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E N K E L E OPMERKINGEN OVER DE GROEI VAN DE LUCHT
VAART EN OVER E E N TWEEDE NATIONALE LUCHTHAVEN 
IN NEDERLAND 

"Een politicus denkt aan de 
volgende verkiezingen; een 
staatsman aan de volgende 

generatie" 
J.F. Clarke 

D Y N A M I E K V A N ONZE TIJD 

Indien over enige honderden jaren historici de twintigste eeuw zullen be
schouwen, dan is het niet uitgesloten dat zij deze periode zullen aanduiden als 
de eeuw der ontevredenheid. De mens is in de loop van de jaren veel waarde 
gaan hechten aan materiële zaken en kan al ontevreden zijn als de auto van de 
buren groter is dan de zijne. Di t is de negatieve kant van onze cultuur. De 
positieve kant is echter dat de dynamiek van onze cultuur meebrengt dat men 
nooit tevreden kan zi jn met dat wat verkregen, gemaakt o f bereikt is. De 
veranderingen volgen elkaar zo snel op, dat wat vandaag goed is, morgen alweer 
verouderd kan z i jn . 

Het geldt vooral voor de luchtvaartindustrie, omdat deze tak van de indus
trie zo snel groeit (± 15% per jaar) en direct beinvloed wordt door de technolo
gische veranderingen. Tot voor kor t heeft men zich onvoldoende gerealiseerd 
welke consequenties dit heeft voor de luchthavencapaciteit i n Nederland. 

Men heeft in ons land lang met de gedachte geleefd dat Schiphol nog gedu
rende tientallen jaren als enige nationale *) intercontinentale luchthaven een 
toereikende capaciteit voor Nederland zou kunnen blijven bieden. De perio
dieke verkeers- en vervoersramingen, waarop het ontwerp en de ui tbouw van 
Schiphol steunden, z i jn echter steeds weer door de feitelijke gegevens over
t rof fen . 

Zo heeft men bijvoorbeeld niet voorzien dat het toeristenvervoer door de 
lucht zich zo sterk zou ontwikkelen. In 1965 bedroeg het aantal toeristen, dat 
vanuit Nederland een vliegvakantie ondernam, 112.000.. In 1970 was dit aantal 
gestegen tot 519.000 o f wel met 465% ten opzichte van 1965. I n 1960 was het 
aantal nog maar ± 15.000. 

Het banenstelsel van Schiphol is niet geschikt om in alle richtingen, twee 
vliegtuigen gelijkertijd te laten starten o f landen en is door nieuwe inzichten op 
operationeel terrein achterhaald. 

De opdringende bebouwing en de toenemende recreatiebehoeften van de 
omliggende woongebieden leveren ecologische problemen op. Di t wordt vooral 
veroorzaakt door de toeneming van het aantal vliegtuigbewegingen waardoor de 
geluidsproduktie gestegen is en wordt ervaren als lawaai en overlast. De lucht
havencapaciteit voor Nederland, die lange t i j d niet anders was dan een vraag
stuk van verkeersontwikkeling en -economie, heeft er een dimensie bijgekregen 
namelijk: "de sociale". 

*) "nationale" als tegenstelling met "regionale" luchthavens, zoals- die nabij 
Groningen, Maastricht enz. 
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De K . L . M . zou om redenen van eff iciënt ie en rentabiliteit zi jn gebaat met 
een blijvende concentratie van haar dienstuitvoering op een luchthaven in 
Nederland. Toch zullen andere belangen tenminste even zwaar wegen en l i j k t 
het wenselijk om naast een tweede grote luchthaven in Nederland ook Schiphol 
te handhaven en zo nodig aan te passen. De dynamiek van onze t i jd vraagt om 
bezinning die er toe kan leiden oude stellingen te verlaten. De luchthaven
capaciteit is daarmee een vraagstuk van algemene Nederlandse planologie ge
worden, in betekenis ver uitgaande boven strikt lokale, regionale o f operatio
nele belangen. Het probleem is multidisciplinair geworden en vraagt om een 
totale integratie. 

GROEI V A N DE L U C H T V A A R T 

Zo 'n 30 jaren geleden, in het jaar 1939, bedroeg het aantal passagiers
bewegingen op Schiphol (aangekomen passagiers plus vertrekkende passa
giers): 87.000. In 1950, 1960 en 1970 was dit aantal respectievelijk: 360.000, 
1.400.000 en 5.200.000. 

Voor Nederland wordt het groeipercentage van de luchtvaart geschat op 
gemiddeld 11% per jaar. Voor het jaar 2000 moet rekening worden gehouden 
met ru im 100 mil joen passagiersbewegingen. Volgens deskundigen kan de capa
citeit van Schiphol maximaal opgevoerd worden tot 25 miljoen passagiers
bewegingen. Bij de onderstelde groei zal deze capaciteit in 1985 nodig z i jn . 

D i t betekent dat er nog slechts 13 jaar beschikbaar z i jn voor de planning en 
aanleg van een tweede nationale luchthaven, die rekening houdend met de 
behoeften tot het jaar 2000, een maximum capaciteit van 75 mil joen passa
giersbewegingen zal moeten hebben.*) 

Zet de groei van de luchtvaart voor Nederland ook na het jaar 2000 in 
dezelfde mate door, dan zal reeds in het jaar 2007 de dubbele capaciteit nodig 
zi jn . Bij een snellere groei schuiven dan de jaartallen naar voren op. 

Zelfs een derde grote nationale luchthaven l i j k t in dat geval al vroeg in de 
volgende eeuw onvermijdelijk * * ) Zal de luchtvaart werkelijk zoveel groeien, 
of moeten wi j aannemen, dat de luchtvaart na vele jaren van stormachtige groei 

*) Uit het genoemde aantal passagiersbewegingen van 75 miljoen, drie maal zoveel als 
op een - maximaal ontwikkeld Schiphol, blijkt wel, dat een spreiding van deze groei 
over regionale luchthavens, in plaats van de concentratie op een tweede nationale 
luchthaven, een wel heel sterke uitbreiding van die regionale luchthavens zou eisen. 
Daarom wordt dit alternatief hier verder buiten beschouwing gelaten. 

**) Hoe verder wij in de toekomst zien, des te meer onzekerheden. Zo staan wij thans 
aan het begin van de ontwikkeling van STOL-vliegtuigen voor de burgerluchtvaart 
( S T O L = short take off and landing). De korte benodigde baanlengten en de ge
ringere geluidshinder door steiler naderen zouden het mogelijk kunnen maken met 
gebruik van bestaande vliegvelden en/of nieuw aan te leggen STOL-ports te komen 
tot aanzienlijke capaciteitsuitbreiding. Wanneer de STOL-ontwikkeling zo gunstig 
zal gaan als sommigen denken, kan dit in komende decennia tot verschuivingen in 
de vervoerspatronen leiden: een STOL-systeem zou dan kunnen gaan werken als 
aan- en afvoernet voor de centrale luchthaven voor lange-afstandsvluchten. 
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langzamerhand zal overgaan in een periode, waarin de groei veel beperkter zal 
zijn? De beslissingen over de infrastruktuur van de luchtvaart, waar men in ons 
land voor komt te staan, maken het noodzakelijk zich op deze toekomstige 
ontwikkeling te beraden. Daarbij zal bl i jken, dat er vele faktoren z i jn , die de 
groei van de luchtvaart in de komende decennia gunstig zullen kunnen beïn
vloeden. 

A. Politieke en economische faktoren 

1. Het l i j k t aannemelijk dat in de komende decennia het politieke klimaat in de 
wereld zal verbeteren en dat vooral de grote tegenstellingen tussen het Oos
ten en Westen zullen verminderen. Het is te verwachten dat Rusland en 
China, beide met een enorm vervoerspotentieel, meer zullen gaan deelnemen 
in het wereldluchtverkeer, zowel op het terrein van de handel als het toeris
me. Di t zal tot gevolg hebben dat de internationalisering van de handel mede 
op grond van economische overwegingen verder zal toenemen. 

2. Een algehele ontspanning in de wereld zal ook bevorderd worden door de 
hulp aan de zg. ontwikkelingslanden, waarbij ook het toerisme naar deze 
landen wordt bevorderd. 

3. De wetenschap en techniek vereisen in toenemende mate hoge bedragen 
voor onderzoek en ontwikkeling van de verschillende projekten. De inter
nationale samenwerking op deze gebieden zal daardoor toenemen. 

4. Door de snelle vervoersmogelijkheden zal de wereld relatief kleiner worden 
en zal ten aanzien van meer facetten van de samenleving onderlinge uitwis
seling plaats vinden; internationale conferenties, symposia e.d. 
Di t zal tot gevolg hebben dat het afzetgebied van bepaalde lokale produkten 
sterk zal worden vergroot, waardoor weer de handel wordt gestimuleerd. 

5. Verwacht wordt dat het gemiddeld besteedbaar inkomen per hoofd van de 
bevolking zal toenemen. Wel zullen landen die wat dit betreft achterliggen 
bij b.v. Amerika en Zweden ook in de komende decennia nog achterblijven, 
maar toch een stijging van het besteedbaar inkomen vertonen. Hierdoor kan 
gemakkelijker een deel van het besteedbaar inkomen voor reizen worden 
uitgegeven. 

6. De tarieven voor luchtvervoer zullen vermoedelijk in vergelijking met de 
ontwikkeling van het algemene prijspeil nog een daling vertonen en door de 
prijselasticiteit zal hierdoor het vervoer toenemen. 

7. Futurologen nemen aan dat omstreeks het jaar 2000 vierdaagse werkweek 
patronen zullen zi jn ingevoerd. Hierdoor zal de gemiddelde werknemer min
der dan 50% van het aantal dagen in het jaar aan zi jn beroep besteden. 
Ondanks een toenemende "doe het z e l f ' arbeid zal meer t i j d vrijkomen voor 
recreatie en derhalve ook voor reizen. 

B. Sociale faktoren 

1. De bevolkingsgroei zal het vervoerspotentieel in de wereld positief beïnvloeden 
Als er meer mensen op de wereld komen l i j k t het plausibel dat meer mensen 
zullen reizen. 
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Volgens Kahn en Wiener (Het Jaar 2000) wordt algemeen verwacht dat de 
bevolkingsaanwas in 1965 begon te dalen en men meent dat deze daling zal 
aanhouden. 
Desalniettemin zi jn de verwachtingen dat de wereldbevolking in het jaar 
2000 sterk zal z i jn toegenomen t.o.v. 1965. De verschillende prognoses 
lopen uiteen tussen de 50% en 100%. 

2. De gezinnen zuilen door de afnemende groei van de bevolkingsaanwas klei
ner worden, met als gevolg dat het goedkoper zal worden om met het gehele 
gezin te reizen. 

3. Ook de jeugd onder de 20 jaar zal veelvuldig van het vliegtuig gebruik maken 
en zich steeds verder van huis begeven. Zi j z i jn er mee opgegroeid en vinden 
het nauwelijks nog een avontuur. 

4. De verbeteringen op medisch terrein zullen de oudere mensen langer f i t 
doen z i jn , waardoor deze groep langer reisvaardig zal blijven. 

5. Door de invloed van de communicatie-media, t i jdschriften, radio en televisie 
zal in de gemeenschap steeds meer belangstelling ontstaan voor de facetten 
van het leven in andere landen. Di t zal de reislust bevorderen. 

6. Op sportgebied zal een verdere internationalisering plaatsvinden. Meer lan
den en meer sporten zullen bij deze ontwikkeling worden betrokken. 

C. Psychologische faktoren 

1. Door de toename van de welvaart kr i jgt de mens meer behoefte zich te 
ontplooien en neemt de interesse in de ander toe. Het gevolg hiervan is een 
sterkere drang naar groepsvorming en samenwerking. D i t zal ook op interna
tionaal terrein merkbaar worden. 

2. Door de bevolkingsgroei doet zich nog een ander verschijnsel voor dat stimu
lerend werkt op het reizigersvervoer. Verwacht wordt dat er een verschui
ving optreedt in de leeftijdsopbouw van de bevolking. De groep tussen de 20 
en 45 jaar zal sterker groeien dan de overige groepen. Deze tendens die zich 
in vele landen zal gaan vertonen, heeft als gevolg een grotere drang naar 
mobil i tei t . Mobiliteitsbehoefte is n . l . een van de kenmerkende eigenschap
pen van deze leeftijdsgroep. De drang om te gaan reizen zal hierdoor toe
nemen. 

3. Door de toenemende urbanisatie die in een aantal landen nu reeks ongeveer 
80% bedraagt, zal de ontvluchtingsdrang toenemen. Men zal vaker per jaar 
een korte vakantie elders doorbrengen. 

In het vorenstaande zi jn faktoren genoemd die doen verwachten dat het 
luchtvervoer nog sterk zal kunnen toenemen. Het zi jn echter niet de afzonder
lijke faktoren alleen, doch vooral ook de kombinatie van faktoren die het 
luchtvervoer zullen stimuleren. Zo zullen b.v. de behoefte aan meer recreatie, 
de tendens van groepsvorming en de relatief lage tarieven tezamen van grote 
invloed zi jn op de ontwikkeling van het toerisme. 

Een studie opgesteld door de McDonnell Douglas Corporation over de ont
wikkeling van het wereldluchtvervoer in de periode 1970-1980 komt tot een 
gemiddelde groei voor het passagiersvervoer van 12% per jaar. 
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Studies van de I A T A en de Boeing-vliegtuigfabriek komen tot respektievelijk 
12 en 14% per jaar in dezelfde periode, terwij l de Lockheed Aircraf t Cor

poration gemiddeld 10% groei per jaar berekent tot het jaar 2000. 
De conclusie l i j k t gewettigd, dat het luchtvervoer in de komende decennia 

een voortzetting te zien zal geven van de krachtige groei, die zich ook in het 
recente verleden heeft voorgedaan. 

M O E T N E D E R L A N D R U I M T E O V E R L A T E N V O O R D E V E R D E R E G R O E I 
V A N D E L U C H T V A A R T ? 

Door zijn ligging aan open zee en in het mondingsgebied van bevaarbare 
rivieren, welke het met dichtbevolkte en hooggeihdustrialiseerde gebieden ver
binden en door de aktieve ro l , die ons volk reeds lang in de internationale 
handel en het vervoer speelt, neemt Nederland de positie in van een Europees 
vervoers- en overslagcentrum. 

De internationale handel en het vervoer leveren dan ook een relatief belang
rijk aandeel in de economische aktiviteiten van ons land. 

De luchtvaart draagt op verschillende manieren bij aan de nationale inko
mensvorming. Als afnemer helpt zij de inkomensvorming in andere bedrijven 
bevorderen. Daarbij denken wi j in de eerste plaats aan de luchthaven Schiphol, 
maar daarnaast ook aan een groot aantal toeleveringsbedrijven voor de lucht
vaart. 

In 1970 kwamen er door de lucht 1,1 miljoen buitenlanders ons land binnen 
die naar schatting f 478 miljoen in ons land uitgaven. Di t is voor de betalings
balans en de werkgelegenheid met name in de middenstand en horeca van grote 
waarde. 

De belangrijke rol van het vervoer in de economie van Nederland weer
spiegelt zich in het Nederlandse exportpakket. De bijdrage van het vervoer in 
de totale Nederlandse export bedraagt 13%, in die van de dienstenexport 56%. 
De K . L . M . levert met rond f 1 mil jard ongeveer 2% van de Nederlandse export, 
afgezien van de indirekte bijdrage, die zij levert door het aktief bevorderen van 
het reeds genoemde vreemdelingenverkeer. 

De groei van de luchtvaart komt voort u i t een behoefte aan vervoer, zowel 
voor zakelijke als rekreatieve doeleinden, die onverbrekelijk toeneemt met het 
economische en sociale groeiproces van de samenleving. Het is nauwelijks denk
baar dat dit groeiproces kan worden afgeremd. 

Het vanuit Nederland uitgaande luchttoerisme neemt de laatste jaren sterk 
toe. A l maakte in 1970 nog slechts 15% van de vakantiegangers naar het buiten
land gebruik van het vliegtuig (4% van de bevolking), het afbreken van dit 
luchttoerisme zou tot gevolg hebben dat een stuk sociale verworvenheid verlo
ren zou gaan en dat de ontwikkeling van de luchtvaart schade zou leiden. 

Beperking van verdere groeimogelijkheden voor de luchtvaart zou direkt en 
indirekt een niet te onderschatten negatieve invloed hebben op de economische 
ontwikkeling van Nederland. 
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H O E G R O O T M O E T D E T W E E D E L U C H T H A V E N WORDEN? 

De tweede nationale luchthaven dient zo te worden ingericht dat er een 
optimale overstap- en overslagmogelijkheid tussen luchtvervoer en grondvervoer 
bereikt wordt. Gezien de snelle technische ontwikkelingen en de groei van de 
luchtvaart zal een maximale f lexibi l i te i t van alle onderdelen van de luchthaven 
vereist z i jn . Om de zeer grote aantallen passagiers, vooral in de piekuren te 
kunnen verwerken, moet er een snelle ongestoorde doorstroming mogelijk z i jn . 
De verschillende fasen in de transportketen van het afhandelingsproces dienen 
juist op elkaar afgestemd te worden. Ook zullen de afstanden tussen de vliegtui
gen en het grondtransport zo klein mogelijk dienen te z i jn om de overstap-
procedure te versnellen. 

