgelopen 10 jaar was de groei van het geregelde luchtvrachtvervoer,
uitgedrukt in ton kilometers, gemiddeld bijna 20% per jaar.
Voor de komende tien jaar lopen de voorspellingen uiteen van gemiddeld 17% tot 25% per jaar.
* De American Society of Mechanical Engineers (A.S.M.E.), de Society of Automotive
Engineers, Inc. (S.A.E.) en het American Institute of Aeronautics and Astronautics
(A.I.A.A.).
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Aanvankelijk een bijprodukt van personenvervoer is de luchtvracht nu
een zelfstandige tak van het luchtvaartbedrijf geworden, die nu al voor
meer dan 17% bijdraagt aan de op geregelde internationale diensten
verkregen inkomsten van de IATA-maatschappijen. Het goederenvervoer door de lucht is een akdviteit waardoor de economische basis van
de luchtvaartmaatschappijen aanzienlijk kan worden verbreed.
De introduktie van speciaal voor vracht ingerichte straalvliegtuigen en
de daling der tarieven hebben de groei in het luchtvrachtvervoer sterk
gestimuleerd.
Vooral de grotere capaciteit per vlucht en de hogere frekwenties maken
luchtvervoer aantrekkelijk voor regelmatig vervoer van goederen, waarvoor tijd en kwaliteit, hetzij qua kosten, hetzij door de aard van de
goederen zelf, belangrijke keuze elementen zijn in de vraag naar vervoersdiensten.
De groei en de introduktie van speciale vrachtvliegtuigen hebben ook
het vervoersproces technisch sterk beïnvloed.
De vrachtvliegtuigen worden uitgerust met laadeenheden om een snellere
omloop van het vliegtuig mogelijk te maken. De ladingbehandeling w o r d t
zoveel mogelijk gemechaniseerd. Automatiseringstechnieken worden toegepast om de stroom van goederen en documenten zo snel mogelijk te
verwerken. De tijdwinst, in de lucht gerealiseerd, mag niet op de grond
weer verloren gaan.
Luchtvervoer maakt deel uit van een totaal vervoersproces. Transportkeuze beslissingen betreffen meer en meer de combinatie van vervoerstechnieken die gebruikt zal worden voor incidentele of regelmatige verschepingen en dit plaatst de luchtvaart nu eens in een concurrentieverhouding met andere vervoerstechnieken, dan weer vormt het met deze
technieken één vervoersketen.
Tegen deze achtergrond van snelle groei, ingrijpende technische veranderingen en wijzigingen in de concurrentieverhoudingen, moet het vijfde
„Air Cargo F o r u m " worden geplaatst.

De Verlader

Als een eerste gedachtenbepaling voor de congresgangers werd een bijdrage van Ir. J. Bolhuis'' voorgedragen waarin nader werd ingegaan
* Ir. J. Bolhuis, Direkteur Centrale Expeditie, Philips NV, Eindhoven, was niet op het
Forum aanwezig. Zijn bijdrage werd voorgelezen door Robert F. Stoesel, vice-voorzitter. Wij hebben onze persoonlijke aantekeningen als basis gebruikt om de gedachten
van de heer Bolhuis weer te geven.
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op (lucht)vrachtvervoer als integrerend onderdeel van het totaal van
distributie-aktiviteiten in een onderneming. Hierin werd naar voren gebracht, dat de belangstelling van een gebruiker van vervoersdiensten zich
richt op de volgende gebieden:
a. de verkoopstimulerende effekten;
b. het handhaven van een ononderbroken produktie;
c. minimale opslag;
d. optimale distributiekosten.
Teneinde resultaten op deze gebieden te realiseren, dient de moderne
ondernemingsleiding de goederenbewegingen via de onderneming systematisch te beheersen. Implementatie van deze logistieke funktie, gericht
op optimalisering van de totale distributie, eist dat het gehele distributie
netwerk van alle historische ballast wordt bevrijd en opnieuw op doelmatigheid w o r d t beoordeeld.
N u is het wel algemeen bekend dat luchtvracht niet alleen op grond van
de direkte transportkosten met andere vervoerstechnieken moet worden
vergeleken. Luchtvracht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond
van een aantal onafhankelijke variabelen, die zich over het totaal van de
operaties vanaf het eind der produktielijn — en waar mogelijk nog
daarvoor— tot de uiteindelijke verbruiker uitstrekt.
Het is weliswaar duidelijk dat — zelfs in grote bedrijven — het erkennen
van deze filosofie en het in de praktijk brengen daarvan twee volledige
verschillende dingen zijn. Maar langzamerhand groeit het inzicht van de
grote onderlinge afhankelijkheid van alle aktiviteiten van produktie proces tot de consument.
De mogelijkheden die de luchtvaart biedt om de problemen op deze
gebieden mede op te lossen bepalen de belangstelling van de gebruikers
van vervoer voor de ontwikkeling van een wereldwijd, doelmatig funktionerend luchtvrachtsysteem.
Thomas J. Harris bepleitte zodanige afstemming van een luchtvrachtsysteem op het wereldwijde vervoersysteem, gebaseerd op de wereldhandelstromen, dat het voor de verlader mogelijk is optimale combinaties te
maken uit de vervoersdiensten van de verschillende vervoerstechnieken.
„ T h e question is — what combination of service characteristics, speed
and cost w i l l produce optimum advantages for the shipper?
We do not want the departmental scrutiny of various transport entities
which so often in the past has led to sub-optimization.
What we must recognize is that transport technology, in producing this
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vastly increased number of modes to choose f r o m , has created a „contin u ü m " which, like a rheostat, goes gradually f r o m one condition of
darkness to light without discontinuity. This condition now focuses more clearly that the shipper is faced w i t h choosing, not between two
alternatives alone, but rather selecting, f r o m the smorgasbord, that combination of capabilities which w i l l be most profitable f o r his f i r m .
W i t h such a multiple choice, the question f o r the shipper is more a
matter of synthesis relating to his entire business operation than a matter
of analysis between modes. Thus, transport technology requires changed
ideas in management just as computer technology requires a new way of
thinking by management. The above discussion assumes that the shipper, i n arriving at a mode of transportation which is optimum f o r his
f i r m , proceeds to employ that mode to ship all his goods. Such a reaction
may often result i n systems costs which are less than optimum. What
may be needed is a pattern of modes w i t h part of the goods sent by one
mode and another portion of the goods sent by another mode. As we
add this new dimension to the decision-making process, we can see that
we open up an almost infinite number of possible modes, combinations
of modes and applications of such modes to all or portions of the total
movement which vastly complicate the shippers's j o b . "
„ W e must recognize that a major problem, therefore, is the imperative of
perceiving that the shipper's decision is not that of choosing between
single disparate transport modes but, rather, to synthesize a total system
of modes i f this is required i n order to achieve optimum results f o r his
company."
„It is a question of having the right ingredients i n the right proportions
to produce the desired result."

Compulses
Het vervoer van goederen gaat gepaard met informatie verwerking. Ten
dele gebruiken alle bij het vervoer betrokken partijen (verlader, agent,
vervoerder, douane autoriteiten, bankiers) dezelfde informatie, ten dele
voegen ze informatie toe die voor de specifieke aktiviteit noodzakelijk is.
Er zijn dan ook verschillende documenten i n gebruik met grote verschillen i n indeling maar waarop voor een groot deel dezelfde informatie staat
vermeld.
Een centrale databank, waarin deze formatie is opgenomen en die toegankelijk is voor alle partijen die bij het proces zijn betrokken, voor het
verkrijgen van die informatie, die voor die specifieke funktie nodig is,
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kan er belangrijk toe bijdragen het totale proces van informatieve verwerking sneller en goedkoper uit te voeren.
Een van de belangrijkste elementen voor de keuze van luchtvracht is
snelheid. Deze snelheid moet dan ook worden geboden. Op elk beslissingspunt in de vervoersketen moet daartoe tijdig informatie beschikbaar
zijn om zoveel mogelijk een continu proces te bereiken.
De luchtvaartmaatschappijen maken dan ook waar mogelijk van computers en uitgebreide telecommunicatienetwerken gebruik, o m zeker te
stellen, dat de te verwachte grote hoeveelheden luchtvracht snel en efficiënt kunnen worden verwerkt.
Etienne Dreyfous benadrukte dat samen met andere betrokkenen i n het
luchtvrachtvervoer volledig geintegreerde systemen voor luchtvrachtafwikkeling moeten worden ontwikkeld.
"By fully integrated, we mean two things:
First of all we are seeking to integrate the various processings of cargo
within the carrier's organisations.
For instance, so that the data captured f o r export can be used without
further effort f o r import, and before the goods arrive at the destination,
thanks to the advantages of teleprocessing.
Secondly, we do not intend to stop there, we want to ensure that the
data required by carriers, agents, banks of Customs can be conveniently
retrieved and exchanged by each of these organisations at the time required and naturally when permissible and only when permissible.
What w i l l it mean i n practise?
First of all no more paper, whether airwaybills, manifests, invoices, accounts, ledgers, etc.
But i n each centre a real-time computer at the disposal of all parties, and
where the main means of dialogue w i l l be, as i n the sophisticated airline
passenger system of today, the C.R.T. (IE cathode ray tube w i t h an
associated typewriter).
A n exporting agent linked to the computer w i l l be able f r o m one single
terminal, i n his office, to carry out practically all his transactions w i t h all
airlines: first to get information, rules, regulations, tariffs, and then enter
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into a contract of carriage w i t h the airline of his choice by preparing an
electronic airwaybill. This w i l l be done by just giving the minimum
amount of data, according to instructions displayed automatically on the
television screen. N o more search f o r tariffs, and no more complicated
calculations. The computer w i l l check first the accuracy of the information given. I f there is an error or omission, the agent w i l l immediately, in
half a second, be asked to put it right and, furthermore, be told where he
went wrong. The computer w i l l check all the conditions of carriage of
the airline selected, make all the calculations in a flash. The Airline w i l l
be notified and given a chance to organise itself; by receiving the information well in advance by computer interface.
At the same time, all other export w o r k w i l l be taken care of. The
Customs declaration automatically prepared, and still without paper
w o r k , w i l l be made available to the Customs Administration. The computer w i l l determine what physical checks may be called f o r by Customs,
who, thanks to the immense power of verification of the computer w i l l
be able to reduce the number of actual physical checks.
A l l financial transactions w i l l be taken care of automatically, First the
credit of all parties w i l l be automatically checked, so that the only transactions accepted w i l l be those which produce no problem in recovery.
Electronic money, as this is n o w being called, w i l l be exchanged between
all parties.
N o w what about import?
Before the goods have even left the airport of departure, all the data
captured w i l l be flashed to destination, so that the importing airline and
agent may immediately through a similar system, and still without paper, satisfy the importing procedures. Customs clearance w i l l be actioned before the arrival of the goods, so that when these arrive in an
import warehouse, after automatic reading of the label, the television
screen w i l l show whether require physical examination by Customs, to
w h o m , how and when they should be delivered.
It w i l l no longer be necessary to store goods whilst the paperwork is
being registered, studied and processed.
Naturally, credit verification and accounting between all parties w i l l be
dealt w i t h automatically through the computer, as briefly explained for
export.".
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"Instead of grumbling at each other in the air freight industry, we shall,
thanks to the computer, develop a new and constructive relationship,
where we shall all enjoy a common interest in achieving this progress
together".
" M o s t of our customers are, or w i l l be, moving towards an integrated
management of their stock movements, of their ordering processes,
pricing and invoicing functions and also of their sales control. The information which the agents w i l l be able to provided or accept in this
new f o r m , should prove far more valuable to our customers in helping
them to achieve control and updating of their information without
translation or efforts."
"The first large system of this nature is being implemented at present
in the United Kingdom by the National Data Processing Service. It is
called L.A.C.E.S. (London A i r p o r t Cargo EDP System); the first phase
w i l l become operational in July 1971".
Dit voorbeeld van Londen kan aangevuld worden met die van Parijs en
Amsterdam waar soortgelijke systemen in ontwikkeling zijn.
Het op deze wijze toepassen van de computer voor luchtvrachtvervoer
heeft er toe bijgedragen dat men ten aanzien van de totale vervoersketen
meer in termen van systemen dan van losse samenstellende delen in gaan
denken.