Wat het banenstelsel betreft wordt gedacht aan paarsgewijze parallelle banen 
die zo ver uit elkaar liggen, dat op beiden gelijktijdig kan worden gestart en 
geland. Voorlopig zal voor de grote intercontinentale vliegtuigen gerekend moe
ten worden op baanlengten van 3 a 4 k m . Verwacht wordt dat de vliegtuigen 
voor de intercontinentale verbindingen nog aanzienlijk in capaciteit zullen 
toenemen. 

In het jaar 2000 zal een vliegtuig met een capaciteit van 1200 passagiers 
wellicht een normaal verschijnsel z i jn . 

Daarnaast zullen voor het Europese verkeer vermoedelijk vliegtuigen ge
bruikt worden, die zeer korte start- en landingsbanen nodig zullen hebben 
(short take-off and landing: STOL en vertical take-off and landing: V T O L 
vliegtuigen). Di t zal de mogelijkheid scheppen dit verkeer min o f meer te 
scheiden van het intercontinentale, waardoor de capaciteit van de luchthaven 
beter benut kan worden. 

Wel zullen speciale hulpmiddelen ontwikkeld moeten worden om de lucht-
verkeersregeling mogelijk te maken. Gezien echter de vindingen op dit gebied 
behoeft dit geen onoplosbaar probleem te worden. 

In het algemeen kan worden gezegd dat een ruime zóne rondom de lucht
haven in zi jn grootste geplande omvang gereserveerd dient te worden, teneinde 
een 24-uurs operatie zonder overlast voor woon-, werk- en recreatiegebieden te 
garanderen. 

De uiteindelijke plannen van de benodigde banen en de bijbehorende te 
verwachten geluidspatronen bepalen de vorm van het te reserveren gebied, doch 
voor een capaciteit van 75 mil joen passagiersbewegingen per jaar dient voor 
luchthaven en bufferzone tezamen ongeveer 300 k m 2 te worden gereserveerd. 
Een deel hiervan kan water zi jn terwij l de rest niet ongebruikt behoeft te 
blijven. In deze zóne kunnen n . l . geluiddicht te bouwen toeleveringsbedrijven 
van de luchthaven, distributiecentra, alsmede schone lichte industr ieën ge
vestigd worden. 
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WAAR M O E T D E T W E E D E L U C H T H A V E N KOMEN? 

Overheidsinstanties en belangengroepen, pol i t ic i en partikulieren hebben 
voorstellen gedaan inzake de plaats waar de tweede luchthaven het beste zou 
kunnen liggen, respektievelijk waar zij niet zou mogen worden gevestigd. Dat er 
zovelen z i jn die zich met dit vraagstuk bezighouden is een cultuurverschijnsel. 

I n het algemeen is men zich de laatste jaren plotseling sterk bewust gewor
den van de ecologische en economische problemen die een luchthaven met zich 
meebrengt en het is in onze cultuur dan ook juist dat men zijn mening daar
omtrent kenbaar maakt. De vraag is echter: "aan wie? " . 

Er bestaat duidelijk behoefte aan een ter zake kundige centrale instantie die 
de diverse meningen afweegt om uiteindelijk te komen to t een geïntegreerd 
plan, dat als de beste oplossing gezien kan worden, rekening houdend met de 
verschillende belangen. 

Vanzelfsprekend zal het uiteindelijke voorstel een compromis z i jn , dat niet 
aan alle wensen zal voldoen. 

De naar voren gebrachte mogelijke vestigingsplaatsen voor de tweede lucht
haven zi jn over het hele land gespreid: 
1. in het zuiden van Nederland: b.v. de Maasvlakte; in het ondiepe zeegebied 

vóór de kop van Goeree; een Benelux luchthaven ten zuiden van Tilburg; i n 
de Noordwesthoek van Brabant 

2. in het midden van Nederland: b.v. Hoeksewaard; Leerdam; Kockengen. 

3. in het noorden van Nederland: b.v. Oostelijk Flevoland, Markerwaard; ten 
zuiden tegen de Afs lu i td i jk . 

Bij de beoordeling van de verschillende lokaties dienen hoodzakelijk v i j f 
criteria gehanteerd te worden, waarbij moeil i jk een volgorde van belangrijkheid 
zou z i jn vast te stellen: 
1 - De te verwachten herkomst- en bestemmingspatronen van de passagiers en 

vracht, m.a.w. de afstand tot het vervoerspotentieel. 
2 -- De uitbreidingsmogelijkheden van de luchthaven i.v.m. de toekomstige be

hoeften van de luchtvaart. 
3 - De inpassing in de totale Nederlandse planologie en de daaruit voortko

mende kosten van de infrastruktuur, in het bijzonder de aan- en afvoer-
wegen. 

4 - De geluidshinder 
5 -- De recreatiebehoeften. 

We zullen in dit artikel geen poging doen om de mogelijke vestigingsplaatsen 
te evalueren en de beste keuze aan te geven. 

Zoals bekend heeft een ambtelijke werkgroep over dit onderwerp een ver
kennende studie verricht. Het "Rapport omtrent mogelijke vestigingsplaatsen 
voor een tweede nationale luchthaven in Nederland", gedateerd 26 april 1971, 
komt na toetsing van een veertiental vestigingsplaatsen tot de aanbeveling, v i j f 
lokaties aan een nader, diepgaand onderzoek te onderwerpen: nabij Dinteloord, 
Leerdam, in de Markerwaard, op de Maasvlakte en in het ondiepe zeegebied 
nabij de kop van Goeree. D i t onderzoek is thans gaande. 
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Enkele algemene conclusies zi jn al wel te trekken: 
- Juist l i j k t het uigangspunt van de ambtelijke commissie, dat de vestigings

plaats van de tweede nationale luchthaven bij voorkeur gezocht moet wor
den nabij de Randstad Holland, herkomst of bestemming van het merendeel 
der reizigers. 

- De bevolkingsdichtheid van ons land en de spreiding van woonkernen maakt 
het uiterst moeili jk om zonder drastische maatregelen de ruimte voor de 
luchthaven te vinden. Een plaats bi j voorbeeld, in het midden van ons land, 
nabij Leerdam, is gunstig voor wat betreft de afstand tot bevolkingscentra, 
maar levert grote bezwaren op t.a.v. de geluidshinder voor de omwonenden. 
Wanneer men gaat zoeken naar gebieden, waar de bevolking minder dicht is, 
en het geluidshinderprobleem minder zwaar zal wegen, komt men terecht bij 
lokaties als de Markerwaard en het zeegebied nabij de kop van Goeree. In 
het genoemde rapport wordt een zekere voorkeur voor de Markerwaard 
uitgesproken.*) 

- Goede rail- en wegverbindingen naar de nieuwe luchthaven zijn van bijzon
der groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om verbindingen met de grote 
bevolkingscentra, maar ook met de luchthaven Schiphol, waarmede een ze
kere wisselwerking zal bestaan. Men kan stellen, dat het beter is de lucht
haven iets verder weg te hebben met goede verbindingen dan dichterbij , 
maar alleen toegankelijk over inadequate binnenwegen. 

- De beslissing over de lokatie van de tweede luchthaven is om meer dan een 
reden van een spoedeisend karakter. Vanuit de luchtvaart gezien: "Schiphol 
loopt vo l " , zodat de tweede luchthaven dringend noodzakelijk is voor de 
verwachte verdere groei van de luchtvaart. Daarnaast staat, dat er alleen op 
korte termijn nog beslag gelegd kan worden op voldoende ruimte voor een 
projekt van deze omvang**). 
Het is te hopen, dat er snel een beslissing genomen zal worden, want de t i j d 

dringt. Volgende generaties zullen het ons zeker kwal i jk nemen als door te lang 
wachten Nederland in het jaar 2000 geen adequate accomodatie kan bieden 
voor de luchtvaart van die t i j d . 

Om de toekomst van de luchtvaart een toekomst te geven, dienen al diege
nen, die betrokken zi jn bij de besluitvorming over dit onderwerp, te handelen 
als staatslieden, niet als pol i t ic i . 

A. Deetman 

*) Inmiddels is gebleken dat de regering voorziet nog in 1972 een beslissing te nemen 
over al dan niet inpolderen van de Markerwaard. 

**) Nog op 15 februari 1972 kondigde de Minister van Verkeer en Waterstaat aan dat de 
studie over de vestiging van de 2e luchthaven ongeveer 2 jaar zal duren. 
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S A M E N V A T T I N G 

De huidige cultuur vraagt van de mens een kritische instelling ten aanzien 
van dat wat verkregen, gemaakt of bereikt is. De veranderingen volgen elkaar 
snel op vooral tengevolge van de technologische ontwikkeling. In het bijzonder 
worden deze veranderingen ondervonden in de luchtvaartindustrie mede door 
haar snelle groei in de afgelopen jaren (± 15% per jaar). Tot voor kort heeft 
men zich onvoldoende gerealiseerd welke consequenties dit heeft voor de lucht
havencapaciteit in Nederland. 

Verwacht wordt dat de luchtvaart in de volgende decennia gemiddeld 11% 
per jaar zal blijven groeien. 

Door de te verwachten politieke ontspanning zal de internationalisering van 
de handel toenemen terwijl ook een toenemende mate van samenwerking op 
het gebied van de wetenschap en andere terreinen van het maatschappelijk 
leven snelle verbindingen noodzakelijk maakt. De luchtvaart zal voorts gestimu
leerd worden door de bevolkingsgroei en de stijging van het gemiddeld besteed
baar inkomen. Bovendien zal de mens van morgen over meer vrije tijd beschik
ken en o.a. door de toenemende urbanisatie meer behoefte hebben vakanties 
elders door te brengen. 

Op grond van economische en sociale overwegingen is het gewenst dat 
Nederland meegroeit in de ontwikkeling van de luchtvaart. Om dit te realiseren 
zal er voldoende luchthavencapaciteit dienen te worden aangelegd. 

Schiphol zal tot ongeveer 1985 over voldoende capaciteit beschikken doch 
daarna mede in verband met ecologische eisen niet verder uitgebreid kunnen 
worden. In het jaar 2000 zal een tweede intercontinentale luchthaven driemaal 
zoveel capaciteit moeten hebben als Schiphol in 1985. 

Het vraagstuk van de ligging is van nationaal belang en gaat veruit boven 
strikt lokale en regionale belangen. 

Het is een vraagstuk van algemene Nederlandse planologie geworden dat 
vraagt om een ter zake kundige centrale instantie die de verschillende opvattin
gen zal kunnen afwegen. 

Worden criteria aangelegd zoals; te verwachten vervoerspatronen, uitbrei
dingsbehoeften, inpassing in de planologie, geluidshinder en recreatiebehoeften, 
dan blijven een beperkt aantal mogelijkheden over. 

In verband met de urgentie van een tweede luchthaven voor het internatio
nale luchtverkeer is het gewenst dat er snel een besluit zal worden genomen om 
de toekomst van de luchtvaart ook in Nederland een goede toekomst te verze
keren. 
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SUMMARY 

Some remarks on the growth of air traffic and a second national airport in the 
Netherlands by A. Deetman. 

Today's culture requires us to take a critical attitude towards what has been 
obtained, made or achieved. Changes follow fast upon one another, especially 
as a result of the technological developments. These changes are felt especially 
in the aviation industry, one of the reasons being its fast growth over the past 
years (approx 15% per year). 

Until recently, it was not realized sufficiently what would be the consequen
ces of this growth for the airport capacity in The Netherlands. 

It is expected that in the next few decades the average annual growth of 
aviation will be 11%. As a result of the expected political relaxation, the 
internationalization of trade will increase, while moreover a greater degree of 
co-operation in the field of science and in other fields of social life will make 
faster connections necessary. Aviation will also be stimulated by the 
population growth and by the increase in the average discretionary income. 
Finally, we will have more spare time, while e.g. as a result of the increasing 
urbanization the urge to spend holidays elsewhere will increase. 

Economic and social considerations make it desirable for the Netherlands to 
keep pace with the development of aviation. This means that sufficient airport 
capacity will have to be constructed. SchiphoTs capacity will be sufficient until 
around 1985, also because of ecological considerations. By the year 2000, a 
second intercontinental airport will have to have a capacity three times that of 
Schiphol in 1985. The question of siting is of national importance and far 
exceeds purely local and regional interests. It is a matter of general Dutch 
planology, which requires an expert central authority which can weigh the 
various possibilities against each other. 

If criteria are applied such as expected traffic patterns, the need to extend, 
fitting in with planology, noise disturbance and recretional requirements, there 
are only few possibilities left. In view of the urgency of a second airport for 
international air transport, a decision should be taken soon, in order to safe
guard a sound future for aviation, also in the Netherlands. 
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D E C I V I E L E V L I E G T U I G I N D U S T R I E 

I N L E I D I N G 

De vliegtuigindustrie is werkzaam in vier sectoren: te weten de civiele vlieg
tuigen (commercial aircraft), de kleine vliegtuigen (general aviation aircraft), de 
militaire vliegtuigen (mili tary aircraft) en de raketten en ruimtevaartuigen (mis
siles and spacecraft). In dit artikel wordt een schets gegeven van de stand van 
zaken in de vliegtuigindustrie met betrekking tot de sector civiele vliegtuigen 
alleen. 

Het zal duidelijk z i jn dat, waar een bedrijf werkzaam is in meerdere secto
ren, het moeilijk is, één sector afzonderlijk te beschouwen en aan de hand 
hiervan voorspellingen te doen over de toekomst van dat bedrijf. Di t geldt met 
name voor de bedrijfseconomische aspecten, doch ook technisch gezien is, 
althans in het verleden, de civiele luchtvaart-ontwikkeling niet los te koppelen 
geweest van de militaire ontwikkelingen. 

Verwacht wordt echter dat in de toekomst deze sector technisch gezien 
steeds meer tot een zelfstandige eenheid zal uitgroeien. Di t geeft mede omdat 
de markt voor de civiele vliegtuigindustrie wel duidelijk omli jnd is, toch vol
doende mogelijkheden de ontwikkeling van de civiele vliegtuigindustrie afzon
derlijk te beschouwen. 

Door gebrek aan voldoende gegevens zi jn de Oostbloklanden niet in de 
beschouwingen opgenomen. 

Om enig inzicht te krijgen in de stand van zaken in de civiele vliegtuig
industrie is het nuttig het ontstaan van deze huidige situatie na te gaan. Een 
terugblik leert dat de geschiedenis van de burgerluchtvaart, zowel wat betreft 
de vliegtuigindustrie als de luchtvaartmaatschappijen, is weer te geven door 
indeling in de volgende fasen: 

fase 1. 1919- 1939 
De pionierstijd 

fase 2. 1945-heden 
De ontwikkeling van een op de techniek gericht bedrijf tot een op de 
economie gericht bedrijf , 

fase 3. De toekomst 
De groei- en integratie-periode 
Ter voltooiing van het historische beeld zou nog kunnen worden toege
voegd: 

fase 0. tot 1919 
De ontdekkingstijd, o f pré-burgerluchtvaart t i j d . 

1920-1940 

De eerste fase, de pionierstijd, wordt gekenmerkt door de vele vliegtuig
fabrieken en -fabriekjes en een snelle opeenvolging van nieuwe vliegtuigtypen. 
B.v., in deze periode kende Nederland 5 vliegtuigfabrieken en -fabriekjes, te 
weten, Fokker, Koolhoven, Aviolanda, Pander en Werkspoor; Fokker alleen 
produceerde in 15 jaar t i j d 12 verschillende typen vliegtuigen. 
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Van de vele vliegtuigen die op de markt werden aangeboden, waren er maar 
weinig succesvol in die zin dat een redelijk aantal werd verkocht. In deze 
periode zi jn dan ook reeds een (groot) aantal vliegtuigfabrieken van het toneel 
verdwenen. 

In die t i j d had het aantal verkochte vliegtuigen een veel geringer betekenis 
dan tegenwoordig. De aanloopkosten waren laag, o.a. door de korte ontwik -
kelingstijd van een nieuw model. De verkoop van enkele tientallen was reeds 
voldoende om het vliegtuig voor de fabrikant economisch een succes te doen 
z i jn . 

De technische levensduur, die samenhangt met de kwaliteit van het vliegtuig 
was tot de komst van het geheel metalen vliegtuig (1933; DC-2, DC-3) laag. 

Door de snelle opeenvolging van modellen was ook de economische levens
duur, die afhankelijk is van het al dan niet beschikbaar zi jn van verbeterde, 
meer economische typen voor eenzelfde vervoerstaak, eveneens gering. In de 
eerste helf t van deze periode werd de civiele vliegtuigindustrie gedomineerd 
door Europa. Vooral de Fokker en Junkers fabrieken kunnen worden be
schouwd als de leidende industr ieën van de 20'er en begin 30'er jaren. 

I n de tweede he l f t namen de Amerikaanse industr ieën de leidende rol over, 
een positie die ze in de volgende fase nog aanzienlijk hebben versterkt. 

Het industrieel hoogtepunt en tevens het laatste succesvolle vliegtuig van 
deze periode vormde de Douglas DC-3 (Dakota), een 21-persoons, 2-motorig 
zuigervliegtuig met een vliegbereik van ca. 1000 k m (het grootste vliegbereik 
van die t i j d ) . 

De produktie hiervan is gestart in 1935. In totaal zi jn hiervan ca. 13.000 
gebouwd (incl. militaire versies), te rwi j l wordt geschat dat nu nog ongeveer 800 
Dakota's in gebruik z i jn . 

1945 - 1960 

De snelle technische vliegtuigontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog, 
gedragen door de oorlogsindustrie, heeft er sterk toe bijgedragen dat na de 
2e W.O. vliegtuigen gebouwd konden worden die de basis legden en ook dien
den voor de ontwikkeling tot een economisch bedrijf na de 2e W.O. Ook na de 
2e W.O. hebben de militaire ontwikkelingen grote invloed uitgeoefend op de 
civiele vliegtuigindustrie. Het is zelfs de vraag o f zonder deze militaire invloed 
de burgerluchtvaart wel die vlucht had kunnen nemen zoals er nu heeft plaats 
gehad. Nieuwe technieken werden veelal onderzocht en geïnit ieerd door en 
ontwikkeld ten behoeve van de militaire industrie, en naderhand ook toegepast 
in civiele vliegtuigen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de straalmotor, de 
basis van de huidige commerciële luchtvloot. 

Een terugblik naar de civiele vliegtuigindustrie direct na de 2e W.O., leert 
dat er toen nog een verhoudingsgewijs groot aantal civiele * ) vliegtuigindu
strieën bestond. 

*) Onder civiele vliegtuigen wordt vanaf hier steeds verstaan vhegtuigen men een maxi
mum gewicht boven de 20.000 pond (ca. 9.000 kg) en/of een capaciteit van meer dan 8 
pasagiers. 
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X 

Met name Engeland en Frankrijk hadden een groot aantal fabrikanten; 
Engeland 7, voornamelijk bouwers van civiele versies van militaire vliegtuigen, 
en Frankrijk 4. Verder bood in Europa alleen Zweden nog een civiel vliegtuig 
op de markt aan. 

Amerika had in die t i j d 5 civiele vliegtuigindustrieën. Met de toegenomen 
grootte en complexiteit van de vliegtuigen groeiden de aanloopkosten 
(Research & Development) zodanig dat het minimum aantal te verkopen vlieg
tuigen (break-even aantal) sterk toenam t.o.v. de vooroorlogse periode. Door 
een in verhouding tot het produktie-potentieel geringe behoefte was het voor 
veel fabrikanten niet mogelijk zich op de civiele vliegtuigmarkt te handhaven. 
In 1957, één jaar voor de introductie van de straalverkeersvliegtuigen, waren er 
van de 17 Europeese en Amerikaanse bedrijven van direct na de oorlog nog 
maar 6 over met civiele vliegtuigen op de markt: 3 Amerikaanse, 3 Engelse. 

Fokker had daarnaast opnieuw een plaats op de civiele markt veroverd. Van 
de 3 Engelse bedrijven hadden er bovendien twee lage verkoopcijfers, terwij l de 
Fokker F27 zi jn eerste produktiejaar beleefde. Had de Amerikaanse industrie 
toen reeds duidelijk de overhand, deze positie werd nog aanzienlijk versterkt na 
de introductie van het straalvliegtuig. 

1960 -heden 

De zuigermotor vormde in de 50'er jaren steeds meer de beperkende factor 
van de groei van de grootte van de vliegtuigen; het maximaal haalbare vermogen 
was ca. 3.500 P.K. per motor. 

De invoering van het straalverkeersvliegtuig in 1958 is dan ook de meest 
spectaculaire sprong in de technische vliegtuigontwikkeling tot op heden. 

De mogelijkheden tot verdere groei van de vliegtuigen waren weer beschik
baar, terwij l mede door de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de straal
motor de technische levensduur van de vliegtuigen aanzienlijk werd vergroot. 
Zo was de afschrijvingsperiode van een Douglas DC-7 het laatste Douglas-ont-
werp met zuigermotoren, nog 5 jaar, terwij l voor de B747 nu gerekend wordt 
met 12 a 15 jaar. 

Tesamen met nog een aantal factoren, zoals de mogelijkheid hoge snelheden 
te behalen, hieruit voortvloeiende lagere bemanningskosten door kortere vlieg-
ti jden, lagere onderhoudskosten door de duurzaamheid en betrouwbaarheid 
en in een later stadium ook lagere brandstofkosten, heeft dit tot gevolg gehad 
dat de kostprijs per geproduceerde ton/km aanzienlijk kon dalen. Fig. 1 
geeft hiervan een duidelijke illustratie. Het straalvliegtuig heeft dan ook in 
korte t i j d de luchtvervoersmarkt weten te veroveren, en zal in de nabije toe
komst de vliegtuigen met zuigermotoren niet alleen in ton/km produktie capa
citeit, maar ook in aantal nagenoeg geheel verdringen. De figuren 2 en 3 
zijn hiervan duidelijke illustraties. Ter toelichting daarbij moge dienen, dat een 
straalmotor met schroef (schroefturbine of turbo-prop) impliceert, dat een 
straalmotor wordt gebruikt om een luchtschroef aan te drijven. De voordelen 
van een straalmotor boven een zuigermotor worden benut. Het nadeel van de 
schroef, de snelheidsbeperking, b l i j f t echter bestaan. 
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O V E R Z I C H T C I V I E L E V L I E G T U I G E N IN G E B R U I K E N B E S T E L L I N G 

Het zal duidelijk zi jn dat in de 2e fase, de ontwikkeling tot een economisch 
bedrijf, het straalverkeersvliegtuig een essentiële functie heeft vervuld. 

Door de grote extra stimulans op het vervoer werd het verantwoord vliegtui
gen te ontwerpen voor specifieke markten. Binnen een paar jaar zal op elk 
onderdeel van de luchtvervoersmarkt zelfs een passend straalvliegtuig kunnen 
worden ingezet. De technische ontwikkeling van deze vliegtuigen is geheel o f 
nagenoeg geheel gereed. Dit is een van de redenen waarom de tweede fase z'n 
einddoel heeft bereikt, en in de toekomst de groei, d.w.z. de aanpassing aan de 
toenemende vervoersbehoefte meer op de voorgrond treedt dan de geleidelijk 
voortgaande technische ontwikkeling. 

Een overzicht van de huidige stand van zaken in de vliegtuigindustrie geeft 
de bijgevoegde tabel (zie blz. 24 en 25). 

I n dit overzicht zi jn vliegtuigen met zuigermotoren, reeds meer dan 10 jaar 
niet meer in produktie, niet opgenomen, evenmin als vliegtuigen gebouwd in 
het Oostblok. 

Ui t de tabel b l i jk t (ui t de ko lom bestellingen), dat bij de turboprop vliegtui
gen alleen vliegtuigen in de categorie short-range-small capacity nog in produk
tie z i jn . Alle andere categorieën zi jn verdrongen door het straalvliegtuig. Verder 
b l i jk t dat bij de turbp-props Amerika een bescheiden positie heeft ingenomen 
en nu zelfs geen enkele turbo-prop meer in produktie heeft. De oorzaak hiervan 
ligt enerzijds in het als eerste op de markt hebben van straalvliegtuigen; ander
zijds had Amerika in de eind 50'er en begin 60'er jaren slechts één turbo-prop-
motor beschikbaar, terwij l met name Rolls Royce, Engeland, een uitgebreid 
assortiment van turboprop-motoren beschikbaar had. 

Zowel ui t de Turbojet als Turboprop tabel kan worden afgeleid dat met het 
verstrijken van de t i j d de vliegtuigen zakken in de tabel. De med.-range-
med. cap. turboprops waren inderti jd (1957-'59) ontworpen als long-range-high 
capacity vliegtuigen. 

De long-range-small capacity turbojets waren alle ontworpen (1958-'60) als 
long-range-high capacity. Dat deze straalvliegtuigen nog in de long-range catego
rie kunnen worden ingedeeld, komt mede door de verbeteringen die in de loop 
der t i j d aan de motoren zijn aangebracht. Ditzelfde geldt in het algemeen ook 
voor de straalvliegtuigen in de andere range categorieën. 

De range-categorie kon door verbetering van de motor worden gehandhaafd; 
echter werden door de vervoersgroei en dus behoefte aan grotere vliegtuigen in 
de loop der t i j d grotere capaciteits vliegtuigen geproduceerd en daalden de 
bestaande ontwerpen in de capaciteitscategorie. Nog een ander opvallend punt 
uit de tabel is, dat met afnemende vlieglengtecathegorie de overeenkomstige 
capaciteitscategorie een lager aantal passagiers inhoudt. Als verklaring hiervoor 
moge het volgende dienen. Bij het vliegen van een lang traject, zoals bijvoor
beeld Amsterdam-New York , zullen reizigers naar bestemmingen in een vrij 
wijde kring rond New York tot het vervoerspotentieel mogen worden gerekend. 
Bij het vliegen van een kor t traject, zoals bijvoorbeeld Amsterdam-Hamburg is 
die kring beperkter, onder andere omdat het tijdverlies van het aansluitende 
verdere transport dan zwaarder telt. De tijdsfactor en de concurrentie met 

22 



andere transportmiddelen vragen dan bovendien om hogere frequenties. 
Doordat men bij afnemende vlieglengten een beperktere kring tot de be

stemming mag rekenen, neemt het aantal afzonderlijk te bedienen destinaties in 
het algemeen toe. 

Alhoewel over de juistheid van de aantallen vliegtuigen in de tabel enige 
twijfels mogen bestaan ( f ig . 3 geeft enigszins afwijkende waarden), het doel van 
deze kolommen komt duidelijk tot ui t ing. De sommering per producerend 
land laat duidelijk de alles overheersende positie zien die Amerika nu inneemt. 
Deze zal, gezien de bestellingen, ook in de nabije toekomst niet veranderen. 

H U I D I G E S I T U A T I E V A N D E C I V I E L E V L I E G T U I G I N D U S T R I E 

Het is nutt ig om, alvorens op de toekomst van de vliegtuigindustrie in te 
gaan, ook de huidige bedrijfseconomische situatie nader te beschouwen, in het 
bijzonder de situatie van de luchtvaartmaatschappijen. De meeste luchtvaart
maatschappijen verkeren momenteel in een ongunstige bedrijfseconomische si
tuatie. Di t deels door invoering van een nieuwe techniek, de wide-body B747, 
deels door de economische malaise, vooral in Amerika, waardoor de vervoers-
groei achter is gebleven bij de voorspellingen waarop de vlootbestellingen waren 
gebaseerd. 

Hierdoor valt niet te verwachten dat op zeer korte termijn belangrijke orders 
geplaatst zullen worden; de orders, die geplaatst worden, zullen dienen voor 
aanvulling van de huidige vloot. Met name Boeing heeft dit reeds ervaren. Daar 
de B747 boven de groeilijn, zoals gegeven in f ig . 4, valt, is het aantal routes 
waarop dit vliegtuig geplaatst kan worden beperkt. 

Op dit moment zi jn op (nagenoeg) al deze routes reeds B747's gepland. Over 
de laatste 2 jaar (1970 en 1971) zi jn dan ook slechts 10 orders op dit vliegtuig 
geplaatst, en verwacht mag worden dat de eerstkomende jaren dit beeld weinig 
zal veranderen. Naast de teruggang van de militaire orders, de besnoeiing van 
het ruimtevaart programma, hetgeen overigens de gehele vliegtuigindustrie na
delig beïnvloedt , en het afbreken van het SST-programma, is dit één van de 
oorzaken van de slechte situatie van Boeing. 

Het personeelsbestand van Boeing is in Seattle de laatste 4 jaar dan ook 
teruggelopen van 101.000 naar 38.000, terwij l het totale bestand van Boeing is 
teruggelopen van ca. 150.000 tot iets meer dan 50.000 man. Van de overige 
2 Amerikaanse vliegtuigindustrieën die civiele vliegtuigen produceren, McDon
nell Douglas en Lockheed, verkeert ook Lockheed in een slechte bedrijfs
economische positie. Onder meer door grote verliezen op militaire orders 
(Lockheed heeft o.a. een verlies van $200 m i l j . moeten accepteren op het C-5A 
project), was Lockheed niet in staat uit particuliere bronnen voldoende finan
ciering te verkrijgen voor de ontwikkeling van de L 1 0 1 1 . D i t tesamen met het 
faillisement van Rolls Royce dat, in hoofdzaak veroorzaakt werd door te hoog 
opgelopen ontwikkelingskosten voor de L1011 motor, had bijna tot gevolg 
gehad dat de ontwikkeling van de L I 011 werd stopgezet. 
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Vlieglengte 
categor ie 

Capaciteits 
categor ie 

T y p e 
* 

Max .aantal 
passagiers 
grootste wrsie 

Aantal per m e i / j un i 1971 ** 
door luchtvaartmaafschaDDÜen Producerend land 

Vlieglengte 
categor ie 

Capaciteits 
categor ie 

T y p e 
* 

Max .aantal 
passagiers 
grootste wrsie in bestelling in gebruik 

Producerend land 

T u r b o j e t s - Straalvliegtuigen 

L O N G R A N G E 

high cap. 

medium cap. 

Boeing B 747 

M.D.Douglas D C - I O - E R (1)*** 

M.D.Douglas D C - 8 - 6 0 series 

490 
345 

81 
voor- ER + 10: K 

6 

108 
4 orders; 95 opties, 
a f l . per 1.12.71 

USA 
USA 

L O N G R A N G E 

high cap. 

medium cap. 

Boeing B 747 

M.D.Douglas D C - I O - E R (1)*** 

M.D.Douglas D C - 8 - 6 0 series 

259 14 

4 

178 USA L O N G R A N G E 

small cap . 

Boeing B 707/720 series 
M.D.Douglas D C - 8 - 3 0 / 5 0 
B A C V C - 1 0 / S u p e r V C - 1 0 
Convair 990 

189 
179 
163 
139 

14 

4 853 
361 

37 
30 

USA 
USA 
Engeland 
USA 

M E D I U M 
R A N G E 

high cap. 
Lockheed L-1011 
M.D.Douglas D C - 1 0 - 1 0 
Airbus Ind. A 300B-4 (2) 

400 
345 
259 

150 orders, 49 op 
z ie (1) 

6 orders, 19 opti 

ties per 1.12.71 

es per 1.12.71 

USA 
USA 
Europa 

M E D I U M 
R A N G E 

medium cap. Boeing B 727-200 (3) 189 27 848 USA 
M E D I U M 
R A N G E 

small cap. 

Boeing B 727-100 
H.S. Trident 1/2E (4) 
Convair 880 
H.S . Comet versies 
Aerospatiale Super Caravel le (5) 

131 
115 
110 
101 
104 

zie (3) 
23 

8 

57 
49 
40 

232 

USA 
Engeland 
USA 
Engeland 
Frankrijk 

SHORT 
R A N G E 

high cap. Airbus Ind. A 300B-2 259 zie (2) Europa 

SHORT 
R A N G E 

medium cap. 

Dassault Mercure 
H.S. Trident 3B 
M.D.Douglas D C - 9 - 2 0 / 3 0 / 4 0 
Boeing B 737-100/200 
Aerospatiale Caravel le series 
BAC 111-500 (6) 

155 
152 
125 
115 
128 
119 

10 opties 
z ie (4) 
38 

7 
z ie (5) 
11 

621 
265 

175 

Frankrijk 
Engeland 
USA 
USA 
Frankrijk 
Engeland 



small cap. Fokker F-28-1000/2000 75 14 1 35 per 1.12.71 Nederland 
V F W 614 40 29 opties per 1.12.71 Duitsland 

T U R i ! O p r o p s - Schroefturbine vliegtuigen 

M E D I U M 

med.cap. 
B A C / V i c k e r s Vanguard 
BAC/Bristol Britannia 
Lockheed Elecfra 

139 
133 
99 2 

43 
26 

123 

Engeland 
Engeland 
USA 

R A N G E 
small cap. B A C / V i c k e r s Viscount 700s (7) 58 — 199 Engeland 

SHORT 
R A N G E 

medium cap. B A C / V i c k e r s Viscount 800s 70 zie (7) Engeland 
SHORT 
R A N G E 

small cap. 