Thomas P. Gallagher Jr. ging nader in op het gebruik van de computer
in de praktijk m.b.t. American's Freight Sabre System.
Het "waarom" gaf hij als volgt aan:
"Essentially, we in freight wanted a system that w o u l d do two things:
— Perform day-to-day operational tasks such as billing and accounting
and the printing of air,bills.
— A n d provide a wide range of detailed management and marketing
information upon which major, concrete decisions could be made".
Over het systeem zelf zei h i j :
"For the switch to computerization, each of our freight terminals was
equipped with a Sabre agent set and a teletype printer. The agent sets are
linked directly to the Briarcliff computer center and have a keyboard
much like that of a typewriter.
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When a shipment arrives at one of our freight terminals, an agent using the Sabre set - provides Briarcliff's computers w i t h all of the vital
data they w i l l need f o r printing an airbill.
Later, after the shipment is formally accepted f o r a flight to its destination, the agent notifies Sabre through a special code. The code amounts to
a command f o r the computer center to issue the airbill, and it goes into
action instantly and automatically.
In a matter of seconds, Sabre activates a teletype machine in the freight
terminal of the destination city which actually produces the airbill document.
What this means, of course, is that airbills now arrive at destination
cities ahead of the shipments they describe.
This has vastly improved American's ability to plan and control cargo
operations. It has also enabled us to maintain a constant watch over
almost all shipments as they move f r o m one city to another. For the
shipper, this means an immediate and accurate response to his request
for a progress report on the movement of his goods.
In short, "Freight Sabre" has given American an instant tracing capabilityAnother important feature of the system is the airbill itself. Tailored f o r
computerization, the document's format shows at a glance all of the
information critical to a shipment. Since the Sabre computers can retrieve all of this information in an instant, the foundation now exists
for a far-reaching management and marketing information bank that is
the prime goal of the third phase of the "Freight Sabre" program.
What we envision ultimately is a freight computer system that w i l l do
virtually all of our rating, billing and accounting. Hopefully, too, it w i l l
within the next five years also be helping w i t h aircraft weight and balance calculations in addition to providing our management people w i t h a
steady stream of detailed marketing and expense reports."
Uit verschillende voordrachten k w a m naar voren dat de computer w o r d t
gebruikt voor:
— Het produceren en verwerken van de voor het gehele proces van
huis-huis vervoer noodzakelijke informatie;
— Het besturen van dit totale proces (aan- en afvoer, luchtvervoer,
opslag en verwerking op de grond);
—

Het verkrijgen van management informatie uit de deelsystemen.

Comtaisws
Sinds de introduktie van grote, speciaal voor vracht ingerichte, vliegtui246

gen, worden laadeenheden gebruikt o m snel laden en lossen mogelijk te
maken en daardoor de grondtijd van het vliegtuig zo veel mogelijk te
bekorten.
De technische specificaties van deze vliegtuigpallets zijn bepaald door de
karakteristieken van het vliegtuig. Deze laadeenheden worden dan ook
slechts bij uitzondering gebruikt voor vervoer met andere vervoermiddelen.
Met de groei van het totaal volume aan luchtvrachtvervoer doet zich de
noodzaak voor deze laadeenheden ook voor opslag en aan- en afvoer
van luchtvracht te gebruiken, vooral op de grote vervoersstromen met
relatief grote zendingen. Door het gebruik van containers voor huis-huis
vervoer in de luchtvaart, kunnen aanzienlijke besparingen en kwaliteitsverbeteringen in de afhandelingsfeer worden gerealiseerd.
O m belading door derden te vergemakkelijken en de lading beter te beschermen, werden de luchtvrachtcontainers, de z.g. "igloos", ontwikkeld.
Daarnaast gebruikt men in de luchtvaart de z.g. onderruimcontainers
voor de "wide body" vliegtuigen B147, DC-10, L1011.
Veel aktiviteiten zijn met succes ontwikkeld on deze luchtvaart laadeenheden tussen de verschillende vliegtuigtypen uitwisselbaar te maken.
De vrachtauto, het natuurlijke complementaire vervoermiddel voor het
vliegtuig, kan gemakkelijk worden ingericht voor vervoer van de in de
luchtvaart gebruikte laadeenheden.
Pieter Groenendijk

merkte hierover op:

"Provided certain minor modifications can be made to the road vehicles
in question, there is nothing to stop the airline equipment f r o m being
loaded directly into the road vehicle, provided this equipment does not
exceed the maximum permissible dimensions and provided it can be
safely lashed down w i t h a minimum of loss of volume".
Verschillende wegvervoerders hebben zich al op dit vervoer gespecialiseerd.
De thans in ontwikkeling zijnde "wide bodies" ontworpen voor luchtvrachtvervoer kunnen containers van het 8-bij-8-voet-type in de hoofdcabine bergen.
Robert

C. Homburg

liet weten dat:

" A i r c r a f t studies based upon two fuselage cross sections have shown
that fuselages with as few as 12 and many as 100 containers are practical".
" W i t h the development of only two fuselage cross sections, based upon
the intermodal container, it is possible to design any desired aircraft
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fuselage f o r playloads as l o w as 100.000 pounds or as high as one
million pounds by simply incrementing the length. This still requires a
proper matching of wings and engines to any given fuselage size and
payload requirement. A n aircraft is more sensitive to the relationship of
volume and weight f o r its efficiency than any other f o r m of transportation since, essentially, the fuselage is designed by volume requirements
while the wings and engines are designed by weight."
H i j vermeldde de aktiviteiten van een groep luchtvaart specialisten met
betrekking tot de standaardisatie.
Deze luchtvaartgroep realiseert zich:
"that i n order f o r the aviation segment of cargo transportation to grow
to its anticipated position of prominence i n the transportation industry,
standard cargo modules would have to move by air".
"This group was fustrated in their early attempts by what is commonly
referred to as the "chicken-and-the-egg" syndrome.
' Representatives of all other forms of transportation were of the opinion
that when air transportation became significant enough in terms of total
transportation, container specifications would include air requirements.
The air group felt that without air requirements i n the container specifications, air w o u l d never get to be a significant part of intermodal
container movements.
A compromise step was taken by the air group whereby they developed
a standard f o r an air-land demountable container."
" M o s t significant requirements were the flat bottom f o r roller conveyor
operation and the restrained slots along the lower edges for latching.
Load factors are defined, but since the maximum loaded weights are less
than f o r the surface containers, the actual load requirement is not too
different. The emphasis f o r the air-land container was to minimize tare
weight while still retaining all of the advantages of containerization. To
keep the tare weight as low as possible, many of the handling features of
surface containers were eliminated."
Deze "air-land container" kan gebruikt worden voor vervoer door de
lucht en over land. Toch zal zich, aldus H o m b u r g , m de toekomst de
noodzaak voordoen gestandariseerde laadeenheden te gebruiken, die
door alle vervoerstechnieken kunnen worden vervoerd.
"The w o r d standardization i n this sense does not imply that all containers are identical, but, w i t h physical and functional interchangeability
achieved, containers w i l l be able to move unrestricted in any f o r m of
transportation".
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"While there is no necessity for everything to move in intermodal containers, the shipper would have these advantages if there were intermodal
containers:
— N o t having to develop different methods of handling and loading.
— Being able to select a particular mode of carriage depending upon
destination, value, and time without penalty.
— Easily changing shipping plans to meet a customer's request, to either accelerate or decelerate the shipment.
— Receiving a more favorable rate in unbalanced trade situations where
high value goods might be moving by air one way and low value by
surface the other way, if the same container could do both jobs.
These advantages are provided f o r consideration in a qualitive manner,
but there are real economic benefits to be derived. These benefits w i l l
justify the relatively small penalties that each mode of transportation
will be required to absorb to offset the cost of developing and operating
as a segment of a total transportation system instead of continuing to
operate as an independent agent.
Container standardization that achieves true intermodal capability may
be the most important single factor influencing the economics of cargo
transportation."

Aan- en afvoer

De diensten die door de verschillende vervoermiddelen kunnen worden
geleverd, hebben een verschillende kwaliteit ten aanzien van de elementen snelheid, capaciteit, betrouwbaarheid en doordringingsvermogen.
Het doordringingsvermogen van het vliegtuig - het vermogen om uiteindelijke plaatsen van herkomst en bestemming der goederen zo dicht
mogelijk te benaderen - is technisch en economisch beperkt.
De technische beperking wordt bepaald door de spreiding van luchthavens met adequate voorzieningen voor landen, opstijgen en behandelen van vliegtuig en lading.
De economische beperking wordt bepaald door de omvang en samenstelling van de vervoersstromen, die onder bepaalde omstandigheden op
een luchthaven kunnen worden gebundeld; dit bepaalt mede de grootte
van het vliegtuig.
Goede infra-struktuur voorzieningen voor aan- en afvoer en een sterk
ontwikkelde bedrijfstak voor vervoer over land bepalen daarom mede de
concurrentiekracht van de luchtvaart.
Het doordringingsvermogen van het vliegtuig wordt niet beperkt door de
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aanwezigheid van natuurlijke barrières: water, land, bergen, hoge of
lage temperatuur etc.
Waar de technische en economische beperkingen in het doordringingsvermogen als belemmerend worden ondervonden, heeft men dan ook
de mogelijkheid met technische en economische middelen deze belemmeringen te niet te doen.
Het aanwezig zijn van deze mogelijkheid geeft aan de aan- en afvoer
problematiek i n de luchtvaart een specifiek karakter. De aan- en afvoer
kan zijn "aanvullend" of " i n plaats van" afhankelijk van de keuze van de
verlader i n zijn streven naar een optimum tussen relatieve verschillen i n
eisen voor kwaliteit (snelheid, betrouwbaarheid) en kosten.
De zorg de relatief steeds toenemende kosten van behandeling op de
grond i n de hand te houden, is waarschijnlijk de oorzaak geweest dat het
Forum vooral aandacht besteedde aan het geven van mogelijkheden deze
stijging tegen te gaan.
Men behandelde daarbij vooral de noodzaak tot intensieve samenwerking met betrekking tot de infra-struktuur voorzieningen op en rondom
de luchthavens, de overslagfaciliteiten, het douanegebeuren en het gebruik van containers voor de aan- en afvoer,
Pieter Groenendijk zei:
" I f we have taken as a comparison the introduction of sea containers i n
order to show the adaptation of road transport to the requirements of
shipping companies and port authorities, i t can also be presumed that
the problems posed by more intensive cooperation between aircraft and
road sectors w i l l also be overcome i n a manner which is satisfactory to
both sides.
Moreover, many factors show that the preoccupations of air services and
road services are often the same and that combined efforts must aim
primarily at interlinking air and road transport, since these t w o means of
transport have inherited, over the years, different concepts and regulations i n the fields of technology, administration, economics, customs and
legislation. The research effort w i l l bear f r u i t only i f there is cooperation
between air en road transport experts i n examining the possible points
of contract in order to smooth out or eliminate any difficulties that may
occur.
In certain cases, joint contact could be made w i t h the competent authorities.
As has already been said, air freight can f i n d its natural continuation to
road transport, which is i n position to meet the requirements of door-to¬
-door transport either f r o m the consignor to the consignee.
It has, f o r long, been known that the essential feature of road transport
is the "door-to-door" service carried out flexibly, rapidly and safely.
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The institution of an integrated airroad service depends on the goodwill
and spirit of cooperation of those who desire i t . "
Heinz Leckel gaf als verladersvisie:
"Es ist der dringende Wunsch der Ablader, auch auf dem Gebiet der
Luftfracht ahnliche Bestrebungen registrieren zu k ö n n e n m i t dem Ziel,
dass die Auslieferung der Ware mit der gleichen Geschwindigkeit erfolgt
wie die Befórderung.
Dass hier nicht nur die Luftfahrtgesellschaften und Flughafenverwaltungen angesprochen werden, liegt klar auf der Hand. Eine enge Zusammenarbeit mit den Spediteuren und, last not least, auch den Empfiingern ist
unerlasslich, um eine schnelle Zustellung der Ware an den Empfanger
sicherzustellen, sobald diese eingetroffen ist.
Es dürfte w o h l nicht in den Rahmen dieses Referats gehören, d a f ü r eine
Patentlösung aufzuzeigen, die es vermutlich sowieso nicht geben kann.
Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang aber, dass sich alle Beteiligten d a r ü b e r i m klaren sind, dass die Luftfracht ihr Ziel, namlich
eine schnelle Auslieferung von Waren, allerdings unter Aufwendung erhöhter Transportkosten, nur dann erreichen kann, wenn man sich noch
viel mehr als bisher geschenen mit der Behandlung der Ware nach Eintreffen i m Bestimungsflughafen befasst. Der Einsatz von Containern, der
in den nachsten Jahren w o h l keine Vision von Optimisten bei der Luftfahrt mehr sein d ü r f t e , sollte ein wichtiges Hilfsmittel bei der Lösung
dieses Problems darstellen."
J. D. Stites was van mening dat de luchtvaartmaatschappijen te weinig
aandacht aan de oplossing van het grondprobleem besteden.
"The airlines say, 'Certainly - we spend great amounts of money of the
air portion of our cargo operations and they should go smoothly.'
Agreed, when you are thinking about buying 4 or 8 or a dozen airplanes
at up to 25 million (- dollars -) apiece you are talking about signing a
contract for 100, 200 or 300 million dollars for a piece of machinery
that you w i l l be living w i t h f o r 10 years or more.
So the airlines are very careful to investigate and evaluate their aircraft
requirements in detail. They insist on a lot of support f r o m the airframe
manufacturer to evaluate the airplane characteristics. It is quite easy in
the throes of bitter competition f o r one airline to lie up dozens of engineers at each of several aircraft manufacturers developing detail analyses
and data for them. They do this to assure that the air portion of the
operation goes smoothly. A n d it does - because they planned ahead. A n d
they planned ahead because of a commitment to spend a lot of money.
On the ground the problems are different, the environments are less
extreme, there is no weightproblem - The machinery can be built as
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rugged as you want it without affecting performance, there are all kind
of power systems available, and the individual pieces of the machine
are less expensive. Even the most sophisticated air cargo terminals only
cost today around 10 million dollars as compared to 20 to 25 million f o r
one airplane. The terminal design requirements are less restrictive and
the costs are less. You w o u l d think we should be able to solve our
ground problems easier than the air problems. Perhaps the problem is
that i t is not considered important enough to warrant sufficient attention."
H i j gaf als conclusie van zijn analyse over de afhandelingsfaciliteiten op
de luchthaven:
"Cargo ground operations costs are significant. They can be nearly twice
as important to cargo profits as airplane initial cost.
Cargo terminal design problems are certainly less demanding than aircraft design problems.
If these design problems are to be identified and solved, terminal analyis ia a must.
From the quantitative results of the terminal analysis i t has been established that:
The most significant factor in cargo ground operations costs is the proper use of manpower and planning efforts must be aimed at minimizing
manpower.
Mechanization is not a large expense item as compared to personnel
costs and therefore should be one of the prime tools for reducing manpower costs.
Increased use of pre-unitized cargo w i l l greatly reduce airline costs.
Whether an airline wants to get out of the break bulk businesswill be a
matter of policy and rate structure but the operating cost differences are
most significant.
The future w i l l not be static and terminal planning needs to take into
account changes wich may occur. This w i l l afford some protection f o r
the profits which are available to those who plan ahead."
Guenther Huhn beschouwt de behandeling op de grond als een p i j n in
de nek van de luchtvaartmaatschappijen. Deze doen er goed aan z k h
hiervan te ontdoen en de grondafhandeling aan anderen over te laten en
deze vooral van de luchthaven te verwijderen. H i j zag aanpassingen in de
tariefstruktuur als middel om het gewenste effekt van group age te bereiken.
"What would a reasonable tariff structure look like? I t should be based
on the principle: the less handling, te lower the rate. The lowest rate
should apply to cargo delivered to and picked up at the airline in aircraft
unit load devices, with a high density incentive built into the rate. The
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next higher rate should apply to cargo in containers irrespective whether
these containers be carrier- or shipper-owned. Still higher rates would
apply to loose cargo, possible even w i t h an extra charge for each parcel
in excess of one per A W B .
Another approach could be that rates cover air transportation only and
that handling at both ends is charged f o r separately. This approach
would seem logical because handling cost at places like New York and
Nuremberg are bound to differ and this should reflect in the rate since a
large part of the rate covers ground cost. It would not make the tariff
any more impractical than todays thousands of specific commodity rates
do. And it would have the added advantage that rates could be valid for
a longer period of time w i t h only the local handling charges adjusted to
allow for increases in handling cost."
H i j gaf als suggestie de afhandelingsfaciliteiten op luchthavens zoveel
mogelijk te beperken en elders te concentreren.
" I can only suggest one thing: let's get the heck out of there and leave at
airports only those facilities that absolutely have to be right next to the
aircraft. Unpalletized cargo and shipments waiting f o r pick up just don't
have to sit on an airport to the tune of exorbitant rent per square foot
warehouse space, quite apart f r o m administrative staff, sales force and
the like. Most airports are a little ways out of town, w i t h plenty of green
grass in between. A n d if you think i t is too costly to run two facilities, a
smaller one on airport and a larger one o f f airport: just wait f o r the next
increases for rents and services!"
Edmund F. Hild vermeldde de succesvolle samenwerking tussen douane,
luchtvaartmaatschappijen en luchtvrachtagenten ten aanzien van het gebruik van de computers. D i t was al een belangrijke stap in de goede
richting van het ononderbroken vervoersproces.
Andere stappen waren:
— . het gebruik van ,inland Customs depots'
— in- cq uitklaring bij importeur cq exporteur
— vereenvoudiging van douane procedures.
')

H i j verwees naar de resultaten die al waren bereikt bij de voorbereiding
van „ T h e new Customs Convention on the international transit of goods
( I T I Convention) prepared by the Customs Cooperation Council".
" I n the first place, the Convention has to cover the transport of goods by
all relevant means of transport provided they can be accepted f o r the
international transport of goods under Customs seal. Only in this way
can discrimination in favour of any means or mode of transport be
avoided.
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Secondly, in order to ensure that the Convention w o u l d be as all-embracing as possible, it should be capable of application in all countries
which are already, or which might in the future be involved in such
international transport."
"Lastly, it was apparent that the introduction of a new system would
make necessary a reappraisal of existing national and international provisions. It was not the intention, however, that the new arrangements
should necessarily replace existing ones, but rather that they should operate side by side. It is very important therefore, that a transport operator
should be left f u l l freedom of choice to decide between the various
systems so that he can in each instance select and use that which best
suits the particular circumstances of his operation."
Charles F. Dworshak behandelde het gebruik van containers voor luchtvracht. Het gebruik van grote containers voor huis-huis vervoer was niet
zo groot omdat:
a) de zendingen nog niet groot genoeg zijn;
b) de verladers nog niet de faciliteiten hebben om containers te behandelen;
c) de besparingen op de vervoerskosten niet groot genoeg zijn.
„ W i t h this in mind, it would appear that today's air freight pickups
involve a number of shipments f o r a multitude of destinations and,
under these circumstances, moving the shipments w i t h i n the airlines containerization program of simply providing containers for the pickup of a
multitude of shipments f o r a multitude of destinations does not appear
at this particular time to be too attractive to either the shipper, the
airline or the pickup and delivery contractor."
James J. McNulty had een radikale oplossing.
"Gentlemen, today I ' d like to project our thinking into the near future
and just toss out some thoughts that might start us on the way to easing
the massive traffic problems and resulting delays caused by our inability to get to and f r o m our major airports w i t h our customers' air freight.
Briefly, my proposal is this:
Airlines and key forwarders would combine to set up a helicopter
service that w o u l d be available to every member of the group. The
forwarders and airline cartage agents would set up satellite points
around the airport extending in a twenty-five to one hundred mile radius. A t these points the shipments w o u l d be brought by local trucks,
forwarders and customers' vehicles to the satellite f o r loading into carrier or forwarder containers. When the containers were f u l l , the scheduled helicopters w o u l d pick them up and drop them planeside at the
airline. W i t h a scheduled route, helicopters could coordinate close close254

out times at the airlines and make i t easy to board shipments that were
picked up very late in the day.
Let's talk a bit on logistics. T o make any such operation pay off, we're
talking about utilization of the helicopter at least six hours a day. There
are expensive craft, but w i t h this utilization they would pay f o r themselves. They are capable of carrying ten tons now, and this w i l l surely go
much higher by the time any such plan could be put into operation by
the airlines and key forwarders. W i t h this utilization and load capacity it
seems feasible to me that it could be workable and would surely give us
an improved ground time over what is looming on the horizon n o w . "

Besluit

De derde dag van de conferentie werd besteed aan panel-discussies over
het huis-huis vervoer in de luchtvaart. Daar werden een aantal aanbevelingen aangenomen, waarop we in een volgend nummer van dit tijdschrift hopen terug te komen.

Aantekeningen

A. Het artikel is gebaseerd op de Conference Proceedings van het " F i f t h
International Forum f o r A i r Cargo", waarin de volgende bijdragen stonden vermeld.:
1. Etienne Dreyfous, Terminal manager, A i r France, London, "Some
of the Computer Aspects of A i r Cargo in the Next Decade"
2. Pieter Groenendijk, Secretary General, International Road Transport
Union, Geneva, "Air-Road Cooperation in A i r Freight"
3. Thomas P. Gallagher Jr., assistent Vice President, American Airlines, New York, "Computers - M y t h or Fact"
4. Heinz Leckel, manager A i r Freight traffic, Wolfsburger Transport
Gesellschaft, Germany, "Shippers' View on Pickup and Delivery"
5. Charles F. Dworshak,
Senior Vice President, W T C A i r Freight,
Los Angeles, "Can Containers be Used to Facilitate Pickup and
Delivery?"
6. James J. McNulty, Chairman of the Board, Emery A i r Freight Corp.,
Wilton, Connecticut, "Future Modes for Delivery and Pickup"
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7. / . D. Stites, Division Engineer Lockhead - Georgia Corp., Marietta,
Georgia, " A i r Cargo Terminal Analysis"
8. Edmund F. Hild, Customs Cooperation Council, Brussels, Belgium,
"Customs and Door-to Door Distribution"
9. Guenther
Hubn, President, Deutsches Luftfracht Kontor, Bonn,
" H o w M u c h D o We Need Sophisticated Terminals?"
10. Robert C. Homburg, Deputy Director, McDonnell Douglas, California, "The A i r Cargo Container System and Its Impact on Aircraft
Requirements"
11. Thomas J. Harris, President, Management Enterprises Corp. Oklahoma, " A i r Bridge: The Cargo Continuum"
12. Peter Hunter, Container Projects Consultant, Steadman Industries
Ltd., Toronto, Canada, and Interpool, Inc., New York, "Containerization . . . and Land Bridge Concepts".
B. De volgende op het Forum geleverde bijdragen waren niet in de
Conference Procedings opgenomen:
—

Paul Baron, Professor, Institute of Transport Planning and Transportation, D o r t m u n d University, Dortmund, "Urban and Regional
Planning f o r Streamlined Pickup and Delivery"

—

U. Hansen, Hapag Lloyd Container Lines, Hamburg, "Terminal
Systems - Surface Transport"
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EURORUBRIEK

1. Aangezien het jaar 1970 op het moment dat dit geschreven wordt,
op twee maanden na verstreken is, zou deze aflevering gebruikt kunnen worden voor een „terugblik". Terugblikken is echter niet en
vogue in dit tijdsbestek, waarin men regelmatig met „het jaar 2000"
geconfronteerd wordt. Toch kan het zin hebben, vooral als men
langs deze weg ervan melding kan maken, dat i n de afgelopen elf,
twaalf maanden in de EEG voortgang is gemaakt met vraagstukken
die voor de toekomst van groot belang zijn.
De topconferentie die president Pompidou van Frankrijk en de regeringsleiders van de andere EEG-landen vorig jaar december hielden,
heeft inderdaad de nodige impulsen gegeven tot de aanpak, vooreerst
vaak nog op het voorbereidende vlak, van gebieden die niet buiten
beschouwing gelaten kunnen worden, w i l de douane-unie werkelijk
kunnen uitgroeien tot een economische unie.
Houdt men vast aan de indeling, voltooiing, verdieping, uitbreiding
van de Gemeenschappen ) dan kan wat de voltooiing betreft vooral
gewezen worden op de akkoorden van de Raad inzake de financiering
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; de eigen middelen van de
Gemeenschappen en de daarmee samenhangende noodzaak de begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement uit te breiden.
Wat de verdieping aangaat is van groot belang dat men zich voor de
zeventiger jaren als doel heeft gesteld een economische en monetaire
unie tot stand te brengen (Comité Werner). Ook entameerde men
de technologische samenwerking en de industriële ontwikkeling
(werkgroep Aigrain „Beleid inzake wetenschappelijk en technisch
onderzoek; memorandum van de Europese Commissie inzake het
industriebeleid van de Gemeenschap). Verder nam de Raad de in
1969 door de Commissie ingediende voorstellen inzake de regionale
politiek i n behandeling en legde de Commissie het derde programma
voor de economische politiek op middellange termen voor. Ten slotte
bleek zelfs op het gebied van de sociale politiek een grotere bereidheid dan voorheen dit in gemeenschapsverband aan de orde te stellen
(o.m. hervorming Europees- en Sociaal Fonds, conferentie werkgelegenheidsvraagstukken) .
1

Ter zake van de uitbreiding valt te melden, dat de onderhandelingen
met Engeland en de andere tot toetreden neigende landen van start
zijn gegaan en zich tot nu toe in zakelijk-constructieve sfeer afspelen.
Ook over de politieke unie werd vergaderd door vertegenwoordigers
van de EEG-landen (Comité Davignon).
) Zie b.v. Bulletin van de Europese Gemeenschappen van mei 1970 3e Jaargang nr. 5,
p. 13 e.v.
J
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2. Voorgaande opsomming doet onherroepelijk de vraag rijzen naar de
plaats van het vervoer i n het geheel, evenals de vraag of Commissie
resp. Raad i n 1970 op vervoersgebied interessante beslissingen genomen hebben.
a. O m op de laatste vraag het eerste te antwoorden: De Raad breide o.m. de EEG-wetgeving tot harmonisatie van de concurrentievoorwaarden i n het vervoer uit door aanvaarding van de verordening betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. )
Belangwekkend is te dezen de mogelijkheid, die is vastgelegd om
financiële hulp te bieden voor het „vergemakkelijken van het
onderzoek naar en de ontwikkeling van voor de Gemeenschap
economischer vormen en technieken van vervoer".
Verder bereidde de Raad een standpunt voor inzake de invoering
en financiering van de automatische koppeling van spoorwagons.
D i t speelde een r o l i n de Europese Verkeersministersconferentie
(CEMT) die op 11 juni 1970 besloot het sein voor invoering van
deze koppeling op groen te zetten. De invoering zal plaats hebben
vanaf Pasen 1979. Last but not least lanceerde staatssecretaris
Keyzer, ) ondersteund door zijn Franse collega Galley, op 4 juni
gedachten over maatregelen, die „ o p korte termijn genomen zouden moeten worden ter bespoediging van de totstandkoming van
een gemeenschappelijke vervoerspolitiek".
2