Convair 500/640/660 
Handly Page Herald 
N A M C YS-11 
Fokker F -27 
Hawker Siddely -748 
Aerospatiale 262 Frégate 

56 
56 
60 
52 
58 
26 

3 
8 

11 

177 
35 

129 
375 
119 
43 

USA 
Engeland 
Japan 
Nederland 
Engeland 
Frankrijk 

Bron: Janes A l l the World Aircraft 
Bron: E S S O Air World Survey 
Verdeling van de bestelde vliegtuigen over varianten 
van é é n type was niet a l t i jd te traceren. Dan is ver 
wezen naar de opgave T , . . . 
. . . . . , . Totaal per producerend 
bil é é n variant. . i 

1 land : 

in gebruik in bestelling 

U . S . A . 
Engeland 
Frankrijk 
Nederland 
Japan 

3619 
749 
275 
410 
129 

412 + 144 opties 
45 

8 + 10 opties 
22 

3 

Indeling vlieglengte c a t e g o r i e ë n short range medium range long range 

(O 1000 1500 2500 3000 range (nautical miles) 
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Door enerzijds overname van Rolls Royce door de Engelse regering en an
derzijds een krediet-garantie van $250 m i l j . aan Lockheed door de Amerikaanse 
regering kon dit project alsnog worden gecontinueerd. Het geheel heeft echter 
wel geleid tot een vertraging in de afleveringen en een aanzienlijk hogere prijs 
van de motoren (ca. 1 m i l j . gld. per motor hoger), met als gevolg dat de positie 
van het met de L1011 concurrerend vliegtuig, de Douglas DC-10, werd ver
sterkt. De situatie van McDonnell Douglas, als civiele vliegtuigfabrikant, is dan 
ook de gunstigste van de 3 Amerikaanse industr ieën. De DC-8-60 series zuilen 
nog wel enige t i j d in produktie blijven daar dit ontwerp nog voldoet aan een 
bepaalde behoefte, terwij l binnen die behoefte dit het enige type is dat door de 
fabrikanten wordt aangeboden. 

Ook de DC-9 zal nog enige t i j d i n produktie kunnen blijven, zeker wanneer 
zal worden besloten tot produktie van de DC-9-50 serie, een nieuwe verlengde 
versie van de DC-9, waardoor dit type vergelijkbaar zou zi jn met de Dassault 
Mercure. Toch behoeft ook de relatief gunstige positie van M.D. Douglas enige 
kanttekening. Volgens eigen opgave ligt het break-even aantal DC-10 
vliegtuigen boven de 400, terwij l de fabriek de benodigde $250 m i l j . voor 
ontwikkeling van een Twin-DC-10, vergelijkbaar met de A300B Airbus, zelf 
niet o f nauwelijks kan financieren. 

De huidige positie van de Europese civiele vliegtuigindustrie is over het 
algemeen bepaald somber te noemen. 

De twee overgebleven Engelse civiele vliegtuigfabrieken l i jken als 
zelfstandige producerende industr ieën aflopende zaken. Naast produktie van de 
bestaande typen heeft Engeland geen nieuwe typen in ontwikkeling. Het plan 
voor een Britse Airbus, de BAC3-11, is gestaakt doordat de Engelse regering bij 
de keuze tussen ontwikkeling van de BAC3-11 en het voortbestaan van 
Rolls Royce heeft gekozen voor het laatste. Alleen Hawker Siddely 
participeert, overigens zonder regeringssteun, in de A300B. D i t alles natuurli jk 
uitgezonderd de Frans-Britse Concorde, SST, doch hierover later. 

Van de Franse industr ieën, heeft alleen Aerospatiale (SNIAS) op dit mo* 
ment civiele vliegtuigen (Caravelle) in produktie. Di t l i j k t echter eveneens een 
aflopende zaak. De Dassault Mercure is verder de enige geheel Franse ontwikke
ling. Wel participeert Frankrijk (Aerospatiale) in de A300B, en heeft hierin een 
belangrijk aandeel. 

De huidige, minder gunstige bedrijfseconomische positie van Fokker (Fok
ker heeft, mede wegens het ontbreken van militaire orders, 750 werknemers 
moeten ontslaan) l i j k t van tijdelijke aard. De verkoop van de F28 verloopt 
minder snel dan werd verwacht. Toch l i j k t het marktpotentieel als vervanger 
van o.a. de F27 maar ook onafhankelijk hiervan, niet ongunstig. Het l i j k t 
veeleer dat de F28 iets te vroeg op de markt is verschenen. De produktie van de 
F27, begonnen in 1957, loopt enigszins terug, doch gaat nog steeds door. 
Inmiddels z i jn meer dan 580 F27's verkocht. Di t is dan ook het meest succes
volle naoorlogse Europese vliegtuig. 

Van de overige West-Europese staten heeft geen enkel land civiele vliegtui
gen in produktie. Wel heeft West-Duitsland een vliegtuig (de VFW-Fokker 614) 
in ontwikkeling, en participeert in de A300B. 

Alhoewel de West-Europese civiele vliegtuigindustrie steeds sterker is ach-
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tergebleven bij Amerika, ziet het er naar ui t dat de achterstand in de militaire 
sector zich niet vergroot en zelfs afneemt. Di t mede door participatie van het 
economisch sterke West-Duitsland in een aantal projecten. 

Zowel West-Duitsland als Japan (het enige nog niet genoemde civiele vlieg
tuigen producerende land ter wereld) hebben jonge opkomende vliegtuig
industr ieën, die tot stand zijn gekomen en in stand kunnen worden gehouden, 
door de sterke economische positie van beide landen. 

Op dit moment zi jn deze industr ieën nog niet rendabel; in de toekomst kan 
echter worden verwacht dat deze industr ieën aanzienlijk in belangrijkheid 
zullen toenemen. Eventueel kan hierbij ook samenwerking met o.m. Amerika 
tot stand komen. 

T O E K O M S T I G E O N T W I K K E L I N G E N 

Met de huidige vliegtuigsituatie zoals geschetst in de tabel, en de slechte 
bedrijfseconomische situatie van zowel de civiele vliegtuigindustrie als de 
luchtvaartmaatschappijen als uitgangspunt, l i j k t het mogelijk enige voor
spellingen te doen t.a.v. de toekomst op korte- en midden-lange termijn, tot ca. 
1980. 

Overigens beseft de schrijver terdege dat een dergelijke voorspelling grote 
onzekerheden bevat; bovendien is de geschetste zienswijze geheel gebaseerd op 
huidige persoonlijke inzichten. 

Een van de kenmerken van de 2e fase, de ontwikkelingsfase, is geweest dat 
de technische levensduur van het vliegtuig groter was dan de economische 
levensduur. Alhoewel dit een normaal en misschien zelfs wenselijk kenmerk is 
van een ontwikkelingsfase, wanneer het doel, een op de economie gericht be
dr i j f bereikt is, l i j k t dit een situatie die zoveel mogelijk vermeden moet worden, 
in ieder geval niet mag worden gestimuleerd. Een te snel doorgaande technische 
ontwikkeling in de civiele vliegtuigindustrie, kan de stabiliteit en daardoor de 
rentabiliteit van de totale civiele luchtvaart in gevaar brengen. De huidige slechte 
rentabiliteit is mede reeds een gevolg van het voorgaande, hoewel de hoofd
oorzaak hiervoor echter in een niet voorziene daling van de conjunctuur ligt. 

Een goede basis voor een doorgaande groei ligt in een beter op elkaar af
gestemd zijn van technische en economische levensduur. 

Een factor die hierbij onherroepelijk een belangrijke rol gaat spelen, is de 
tegenwoordig zeer hoge aanloopkosten die gemaakt moeten worden voor een 
nieuw type vliegtuig, die het nagenoeg onmogelijk maken voor een fabrikant 
om geheel zelfstandig een nieuw type te ontwikkelen. Di t vereist thans hetzij 
samenwerking met andere bedrijven, hetzij f inanciële steun van de overheid. In 
Europa worden voor de A300B en de Concorde beide toegepast. In Amerika 
vindt het laatste reeds plaats, bij Lockheed, te rwi j l ook de Amerikaanse SST 
hiervan een voorbeeld was. 

Welnu, het voorgaande gekoppeld aan de verwachte capaciteitsontwikkeling 
gegeven in f ig . 4 doet de volgende ontwikkeling verwachten binnen het huidige 
decennium. 
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SUBSONE V L I E G T U I G E N 

Voor wat betreft de categorie long-range-high-capacity, nog alt i jd de meest 
spectaculaire, onstaat in de 2e he l f t van de 70'er jaren behoefte aan een sub-
soon verkeersvliegtuig met een ca. 20% hogere capaciteit dan de huidige B747. 
Di t vliegtuig zal, zij het geleidelijk, ingezet moeten worden op de grote vervoers
stromen van de long-range categorie. Het l i j k t technisch zeer wel mogelijk met 
relatief lage aanloopkosten deze capaciteitsbehoefte te realiseren door vergro
ting (stretching) van de bestaande B747. Door stretching wordt bovendien de 
economische levensduur van het oorspronkelijk ontwerp vergroot. 

Het begrip stretching, beter nog, het ontwikkelen van versies van bestaande 
typen, zal de komende jaren in het algemeen domineren. Hiermee zal het 
grootste gebied van de marktbehoefte ook in 1980 bestreken kunnen worden. 
Teruggaand naar de tabel l i jken er echter nog een tweetal categorieën te zi jn 
waarbinnen mogelijkheden liggen voor een nieuw type, te weten de long-range
en medium-range-medium-capacity. De mogelijkheden voor ontwikkeling van 
deze typen is echter sterk afhankelijk van het beschikbaar komen van een 
nieuwe motor diej i iervoor nodig zal z i jn . Ten aanzien van de medium-range-
medium-capacity categorie rijst echter de vraag o f het voor de luchtvaartmaat
schappijen niet economischer zou zi jn om dit gat tussen de small en high 
capacity t i jdel i jk op te vullen met de bestaande long-range-small capacity vlieg
tuigen. Ditzelfde geldt overigens ook voor de toch aanzienlijke k loof tussen de 
med. en high capacity binnen de short-range. De toekomst van de Mercure ligt 
in feite hierin. Met de huidige capaciteit is het vliegtuig echter nauwelijks 
aantrekkelijk. Ook hier geldt weer dat het beschikbaar komen van een sterkere 
en modernere motor, noodzakelijk voor stretching, een belangrijke rol speelt. 

Een schatting van het totale aantal verkeersvliegtuigen in gebruik door de bi j 
de ICAO aangesloten staten, gegeven in f ig . 3 (toen nog zonder Rusland), geeft 
dat het aantal zal teruggaan van 7170 in 1970 tot ca. 6000 in 1980. Volgens 
deze schatting zal in 1980 behoefte zi jn aan ca. 1700 zogenaamde wide-body 
jets, te verdelen in : 
400 short-range A300B Twin-jet 
900 medium-range DC-10/L1011 Tri-jet 
400 long-range B747 Jumbo-jet 

Alhoewel de grenzen niet scherp zi jn af te tekenen geeft dit ongeveer aan 
het marktpotentieel van de bestaande ontwerpen tot ca. 1980. 
In verband hiermee nog iets over de A300B. 

Wanneer Douglas mocht besluiten to t bouw van een Twin DC-10, en de 
plannen hiervoor zi jn aanwezig, dan zou dit de toekomst van de A300B sterk 
kunnen beïnvloeden. De ontwikkelingskosten voor een T w i n DC-10 zullen ca. 
$ 250 miljoen bedragen en dit is ongeveer de helf t van die van de A300B. Boven
dien zou dit vliegtuig ongeveer gelijktijdig met de A300B op de markt kunnen 
worden aangeboden, doordat voor ca. 80% gebruik kan worden gemaakt van 
bestaande onderdelen van de huidige DC-10. Door de lagere R & D-kosten en 
mede door grote mate van commonalty met de DC-10 is het waarschijnlijk dat 
de directe vliegkosten (DOC) voor de Twin DC-10 ( o f DC-11) lager kunnen zi jn 
dan die van de A300B, met name voor wat betreft de luchtvaartmaat-
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schappijen, die de DC-10 reeds in gebruik hebben. 
Tot zover de ontwikkeling van de subsone verkeersvliegtuigen tot 1980. Ook 

op langere termijn zal de goedkoopste vorm van luchtvervoer op de lange 
afstand geboden worden door een genre vliegtuigen waarvan de huidige B747 
een indruk kan geven; technisch l i j k t het mogelijk door verlenging van het 
bovendek van de B747 de capaciteit te vergroten tot ca. 700 passagiers. Bij 
behoud van eenzelfde vliegbereik zal de hieruit resulterende gewichtsverhoging 
moeten worden opgevangen door vergroting van het vleugeloppervlak en toe
passing van sterkere motoren. De prognoses met betrekking to t de ontwikke
ling van de capaciteit geven voor het jaar 2000 een grootte orde van 1200 -
1300 passagiers aan. Schaalvergroting, zij het in minder sterke mate, zal ook 
optreden bij de conventionele vorm van vervoer op korte afstanden (A300B). 

Verdere ontwikkeling in deze richting zal mede afhangen van de invloed van 
V/STOL-systemen. Door toepassing van aërodynamische verbeteringen, t .w. de 
superkritische vleugel en area rule vormgeving, zal i n de jaren '80 een snelheids-
vermeerdering bereikt kunnen worden tot bijna de geluidssnelheid; een 15% 
toename t.o.v. de B747. Of door deze produktiviteitstoename de vliegtuig
economie zal kunnen verbeteren is niet zonder meer duidelijk, wel l i jd t het 
weinig twi j fe l dat deze vorm van snelheidstoename lagere kosten met zich mee 
zal brengen dan die bij de andere hoge snelheidstechniek, de SST; het super-
sone verkeersvliegtuig. 

Na het wegvallen van het Amerikaanse SST-project in maart 1971 is de 
Frans-Britse Aerospatiale-BAC Concorde het enige westerse SST-project. Met 
de ontwikkeling van beide vliegtuigen werd begonnen in het begin van de 60'er 
jaren; de afleveringen van de Concorde zullen in 1974 beginnen, terwij l afleve
ring van de Amerikaanse SST (de Boeing 2707-300) in 1978 had moeten star
ten. De belangrijkste argumenten van de Amerikaanse regering tot beëindiging 
van dit project, waren geluidshinder om en nabij vliegvelden, ontwikkeling van 
supersone knallen, mogelijke invloeden op het klimaat, de economie van het 
vliegtuig en hogere prioriteiten voor andere programma's. Ook voor de Concor
de gelden, zij het soms in geringere mate, dezelfde punten waarop de US-rege-
ring de steun aan de Boeing SST heeft beëindigd. Ter informatie worden in 
onderstaande tabel de belangrijkste karakteristieken van de Concorde en de 
Boeing SST gegeven. 

S T T 

Concorde Boeing SSt 

250 a 300 
2880 km/hr (M2.7) 
ca. 3200 N M 
1 mil jard $ uitgegeven 
tot aan stopzetting 

passagierscapaciteit 
kruissnelheid 
ontwerp range 
geschatte ontwikke
lingskosten 
prijs 
DOC: B747/=100% 

128 
2180 km/hr (M2.05) 
Parijs-New York 
2 mil jard $ 

34 mil joen - 1972 $ 
ca. 200% ca. 170% 

DC-8-63 
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Door de karakteristieken van de Concorde dient dit vliegtuig gezien te wor
den als een eerste stap op het gebied van het supersone vliegen. Er is wellicht 
een parallel te trekken met het eerste straalpassagiersvliegtuig, de Comet I ; het 
vliegbereik is marginaal en de DOC zi jn hoog. 

Een belangrijk verschil in deze historische vergelijking l i j k t echter te z i jn de 
enorme ontwikkelingskosten, zowel voor de Concorde als voor latere SST-gene-
raties. Op grond hiervan en door de grotere technische gecompliceerdheid van 
de SST, valt te verwachten dat de DOC op een hoger niveau zullen blijven dan 
van subsone vliegtuigen met een vergelijkbaar vliegbereik, te rwi j l verdere ont
wikkeling van de SST zich waarschijnhjk over een langere periode zal uitstrekken 
en mogelijkerwijs gepaard gaan met samenwerking op grote schaal, b.v. Frank
r i jk en Engeland + Amerika o f zelfs Frankri jk en Engeland + Rusland. Kenmer
kend voor deze techniek zal zi jn: toepassing voor een zeer specifieke markt, 
hogere tarieven en een hoger niveau van comfort , met name door de kortere 
reisduur. 

Door dit geheel l i jken de vooruitzichten van de huidige Concorde minder 
gunstig dan wordt gesuggereerd in f ig . 3. Aanwijzingen hiervoor zi jn mede dat 
in de laatste 4 jaar geen opties meer zi jn geplaatst op de Concorde, terwij l tot 
nu toe nog geen enkele optie is omgezet in een order. Wel valt te verwachten 
dat binnenkort de staatsmaatschappijen BOAC en Ai r France over zullen gaan 
tot plaatsing van orders. 

V / S T O L 

Een ander kenmerk van de groeifase zal z i jn de integratie van de luchtvaart 
in de totale maatschappelijke ontwikkeling. De noodzaak tot integratie komt 
steeds duidelijker naar voren daar waar de luchtvaart en de maatschappij elkaar 
direct raken: de vliegvelden en hun directe omgeving. 

De beperkte capaciteit van vele vliegvelden veroorzaakt in toenemende mate 
congestie; bezwaren tegen uitbreiding in grootte en/of aantal rijzen op grond 
van geluidshinder en luchtverontreiniging. Als mogelijke oplossing van deze 
problemen wordt gedacht aan toepassing van een korte-afstands V/STOL-sy-
steem (Vertical/Short Take O f f and Landing), voor het huidige short-range 
vervoer dat op langere termijn onafhankelijk kan opereren van het bestaande 
CTOL-systeem (CTOL = Conventional Take O f f and Landing) 

Voorwaarden hiervoor l i jken te z i jn : 
- afzonderlijke V/STOL-havens; hiervoor kunnen eventueel de huidige be

staande CTOL-velden worden gebruikt, in het geval dat nieuwe CTOL-veld-
en aanwezig zi jn . 