3

Hoewel de staatssecretaris voorstellen heeft gedaan over wegvervoer, spoorwegen, binnenvaart en ten aanzien van de heffingen
voor het weggebruik, bestaat de indruk dat vooral de samenwerking tussen de spoorwegmaatschappijen van de EEG-landen
in de aandacht staat. De Permanente Vertegenwoordigers van de
Lid-Staten bespreken de kwestie. ) Hierbij spelen naast de vraag
welke doelen de spoorwegen zich bij hun samenwerking vooral
voor ogen zouden moeten stellen, ook procedurekwesties een r o l .
De actie van de Raad roept namelijk competentievragen op, zowel wat betreft de verhouding Raad-Commissie, als wat betreft
de verhouding Overheid-spoorwegen. Wat dit laatste betreft, zal
men moeten afwegen hoever de Raad kan gaan i n het licht van de
ontwikkeling (eveneens i n EEG-verband) die aan de spoorwegen
een grotere zelfstandigheid w i l geven. Deze ontwikkeling werd
destijds mede door de Raad onderschreven. )
4

5

) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 13e Jaargang nr. L 130 van
15-6-1970 p. 1 e.v.
) Europe (agence internationale d'information pour la presse) nrs. 583 t/m 586.
) Europe nr. 669 d.d. 20-10-1970.
) o.m. Harmonisatiebeschikking d.d. 13-5-1965 in Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen van 24-5-1965 8e Jrg. no. 88.
2

3

4
5
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b. Voor de beantwoording van de vraag of en in welke mate betekenis toegekend w o r d t aan het vervoer vooral binnen het zeer ruime
stramien van de verdieping van de Gemeenschappen, zou men in
de eerste plaats aandacht kunnen geven aan het onderscheid tussen
vervoershuishouding en infrastructuurhuishouding; in de tweede
plaats aan het punt research.
Het oud-lid van de Commissie Bodson heeft in zijn vlak voor zijn
aftreden onder eigen verantwoordelijkheid gehouden exposé over
„het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de tweede generatie" )
terecht erop gewezen, dat het gemeenschappelijk vervoersbeleid
tot nu toe gesitueerd is geweest op het niveau van de vervoersondernemingen. De getroffen of overwogen maatregelen zijn
doorgaans van bedrijfseconomische aard. Er is weinig aandacht
besteed aan de samenhang van het vervoersbeleid met het beleid
in andere sectoren. Bodson vindt het vervoer echter een collectieve
voorziening bij uitstek. De tweede fase van het gemeenschappelijk
vervoersbeleid zou op het sociaal-economische vlak moeten liggen.
Bodson wekt de indruk in deze uiteenzetting dus aanzienlijk af te
wijken van wat tot nu toe uit de Brusselse hoek over het vervoersbeleid vernomen is. H i j verwerpt echter niet, wat tot nu toe tot
stand kwam. M e n zal volgens hem echter de noodzaak moeten
erkennen in de toekomst de accenten duidelijk elders te leggen.
Hoewel Bodson ook spreekt over de herstructurering van de vervoersondernemingen, zou het vervoersbeleid van de tweede generatie zich vooral moeten richten op de infrastructuurhuishouding,
terwijl ook de ontwikkeling van nieuwe transportmiddelen de
volle aandacht zou moeten krijgen. Wat de infrastructuur van het
vervoer betreft stelt Bodson o.m. dat beslissingen inzake investeringen op dit gebied een communautair karakter zullen moeten
hebben. Z i j zullen op rentabiliteitsberekeningen, ook van de
maatschappelijke rentabiliteit moeten zijn gebaseerd en moeten
kunnen worden ingepast in de algemene economische politiek van
de gemeenschap en in het bijzonder in de regionale politiek. Bodson stelt hiermee een kernvraagstuk aan de orde. Zonder serieuze
aanpak van de investeringsproblematiek zal het moeilijk zijn een
geïntegreerd Europees transportsysteem van de grond te krijgen.
6

Hoewel het niet vast staat of boven kort weergegeven filosofie door
commissaris C o p p é , de opvolger van Bodson, zal worden overgenomen,
is het in dit verband interessant te wijzen op de rede, waarmee de voorzitter van de Commissie M a l f a t t i zich, duidelijk als leider van een poli6

) o.m. Deutsche Verkehrszeitung van 25-6-1970.
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tiek orgaan, aan het Europees Parlement heeft voorgesteld. ) Hierin
stelde hij o.m. dat een dynamische industriemarkt actief door maatregelen ondersteund moet worden o.m. door vervolmaking van de infrastructuren i n het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid.
Wat de research op het gebied van nieuwe transportmiddelen betreft,
zij verwezen naar de hierboven genoemde groep Aigrain, die ook dit
punt i n zijn actieprogram heeft opgenomen.
7

M R . O L G A D . GERBERS

7

) Europe Documenten no. 594. Rede van 15-9-1970.
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KRONIEK

In zijn jaarrede besprak M r . D . van Setten, voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen op 30 september 1970 de zienswijze van de K N V T O over de noodzakelijke ontwikkeling van het openbaar
vervoer.
„De gedachtengang van de K N V T O is als volgt:
In de toekomst heeft men met een aantal factoren rekening te houden:
— het openbare vervoerbedrijf is in strikt bedrijfseconomische zin niet
meer rendabel te exploiteren;
— toch eist het maatschappelijk belang dat de vervoersvoorziening over
het algemeen niet alleen gehandhaafd wordt maar op tal van plaatsen
zelfs w o r d t verbeterd.
Onder deze omstandigheden kan de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het verzorgingsniveau niet langer uitsluitend bij het vervoerbedrijf liggen en is het logisch dat de uiteindelijke beslissing daaromtrent
wordt verlegd naar die overheidsinstantie, die ook de gewenste vervoersvoorziening financieel mogelijk moet maken.
Dit betekent natuurlijk niet dat het bedrijf niets meer met de vaststelling
van het verzorgingsniveau te maken zou hebben. D i t behoudt uiteraard
het initiatief.
De taak van het bedrijf in deze b l i j f t in deze gedachtengang:
— het voorleggen van een ontwerp-plan voor de gewenste vervoersvoorziening aan de overheid en deze ook verder over het verzorgingsniveau en de tarieven van advies te dienen;
— het aangeven van de financiële consequenties van het plan en van
eventuele wijzigingen daarop;
en tenslotte het verlenen van alle andere bijstand aan de overheid nodig
voor het nemen van een verantwoorde beslissing. Een gang van zaken,
die in tal van gemeenten in feite reeds bestaat.
Een andere nogal kritisch ontvangen stelling van de K N V T O is, dat i n
bepaalde, vooral stadsgewestelijke gebieden de vaststelling van het verzorgingsniveau en de uitvoering van de vervoersvoorziening zou moeten
geschieden door resp. een regionale vervoersautoriteit en een door de
betrokken vervoerbedrijven te vormen vervoergemeenschap. Twee begrippen die — naar gebleken is — ook verdere verduidelijking behoeven.
De verkeersproblemen zijn het grootst in de stedelijke agglomeraties.
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Het openbare vervoer moet dus i n de eerste plaats daar met kracht
worden aangepakt. Daarvoor is nodig dat de betrokken gemeenten tezamen met de betrokken rijksdiensten en de betrokken provincie een of
andere gemeenschappelijke regeling treffen. Het daarvoor in te stellen
orgaan werd door de K N V T O regionale vervoersautoriteiten
genoemd.
Bij de opzet dient er o.i. naar te worden gestreefd:
— dat deze regionale oplossingen i n opzet zoveel mogelijk gelijk zullen
zijn in de verschillende regio's,
— dat de te treffen regeling omvat alle openbaar vervoer i n de regio,
zowel over de weg als de rail, dus trein, tram, metro en bus;
— dat de samenhang tussen regio (stadsgewest) en haar omgeving niet
verloren gaat.
Deze coördinatie acht eigenlijk iedereen wel noodzakelijk. De bezwaren
gelden misschien meer de naam „vervoersautoriteit" — die misschien te
veel aan een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheden doet
denken — dan dat men zo zeer bezwaar zou hebben tegen de haar
toegedachte taak. Maar „ w h a t is in a name"?
„Autoriteit is kennelijk niet meer „ i n " , commune wel!", aldus de heer
Van Setten.
Van het in te stellen beleidsadviserend orgaan zullen volgens de K N V T O
in ieder geval deel moeten uitmaken:
— de betrokken gemeenten
— besturen van eventueel ingestelde stadsgewesten of openbare lichamen
— het r i j k
— de provincie
— de Commissie Vervoervergunningen.
De regionale samenwerkingsorganen zullen tot taak moeten hebben:
— het beoordelen en uiteindelijk vaststellen van de door de betrokken
bedrijven ingediende voorstellen t.a.v. de openbare vervoersvoorziening
t.w. lijnvoering, frequenties en tarieven i n hun gebied, waarbij gestreefd
moet worden naar een doeltreffende coördinatie van de vervoers- en
tarief systemen;
— het doen verrichten van vervoers- en marktonderzoekingen en research;
— het aanpassen van de planologie en het verkeersbeleid aan de noodzakelijke openbare vervoersvoorziening, zodat een optimaal vervoer tegen zo laag mogelijke kosten wordt verkegen.
Hoe men dit ook w i l opzetten, de binnen een agglomeratie of stadsgewest samenwerkende vervoersbedrijven — door ons
vervoergemeenscbappen genoemd — zullen steeds meer behoefte krijgen aan één ge262

sprekspartner in de overheidssfeer, die alle facetten bestrijkt, zoals ook
omgekeerd de in regionaal verband samenwerkende overheidsinstanties
behoefte hebben aan één gesprekspartner in de vervoerssector."

De Interdepartementale Commissie Planologie Luchtvaartterreinen
(Commissie Falkenhogen)
heeft oktober 1970 de Minister van Verkeer
en Waterstaat desgevraagd een rapport uitgebracht over de uitbreiding
van het Luchtvaartterrein
Schiphol met een vijfde
startbaan.
De Commissie is op basis van de in dit rapport neergelegde bevindingen
in verschillende opzichten niet tot eenstemmige conclusies kunnen komen.
In het onderstaande worden alleen de conclusies en aanbevelingen van
de meerderheidsgroep weergegeven.
„Een meerderheid uit de Commissie vat zijn conclusies
de beschouwingen als volgt samen:

uit de voorgaan-

De snelle groei van bet luchtverkeer
maakt het noodzakelijk
op korte
termijn een beslissing te nemen over de aanleg van een tweede
nationale
luchthaven en/of andere alternatieve voorzieningen.
Daarbij zal gezocht
moeten worden naar een vestigingsplaats, die enerzijds voldoende ruimte
biedt voor verdere ontwikkelingen en anderzijds zodanig past in de
ruimtelijke structuur, dat aan het leefmilieu slechts binnen aanvaardbare
grenzen schade w o r d t toegebracht. Het is zeer waarschijnlijk, dat daarvoor binnen ons land nog mogelijkheden bestaan. De nieuwe luchthaven
zou op deze wijze in verschillende opzichten aanmerkelijke voordelen
hebben boven Schiphol, dat slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden
bezit en bovendien het leefmilieu in een ruime omgeving negatief beinvloedt.
Met de noodzaak van de spoedige aanleg van een nieuwe
luchthaven
voor ogen is het niet verantwoord
thans tot de aanleg van de voorgestelde vijfde baan op Schiphol te besluiten. De vijfde baan zou immers naast
een aantal voordelen ook een aantal bezwaren met zich meebrengen, met
name een algemene verhoging van de geluidsbelasting in de omgeving
van de luchthaven en een sterkere druk op de huisvestingsmogelijkheden
ten zuiden van het Noordzeekanaal. Deze bezwaren zou men wellicht op
de koop toe kunnen nemen, indien de aanleg van een vijfde baan onvermijdelijk zou zijn. Deze onvermijdelijkheid is echter niet aangetoond.
Een spoedige aanleg van een nieuwe luchthaven zou integendeel de bezwaren, verbonden aan de vijfde baan, kunnen ondervangen en in het
algemeen de bezwaren, verbonden aan de situering van Schiphol, kunnen
verminderen.
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De vraag i n hoeverre de bezwaren, verbonden aan de vijfde baan, bij een
eventuele aanleg van deze baan zouden kunnen worden ondervangen, is
niet duidelijk beantwoord. M e t name is niet duidelijk geworden i n welke
mate i n de toekomst wellicht maatregelen genomen kunnen en zullen
worden, die de geluidshinder naar een meer aanvaardbaar niveau zullen
terugbrengen. Een aantal van deze maatregelen heeft financiële consequenties, waarvan nog geenszins vaststaat, hoe deze kunnen worden
opgevangen.
Een eventuele aanleg van een vijfde baan brengt de vraag of ook een
zesde baan zou moeten worden aangelegd naderbij. De gegevens die
thans beschikbaar zijn, leiden tot de veronderstelling, dat deze vraag
binnen afzienbare termijn actueel zal worden. De vijfde baan zou immers
aan het huidige banenpatroon van Schiphol een storend element van
onevenwichtigheid toevoegen. Deze onevenwichtigheid zou door de aanleg van een zesde baan althans ten dele worden opgeheven. Daarbij
komt, dat de vijfde baan een capaciteitsuitbreiding mogelijk maakt, die
kan leiden tot de noodzaak van de aanleg van een tweede verkeersareaal.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat dit tweede verkeersareaal uit bedrijfseconomisch oogpunt om een verdere capaciteitsuitbreiding zal vragen
en daarmee o m de aanleg van een zesde baan.
De leefbaarheid rondom Schiphol zou evenwel door een zesde baan
verder verslechteren. De luchthaven zou daarmee haar eigen ontwikkeling in gevaar brengen, aangezien het niet denkbeeldig is, dat de verslechtering van het leefklimaat de werving van nieuwe arbeidskrachten
in hoge mate zou bemoeilijken.
Het huidige banenpatroon van Schiphol is niet i n alle opzichten bevredigend. Het ziet er echter naar uit, dat uitbreiding ervan deze situatie niet
zal verbeteren. De groei van het luchtverkeer zal daarom elders moeten
worden opgevangen. Wanneer men ervan uitgaat, dat alternatieve
voorzieningen in 1983 gereed moeten zijn om de druk op Schiphol over te
nemen, en wanneer men daarbij aanneemt, dat de aanleg van een nieuwe
luchthaven wellicht 12 jaren zal vergen, komt men tot de conclusie, dat
in 1971 het principebesluit
moet worden genomen over de aard en de
plaats van deze alternatieve voorzieningen.
Een v ó ó r die t i j d genomen
beslissing o m op Schiphol een vijfde baan aan te leggen is in ieder geval
prematuur en — blijkens het voorgaande — bezwaarlijk voor de omgeving. Z i j kan bovendien — afhankelijk van het te nemen principebesluit
— overbodig blijken te zijn en daarmee ook uit een bedrijfseconomisch
oogpunt foutief zijn.
De mogelijkheid
moet niet uitgesloten
worden, dat de hier
alternatieve voorzieningen
niet tijdig gerealiseerd zullen kunnen
Voor een dergelijk geval moet de mogelijkheid
opengehouden
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bedoelde
worden.
worden,

dat de vijfde baan alsnog wordt aangelegd, mits inmiddels is komen vast
te staan, dat door het treffen van bepaalde maatregelen de geluidshinder
tot een aanvaardbaar niveau wordt
teruggebracht.
Ten aanzien van Schiphol zal het beleid voorts gericht moeten zijn op
een zo groot mogelijke reduktie van de overlast voor de omgeving en op
het vervolmaken van het gebruik van de thans voorhanden zijnde mogelijkheden. In het bijzonder moet worden nagegaan in hoeverre b.v. door
draaiing van de desbetreffende baan of door andere maatregelen de
situatie in Zwanenburg verbeterd kan worden.
Het voorgaande leidt tot de volgende
aanbevelingen.
a. Gezien het tijdstip van verzadiging van het huidige Schiphol dient met
grote spoed een beslissing te worden genomen aangaande de aanleg
van een tweede nationale luchthaven en/of andere alternatieve voorzieningen.
b. Voorts zal moeten worden onderzocht i n hoeverre maatregelen genomen kunnen worden, die op doeltreffende wijze zouden voorkomen
dat door het eventueel maximaal gebruik van een vijfbanenstelsel op
Schiphol de geluidshinder een onaanvaardbaar niveau bereikt, terwijl
tevens een onderzoek moet worden ingesteld naar de verlichting van
geluidshinder, die ook voor andere plaatsen dan Zwanenburg mogelijk zou kunnen zijn, in de periode dat het vijfbanenstelsel nog niet
maximaal wordt gebruikt.
c. Daar aan de operationele nadelen van het vijfbanenstelsel waarschijnl i j k door de aanleg van een zesde baan tegemoet zou worden gekomen, dient te worden onderzocht in hoeverre een dergelijke nog verdergaande uitgroei van Schiphol aanvaardbaar is; valt dit laatste onderzoek negatief uit, dan kunnen de operationele bezwaren van het
vijfbanenstelsel vrijwel niet worden opgeheven.
d. Gezien de door de Commissie aangevoerde argumenten kan de aanleg van de vijfde baan slechts in overweging worden genomen indien:
1. de onder a bedoelde beslissing inhoudt dat op voldoende korte
termijn niet beschikt kan worden over alternatieve voorzieningen,
als een tweede nationale luchthaven;
2. de onder b. genoemde studies voldoende te effectueren maatregelen opleveren.
e. De mogelijkheid voor de aanleg van de vijfde baan dient ten gevolge
van de nog bestaande onzekerheden voor een periode van ten hoogste
één jaar te worden opengehouden.
f. Het is noodzakelijk het inzicht in de nationaal-economische consequenties van verschillende mogelijke luchthaveninvesteringen door
verder onderzoek te verdiepen.
g. Onderzocht moet worden of meer maatregelen kunnen worden geno265

men om de overlast van Schiphol voor zijn omgeving binnen enkele
jaren zo veel mogelijk te verminderen."

HETNEDERLANDS
VERVOERS
WETENSCHAPPELIJK
INSTITUUT (N.V.I.)
te Rotterdam vraagt een

econoom
Het N.V.I. houdt zich bezig met fundamentele en toegepaste research op
vervoers-economisch gebied en heeft in verband met de zich uitbreidende
werkzaamheden behoefte aan een verdere versterking van de staf.
De gedachten gaan in het bijzonder uit naar een econometrist, of een algemeen
econoom met kwantitatieve belangstelling. De werkzaamheden zullen in
belangrijke mate liggen op het terrein van de modelbouw met inschakeling
van computers.
In aanmerking komen afgestudeerden, alsmede zij die binnen afzienbare tijd hun
doctoraal examen denken af te leggen.
De mogelijkheid is aanwezig om op part-time basis te beginnen.
Het salaris is nader overeen te komen.
Schriftelijke sollicitaties te zenden aan de Directie van het N.V.I.,
Westzeedijk 106, Rotterdam-3002, tel. (010) 138673.
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STATISTISCHE KANTTEKENINGEN
PUBLIKATIES VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK MET
BETREKKING T O T HET VERKEER EN VERVOER
Verschenen in het d e r d e kwartaal 1970:

• Statistiek van de scheepvaartbeweging
Bestelnr. 814-031-69, prijs f 5,50.

1969

Deze statistiek bevat diverse gegevens over de binnenscheepvaart, zoals
deze op meer dan 300 telpunten aan sluizen, bruggen en in havens,
verspreid over het gehele land, is waargenomen. De trait-d'union tussen
de afzonderlijke gegevens per punt w o r d t gevormd door een overzichtskaart waarin de omvang van het vervoer op de Nederlandse waterwegen
schematisch geografisch in beeld is gebracht.
Een greep uit deze telpunten en hun cijfers:
gepasseerd laadvermogen
in min ton
1965
1968
1969
Lobith (Rijn)
Volkeraksluizen
Hansweert (Kanaal door Zd-Beveland)
A'dam Zeeburgersluizen (A'd-Rijnkan.)
Sambeek (Maas)
Terneuzen (sluizen)
Vreeswijk (Pr. Beatrix- en Kon. sluis)
Maasbracht (Julianakanaal)
W i j k bij Duurstede (A'd-Rijnkanaal)
R'dam Botlekbrug (Oude Maas)
Amsterdam Oranjesluizen (IJ)
Tiel (A'd.-Rijnkanaal)
Stormvloedkering (Holl. IJssel)
Gaarkeuken (Van Starkenborghkanaal)
Kampen (IJsselbrug)
Zaandam (Wilhelminasluis)
Delft (Rijn-Schiekanaal)
Koedijk (Nd.-Hollandskanaal)

143

—

55
55
37
28
34
24
27
27
21
24
15
10
7
6
5
2

176
119
69
56
45
40
37
31
29
36
28
25
20
11
9
6
5
3

188
113
65
57
45
39
37
31
30
29
28
26
26
10
9
5
5
4

In deze publikatie is voorts nog een nieuwe tabel opgenomen, waarin
voor een beperkt aantal telpunten gegevens zjn vermeld over de duwvaart.
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De tabel betreffende de recreatievaart, in 1968 waargenomen op 29
punten, is thans uitgebreid met gegevens over 104 telpunten.
• Statistiek van bet internationaal goederenvervoer
Bestelnr. 814-004-68, prijs ƒ 13,—.

1968

Deze statistiek is gebaseerd op hetzelfde grondmateriaal als dat van de
statistiek van de buitenlandse handel, namelijk de aangiften welke bij de
in-, uit- en doorvoer van goederen bij de douane moeten worden
ingediend. De douane zendt de desbetreffende opgaven aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek, zodra die in-, uit- en doorvoer voltooid is. De
onderscheidingen naar vervoerstak worden hierbij vastgesteld op het
moment van grensovergang.
Het behoeft geen betoog dat op deze wijze een goederenvervoers-statistiek kan worden opgebouwd met een detaillering naar goederensoorten
die zijns gelijke onder de overige goederenvervoersstatistieken niet heeft.
De tabellen in deze statistiek die altijd zeer sterk in de publieke belangstelling staan, zijn die betreffende de doorvoer met overlading volgens
land van herkomst naar land van bestemming (een zogenaamde "waaierstatistiek"). Deze doorvoer met overlading geeft in zijn totaliteit voor
1968 het volgende beeld te zien:
Gelost
Geladen
in Ned.
in Ned.
min ton
Totaal
Zeevaart:
Binnenvaart:
over de Duitse grens
over de Belgische grens
Spoor:
over de Duitse grens
over de Belgische grens
Weg:
over de Duitse grens
over de Belgische grens
Luchtvaart:

68
57

68
16%

8%
1

42
6

y
0

2
0

1
0
0

2

1

%

0

Van de naar goederensoort gedetailleerde cijfers kan ter illustratie worden vermeld dat er geen enkele suikerbiet i n 1968 is doorgevoerd, maar
wel ruwe suiker, te weten 65.000 ton, waarvan 51.000 ton per zeeschip
uit Brazilië is aangevoerd, van welke Braziliaanse suiker 41.000 ton naar
Oost-Duitsland en 9.000 ton naar Zweden is afgevoerd, terwijl het res268

tant naar Zwitserland is gegaan; dit laatste gedeelte overwegend per
binnenschip (1127 ton), doch ook nog iets per spoor (8 ton) en over de
weg (1 ton).
De liefhebber van herkomst- en bestemmingsstatistieken kan aan deze en
soortgelijke gegevens uit deze statistiek zijn hart ophalen.
• Statistiek van de binnenvloot 1 januari 1970
gepubliceerd in de Maandstatistiek
van Verkeer en
augustus 1970.
Bestelnr. 814-001-70 aug., prijs ƒ 3,65.

Vervoer,

De statistiek van de binnenvloot verschijnt elke twee jaar als een afzonderlijke, uitgebreide publikatie en daar tussendoor in verkorte vorm in
de Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer. Deze verkorte publikatie
neemt niettemin nog een twintigtal bladzijden in beslag.
Uit het cijfermateriaal kiezen w i j de in 1969 plaatsgevonden mutaties in
aantallen schepen naar laadvermogenklasse. Daarbij w o r d t dan tevens
de stand gegeven per 1 januari 1970 van de zogenaamde "actieve" vloot,
dit zijn de schepen die onder de statistische waarneming vallen doordat
zij hebben deelgenomen aan bepaalde vormen van binnenlands vervoer
of aan de internationale vaart (dus uitgezonderd vletwerk, dekschuitenvervoer, opslag in binnenschepen enz.).