- eigen, aangepaste verkeersleidings- en navigatie-systemen. 
- aangepaste infrastructuur. 
- geluidarme motoren. 

Met een dergelijk systeem zou dan een gedeelte van het verkeer de bestaande 
CTOL-luchthavens kunnen vermijden, en daarmee de toenemende congestie 
verminderen, eventueel zelfs verlagen. 

Bij dit systeem kunnen tegenover de hogere directe (vlieg)kosten, wellicht 
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lagere indirekte kosten geplaatst worden door de lagere investeringskosten van 
de door STOL-vliegtuigen gebruikte velden en een soberder uitvoering van het 
systeem. 

Verder staan tegenover de eventueel hogere kosten de eveneens stijgende 
kosten van het CTOL-verkeer door de toenemende congestie. 

Bi j gebruik van STOL-vliegtuigen met een baanlengte van ca. 600 meter op 
bestaande CTOL-vliegvelden, puur als middel voor afremming of vermindering 
van geluidshinder, zullen de kosten steeds hoger uitkomen dan voor over
eenkomstige CTOL-vliegtuigen, terwij l het geen of nagenoeg geen oplossing 
geeft voor de toenemende congestie wanneer geen sterk ingrijpende verande
ringen in de huidige verkeersleidingssystemen plaatsvinden. 

Als een tussenfase tussen de huidige situatie en de hiervoor geschetste CTOL 
+ V/STOL-situatie wordt wel gedacht aan operatie op bestaande CTOL-velden 
met zgn RTOL (Reduced TOL)- of QTOL (Quiet TOL)- vliegtuigen. Het 
wezenlijk verschil van deze vliegtuigen met de CTOL-vliegtuigen is het geluids
arm zi jn . Ook deze vliegtuigen z i jn duurder in exploitatie dan CTOL-vliegtuigen 
doch aanzienlijk goedkoper dan V/STOL-vliegtuigen, daar de eis van een 600 
m-baanlengte hiervoor niet van toepassing is. 

Hun ontwikkeling l i j k t met name tot stand te komen wegens de toenemende 
restricties die voor conventionele vliegtuigen op bestaande vliegvelden worden 
verwacht, terwij l het in gebruik houden van deze velden van groot belang is. 

De gehele V/STOL-problematiek bevindt zich echter nog in de or iënterende 
en eerste ontwikkelingsfase; vooral de vraag ten aanzien van economische ver
antwoorde toepassingsmogelijkheden zal nog veel studie vergen. Nagenoeg alle 
bestaande vliegtuig-industrieën zi jn werkzaam in ontwikkeling van V/STOL-
vliegtuigen. Remmende factoren voor de vliegtuigindustrie zi jn echter het ge
brek aan voldoende informatie over de gewenste karakteristieken van het vlieg
tuig en de hoge ontwikkelingskosten. 

Wordt de ontwikkeling van de V/STOL-techniek krachtig voortgezet dan 
zullen in de eind 70'er jaren de eerste Q/STOL (Quiet/Short Take O f f and Land-
ing)-vliegtuigen in gebruik kunnen worden genomen. Wat betreft V T O L : zo al 
levensvatbaar, operationele toepassing hiervan zou eerst in de tweede helf t van 
de 80'er jaren zi jn beslag kunnen krijgen vanwege de nog benodigde hoeveel
heid research, o.a. op het gebied van lawaaibestrijding van de motoren. 

Toepassing van de V/STOL-techniek voor het lange afstandsverkeer zal, 
door een veel zwaardere druk van de vliegkosten verhogende factoren, 
overigens pas in de verre toekomst geleidelijk een plaats van betekenis kunnen 
vinden, waarbij dan gedacht wordt aan RTOL (Q/STOL)-vliegtuigen boven de 
V/STOL-techniek. 

U i t de gang van zaken met betrekking to t de V/STOL-problematiek b l i j k t 
dat het proces van totstandkoming van een nieuwe technologische ontwikke
ling in de civiele vliegtuigindustrie is veranderd. Vroeger was het normaal dat de 
vliegtuigindustrie voorop ging in de ontwikkeling van nieuwe technieken; nu 
komt de wens van een nieuwe techniek vanuit de airlines, en wordt de vliegtuig
industrie gevraagd dit te ontwikkelen en te produceren. 

Deze verandering in totstandkoming van nieuwe technieken is dan ook mede 
kenmerkend voor het verschil tussen de 2e en 3e fase. Voor de 3e fase, de 
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groei- en integratie-fase, wordt deze ommekeer als noodzakelijk gezien, ten 
behoeve van de stabiliteit en rentabiliteit van de totale civiele luchtvaart. 

I n dit licht wordt de situatie van de Concorde SST ook duidelijker: een 
produkt van de 2e fase gesitueerd in de 3e fase. 

A N D E R E V E R V O E R S M I D D E L E N 

Tot nu toe zi jn een aantal mogelijkheden en/of onmogelijkheden van de 
civiele vliegtuigindustrie buiten beschouwing gebleven; enkele hiervan zullen nu 
zeer beknopt worden aangeroerd. 
- Vrachtvliegtuigen 

Het luchtvrachtvervoer heeft to t voor kor t , ten opzichte van het totale 
luchtvervoer, de sterkste groei te zien gegeven. De introductie van vracht
vliegtuigen op grotere schaal, die bij deze groei al op korte termijn verwacht 
werd, zal wegens recente teruggang in het vrachtvervoer en wegens de intro
ductie van de high capacity vliegtuigen echter enige jaren worden ver
schoven. Het laatste is van invloed omdat deze vliegtuigen naast hun passa
gierscapaciteit nog een grote vrachtcapaciteit, zowel qua volume als qua 
gewicht, beschikbaar hebben. 
Voor de vrachtvliegtuigen wordt overigens zeker de eerste t i j d niet verwacht 
dat hiervoor speciale vliegtuigen worden ontwikkeld. De vliegtuigindustrie 
zal vaak uit bestaande ontwerpen vrachtversies ontwikkelen. Hierdoor zal 
het vrachtvliegtuig geen nieuwe technische ontwikkeling binnen de vliegtuig
industrie tot gevolg hebben. 

- Hefschroefvliegtuigen (helicopters) 
Alhoewel di t type vliegtuig thuishoort onder de VTOL-categorie, is het 
hiervan gescheiden door z'n toch wezenlijk andere en kostbaardere manier 
van draagkrachtsopwekking en voortstuwing. 
Hierdoor valt dan ook niet te verwachten dat deze categorie veel opgang zal 
maken in de civiele burgerluchtvaart. Naast de militaire toepassing, l i j k t de 
mogelijkheid van toepassing van helicopters bi j bepaalde projecten echter 
gunstiger dan in het verleden het geval was. D i t deels door verbetering, deels 
door capaciteitsvergroting van het produkt. Als voorbeelden kunnen gelden 
het afzetten van loodsen op schepen, het bevoorraden van booreilanden, 
maar ook het fungeren als een soort bouwkraan bij bepaalde gebouwen 
en/of projecten. Een in Nederland recent experiment met betrekking to t 
mogelijke toepassing van helicopters is geweest het proefstorten van beton
blokken voor de afsluiting van de Ooster-Schelde. 

- Luchtschepen 
De laatste t i j d komt het luchtschip als luchtvervoermiddel weer enigszins in 
de belangstelling te staan. Deze belangstelling, die in hoofdzaak komt ui t de 
scheepvaartwereld, is voornamelijk gericht op gebruik van het luchtschip 
voor vrachtvervoer. 
Echter, door de enorme afmetingen die een luchtschip met de redelijke 
capaciteit zou moeten hebben, en daarmee gepaard gaande hoge bouw- en 
gasvullingskosten, is economische exploitatie zeer twijfelachtig. 
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Het l i j k t vooralsnog niet waarschijnlijk dat het luchtschip een wezenlijke 
concurrent kan zijn van, hetzij het vracht- hetzij het passagiersvliegtuig. 

R U S L A N D 

Zoals reeds enige malen naar voren is gebracht, is in het voorgaande Rusland 
als vliegtuigen producerend land buiten beschouwing gebleven. Di t enerzijds 
door gebrek aan gegevens, anderzijds ook doordat verkoop van Russische ci
viele vliegtuigen alleen plaatsvindt binnen de Oostbloklanden en sympatiseren-
de staten. Tot voor kort werden door Rusland geen verkeersvliegtuigen op de 
vrije markt aangeboden. 

Sinds kor t z i jn echter duidelijke symptonen merkbaar dat Rusland probeert 
met z i jn produkten op de vrije markt door te dringen. Alhoewel niet van 
onmiddellijke betekenis, kan dit op langere termijn invloed hebben op de 
Westerse industr ieën; zeker wanneer Rusland zi jn produkten tegen verhoudings
gewijze lagere prijzen aanbiedt. 

Di t afromen van de Westerse markt zou echter weer kunnen worden gecom
penseerd indien ook de Westerse landen in de Oostbloklanden hun produkten 
kunnen aanbieden. 

Di t geheel is echter nog te onduidelijk om conclusies o f voorspellingen 
mogelijk te maken. 

Ir . A.J . Z i j l . 
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A A N T E K E N I N G E N 

HET INTERIMRAPPORT VAN DE STUDIECOMMISSIE SAMEN
WERKINGSVERBAND OPENBAAR V E R V O E R ROTTERDAM 
EN OMSTREKEN 

I n de vier grootste Nederlandse steden vormt de integratie tussen stedelijk 
en regionaal openbaar vervoer thans een onderwerp van studie. Aan dit overleg 
- dat i n elk van de vier agglomeraties afzonderlijk plaatsvindt-wordt deelgeno
men door de grootste gemeente(n), de openbare vervoerbedrijven inclusief NS, 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de CVV. Doordat NS, departement 
en CVV in alle studiecommissies vertegenwoordigd zijn l i j k t een zekere een
vormigheid gewaarborgd. Rotterdam is de stad waar de studie het eerst werd 
aangevangen en waar men ook kennelijk het verste gevorderd is, getuige ten
minste het rond de jaarwisseling verschenen interimrapport van de studie
commissie. 

De omstandigheden die in het algemeen geleid hebben to t instelling van de 
studiecommissies geven wi j zeer beknopt weer alvorens tot het Rotterdamse 
rapport over te gaan. 

Om paal en perk te stellen aan de "wilde busdiensten" werd in 1937 de basis 
gelegd voor een stringent marktordeningsbeleid in het openbare personenver
voer. Het gekozen systeem hield o.a. een stringente scheiding in tussen interlo
kaal en lokaal personenvervoer, waarbij interlokaal en lokaal in bestuurlijk-juri
dische zin dient te worden geïnterpreteerd. Vooral een tweetal tussen 1937 en 
heden opgetreden verarideringen heeft ervoor gezorgd dat het destijds gekozen 
systeem thans niet meer overal optimaal is, waarbij vooral het - dikwijls i n 
letterlijke zin - langs elkaar heen werken van stads- en streekdiensten onbe
vredigend is.Deze veranderingen betreffen het groeien van stadsgewesten dwars 
over gemeentegrenzen heen en de fundamenteel gewijzigde marktpositie van 
het openbare vervoer. Een derde punt is, dat in de grote stadsgewesten het z.g. 
hoekpuntenprincipe een belemmering voor een doelmatige vervoersvoorziening 
is. Met hoekpunten wordt hierbij gedoeld op de plaats die de stadsgewesten in 
de streekvervoergebieden innemen. 

Den Haag komt de eer toe de eerste van de grote steden te zi jn die een 
doorbraak heeft ingeluid. In 1965 en 1966 werden alle vervoerverboden opge
heven, waarmee aan een voor de reiziger volstrekt onbegrijpelijke en irritante 
gang van zaken een eind kwam. Bovendien konden voortaan H T M plaatsbe
wijzen worden gebruikt op alle trajecten van de streekbussen voorzover deze 
binnen de gemeente 's-Gravenhage waren gelegen. Zonder veel publiciteit is de 
integratie in Den Haag sedertdien verder doorgevoerd: li jnen werden uitge
wisseld o f overgedragen, halteplaatsen gecombineerd, eindpunten verlegd, enz. 
Door de fusie van WSM en Citosa werd zelfs het hoekpuntenprincipe er ten 
dele teniet gedaan, hoewel dit laatste waarschijnlijk slechts een bijkomend 
voordeel was. 
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De ontwikkelingen in Den Haag zi jn in zekere zin ad hoe ontwikkelingen. 
Hierbij doelen w i j bepaald niet op de achterliggende filosofie maar veeleer op 
het institutionele kader waarin zij plaatsvonden. 

Het openbaar lichaam Rijnmond heeft in het verleden krachtig gestreefd 
naar een vergaande integratie van vervoersdiensten, maar is er destijds niet in 
geslaagd de hiervoor benodigde bevoegdheden te verkrijgen. Het rapport van de 
Rotterdamse studiecommissie vormt een eerste stap om tot integrale institutio
nalisering van een vergaande samenwerking tussen de vervoerbedrijven te ko
men. I n het Rotterdamse wordt door zes bedrijven openbaar vervoer aange
boden (het veer Maassluis-Rozenburg niet inbegrepen! ) ; integratie wordt aan
bevolen door 27 gemeenten (de 23 Rijnmondgemeenten en vier gemeenten in 
het oosten aansluitend). Van deze gemeenten heeft op dit moment alleen 
Rotterdam als exploitante van de RET belangrijke directe zeggenschap op het 
openbaar vervoer. 

De C V V is de concessieverlenende instantie voor interlokale autobusdienst
en en op het departement wordt in steeds toenemende mate een beroep gedaan 
voor bijdragen in investeringen en exploitatieverliezen. De Rijkshoofdinspec
teur tenslotte beoordeelt de dienstregelingen van interlokale autobusdiensten. 
Het moge de lezer duidelijk z i jn dat vergaande integratie en institutionalisering 
geen sinecure is . . . . 

I n het interimrapport wordt uiteraard een groot aantal zaken aangetroffen, 
die in het algemeen bij een nauwe samenwerking tussen vervoerbedrijven ter 
sprake zullen komen. Aan dergelijke punten zullen wi j in deze notitie voorbij
gaan; w i j beperken ons ertoe enige aandacht te wijden aan die voorgestelde 
regelingen die duidelijk verder gaan dan een dergelijke samenwerking. 

I n de installatierede van de studiecommissie, uitgesproken door Rotter
damse wethouder voor de openbare nutsbedrijven vestigde deze de aandacht op 
de dualistische positie waarin de overheid verkeert: enerzijds als exploitant van 
een in dit geval gemeentelijk vervoerbedrijf, anderzijds als vertegenwoordiger 
van de gebruikers. De voorzitter van de studiecommissie, de directeur van be
doeld gemeentelijk vervoerbedrijf, antwoordde dat het onvermijdelijke gevolg 
van het creëren van een samenwerkingsverband zal z i jn , dat hieraan bepaalde 
bevoegdheden worden overgedragen. 

De aanbevolen constructie is instelling van een beleidsorgaan (Gemeen
schappelijke Regeling Openbaar Vervoer Rotterdam en Omstreken, GROVO) 
waarin gemeenten, het openbaar lichaam Rijnmond, een departementale ver
tegenwoordiger en de C V V zitting hebben, beide laatste echter slechts met een 
adviserende stem. D i t beleidsorgaan wordt tot stand gebracht op grond van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten zouden evenals de vervoer
bedrijven bepaalde bevoegdheden aan dit beleidsorgaan overdragen. Voor de 
formulering waarmee de delegatie van gemeentelijke bevoegdheden wordt ge
regeld, geeft de studiecommissie twee proeven. Deze overdracht van bevoegd
heden kan als één der meest cruciale punten uit het gehele rapport beschouwd 
worden. 

Het uitvoeringsorgaan is een naamloze vennootschap, de N.V. Openbaar 
Vervoer Rotterdam en Omstreken. Deze N . V . draagt de exploitatie op aan een 
der zes vervoerbedrijven; deze laatste behouden hun zelfstandigheid. 
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Een ander belangrijk punt is, dat in het samenwerkingsverband een belang
rijke plaats is ingeruimd voor onderzoek en planning. Hiervoor wordt een apar
te stichting in het leven geroepen, voorbereidingsorgaan genoemd. In het be
stuur van deze stichting zi jn de beleidvoerende overheidsinstanties vertegen
woordigd (door bestuurszetels voor het beleidsorgaan), de bedrijven (idem voor 
het uitvoeringsorgaan), het personeel, de reizigers, het departement en de C W 
(beide laatste met een adviserende stem). Deze stichting is dienstbaar aan be
leidsorgaan en uitvoeringsorgaan beide. Aanbevolen wordt inspraak in de ruim
telijke ontwikkeling te institutionaliseren door verplichte raadpleging van het 
samenwerkingsverband bi j wijziging van structuur-, streek- en bestemmings
plannen. 

In deze constructie zitten verschillende uiterst belangrijke, nieuwe elemen
ten. Gewezen kan worden op het continu doen van research op openbaar
vervoergebied in opdracht van overheid en vervoerbedrijven tesamen, waarbij 
bovendien departement en C V V betrokken zi jn . Ook formele inschakeling van 
openbaar vervoer vertegenwoordigers bij beslissingen inzake ruimtelijke orde
ning zou een uiterst gewichtige stap zi jn . 