Laadvermogenklasse
in tonnen

Bi]
in
1969

Af
in
1969

Actieve
vloot
1-1-70

aantal schepen
Totaal

171

316

9884

21—
99
1 0 0 — 199
2 0 0 — 299
3 0 0 — 399
4 0 0 — 499
5 0 0 — 599
6 0 0 — 699
7 0 0 — 799
8 0 0 — 899
9 0 0 — 999
1000—1499
1500 en meer

11
13
5
18
7
10
14
26
5
23
13
26

95
107
38
11
12
9
5
3
5
13
12
6

627
1789
1427
1761
892
837
471
300
318
404
658
400
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Duidelijk blijkt uit de cijfers de voortgaande vermindering van het bestand aan schepen kleiner dan 200 ton.
•
Nationale Rekeningen
1969
Bestelnr. 816-002-69, prijs f 16—.
Uit deze algemene, jaarlijks terugkerende publikatie, ontlenen w i j de
volgende gegevens over de vervoerbedrijven:
1965

1966

1967

min gld
Totale afzet vervoerbedrijven
— uitvoer
— binnenlandse afzet:
— onderlinge leveringen
— consumptiegoederen
— investeringsgoederen
Verbruik
Afschrijvingen
Toegevoegde waarde
— lonen, salarissen en sociale lasten
— overige inkomens

7 945
4 379

8 342
4 429

8 835
4 563

2 799
708
59
3 488
1 006
3 451
2 485
966

3 055
790
68
3 734
1 043
3 565
2 698
867

3 318
879
75
3 872
1 075
3 888
2 865
1 023

Tezamen met de P T T is de bijdrage van deze bedrijven tot het nationale
inkomen na een daling i n 1966 weer wat i n stijgende l i j n (zoals voorlopige berekeningen over 1968 en 1969 aantonen):
1965
1966
1967
1968
1969
•

Ter perse:

Statistiek
Statistiek
Statistiek
Statistiek
Statistiek
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7,3%
7,0%
7,1%
7,4%
7,4%

van de internationale binnenvaart 1969
van de zeevaart 1969
van de verkeersongevallen 1969
der motorrijtuigen 1 januari 1970 (bouwjaren 1964 t / m 1969)
van de wegen 1 januari 1970

CONTAINERISATIE
DOOR
H. H . J . MASIN )
1

Inleiding

De sterke groei van de containerisatie in de afgelopen jaren geeft aanleiding deze ontwikkeling nader te bezien. In het onderstaande zijn daartoe
een aantal tabellen bijeengebracht, waarin enige kwantitatieve aspecten
van deze nieuwe vervoerstechniek worden belicht.
a) Omvang van het
goederenvervoer
In tabel 1 is voor een aantal jaren de ontwikkeling van het totale goederenvervoer ter zee in Rotterdam en Amsterdam gegeven. Het stukgoederenvervoer is afzonderlijk opgenomen. Het containergedeelte daarvan
komt aanstonds ter sprake.
Tabel 1. Internationale goederenbeweging ter zee te Rotterdam en A m sterdam, i n min ton
Amsterdam

Rotterdam

alle goederen 1960
1963
1965
1968
1969
stukgoederen 1960
1963
1965
1968
1969

gelost

geladen

totaal

gelost

geladen

totaal

61,6
79,0
95,1
121,1
137,8
9,3
10,5
12,3
15,8
18,2

19,9
21,3
23,2
32,3
38,3
5,0
5,5
6,3
8,9
9,7

81,5
100,3
118,3
153,4
176,1
14,3
16,0
18,6
24,7
27,9

7,8
11,7
10,4
13,5
14,6
2,4
2,5
2,6
2,8
3,0

3,1
2,3
3,0
3,9
4,5
1,8
1,3
1,5
1,6
1,5

10,9
14,0
13,4
17,4
19,1
4,2
3,8
4,1
4,4
4,5

Bron: CBS, Maandstatistiek Internationaal Zeehavenvervoer, december 1969.

*) Centraal Planbureau, 's-Gravenhage
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De overslag van stukgoederen geeft in Rotterdam van 1960 op 1969
nagenoeg een verdubbeling te zien, Het aandeel hiervan in de totale
overslag bleef vrijwel constant (16%). In Amsterdam bleef de overslag
van stukgoederen vrijwel constant. Het aandeel in de totale overslag liep
terug van 38% tot ruim 2 3 % .
b) Omvang van het
containervervoer
Met ingang van 1968 beschikt het CBS over een statistiek die inzicht
geeft in de aan- en afvoer van containers van 8 voet en meer per zeeschip
in de Rotterdamse en Amsterdamse havens, zowel als voor alle havens.
De overslag in de overige havens is door saldering verkregen. Van deze
laatste groep havens heeft Maassluis verreweg het meeste vervoer, voornamelijk betrekking hebbend op groenten en fruit. Tabel 2 geeft de
nodige informatie.
Tabel 2.

Overslag van containers met een lengte van 8 voet en meer
containers met lading

havens

2968
Rotterdam
Amsterdam
overige havens

aantal
containers

aantal

ledige containers

lading lading
totaal per con- aantal
tainer

x 1000 x 1000 min ton

ton

x 1000

m %
van
totaal

114
45
48

99
27
34

1,14
0,17
0,10

11,5
6,4
2,9

15
18
14

13
40
28

totaal

207

160

1,41

8,8

47

23

1969
Rotterdam
Amsterdam
overige havens

196
41
42

170
26
36

2,04
0,20
0,11

12,0
7,5
3,0

26
15
6

13
36
15

totaal

279

232

2,35

10,1

47

17

2970 le h.j.
Rotterdam
Amsterdam
overige havens

114
18
20

105
13
18

1,35
0,10
0,05

12,8
8,1
3,0

9
5
2

8
31
10

totaal

152

136

1,50

11,1

16

11

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.
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De relatief grote aantallen ledige containers zijn ten dele een gevolg van
het feit dat de containers veelal voor gespecialiseerde doeleinden worden
gebruikt (b.v. Westlandse groente- en fruitexport, import van auto-onderdelen), hetgeen in het bijzonder bij Amsterdam naar voren komt.
De onderlinge verhoudingen tussen de havens kunnen beter met behulp
van procentuele aandelen in het totaal worden beoordeeld. Hiertoe dient
tabel 3.
Tabel 3.
halfjaar)

vens

Aandeel van de havens in het totaal, in procenten

containers
aantal

(I=le

containers met lading

ledige
containers

aantal

aantal

lading totaal

1968

1969

19701

1968

1969

197ÖI

1968

1969 1970i

1968

1969 1970i

tterdam
tsterdam
erige

55
22

70
15

75
12

62
17

73
12

78
9

81
12

87
8

90
7

32
39

55
31

54
34

vens

23

15

13

21

15

13

7

5

3

29

14

12

taal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

U i t tabel 3 blijkt dat in Rotterdam het aandeel in het totaal behandelde
containers alsmede hun lading stijgende is. De daling in Amsterdam van
1968 op 1969 is een gevolg van het feit dat de American Export Isbrandtsen Lines — een van de grootste relaties van de container terminal
in de hoofdstad — deze haven niet meer regelmatig met haar containerschepen aanloopt (vlg. Jaarverslag W m . H . Müller & Co. N.V.).
Voor een beoordeling van de goederenstromen is het nog van belang om
een splitsing te maken naar aanvoer en afvoer. D i t is gedaan in de
tabellen 4 t / m 7, resp. voor Rotterdam, Amsterdam, de overige havens
en het totaal.
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Tabel 4. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer in alle havens
containers met lading
aantal
containers
Aanvoer
1968
1969
1970 l e h . j .
Afvoer
1968
1969
1970 l e h . j .

aantal

x 1000 x
109
143
78

98
136
74

ledige containers

lading
lading per contotaal
tainer
aantal

in %
van
totaal

1000 min ton
85
0,71
122
1,19
74
0,80

ton
8,4
9,8
10,9

x 1000
24
21
5

22
15
6

75
110
62

9,3
10,5
11,3

23
26
12

23
19
16

0,70
1,16
0,70

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.

Tabel 5. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer in Rotterdam
containers met lading
aantal
containers
Aanvoer
1968
1969
1970 l e h . j .
Afvoer
1968
1969
1970 l e h . j .

aantal

lading
lading per contotaal
tainer
aantal

x 1000 x 1000 min ton
63
53
0,59
103
90
1,05
60
57
0,72

51
93
54

46
80
48

ledige containers

0,54
0,99
0,62

ton
11,2
11,7
12,6

xlOOO
10
14
3

16
13
5

11,9
12,3
13,0

5
13
6

10
14
10

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.
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in %
van
totaal

Tabel 6. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer in Amsterdam
containers met lading
aantal
containers
Aanvoer
1968
1969
1970 l e h . j .
Afvoer
1968
1969
1970 l e h . j .

aantal

lading
lading per conaantal
tainer
totaal

x 1000 x 1000 min ton
21
0,09
22
0,10
18
20
0,05
8
9

23
22
10

6
9
5

ledige containers

0,08
0,10
0,05

in %
van
totaal

ton
4,3
5,4
6,3

x 1000
1
2
1

4
10
5

13,9
11,6
11,4

17
13
5

74
59
54

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.

Tabel 7. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer in de overige havens
containers met lading

lading
lading per container
aantal
totaal

aantal
containers

aantal

Aanvoer
1968
1969
1970 l e h . j .

xlOOO
24
20
9

x 1000 min ton
0,03
11
0,04
14
0,02
8

Afvoer
1968
1969
1970 l e h.j.

24
22
10

24
21
9

ledige containers

0,07
0,07
0,03

ton
2,6
2,7
2,8

3,1
3,2
3,1

x 1000
13
6
1

0
1
1

in %
van
totaa

55
30
12

2
2
8

Bron: CBS, ontleend aan Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.
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Aanvoer en afvoer naar gewicht blijken vrijwel met elkaar in evenwicht
te zijn, behalve voor de overige havens.
M e t uitzondering van de afvoer i n Amsterdam, neemt de lading per
container toe. Voorts is er een tendentie tot vermindering van het aantal
ledig vervoerde containers.
Het CBS onderscheidt met ingang van 1969 in de statistiek betreffende
het vervoer van containers met een lengte van 8 voet en meer tevens nog
de containers met een lengte van 20 voet en meer, zowel voor de Nederlandse havens m totaal als voor de Rotterdamse haven. M e n zie de
tabellen 8 t / m 1 1 .

Tabel 8.

Overslag van containers met een lengte van 20 voet en meer
containers met lading

havens

1969
Rotterdam
overige havens

aantal
containers

aantal

ledige containers

lading
lading per contotaal
tainer
aantal

x 1000 x 1000 min ton
177
154
1,89
18
15
0,17

in %
van
totaal

ton
12,3
11,1

x 1000
23
3

13
16

totaal

195

169

2,06

12,2

26

14

1970
leh.j.
Rotterdam
overige havens

112
9

103
8

1,33
0,10

12,9
12,2

9
1

8
12

totaal

121

111

1,42

12,8

10

8

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.

De procentuele aandelen i n het totaal worden in tabel 9 weergegeven.
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Tabel 9. Aandeel van de havens in de totale overslag van containers
met een lengte van 20 voet en meer, in procenten (I = l e h.j.)
containers met lading
c o

;r

aantal

Rotterdam
overige
havens

1969
91
9

ledige

aantal

lading totaal

1970i 1969 1970i
93
91
93
7

9

1969
92

7

aantal

1970i
93

8

7

1969
89

13701
89

11

11

Evenals b i j de overslag van containers van 8 voet en meer het geval is
(zie tabel 3) neemt ook hier Rotterdam een dominerende plaats in.

Tabel 10. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 20 voet en
meer in alle havens
containers met lading
aantal
containers
Aanvoer
1969
1970 l e h . j .
Afvoer
1969
1970 l e h . j .

aantal

lading
lading per container
aantal
totaal

x 1000 x 1000 min ton
1,07
91
103
0,76
60
64

92
57

78
51

ledige containers

0,99
0,66

in %
van
totaal

ton
11,8
12,7

x 1000
12
4

12
5

12,6
13,0

14
6

15
11

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.
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Tabel 1 1 . Aan- en afvoer van containers met een lengte van 20 voet en
meer in Rotterdam
containers met lading
aantal
containers
Aanvoer
1969
1970 l e h . j .
Afvoer
1969
1970 l e h . j .

aantal

lading
totaal

x 1000 x 1000 nalo ton
94
83
0,99
59
56
0,72

83
53

71
47

0,90
0,61

ledige containers

lading
per container
aantal

Ül%
van
totaal

ton
12,0
12,8

x 1000
11
3

12
5.

12,6
13,0

12
6

14
11

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, oktober 1970.

Het CBS beschikt bovendien nog over statistieken die per haven inzicht
verschaffen in de aanvoer uit en de afvoer naar diverse gebieden. De
tabellen 12 t / m 14 geven hiervan een beperkt beeld.

Tabel 12. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer in alle havens volgens land van lading en lossing
containers met lading
aantal
containers
Jaar 1969
Aanvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen
totaal
278

aantal

lading
lading per contotaal
tainer
aantal

x 1000 x 1000 min ton
92
75
0,61
40
39
0,49
9
6
0,07
2
2
0,02
143

122

ledige containers

1,19

in%
van
totaal

ton
8,2
12,6
12,1
7,7

x 1000
17
1
3
1

18
2
35
28

9,8

22

15

Vervolg tabel 12
containers met lading
aantal
containers
Afvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

aantal

ledige containers

lading
lading per conaantal
tainer
totaai

x 1000 xlOOO min ton
76
0,77
98
0,22
19
17
0,13
14
13
0,04
4
5

in %
van
totaal

ton
10,2
12,7
9,9
9,9

x 1000
22
2
1
1

23
10
6
14

136

110

1,16

10,5

26

19

46
31
0
1

42
31
0
1

0,38
0,42
0,00
0,00

9,0
13,3
8,1
8,8

5
0
0
0

10
1
57
16

totaal

78

74

0,80

10,9

5

6

Afvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

57
15
0
1

46
14
0
1

0,50
0,19
0,00
0,01

10,9
13,1
5,3
7,4

11
1
0
0

19
6
5
5

totaal

74

62

0,70

11,3

12

16

totaal
1970
leh.j.
Aanvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, maart en oktober 1970.
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Tabel 13. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer i n Rotterdam volgens land van lading en lossing
containers met lading
aantal
containers
Jaar 1969
Aanvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

aantal

x 1000 x 1000

ledige containers

lading
lading per contotaal
tainer
aantal
min ton

ton

x 1000

m %
van
totaal

54
38
9
2

45
37
6
2

0,50
0,47
0,07
0,01

11,1
12,6
12,1
7,7

9
1
3
1

17
2
35
24

103

90

1,05

11,7

14

13

Afvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

58
18
14
3

49
16
13
2

0,63
0,20
0,13
0,03

12,9
12,6
9,9
12,6

9
2
1
1

16
11
6
20

totaal

93

80

0,99

12,3

13

14

29
31
0
1

26
31
0
1

0,31
0,41
0,00
0,00

11,9
13,3
8,1
8,8

3
0
0
0

10
1
57
16

totaal

61

57

0,72

12,6

3

5

Afvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

37
15
0
1

33
14
0
1

0,43
0,19
0,00
0,01

13,0
13,1
5,3
10,1

5

1
0
0

12
6
5
7

totaal

54

48

0,62

13,0

6

10

totaal

1970
leh.j.
Aanvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, maart en oktober 1970.
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Tabel 14. Aan- en afvoer van containers met een lengte van 8 voet en
meer in Amsterdam volgens land van lading en lossing
containers met lading

jaar 1969
Aanvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen
totaal
Afvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen
totaal
1970
leh.j.
Aanvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen
totaal
Afvoer
Europa
Noord-Amerika
Australië
Overige landen
totaal

ledige containers

lading
lading per conaantal
tainer
totaal

aantal
containers

aantal

x 1000

x 1000 min ton

ton

in %
van
totaal

x 1000

18
2

16
2

0,08
0,02

4,8
11,2

2
0

9
4

0

0

0,00

5,6

0

85

20

18

0,10

5,4

2

10

18
2

5
2

0,07
0,02

12,5
14,5

13
0

70
1

2

2

0,01

5,8

0

3

22

9

0,10

11,6

13

59

8
0

8
0

0,05
0,00

6,0
11,7

0
0

5

—
—

—

—

—

9

8

0,05

9
0

4
0

0
9

—

—
—

6,3

0

5

0,05
0,00

12,5
9,8

5

57

—

—

0

0,00

2,5

—

—

4

0,05

11,4

5

54

Bron: CBS, Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, maart en oktober 1970.
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In de tabellen 15 tot en met 17 zijn enige verhoudingscijfers van de
Rotterdamse- en de Amsterdamse haven met betrekking tot het stukgoederenvervoer, resp. containervervoer gegeven.

Tabel 15.

Aandeel van de havens in het stukgoederenvervoer
totaal

1968
1969

w.v. Rotterdam

min ton
29,1
32,4

Tabel 16.
vervoer

min ton
24,7
27,9

w.v. Amsterdam

%
85
86

min ton
4,4
4,5

%
15
14

Verhouding gecontaineriseerde lading tot het stukgoederen-

1968
stukgoederen

1969

gecontaineriseerde lading

stukgoederen

gecontaineriseerde lading

min ton

min ton

%

min ton

min ton

%

Rotterdam
Amsterdam

24,7
4,4

1,14
0,17

4,6
3,9

27,9
4,5

2,04
0,20

7,3
4,4

tocaal

29,1

1,31

4,5

32,4

2,24

6,9

Tabel 17.

Aandeel van de havens ir,i het containervervoer

totaal
min ton
1968
1,41
1969
2,35
1970 l e h . j . 1,50
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w.v. Rotterdam w.v. Amsterdam
min ton
1,14
2,04
1,35

%
81
87
90

min ton
0,17
0,20
0,10

%
12
8
7

w.v. overige
havens
min ton
0,10
0,11
0,05

%
7
5
3

Enige slotopmerkingen

Ter afsluiting van dit overzicht nog enkele opmerkingen over het vervoer
van en naar de havens. Ten aanzien van de mate waarin de introduktie
van de transatlantische container veranderingen heeft gebracht in de
verdeling van dit vervoer over de wijzen van binnenlands transport —
wegvervoer, spoorwegen en binnenvaart — staan thans nog onvoldoende statistische gegevens ter beschikking. Het CBS overweegt echter de
opzet van een statistiek betreffende het vervoer van containers over de
weg.
a) Het wegvervoer
Het grootste deel van het vervoer van containers van en naar de havens
geschiedt tot nu toe over de weg; de spoorwegen zijn voor ruwweg 30%
ingeschakeld en de binnenvaart nog vrijwel helemaal niet.
De noodzaak van samenwerking tussen de wegvervoerders wordt ingezien, zoals o.a. blijkt uit de oprichting van de C O M B I C O N , een overkoepelende organisatie waarin men onderlinge bijstand verleent door het
over en weer beschikbaar stellen van materieel. Door de C.V.V. (Commissie Vervoervergunningen) is over het eerste halfjaar van 1967 en van
1968 een onderzoek ingesteld naar de mate waarin de beroepsvervoerders over de weg aandeel hebben in het transatlantische containervervoer, echter alleen met betrekking tot de totale aantallen aan- resp.
afgevoerde containers van 20, 30, 38 en 40 voet, maar over meer recente
gegevens beschikt men niet.
b) De spoorwegen
Met betrekking tot het vervoer van containers door de Nederlandse
Spoorwegen kan van een snel expanderende markt worden gesproken,
zoals uit tabel 18 blijkt.
Tabel 18.

Aantal door de NS vervoerde containers.
aantal containers

1967
1968
1969
1970 l e h.j.

x 1000
4
20
66
44

Bron: Jaarverslagen NS 1968 en 1969 (le halfjaar 1970 mondelinge opgave).
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In afwachting van de Europese standaardcontainerwagen werden de nodige aanpassingsvoorzieningen getroffen. NS verwacht een groot aandeel
in het sterk toenemende containervervoer te verwerven. De basis hiervoor is al gelegd door participatie in Intercontainer, de maatschappij die
door een aantal Europese spoorwegen voor het Internationale containervervoer werd opgericht en waarvan nu reeds 19 (ook Oosteuropese)
spoorwegen en Interfrigo l i d zijn.
Oo k neemt NS deel in de Europese Container Terminus te Rotterdam en
de Container Terminal te Amsterdam. Thans beschikt NS over één eigen
spoorwegterminal te Veendam, met een overslag van ca. 1.500 beladen
containers in 1969 en geheel gericht op de zeehavens.
Voorts lopen er al speciale containertreinen naar Milaan, Antwerpen/
Zeebrugge, Midden-Duitsland, Basel, alsmede van Bremen naar Amsterdam.
c) De binnenvaart
In hoeverre de binnenvaart in de nabije toekomst aan het containervervoer zal gaan deelnemen laat zich thans moeilijk voorspellen. Het binnenschip is relatief langzaam, maar het kan de laagste transportprijzen
bieden. De kansen liggen zeker niet ongunstig wanneer men bedenkt dat
bij intensivering van de containerisatie ook meer en meer halffabrikaten
ten vervoer zullen worden aangeboden, waarbij niet zo zeer de snelheid,
als wel de prijs bepalend zal zijn voor het te kiezen transportmiddel.
d) Ontwikkeling
van bet aandeel voor de verschillende
vervoerwijzen
Voor 1980 w o r d t als verwachting uitgesproken dat van de totale overslag van stukgoederen (36 a 39 min ton) ca. 16 a 18 min ton zal zijn
gecontaineriseerd. ) Een voorspelling van de aandelen van het wegvervoer, de spoorwegen en de binnenvaart is nog moeilijk.
Spectaculair is de prognose van de E.C.T., waarbij een verschuiving van
de huidige verhouding tussen weg- en spoorvervoer van 7 tot 3 naar 3
tot 7 in 1975 w o r d t verwacht. Voor de binnenvaart ziet men dan nog
geen aandeel van betekenis.
1

E.C.T. verwacht i n 1975 te Rotterdam over te slaan 750000 containers
bij 15 ton gemiddeld, dus ruim 11 min ton. N u beliep het aandeel van
Rotterdam in het totale gewicht van de lading in 1969 87% . H o u d t men
dit percentage aan voor 1975, dan komt men tot een totale overslag in
de Nederlandse havens van ca. 13 min ton.

) De Stichting Toekomstbeeld Der Techniek (Koninklijk Instituut van Ingenieurs): De overgangsprocedure in het verkeer, blz. 91.
1
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De opening van een terminal eind 1970 aan pier 7 in de Waalhaven waar
tevens binnenschepen kunnen afmeren, wettigt de veronderstelling dat in
1975 de binnenvaart reeds enigermate bij het containervervoer zal zijn
ingeschakeld. De mogelijkheden tot ontwikkeling van dit vervoer zullen
uiteraard groter worden na ingebruikneming van de Rijnpoorthaven.
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BOEKBESPREKING

De kosten van het stedelijk openbaar vervoer, rapport uitgebracht door

het Economisch Bureau voor het weg- en watervervoer, den Haag, oktober 1969, 85 pag.
In verband met de door de Rijksoverheid te verlenen bijdrage in de
dekking van de tekorten van de stedelijke-openbaar vervoerbedrijven en
de verdeling van deze bijdrage, heeft de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek dat
moet leiden tot de vaststelling van normen bij de subsidietoekenning. De
normen b i j de subsidietoekenning dienen zodanig te zijn, dat:
1. objectieve criteria ten grondslag liggen aan de verdeling van het uitgetrokken bedrag der bijdrage
2. de gehanteerde normen een stimulans vormen o m tot een zo efficiënt
mogelijke bedrijfsvoering te komen.
Het onderzoek w o r d t in fasen uitgevoerd. De eerste fase is uitgevoerd
door het Economisch Bureau voor het weg- en watervervoer en heeft
geleid tot het onderhavige rapport. D i t rapport heeft ten doel inzicht te
verschaffen in de belangrijkste oorzaken van de thans bestaande situatie.
Ten aanzien van de exploitatiekosten en de verschillen in exploitatiekosten is een onderscheid gemaakt tussen:
— het kostenniveau van de bedrijven, gegeven het dienstenpakket
— het dienstenpakket zelve
— het tariefniveau.
In het onderzoek zijn een aantal gemeenten en bedrijven betrokken, die
als volgt in 3 groepen kunnen worden verdeeld:
1. De drie grote gemeenten, die over een eigen gemeentelijk vervoerbedrijf beschikken. (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)
2. Een aantal middelgrote gemeenten, die over een eigen gemeentelijk
vervoerbedrijf beschikken. (Utrecht, Arnhem, Groningen, Dordrecht,
Maastricht, Nijmegen).
3. Overige middelgrote gemeenten, waar het lokale vervoer verzorgd
wordt door streekvervoerbedrijven. (Haarlem, Breda, Tilburg, den
Bosch, Helmond).
Het rapport behandelt eerst het kostenniveau der bedrijven, gegeven de
omvang van het dienstenpakket. De laatste toevoeging moet in het oog
worden gehouden b i j de interpretatie van het cijfermateriaal. Gegeven
een bepaald verzorgingsniveau w o r d t nagegaan, wat dit betekent voor
het kostenniveau der bedrijven.
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In de onderstaande tabel zijn de voornaamste uitkomsten van het onderzoek weergegeven.
gemeentelijke
vervoerbedrijven
Omschrijving

Kosten per 100 plaats-km
— autobussen + trams/trolleys
— alleen autobussen
Loon per betaald uur voor
buschauffeurs
Directe uren in % van betaalde
uren voor buschauffeurs
Variabele materieelkosten per k m
voor autobussen
Produktieve rij-uren per jaar van
autobussen
Indirecte personeelskosten per
busuur "
1

Utr./Arnhem
Amsterdam
Dordt/Gron.
Rotterdam
Maastr.
Den Haag
Nmg.