I n de doelstellingen is een aparte plaats ingeruimd voor het intensiveren van 
voorlichting en publiciteit . Met uitzondering van NS zou dit een nieuwe ont
wikkeling in het openbaar vervoer in Nederland betekenen! . 

De territoriale begrenzing van het samenwerkingsverband wordt op basis van 
vervoerstromen bepaald; volgens het criterium van betrokkenheid op het cen
t rum van Rotterdam resp. op het gehele gemeentelijke territoir. De hierbij 
aangelegde maatstaven leiden tot een gebied waartoe behalve de 23 Rijnmond
gemeenten aan de oostzijde ook Nieuwerkerk aan de Ijssel, Heerjansdam, Hen-
drik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht behoren. De studiecommissie is van mening 
dat de begrenzing van het samenwerkingsverband niet van bovenaf mag worden 
opgelegd maar door partners zelf zo nodig moet worden aangepast aan de 
ontwikkeling. Afbakening van vervoergebieden op dergelijke wijze heeft in het 
verleden in Nederland nog niet op een schaal van enige betekenis plaatsgevon
den. 

De studiecommissie adviseert te breken met het voor Nederland traditionele 
eenheidstarief in stedelijk vervoer en beveelt aan over te gaan tot een zöne-
tarief. Door de omvang van het vervoergebied van het samenwerkingsverband 
zal de spreiding van ritlengten te groot zi jn, om een eenheidstarief -gebaseerd 
op een gemiddelde ritlengte- toe te passen. De voorgestelde tariefstructuur is 
dusdanig gekozen, dat praktische toepassing zo goed mogelijk gewaarborgd is. 

In het rapport van de studiecommissie ontbreekt nog een behandeling van 
de financiële problematiek, die aan de instelling van een samenwerkingsverband 
verbonden is. 

Deze vormt thans onderwerp van studie en zal in een volgende rapportage 
waarschijnlijk aan de orde komen. 

Dr. F. van Dam 
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D E B E S C H I K K I N G E N V A N D E M I N I S T E R V A N V E R K E E R E N WATER
S T A A T T O T H A N D H A V I N G V A N D E V E R P L I C H T I N G E N V A N D E OPEN
B A R E D I E N S T V A N D E N.V. N E D E R L A N D S E SPOORWEGEN.*) 

1. Op 30 december 1971 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat twee 
beschikkingen uitgevaardigd, die van grote betekenis zi jn voor de positie van 
de spoorwegen op de vervoermarkt. Hierdoor heeft de Minister uitvoering 
gegeven aan de EEG-verordening**), die in het kader van de gelijkmaking 
der concurrentievoorwaarden aan de Lid-Staten opheffing voorschrijft van 
de met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied 
van vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (exploitatie
plicht, vervoerplicht, tariefplicht) , tenzij de waarborging van een toereiken
de vervoervoorziening handhaving nodig maakt. 
Waar de regering eveneens in december een wetsontwerp bij de Tweede 
Kamer heeft ingediend to t regeling van de financiële positie van de N .V . 
Nederlandse Spoorwegen***), is het interessant de overwegingen op basis 
waarvan de Minister besloten heeft de verplichtingen van de openbare dienst 
met betrekking tot het personenvervoer van de N.S. te handhaven en die 
betreffende het wagenladingvervoer op te heffen, te toetsen aan de Memorie 
van Toelichting b i j het wetsontwerp. Hieruit b l i jk t dat aan de genomen 
besluiten en het wetsontwerp dezelfde overwegingen ten grondslag liggen. 

2. I n het algemeen (zie Inleiding Memorie van Toelichting) is de regering van 
mening, dat "de spoorwegen bi j voortduring essentiële taken hebben te 
vervullen voor de Nederlandse Volkshuishouding. 
I n het kader van een integrale benadering van de problematiek terzake van 
de verkeers- en vervoersvoorzieningen te handhaven zonder nationaal rail
vervoer. De funkt ie van de N.S. moet in deze als onmisbaar worden be
schouwd". Bi j een nadere analyse van het overheidsstandpunt b l i jk t men de 
onmisbaarheid van de N.S. zeer genuanceerd en gedifferentieerd te benade
ren. Men kan zich bovendien niet aan de indruk onttrekken, dat de overheid 
zich in belangrijke mate door pragmatische overwegingen heeft laten leiden. 
De door de Rijksbegroting geboden financiële speelruimte zal waarschijnlijk 
niet vreemd zijn aan de manier waarop de vraagstukken zijn aangepakt. 

*) Zie Nederlandse Staatscourant d.d. 6-1-1972: Beschikking van 30-12-Nr. V-l /071130 
inzake het verzoek van de Nederlandse Spoorwegen van 16-6-1970 om opheffing van de 
met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen in de sector van het personen
vervoer; Beschikking van 30-12-1971 Nr V-l/071128 inzake het verzoek van de Nederland
se Spoorwegen van 24-6-1970 om opheffing van de met het begrip openbare dienst verbon
den verplichtingen met betrekking tot het wagenladingvervoer per spoor. 

**) Verordening ( E E G ) 1191/69 van de Raad van 26-6-1969 - Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen 12e jaargang nr. L156 van 28-6-1969. 

***) Zitting 1971-1972-11648 d.d. 15-12-1971 (tweede herdruk). 

38 



3. Wat het personenvervoer aangaat erkent de overheid dat dit een maatschap
pelijke functie vervult. Ter waarborging van een in deze "sector" toereiken
de vervoersvoorziening heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat dan ook 
besloten dat "de exploitatieplicht en de vervoerplicht met betrekking to t 
het door de N . V . Nederlandse Spoorwegen verrichte personenvervoer ge
handhaafd blijven met ingang van 1-1-1972 voor alle op 31-12-1971 ten 
behoeve van het personenvervoer in exploitatie zijnde spoorwegen". De be
schikking zegt niets over de tariefphcht. I n de Bijlage A wordt echter verwe
zen naar art. 28 van de Spoorwegwet van 1875*). Hieruit zou kunnen 
worden afgeleid dat voor het personenvervoer ook de tariefphcht gehand
haafd is. Door het bestaan van de openbare dienstverplichtingen is het perso
nenvervoer van de N.S. echter in ernstige mate verlieslatend geworden. 
Handhaving van exploitatie- en vervoerplicht brengt dien ten gevolge "eco
nomische nadelen" mee in de zin van bovengenoemde EEG-verordening. 
Tegelijk met de handhaving van deze verplichtingen heeft NS dan ookrecht 
op vergoeding van de ui t de gehandhaafde verplichtingen voortvloeiende 
lasten verkregen. 

Het besluit van de Minister betekent, dat de beslissing over het door de rail 
(tegen een vooraf bepaalde vergoeding) te bieden voorzieningsniveau, om
vang en kwaliteit van de dienst, niet langer wordt genomen door de N . V . 
Nederlandse Spoorwegen, maar voor verantwoordelijkheid van de Overheid 
is. Di t is de consekwentie van de erkennning dat de spoorwegen in het 
personenvervoer een maatschappelijke functie vervullen. U i t de bijlagen bij 
de beschikkingen, die nadere informatie geven over "regels en procedures 
van de vergoedingsregeling" laat zich afleiden welke inhoud aan het begrip 
voorzieningsniveau gegeven is. Met name is van belang, dat "de op te leggen 
verpHchtingen het r i jden van de treindienst en de stelling van materieel 
inhouden volgens de op het moment van vaststelling van de verplichting 
geldende jaardienstregeling". 
De voorbereiding van de beslissing over het voorzieningsniveau vindt in geza-
meli jk overleg tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS plaats. 
De discussies vinden plaats op basis van een door NS jaarlijks op te stellen 
Bedrijfsplan**)De realisatie van het door de Minister beoogde voorzienings
niveau tegen de toegekende vergoeding, kor tom de uitvoering, is voor ver
antwoordelijkheid van de NS. De spoorwegen zullen hun produktie zo e f f i 
ciënt mogelijk moeten inrichten. Het vervullen van een maatschappelijke 
functie staat bovendien een commercië le , marktgerichte, aanpak niet i n de 
weg. 
Behalve dat de Minister de exploitatie- en vervoerplicht heeft gehandhaafd 

*) Art. 28 lid 1 - De tarieven voor het vervoer van personen en goederen behoeven de 
goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

**) Zie A. Rühl in Rail International van november 1971 - L'influence des compensa
tions aux services publics sur les relations entre le chemnin de fer et l'Etat. 
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voor het gehele op 1-1-1972 bestaande reizigersnet, Verdient het ook de 
aandacht dat de EEG-verordening tevens de mogelijkheid biedt tot oplegging 
van nieuwe verplichtingen. D i t is van belang voor de aanleg van nieuwe 
lijnen. Inmiddels heeft de Minister reeds gunstig beslist over de aanleg van de 
Zoetermeerlijn. De financiering hiervan zal voor 50% voor rekening komen 
van de Staat (uitbreiding aandelenkapitaal NS). De andere 50% zal NS finan
cieren door leningen; rente en aflossing zullen, deeluitmakend van de exploi
tatiekosten, middels de EEG-vergoedingsregeling aan NS worden terug
betaald. 

Ten aanzien van de Schiphollijn en de Nieuwegeinlijn (Utrecht) worden 
beslissingen verwacht in de tweede helf t van dit jaar. D i t alles betekent niet, 
dat wat het reizigersnet betreft in het geheel geen lijnen gesloten zouden 
kunnen worden. De minister heeft zich ui tdrukkel i jk de mogelijkheid voor
behouden " o m voor nader vast te stellen delen van het spoorwegnet dan wel 
voor bepaalde treindiensten de exploitatie- en vervoerplicht van de N .V . 
Nederlandse Spoorwegen op te hef fen" . De uitkomsten van het algemene 
verkeers- en vervoersonderzoek van het Nederlands Economisch Instituut 
zullen mede bepalend zijn voor de omvang van het net van de NS. I n de 
Memorie van Toelichting bi j het wetsontwerp "Financiële regeling" leest 
men dan ook dat de regering vantmening is, dat "het een gebiedende eis is de 
mogelijkheid van besparing door sluiting van lijnen te benutten indien sta
king van een reizigersdienst per spoor kan geschieden zonder de belangen 
van het betrokken gebied te schaden. Wanneer ui t een daartoe ingesteld 
onderzoek b l i jk t dat door middel van een autobusdienst met minder kosten 
een redelijke vervoersvoorziening kan worden geboden, zal naar de mening 
van de regering daartoe dienen te worden besloten". De autobus dient als 
volwaardig vervoermiddel te worden beschouwd. 

4. Wat het goederenvervoer betreft huldigt de overheid andere opvattingen dan 
ten aanzien van het reizigersvervoer. In de reeds vermelde Memorie van 
Toelichting wordt ui tdrukkel i jk er vanuitgegaan, dat het goederenvervoer 
een commerciële activiteit is, verricht in concurrentie met wegvervoer en 
binnenscheepvaart. "Van een maatschappelijke functie kan hier in het alge
meen niet worden gesproken. Onrendabele activiteiten komen daarom in 
beginsel niet voor vergoeding in aanmerking en behoren dan ook te worden 
afgestoten". U i t dit standpunt is het besluit van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat voortgekomen ten aanzien van het wagenladingvervoer de exploi
tatie- en vervoerplicht op te heffen. Van een tariefplicht in de zin van 
Verordening 1191/69 kan volgens de Minister niet gesproken worden. Deze 
beslissing betekent, dat NS in beginsel de volledige vrijheid heeft het wagen
ladingvervoer te herstructureren door middel van afstoten resp. niet meer 
aannemen van onrendabele vervoeren, sluiten laad- en losplaatsen, sluiting 
raccordementen, verbetering van het productieproces door herziening van 
het rangeerproces, concentratie op rendabele vervoeren om te bereiken dat 
het wagenladingvervoer t.z.t. (1976? ) weer een bijdrage levert in de verbete
ring van het totale bedrijfsresultaat. Ondanks deze principiële vrijheid l i j k t 
het niet uitgesloten dat over beslissingen van de NS inzake "moeilijke geval-
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len" desalniettemin overleg zal plaats vinden met het Departement. De mo
gelijkheid een openbare dienstverplichting ten aanzien van het wagenlading
vervoer op te leggen is gehandhaafd, ook al hebben aspecten inzake ruimte
li jke ordening (welke? ) er op het moment van de uitvaardiging van de 
beschikking inzake het wagenladingvervoer er niet toe geleid wijziging te 
brengen in het uitgangspunt, dat het goederenvervoer van de NS als commer
ciële activiteit dient te worden beschouwd, aldus de Memorie van Toelich
ting. Deze zegt bovendien met zoveel woorden, dat "tempo en tijdstip van 
de overwogen sluiting van goederenstations- en l i jnen voor het openbaar 
vervoer van goederen zullen worden vastgesteld in overleg tussen de 
Regering en de NS daarbij rekening houdend met de belangen van de verla
ders en inet de aan sluiting inherente sociale problematiek". 
Op het belang van de railinfrastructuur van de nationale haven- en industrie
gebieden wordt (helaas) niet ingegaan. 

Wat het stukgoed en expresgoed van de NS betreft is een pragmatische weg 
gevolgd, die juridisch gezien vragen oproept. De Minister heeft geen beschik
king uitgevaardigd ten aanzien van deze vervoerscategorieën. Betekent dit , 
dat de openbare dienstverplichtingen als niet-gehandhaafd moeten worden 
beschouwd? *) I n de Memorie van Toelichting staat uitsluitend, dat de Di 
rectie van NS verwacht, dat door de reorganisatie van het stukgoedvervoer in 
samenwerking met Van Gend & Loos dit stukgoedvervoer in 1973 kosten
dekkend zal z i jn . 
Wat het internationale goederenvervoer per spoor aangaat levert de verhou
ding tothetCIM-Verdrag**) enkele juridische haken en ogen op. Dit verdrag 
behelst namelijk een vervoerplicht. Aangezien wijziging van het CIM-Verdrag 
een tijdrovende aangelegenheid is, kan men zich afvragen hoe het bestaan 
van een vervoerplicht enerzijds (CIM) , de opheffing ervan anderzijds (EEG) 
met elkaar rijmen. 

5. U i t financieel oogpunt bezien betekent het bovenstaande, dat NS — per 
1-1-1972 een compensatie kri jgt ex verordening 1191/69 voor gehandhaafde 
openbare dienstverplichtingen in het personenvervoer***) geen compensatie 
kri jgt i n de sector van het goederenvervoer. 

*) Art. 6 van verordening ( E E G ) 1191/69 stelt, dat indien de bevoegde instanties 
binnen de gestelde termijnen geen besluit hebben genomen, de verplichting ver
valt, waardoor een aanvraag om opheffing werd ingediend. 

**) Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per spoor. 

***) In het wetsontwerp regeling financiële positie NS is sprake van een bedrag ten laste 
van de Rijksbegroting 1972 ad fl. 190 min. Dit bedrag was gebaseerd op het medio 
1971 geschatte verlies voor het lopende jaar. Aangezien deze raming te laag bleek te 
zijn, is het bedrag van de vergoeding voor gehandhaafde openbare dienstver
plichtingen in het personenvervoer voor 1972 later gewijzigd in fl. 230 min. (mede
deling Mr. M.G. de Bruin op in januari 1972 gehouden persconferentie). 
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Aangezien bovengenoemde compensaties de financiële situatie van de NS niet 
volledig gezond maken heeft de regering met haar wetsontwerp enkele verder
gaande maatregelen voorgesteld. 

De voorstellen behelzen 
— overname per 1-1-1972 van het geaccumuleerde verlies van de NS door 

omzetting van dit verlies in een vordering op de staat (een bedrag van 
f 7 4 1 müj . ) 

— overname per 1-1-1973 van het in het goederenvervoer in 1972 te li jden 
verlies door omzetting van dit verlies in een vordering op de staat (circa 
f 70 m ü j ) . 
De in de volgende jaren door NS in het goederenvervoer te l i jden verhe
zen zal NS voorshands zelf financieren. 

— een staatsgarantie tot f 400 min . voor de to t 1-1-1973 door NS aan te 
gane leningen. 

Het laat zich aanzien dat hiermee het laatste woord over de financiële situa-
tietie van NS nog niet is gezegd. 

Mr. Olga D. Gerbers 
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EUROPARUBRIEK 

1. N u op 22 januari 1972 in Brussel de plechtige ondertekening heeft plaatsge
vonden van het verdrag waarbij de toetreding tot de Europese Gemeen
schappen van Engeland, Denemarken, Ierland en Noorwegen is geregeld, 
l i j k t het zinvol enige aandacht te geven aan de gevolgen van deze toetreding 
op vervoerpolitiek gebied. Het l icht van de schijnwerpers zal hierbij vooral 
geworpen worden op het Verenigd Koninkr i jk , niet alleen omdat dit land 
het belangrijkste nieuwe l i d van de EEG is, maar ook omdat de Engelse 
Minister van Verkeer John Peyton reeds enkele interessante uitspraken heeft 
gedaan over het standpunt van Engeland ten opzichte van het EEG-vervoer-
Deleid 1). Men kan zich in dit verband o.m. afvragen o f de EEG-regelingen, 
die zi jn gekomen, na ratificatie van het toetredingsverdrag door de diverse 
Parlementen direct, d.w.z. vanaf 1 januari 1973, in de vier nieuwe L i d 
-Staten van toepassing zullen z i jn ; o f er een overgangsperiode is voorzien en 
zo ja welke; welke invloed de nieuwe EEG-leden zullen hebben op de ver
dere ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid? 
Wat de vraag inzake de toepasbaarheid na ratificatie betreft hebben de Euro
pese Gemeenschappen en de vier nieuwe leden afgesproken, dat in principe 
alle verordeningen drie maanden en alle richtlijnen zes maanden na de toe
treding d.w.z. op 1 april 1973 resp. 1 j u l i 1973, toepasselijk zullen zi jn in 
Engeland etc. 
Di t zou dus b.v. gelden voor de margetariefverordening voor het wegvervoer, 
de verordening inzake het communautair contigent, de verordening to t har
monisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard op wegvervoérgebied; 
de kartelvorming voor het vervoer, de verordeningen inzake de steun
maatregelen ten behoeve van vervoerondernemingen, inzake de normalisatie 
van spoorwegrekeningen, inzake de opheffing c.q. handhaving van ver
plichtingen van de openbare dienst; de verordening inzake prijsdiscriminatie; 
inzake de liberalisatie van het grensoverschrijdend vervoer van personen met 
autobussen. 
Uitzonderingen plegen echter de regel te bevestigen. Een aantal van de opge
somde regelingen zal dan ook niet vanaf 1-4-1973 toepasselijk zi jn, maar 
vanaf een later gelegen t i jdstip. D i t geldt m.n. voor de volgende regelingen: 
- verordening 543/69 inzake de harmonisatie van bepaalde voorschriften 

van sociale aard voor het wegvervoer. Deze zal pas vanaf 1-1-1976 van 
toepassing zijn op het nationale vervoer in Engeland etc. 

- verordening 1463/70 inzake de invoering van een mechanisch controle
toestel bij het wegvervoer. In de toetredingslanden zal het toestel waar
mee kan worden toegezien op de naleving van de voorschriften van 
bovengenoemde sociale verordening, zonder dat gebruik behoeft te wor
den gemaakt van het persoonlijke controleboekje, niet per 1-1-1975 ver
plicht worden voor nieuwe voertuigen, maar per 1-1-1976. 

- de verordening 1192/69 inzake de normalisatie van spoorwegrekeningen 
zal op 1-10-1973 van toepassing worden. 

1) Deutsche Verkehrszeitung van 22-1-1972 - Interview met Mr. Peyton 
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- voor de verordening 1191/69 inzake de opheffing c.q. handhaving van de 
met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen geldt hetzelfde. 

- verordening 1107/70 inzake de steunmaatregelen ten behoeve van spoor
wegen, wegvervoer en binnenscheepvaart wordt per 1-1-1974 toepasse
l i j k . 

- verordening 1108/70 betreffende de invoering van een boekhouding van 
de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en 
over de binnenwateren wordt eveneens per 1-1-1974 van toepassing, 
evenals de verordeningen 2598/70 resp. 2181/71 die vo 1108/70 nader 
uitwerken. 

- verordening 11/60, die de opheffing van vrachtprijsdiscriminaties betreft, 
zal per 1-10-1973 van toepassing worden. 

Afgezien van die afwijkingen waarover men het reeds eens is geworden, 
staan nog enkele punten ter discussie t .w. ten eerste de toepassing van de 
eerste r icht l i jn tot liberalisatie van het grensoverschrijdend wegvervoer van 
23 j u l i 1962. 
Deze r icht l i jn verplicht de lid-staten o.m. het grensvervoer binnen een zone 
van 25 k m hemelsbreed gemeten aan weerszijden van de grens., mits de 
totale werkelijke vervoersafstand niet meer dan 50 k m bedraagt, vri j te 
maken van elk stelsel van contigentering en vervoersvergunningen. De dis
cussie schijnt zich toe te spitsen op de vraag o f de continentale zeekust valt 
onder het begrip grens in de zin van deze r icht l i jn . Ten tweede is nog geen 
oplossing gevonden voor de kwestie van het betrekken van de "zeetrajecten" 
in de door art. 70 EGKS-Verdrag voorgeschreven publiciteit van vervoer-
prijzen. 
Betreft het bovenstaande bestaande regelingen, interessanter is het de ge
dachten erover te laten gaan, welke invloed de toetredende landen zouden 
kunnen hebben op regelingen, die nog in behandeling zijn resp. op de ont
wikkeling van het EEG-vervoerbeleid in algemene zin. 
Zoals hierboven reeds werd aangestipt biedt het DVZ-interview met Minister 
Peyton aanknopingspunten voor enige opmerkingen ten deze. Ook is het van 
belang in dit verband te wijzen op het op 2-12-1971 genomen besluit van de 
Raad van EEG-verkeersministers het door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen voorgestelde werkprogramma 1972-1976 slechts te aan
vaarden voor het jaar 1972. Hierdoor is voorkomen, dat reeds bij voorbaat, 
i n 1971, beslist werd over de vraag welke onderwerpen de komende jaren 
moeten worden aangepakt en met welke urgentie zonder dat de toetredings
landen hierover officieel hun stem konden laten horen. De mogelijkheid hun 
ideëen in elk geval voor het werk vanaf 1-1-1973 tot gelding te brengen, is 
opengehouden. Het valt te verwachten, dat m.n. Engeland ook reeds in 1972 
niet zal nalaten te trachten, althans officieus, invloed uit te oefenen op het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid. Hierbij rijst de vraag o f de Engelse vervoer
polit iek in opvallende mate a fwi jk t van het EEG-vervoerbeleid en de ver
voerpolitiek van de zes EEG-lid-Staten.2) 

2) Zie over de Engelse vervoerpolitiek o.a. Dr. J . B . van der Kamp in 
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1968/2; C P . Scott Malden en 
E.H.M. Price in Rail International van april 1971 - Les Transports des 
marchandises en Grande Bretagne. 
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Zonder in details te willen treden, kan in elk geval worden vastgesteld, dat 
de huidige Engelse vervoerpolitiek een zeer liberale inslag heeft. Hiermee ligt 
Engeland weliswaar in één l i j n met de algemene teneur van het EEG-Ver
drag, maar de Engelse vervoerpolitiek is op het stuk van de marktordening 
veel verder gegaan in de richting van een liberalisatie dan to t opheden door 
EEG en de meeste Lid-Staten is voorgestaan. 

Beperkt men zich tot de bestudering van de wetgeving ten aanzien van de 
goederenvervoersmarkt, dan b l i j k t dat het wegvervoer niet onderworpen is 
aan capaci tei tscontröle , dat er geen tarieven zijn voorgeschreven, dat 
beroepsvervoer en eigen vervoer niet verschillend behandeld worden. De 
enige controle die er ten deze in Engeland is, richt zich op de kwalitei t 
(quality licensing). Ook de Engelse spoorwegen zijn wat capaciteit en prijzen 
betreft aan geen enkele controle onderworpen. 

Ten aanzien van de spoorwegen in het algemeen geldt (evenals ten aanzien 
van de andere Boards en Authorities die belast z i jn met de bedrijfsvoering in 
het vervoer) krachtens de Transport Act van 1968 het commercialiteits-
beginsel. D i t houdt i n , dat de exploitatie volgens commerciële nonnen ge
richt moet zijn op tenminste een sluitende rekening, niet verkregen door 
middel van tekortdekking door de overheid, doch wel rekening houdend 
met vergoedingen door de overheid (vooraf, dus taakstellend) vastgesteld en 
verleend van door haar verlangde niet-kostendekkende prestaties. 
Beziet men het bovenstaande vanuit de Engelse optiek in het licht van de in 
de EEG to t nu toe bestaande prakt i jk en regels (al dan niet in wording) dan 
laat het zich indenken, dat Engeland reeds nu moeite zal doen zijn stem ten 
deze te laten horen. 
Minister Peyton is zelf voorstander van een liberale vervoerpolitiek. H i j zal 
dus geneigd zijn het accent te leggen op de liberalisatie in het kader van het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid. Tegenover D V Z verklaarde hij onom
wonden het systeem van bilaterale contingenten voor het grensover
schrijdend vervoer "afgri jsel i jk" te vinden. Een vergunningsstelsel voor het 
wegvervoer zou moeten dienen om waarborgen te scheppen voor een goede 
kwaliteit van het wegvervoer (bevorderen veiligheid door zorg voor onder
houd en inachtnemen dienst- en rusttijden), niet om de capaciteit ervan te 
beperken. De vergunningen zouden ondernemersvergunningen moeten z i jn . 
De verordening inzake de dienst- en rusttijden in het wegvervoer, die 
Engeland overigens wel heeft aanvaard, zou Peyton graag gewijzigd zien op 
het stuk van de dagelijkse rijtijd en de zo langzamerhand befaamde "450 k m 
grens", die bepaalt o f met één dan wel twee man gereden moet worden. 
Wat de kwestie van de maten en gewichten van motorvoertuigen aangaat is 
Peyton tegen verhoging van de toegelaten belasting van de enkelvoudige as 
to t 13 ton, daar dit versterking van het wegdek op uitgebreide schaal nodig 
zou maken en teveel schade zou aanbrengen aan onvervangbare, waardevolle 
bouwwerken. In Engeland is evenals in Duitsland en Nederland 10 ton de 
maximaal toegelaten asbelasting. De Commissie van de Europese Gemeen
schappen heeft, zoals bekend, 11,5 ton voorgesteld. Het totale toelaatbare 
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gewicht van een vrachtwagen bedraagt in Engeland 32 ton. Minister Peyton 
acht een verhoging hiervan toelaatbaar. H i j denkt hierbij aan ± 40 ton. De 
kwestie van de maten en gewichten is overigens een aardig voorbeeld om aan 
te toetsen o f Minister Peyton ook voorstander is van liberalisatie in die 
gevallen waarin een liberalisatie waarschijnlijk in het voordeel van de buiten
landse wegvervoerder zal z i jn . Het bericht 3) dat Engeland een scherpe con
trole gaat uitoefenen op gewichtsoverschrijding door van het continent af
komstig vrachtverkeer, doet enige twijfels rijzen. 
Aangezien in Engeland het wegvervoer in de sector van het goederenvervoer 
een zeer belangrijke rol speelt 4) , is het logisch dat Minister Peyton in eerste 
instantie de meeste aandacht schenkt aan het gedeelte in het EEG-vervoer
beleid, dat op het wegvervoer betrekking heeft. Di t behelst echter maat
regelen, die wel eens gekarakteriseerd zijn als behorende tot de "vervoers
politiek van de eerste generatie". Het is echter even zeer belangrijk, zo niet 
belangrijker, te weten welk standpunt Engeland inneemt ten aanzien van de 
vraag hoe het vervoerbeleid van de toekomst, het vervoerbeleid van de 
"tweede generatie"5), er moet gaan uitzien. D i t zou zich moeten concen
treren niet in de eerste plaats op de ordening van de vervoermarkten, maar 
op de samenhang tussen vervoerbeleid en algemeen sociaal-economisch be
leid (industriebeleid), de samenhang tussen vervoer en ruimtelijke ordening, 
de coördinat ie van investeringen in de infrastructuur t.b.v. een evenwichtig 
en geïntegreerd Europees vervoersysteem, de ontwikkeling van de transport-
ketengedachte, de noodzaak tot samenwerking tussen vervoeronderneming-
en, de research op het gebied van nieuwe vervoertechnieken. Verder komt 
door de toetreding van Engeland etc. het punt van het betrekken van zee
scheepvaart, zeehavens en luchtvaart i n het EEG-vervoerbeleid dwingend 
naar voren. 

Minister Peyton zegt helaas niet hoe bi j over deze brandende vraagstukken 
denkt. Hi j stipt echter enkele voor de toekomst belangrijke punten aan in 
antwoord op de vraag o f de spoorwegen staatsbedrijf moeten zijn o f een op 
basis van bedrijfseconomische beginselen geleide onderneming. Op de vraag 
als zodanig geeft h i j een ontwijkend antwoord, maar h i j stelt wel dat 
- men in Engeland tot de mening overhelt dat de Staat een bijdrage moet 

leveren voor het instandhouden van de spoorweginfrastructuur 
- de spoorwegen vergoedingen moeten krijgen voor het openbare vervoer, 

dat zij verrichten in de grote steden 
- openbaar vervoer een bijdrage levert aan het tegengaan van de verstikking 

der steden 

3) NRC/Handelsblad d.d. 31-1-1972. 

4) In 1969 nam het wegvervoer 74,3% van het totaal van de in dat jaar gepresteerde 
tonkilometers voor zijn rekening, de spoorwegen 23,5%pijplijdingen 2,1% binnenvaart 
0,1% Bron: Bulletin annuel de statistiques en matière de transports pour I'Europe 
1968 en 1969, publié par l ' E C E . 

5) term ontleend aan het uit 1970 daterende vervoerpolitieke testament van V. Bodson, 
oud-lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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- de Kanaaltunnel er zeker komen zal 
- als de Kanaaltunnel er is, het vraagstuk van de samenwerking tussen de 

(spoorweg) ondernemingen ook voor Engeland een belangrijk vraagstuk 
wordt . 

Als men er vanuitgaat, dat een succesvol spoorwegbeleid eyn belangrijke 
bijdrage kan leveren tot een succesvol op de toekomst gericht verkeers- en 
vervoersbeleid, is het niet uitgesloten, dat Engeland ten deze een nuttige ro l 
zal kunnen vervullen. 
Ten aanzien, van het betrekken van zeescheepvaart en luchtvaart i n het 
gemeenschappelijke vervoersbeleid neemt Engeland (bevoegd is het Depart
ment o f Trade and Industries, niet het Department o f the Environment, 
waaronder spoorwegen, wegvervoer, binnenscheepvaart en zeehavens vallen) 
een zeer terughoudend standpunt in . Men verwijst naar de bevoegdheden 
van de z.g. Consultative Shipping Group resp. de E.C.A.C. (European Civil 
Aviat ion Conference). Het is dus zeer de vraag o f de Commissie door de 
toetreding van Engeland veel steun zal verkrijgen voor haar standpunt dat 
het EEG-vervoerbeleid ook zee- en luchtvaart moet omvatten. De Commissie 
kreeg hiervoor onlangs wel bijval van de Belgische Secretaris-Generaal van 
het Ministerie van Verkeerswezen Vrebos. 6) 

Mr. Olga D. Gerbers. 

6) Rede Prof. Vrebos ter gelegenheid van een lunchbijeenkomst van het Nederlands Ver
voerswetenschappelijk Instituut op 27-1-1972. 
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K R O N I E K 

V E R V O E R P O L I T I E K IN D E V E R G R O T E E U R O P E S E GEMEENSCHAP 

Tijdens een lunchbijeenkomst van het Nederlands Vervoerwetenschappelijk 
Instituut in januari van dit jaar in Rotterdam heeft prof. J. Vrebos, secretaris
generaal van het ministerie van Verkeerswezen en PTT te Brussel, een boeiende 
causerie gehouden over de consequenties van de toetreding van Engeland, Ier
land, Denemarken en Noorwegen tot de Europese Gemeenschap voor de ver-
voersfunctie van de Beneluxlanden en voor de vervoerpolitiek van de gemeen
schap. De vervoersfunctie van de Benelux zal in de vergrote Europese Gemeen
schap naar zi jn oordeel in betekenis toenemen, waarbij vooral de havens voor 
nieuwe opdrachten zullen worden geplaatst. In de afgelopen twaalf jaar is de 
handel tussen de Benelux en de rest van de Europese Gemeenschap met circa 
700 procent toegenomen terwij l de handel tussen de Benelux en Groot-
Brit tanië met circa 250 procent steeg. Nu Groot-Bri t tanië tot de gemeenschap 
is toegetreden moet worden verwacht, dat de handel en dus ook het vervoer 
tussen dit land en de Benelux de komende jaren sterker zal toenemen. In de 
vergrote gemeenschap komen bovendien de Beneluxlanden centraal te liggen, 
en dit betekent volgens prof. Vrebos, dat de Benelux nog meer dan in het 
verleden het geval was vooraan dient te lopen wat betreft het uitstippelen van 
een gemeenschappelijke vervoerpolitiek. 

Aangezien drie van de nieuwe lidstaten voor hun handelsverkeer hoofd
zakelijk op zeevervoer zijn aangewezen zal de ontwikkeling er volgens prof. 
Vrebos toe moeten leiden, dat er een grondige ommekeer komt in het Europese 
vervoerbeleid. Was dit beleid tot nu toe hoofdzakelijk gericht op het binnen
lands vervoer, uit het toekomstig vervoerbeleid zi jn de scheepvaart, de havens 
en ook de luchtvaart niet weg te denken. Omdat de vergrote Europese Gemeen
schap een "zee- en luchtvaartreus" is verdient het aanbeveling vraagstukken te 
gaan bestuderen inzake een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de 
investeringen en de infrastructuur, alsmede harmonisatie van de concurrentie
voorwaarden en de statistiek. Wat de zeevaart betreft, zou dienen te worden 
gestreefd naar een gemeenschappelijk optreden terzake van vlagbevoorrechting 
en discriminatie, en voor de zeehavens zou men moeten komen tot de vast
stelling van gemeenschappelijke regels voor de structuur van de havengelden 
gebaseerd op de werkelijke kosten, de instelling van overlegprocedures teneinde 
overinvesteringen te voorkomen en de harmonisatie van steunmaatregelen. Ten 
aanzien van de luchtvaart zou aandacht dienen te worden geschonken aan een 
verbetering van het intracommunautaire luchtvervoer, de verdeling van de ver-
voerrechten, en wat heel moeil i jk maar toch noodzakelijk zal worden: samen
werking tussen de luchtvaartmaatschappijen van de tien lidstaten. 