lokaal
vervoer
in
onderzochte
streekvervoerbedrijven

ƒ2,73

ƒ2,17

ƒ1,53

ƒ2,27

ƒ2,07

ƒ

ƒ8,66

ƒ§,—

ƒ6,50

72%

76%

85%

ƒ0,58

ƒ0,42

ƒ 0,20

3050 u

3900 u

5000 u

ƒ5,87

ƒ3,11

ƒ2,87

1,53

•

Uit de tabel blijkt, dat het kostenniveau van de verkeersprestaties in de
gemeentelijke vervoerbedrijven aanzienlijk hoger ligt dan i n het lokale
vervoer van de onderzochte streekvervoerbedrijven. ( N Z H en BBA). Als
redenen hiervoor worden genoemd:— de hogere nominale lonen
de lagere benutting voor direct uitvoerende werkzaamheden van het
rijdend personeel.
— de variabele materieelkosten liggen bijzonder hoog
— de benutting van het materieel ligt relatief laag
met name in de drie grote steden liggen de indirecte kosten relatief
hoog.
Binnen de groep der gemeentelijke vervoerbedrijven valt op, dat het
kostenniveau van de bedrijven in de 3 grote steden aanzienlijk hoger ligt
* Alle voertuiguren zijn herleid tot busuren, waarbij een uur van een tramstel voor
twee busuren is geteld.
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dan in de andere bedrijven. Een hoger loonpeil en een hoger peil van de
indirecte kosten zijn hiervoor, naast een lagere benutting van het vervoermaterieel en de exploitatie, van relatief duur trammaterieel verantwoordelijk. De lagere benutting van het vervoermaterieel in de 3 grote
steden kan mede worden geweten aan de aldaar optredende dagspitsen
en de daaruit voortvloeiende behoefte aan materieel. Het aanleggen van
snelle openbare railverbindingen (metro, sneltram) leiden veelal tot een
verdere prononcering van de spitsen met alle gevolgen van dien voor de
materieelbehoefte.
In het onderzoek is niet gebleken, dat het optreden van verkeerscongesties in de grote steden leidt tot een lagere km-benutting van het materieel. Het aantal kilometers per effectief uur is in deze steden niet noemenswaardig lager dan elders. Het optreden van verkeerscongesties heeft wel
een indirecte invloed doordat de spitsen in de vraag naar vervoer juist in
de maximale verkeersdrukte vallen, waardoor de behoefte aan vervoermaterieel in de spits nog extra w o r d t vergroot. Deze invloed komt echter
reeds tot uiting i n de relatief lage uurbenutting van het vervoermaterieel
in de grote steden. Het is mogelijk, dat bij detailstudies van de netwerken een relatief grotere invloed van de verkeerscongesties op de km-benutting van het materieel blijkt. Het onderhavige onderzoek richt zich
echter op de totaliteit van de vervoerbedrijven. Interessant zou zijn om
na te gaan in hoeverre de enorme bedragen die de grote gemeentelijke
vervoerbedrijven in verbetering van de infrastructuur investeren mede
tot bovengenoemd resultaat bijdragen.
Metro-, tram- en trolleybus-exploitatie zijn, per plaats-km berekend,
aanzienlijk duurder dan de exploitatie van autobussen. De oorzaak ligt
vooral in de hogere infrastructuurkosten. Het rapport stelt uitdrukkelijk,
dat i n deze onderzoekfase niet kan worden beoordeeld in hoeverre andere dan kostenoverwegingen pleiten voor het gebruik van metro, tram of
trolley. Het gaat hier om één van de fundamentele problemen van het
openbaar vervoer in de grote steden, waarover het volgende kan worden
opgemerkt:
Essentiëel voor het openbaar vervoer is regelmaat en betrouwbaarheid.
De filosofie achter het moderne openbaar vervoer in de steden is het
scheppen van een noodzakelijk alternatief voor het particuliere wegverkeer door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig produkt.
In deze gedachtengang is het logisch dat niet alleen directe kosten en
opbrengsten van het openbaar vervoer worden vergeleken, doch dat de
kosten worden gezien tegen de achtergrond van het maatschappelijk
rendement. In dit licht bezien zullen in een aantal gevallen relatief duurdere exploitatie-vormen als onvermijdelijk moeten worden geaccepteerd.
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Het openbaar vervoer in de grote steden is dan ook in hoofdzaak gebaseerd op rail-vervoer (metro, sneltram, tram) met een in hoofdzaak aanvullend net van autobusdiensten. De belangrijkste reden van deze structuur van het openbaar vervoernet is gelegen in het feit, dat alleen het
railvervoer in staat is om de in deze steden optredende zware woon-werk-verkeersstromen te verwerken. Dat dit leidt tot een verhoudingsgewijs duurdere exploitatievorm is een onvermijdelijke consequentie. De
structuur van de openbaar vervoernetwerken dwingt er bovendien toe
een relatief op hoog niveau staand aanvullend autobusnet te exploiteren.
Immers, het openbaar railvervoernet komt pas volledig tot zijn recht als
ook het aanvullend autobusnet o.a. qua frequentie op een zelfde peil
staat en daardoor intensiever is dan de vraag strikt genomen rechtvaardigt. Een goed voorbeeld van deze situatie is te vinden in Rotterdam-Linker Maasoever waar een kwalitatief goed autobusnet een noodzakelijk
maar ook duur complement vormt van de metrolijn.
Rekening houdend met de zeer uiteenlopende omstandigheden waaronder het vervoer moet worden verricht, geeft de orde van grootte der verschillende samenstellers van het rapport reden te veronderstellen, dat in
vrijwel alle gemeentelijke vervoerbedrijven nog belangrijke kostenbesparingen kunnen worden bereikt, zonder aan de geboden vervoervoorzieningen kwalitatief of kwantitatief afbreuk te doen. Genoemd worden:
— de mate waarin de betaalde uren van het uitvoerend personeel voor
directe werkzaamheden worden benut
— de omvang van de indirecte personeelskosten
— de variabele kosten van het rijdend materieel
— vermindering van de verschillen in de benutting en de capaciteit van
het rijdend materieel.
In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre kostenbesparingen met
behoud van een redelijk verzorgingsniveau mogelijk zijn. Bekend is, dat
door onder andere de grote stedelijke vervoerbedrijven kostenbesparende maatregelen worden getroffen, welke gedeeltelijk parallel lopen met
de suggesties in dit rapport. (B.v. het invoeren van éénmansbediening op
trams). Interessant is de suggestie in het rapport, dat nader zou moeten
worden nagegaan in hoeverre aan incidentele vervoerpieken kan worden
tegemoet gekomen door onderlinge bijstand van openbare vervoerbedrijven (de „ s t a n d a a r d - b u s " van de grote vervoerbedrijven!).
Buiten het kader van dit onderzoek vallen de kostenbesparingen, welke
het gevolg kunnen zijn van regionale samenwerking tussen vervoerbedrijven, zoals men die in het buitenland wel kent. Eveneens zou de vraag
kunnen rijzen in hoeverre de beheersvorm van openbaar vervoerbedrij289

ven, met in achtneming van de maatschappelijke functie en sociale kosten, van invloed is op de efficiency.
Een enkele opmerking nog over de indirecte kosten van de grote bedrijven. Welhaast vanzelfsprekend zijn de indirecte kosten van de grote
bedrijven hoger. Het exploiteren van een openbaar vervoerbedrijf in de
grote steden stelt niet alleen zeer hoge eisen op het gebied van het management, maar ook op het gebied van verkeers- en vervoersonderzoekingen. Zeer kostbare technische systemen zijn nodig o m een goede functionering te garanderen. Organisatie en bediening van deze systemen vereist
veel mankracht. Het is daarbij een gelukkige omstandigheid dat de grote
stedelijke vervoersbedrijven veel energie, t i j d en mankracht ter. beschikking stellen voor neven-activiteiten, die slechts van indirecte betekenis
zijn voor het openbaar vervoer.
Vervolgens w o r d t ingegaan op het verzorgingsniveau. Vraag en aanbod
van openbaar vervoer, uitgedrukt resp. in het aantal reizigers per 1000
inwoners en in plaats-km, vertonen een duidelijk verband met het inwonertal van de agglomeratie. Beide stijgen naarmate het inwonertal groter
is. Een relatief grote vraag naar openbaar vervoer gaat niet alleen gepaard met een relatief groot aanbod van plaats-km, doch ook met een
kwalitatief hoger verzorgingsniveau. Daarbij treedt een verhoudingsgewijs gunstiger bezetting op. De lijndichtheid is het grootst in de steden
waar verhoudingsgewijs veel van openbaar vervoer gebruik w o r d t gemaakt.
Belangrijke verschillen vertoont ook het tariefniveau, uitgedrukt i n opbrengst per reiziger zowel als in opbrengst per reizigers-km. Het tariefniveau bij het lokale vervoer van de onderzochte streekvervoerbedrijven
ligt relatief hoog. Het verhoudingsgewijs zeer geringe exploitatie-tekort
in deze bedrijven is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het hoge
tariefniveau. De samenstellers van het rapport achten het niet uitgesloten, dat verhoging van het tariefniveau bij een aantal gemeentelijke vervoerbedrijven een verkleining van het exploitatie-tekort kan bewerkstelligen. Daarbij w o r d t evenwel de restirctie gemaakt, dat onderzocht moet
worden wat het effect is van een tariefverhoging op de vraag naar openbaar vervoer en daarmede op de „ m o d a l split" tussen openbaar vervoer
en particulier wegverkeer. Wellicht zou het in dit verband eveneens van
belang zijn na te gaan wat de invloed is van de verschillende tariefstructuren.
Het rapport heeft van vooral de zijde van de gemeentelijke vervoerbedrijven kritiek uitgelokt. Deze kritiek geldt met name de samenstelling
van het basismateriaal en het onvoldoende rekening houden met de
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plaatselijke omstandigheden. Het rapport stelt zelf, dat in dit stadium
niet kan worden beoordeeld i n hoeverre de oorzaken van kostenverschillen bij de bedrijven zelf, dan wel bij de plaatselijke omstandigheden zijn
gelegen. Terecht wordt opgemerkt: „Enerzijds zal het duidelijk zijn, dat
de wijze waarop het bedrijf w o r d t geëxploiteerd, moet zijn afgestemd op
de plaatselijke omstandigheden, anderzijds is de wijze waarop deze afstemming geschiedt toch i n belangrijke mate een zaak van bedrijfsbeleid."
De onderzoekers hebben getracht de feitelijke kostensituatie zo zuiver
mogelijk weer te geven. Daarbij is het waarom van een bepaald verzorgingsniveau „ n i e t " interessant maar wel de kosten die er een gevolg van
zijn. Waar de samenstellers voorzichtige aanbevelingen doen, gaan zij
niet verder dan het aangeven van de richting. Het rapport ontleent dan
ook vooral zijn waarde aan de kosteninventarisatie die is verricht. Het
moet dan ook duidelijk worden gezien als een eerste fase, waarbij de
achterliggende oorzaken nog nader aan de orde komen. In hoeverre het
basiscijfermateriaal juist is, kan vanaf deze plaats niet worden beoordeeld.
DRS. R. D E N BESTEN.
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MEDEDELINGEN VAN HET INSTITUUT
EEN R O U T I N G M O D E L VOOR DE BINNENVAART.

Gezien de te verwachten stijging van het vervoer per binnenschip in de
komende decennia, is het van belang te onderzoeken in hoeverre de
capaciteit van het bestaande netwerk van waterwegen de toekomstige
verkeersstromen op aanvaardbare wijze zal kunnen verwerken. O m dit
mogelijk te maken w o r d t door het N V I in opdracht van Rijkswaterstaat een routingmodel voor de binnenvaart ontwikkeld.
M e t behulp van dit model kunnen de in het kader van de Integrale
Verkeers- en Vervoersstudie geprognotiseerde verkeersstromen voor
1980, 1990 en 2000 worden toegedeeld aan de vaarwegen van het bestaande netwerk; in dit netwerk kunnen toekomstige voorzieningen,
tot realisatie waarvan reeds is besloten, worden opgenomen.
Voor elk van de verkeersstromen tussen twee gebieden van herkomst en
bestemming kan, op basis van transporttijd en transportafstand, de
route met de laagste bewegingskosten worden bepaald. De aantrekkelijkheid van een bepaalde route zal echter afnemen naarmate bij gegeven
capaciteit de verkeersintensiteit toeneemt; een grotere belasting zal
immers i n het algemeen lagere snelheden en hogere wachttijden tot
gevolg hebben. Als gevolg van deze beperking door de capaciteit kan het
bij een bepaalde intensiteit voordeliger zijn een andere route te kiezen.
De toedeling van de gegeven verkeersstromen aan de verschillende
vaarwegen geschiedt op basis van de veronderstelling dat het verkeer
zichzelf verdeelt over de alternatieve routes en wel zodanig dat de bewegingskosten voor deze routes gelijk worden.
De verkeersstromen worden gedifferentieerd naar laadvermogenklasse.
In verband hiermede zal de toedeling van de verkeersstromen op zodanige wijze geschieden dat rekening w o r d t gehouden met de beperkingen die verschillende delen van het vaarwegennet opleggen aan de
grootte van de binnenschepen.
Het model zal getoetst worden door de uitkomsten van het model, op
basis van de verkeersstromen van 1968, te vergelijken met telpuntgegevens van dat jaar. De uitkomsten van het model zullen omvatten:
a. per onderdeel van het vaarwegennet
1. de verkeersintensiteit
2. de mate van belasting; uitgedrukt door de verhouding tussen verkeersintensiteit en capaciteit
b. reiskosten en reistijden tussen de gebieden van herkomst en bestemming.
c. het plotten (in kaart brengen) van de netwerkbelastingen.
Aan de hand van bovenstaande gegevens zal het mogelijk zijn de bottlenecks in de binnenvaart-infrastruktuur aan te wijzen.
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