Prof. Vrebos ontveinsde zich niet, dat de uitbreiding van de Europese Ge
meenschap op vervoerpolitiek gebied nog zeer grote moeilijkheden met zich 
mee zal brengen. Allereerst zal er een ernstige tegenstelling in basistendenzen te 
overbruggen zi jn. Enerzijds is er immers het binnenlands vervoer, op welk 
gebied nog zal moeten worden afgerekend met een verleden dat gekenmerkt 
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wordt door soms enge nationalistische en dirigistische opvattingen in sommige 
staten, en anderzijds is er de zeevaart, binnen welke sector men reeds lang een 
klimaat van vrijheid kent en waar men een actieterrein heeft dat niet aan 
landsgrenzen is gebonden. Van dit klimaat vindt men ook de weerslag in het 
havenbeleid. Daarenboven schijnen de vervoerpolitieke opvattingen van de 
nieuwe lidstaten, maar vooral van Engeland, in sommige gevallen nogal sterk af 
te wi jken van de huidige oriëntering van het gemeenschappelijke vervoerbeleid. 
Zo b l i jk t Engeland bijvoorbeeld een groot tegenstander te zi jn van capaciteits-
beheersing in het internationale wegvervoer, heeft het bezwaren tegen de 
sociale verordening 543/69 en zou met name de dagelijkse r i j t i j d verlengd en de 
maximumafstand van 450 k m geschrapt willen zien. Bovendien wil Engeland 
op het gebied van de afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen de asdruk 
beperken to t 10 ton. Voorts b l i jk t het Verenigd Koninkr i jk met betrekking tot 
de lucht- en zeevaart niet geneigd vzrr te gaan dan het onderzoek van de 
problemen gesteld door het verkeer tussen de lidstaten. Voor de betrekkingen 
met derde landen meent het, dat bestaande internationale organisaties beter 
geschikt z i jn om naar oplossingen te zoeken dan de kleinere Europese Gemeen
schap van tien landen. Vooral gezien deze Britse houding op vervoerpolitiek 
gebied acht prof. Vrebos het niet uitgesloten, dat de uitbreiding van de Euro
pese een nieuwe periode van stagnatie in de uitvoering van een gemeenschappe
l i j k vervoerbeleid tot gevolg zal hebben. Ook wi j achten de kans hierop b i j 
zonder groot aangezien de ervaring tot nu toe met het gemeenschappelijk ver
voerbeleid heeft geleerd hoeveel t i j d er verloren gaat met zaken naar commu
nautaire compromissen. De ommekeer in het Europese vervoerbeleid die prof. 
Vrebos voorziet en die ongetwijfeld noodzakelijk zal z i jn , zal daarom nog wel 
even op zich laten wachten. 

S C H E E P V A A R T P O L I T I E K 

Intussen valt er wel bij de "oude" zes lidstaten van de Europese Gemeen
schap en bi j de in deze landen gevestigde scheepvaartmaatschappijen een toe
nemende bereidheid te onderkennen om de gemeenschap in te schakelen bi j de 
verdediging van de Europese scheepvaartbelangen. Hierop wees dr. G.H. Bast, 
gedelegeerde van het presidium van de Koninkl i jke Nederlandse Redersvereni
ging, tijdens een bijeenkomst van het departement Amsterdam van de Maat
schappij voor Nijverheid en Handel. De verdediging van genoemde belangen is 
het meest evident ten opzichte van de grootmachten Rusland, China en de 
Verenigde Staten. Weliswaar zal het onmogelijk zi jn deze landen van hun pro
tectionisme te genezen, al was het alleen vanwege het mili tair strategische 
belang dat zij hechten aan een eigen koopvaardijvloot, maar wél zal men er 
grenzen aan kunnen stellen. Naar dit doel leidt in feite maar één weg, namelijk 
die van de handelsakkoorden, en maar één machtsmiddel: de Europese Ge
meenschap. Daarnaast zal men er naar moeten streven om met feiten en daden 
de superioriteit van een scheepvaart zonder protectie aan te tonen. 
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Bijna een kwart van de wereldkoopvaardijvloot vaart onder een protectio-
nitisch regiem, waarbij het directe verband tussen omzet, kosten en rendement 
zoek is. Daarnaast vaart circa zeventien procent onder een klimaat waarin 
nauwelijks belasting over de winst wordt geheven. In toenemende mate wordt 
het prijspeil op de wereldvrachtenmarkt bepaald door laatstgenoemde groep. 
Ook Nederlandse rederijen worden hierdoor in toenemende mate gedwongen 
gebruik te maken van de mogelijkheid tot registratie van schepen onder goed
kope vlag. Als de trend van de laatste jaren wordt doorgetrokken op basis van 
de thans in opdracht van de Nederlandse maatschappijen in aanbouw zijnde 
schepen, dan zal over drie jaar de in het buitenland geregistreerde vloot van in 
feite Nederlandse schepen even groot zi jn als de vloot onder Nederlandse vlag. 
De scheepvaart wordt evenwel in toenemende mate gereguleerd door inter
nationale overeenkomsten waarbij slechts landen een rol spelen die een eigen 
vloot hebben. De overheden van de "goedkope" landen zullen op geen enkele 
wijze de Europese o f Nederlandse maritieme belangen kunnen behartigen; daar
door heeft men de eigen overheid nodig. De Nederlandse reders vragen daarom 
de regering om onze vlag concurrerend te maken met de "flags o f conve
nience". Om op maritiem gebied niet te worden uitgerangeerd moet Nederland 
een strategie uitzetten, die allereerst gericht moet zi jn op het concurrerend 
maken van onze vlag, en vervolgens in samenwerking met de partners in de 
gemeenschap en in de Consultatieve Shipping Group op de verdediging van de 
maritieme belangen tegenover het protectionisme van de grootmachten. Dr. 
Bast pleitte tot slot voor een positieve , creatieve benadering van de vervoers-
problematiek van de ontwikkelingslanden door middel van "joint-ventures" en 
eventueel in het kader van de ontwikkelingshulp. 

R I J N P O O R T H A V E N 

Met als achtergrond de verschillen van inzicht die vorig jaar aan den dag zijn 
getreden wat betreft het toekomstig containervervoer in de Rotterdamse haven 
en de noodzaak van de aanleg van de Rijnpoorthaven tussen Maassluis en Hoek 
van Holland heeft begin van dit jaar de werkgroep Economisch Sociologisch en 
Statistisch Onderzoek Rijnmondgebied (E.S.S.O.R.) een nota gepubliceerd 
waarin een kosten-batenanalyse is opgenomen van de Rijnpoorthaven. De werk
groep is daarbij niet uitgegaan van het begrip stukgoed, maar zij heeft getracht 
voor achtentwintig goederensoorten afzonderlijk vast te stellen o f deze goede
ren, uit technisch en economisch oogpunt bezien, per container kunnen 
worden vervoerd. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen primaire, geschikte 
en marginale containerladingen en goederen die ongeschikt zi jn om met een 
container te worden vervoerd. Met behulp van lineaire trends uitgaande van de 
periode 1955-70 heeft de werkgroep van de goederensoorten, verdeeld over de 
vermelde vier klassen, de aan- en afvoercijfers berekend voor het jaar 1980. 
Men kwam tot een prognose van 40 miljoen in totaal, waarvan 8,6 miljoen ton 
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primaire containerlading, 6,4 miljoen ton geschikte containerlading, 7 miljoen 
ton marginale containerlading en 18 mijoen ton lading ongeschikt voor een 
container. Aangenomen is, dat de goederen die vallen onder de klasse primaire 
containerlading in 1980 voor honderd procent gecontaineriseerd zullen zi jn . 
Voor de klasse geschikte containerladingen wordt een percentage van 60 pro
cent en voor de klasse marginale containerladingen een percentage van 30 
procent verondersteld. Op deze wijze komt de werkgroep tot de prognose van 
14,5 miljoen gecontaineriseerde lading in 1980 in Rotterdam. Uitgaande van 
een gemiddelde van 10 resp. 12 ton per container betekent dit in 1980: 
1.400.000 resp. 1.208.333 containers. Volgens de werkgroep is deze prognose 
nog aan de lage kant. Het is mogelijk, dat naast de onderzochte goederen-
soorten ook andere goederen per container zullen worden vervoerd. En voorts 
impliceert het werken met lineaire trends, dat in de loop van de t i j d het 
groeipercentage steeds lager wordt , hetgeen niet al t i jd in overeenstemming is 
met de werkelijke groeicijfers van een aantal goederen. 

Gezien bovenstaande prognose zal de capaciteit voor de overslag van con
tainers aan de zuidelijke oever van de rivier te Rotterdam over 5 a 10 jaar 
volgens de werkgroep onvoldoende zi jn . Daarbij wordt uitgegaan van een capa
citeit per ligplaats van 700.000 ton per jaar tegen 1980, hetgeen bi j 13 lig
plaatsen zou neerkomen op 9,1 mil joen ton. Om de nationaal-economische 
baten van de Rijnpoorthaven te berekenen wordt uitgegaan van het prijsverschil 
tussen conventionele en container-overslag. De werkgroep motiveert dit door te 
stellen dat dit prijsverschil ongeveer overeenkomt met de extra transportkosten 
die gemaakt zouden moeten worden indien de gecontaineriseerde lading Neder
land vanuit andere havens per feederschip, spoor o f over de weg zou moeten 
bereiken. Genoemd prijsverschil wordt gesteld op f 15,— per ton in 1976 en op 
f 25,— in 2000. De contante waarde van het prijsvoordeel over 25 jaar voor de 
gecontaineriseerde overslag in de Rijnpoorthaven wordt vervolgens berekend op 
f 1,9 mil jard, waarvan 40 procent, o f f 758 mil joen, als nationaal-economische 
baten mogen worden aangerekend. Deze baten komen to t uitdrukking in het 
goedkoper worden van de invoer, het groter worden van de winst op de uitvoer 
terwij l er eveneens een prijsverlaging kan ontstaan waardoor nieuwe uitvoer-
mogelijkheden worden geschapen. 

Om het exploitatieresultaat van het Gemeentelijk Havenbedrijf te kunnen 
berekenen was het nodig een prijszetting te doen voor het zeehavengeld e.d. 
Het exploitatieresultaat over de periode 1976-2000 bedraagt dan f 158 miljoen. 
Di t is niet voldoende om rente en afschrijving te kunnen betalen. Elk jaar zal 
het havenbedrijf dan ook een tekort hebben op de verlies- en winstrekening van 
de Rijnpoorthaven. Volgens de werkgroep zou een uitkering a fonds perdu van 
de rijksoverheid in de orde van grootte van f 79 miljoen het verlies voor Rotter
dam over de 25 jaar kunnen wegnemen. Uitgaande van een investeringsbedrag 
in de Rijnpoorthaven van in totaal f 236 miljoen (alle bedragen herleid tot een 
contante waarde per 1 januari 1976) en rekening houdend met een gederfde 
opbrengst van de investering bij een alternatieve aanwending ( f 283 miljoen) 
verschijnt aan het slot van de nota de nationaal-economische kosten-baten 
balans van de Rijnpoorthaven over de periode van 1976 tot 2000. Deze balans 
toont een batig saldo van f 397 miljoen. 
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PLANNING V A N Z E E - E N L U C H T H A V E N S 

Over "Planning van intercontinentale zee- en luchthavens in samenhang met 
een geintegreerd vervoerbeleid" sprak in februari te Rotterdam voor de 

Benelux-afdeling van de International Defense Transportation Association de 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, dr. R.J.H. Kruisinga. De bewinds
man legde het accent op het fei t , dat als gevolg van de te verwachten zeer 
sterke groei van het vervoer in de komende decennia de maximumbelasting van 
sommige transportkanalen in zicht l i j k t te komen. Di t verschijnsel zal zich eerst 
voordoen in de dichtstbevolkte regio's van de wereld met de hoogste produktie -
niveaus. (Bij wijze van voorbeeld zei de heer Kruisinga dat een voorlopige 
berekening had aangetoond dat tussen Rotterdam en Den Haag bij een normaal 
te verwachten vervoersontwikkeling ongeveer twintig rijstroken noodzakelijk 
zullen zi jn over drie a vier decennia.) De problematiek zal zich vooral toe
spitsen op de concentratiepunten van vervoer, in het bijzonder de zee- en 
luchthavens. Het l i j k t niet uitgesloten, dat dan de distributie van de in de 
transportkanalen beschikbare capaciteit noodzakelijk zal bli jken. Voorts zal 
voor een adequate opvang van te verwerken vervoersstromen het trasport over 
de weg, de rail, te water en door de lucht in sterke mate ten opzichte van elkaar 
complementair moeten zi jn . Naast de economie van het vervoer in enge zin 
zullen bij de keuze van de vervoersvorm ook andere criteria, zoals het effect 
van de milieubelasting door de transportstroom, de verkeersveiligheid en het 
schadeëffect op het transportsysteem zelf, van groot belang worden. Deze fac
toren zullen met name bij een toekomstige zeehaven- en luchthavenplanning 
nog beter moeten worden onderkend en gedefinieerd. 

Dr. Kruisinga merkte op, dat de toenemende transportstromen en de neven
effecten hiervan bij een natuurlijke beperktheid van de transportkanalen zullen 
nopen tot breed internationaal overleg over zee- en luchthavenplanning waarbij 
ook de sociale kosten zullen moeten worden toegerekend. Daarnaast zal veel 
aandacht moeten worden besteed aan de bevordering van de ontwikkeling van 
nieuwe vervoertechnieken. Waarschijnlijk zal het zonder nieuwe technieken 
ook niet mogelijk z i jn de grote vervoersstromen van de toekomst door de 
concentratiepunten te leiden. Wetenschappelijk onderzoek terzake van mo
derne vervoertechnieken is voor de toekomst essentieel. Ook meer weten
schappelijk onderzoek naar de meest optimale benutting van de onderscheiden 
transportkanalen is noodzakelijk. In dit verband merkte dr. Kruisinga op dat 
het waterwegenstelsel, vooral ook in relatie tot goed milieubeheer, nog over de 
beste reserve-capaciteit om een vervoerstroom op te vangen l i j k t te beschikken. 
Een moderne duweenheid op de Ri jn transporteert evenveel als ongeveer twin
tig volgeladen goederentreinen 

B. Wiebenga 
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S T A T I S T I S C H E K A N T T E K E N I N G E N 

PUBLIKATIES VAN HET C E N T R A A L BUREAU VOOR DE STA
TISTIEK MET B E T R E K K I N G TOT HET V E R K E E R EN VER
VOER 

VERSCHENEN I N HET V I E R D E K W A R T A A L 1971: 

o Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg 1970 
Bestelnr. 814-014-070, Prijs f ' 8 -

Ui t de trieste cijfers van deze statistiek komen de bromfietsers naar voren 
als de categorie van verkeersdeelnemers met het hoogste aantal slachtoffers. 
Gelet op de enkele jaarklassen is het ook alleen bij deze categorie dat de 
slachtoffers bi j duizenden worden geteld en wel met name bij de 16—, 17— 
en 18—jarigen. 
De 16—jarigen vormen hieronder de grootste groep. 

Een verkeersslachtoffer van 16 jaar is i n de 6 van de 7 gevallen een 
bromfietser (bestuurder o f duopassagier); men zie de cijfers. 

totaal waarvan 
aantal bromfietsen % 
slacht
offers 

Overleden totaal alle 3 181 540 17 
leeftijden 

w.v. 15-jarigen 37 5 13 
16-jarigen 83 55 66 
17 jarigen 102 63 62 
18-jarigen 95 41 43 
19-jarigen 91 27 33 
20-jarigen 94 24 26 

Gewond totaal alle 68 225 24 686 36 
leeftijden 

w.v. 15 :jarigen 1 202 536 44 
16 jarigen 4 573 3 935 86 
17-jarigen 4 180 3 469 S3 
18-jarigen 3 693 2 524 58 
19-jarigen 3 282 1 792 55 
20-jarigen 2 924 1 260 43 

o De produktiestruktuur van de Nederlandse transport-, opslag- en communi
catiebedrijven in de jaren 1958 -1968 
(artikel in de Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer, december 1971) 

Het is voor de gebruiker van de statistiek a l t i jd een verademing als h i j niet 
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gedwongen is zelf u i t allerlei afzonderlijke publikaties jaarreeksen samen te 
stellen, doch deze op overzichtelijke wijze voorgeschoteld kri jgt . Di t is dan 
ook het eerste hoofdmot ief voor de publikatie van dit artikel, dat vergezeld 
gaat van een groot aantal cijferreeksen betreffende de opbrengsten, het ver
bruik en de toegevoegde waarde van de transportsector in zi jn totaliteit en 
van diverse onderdelen daarvan. 

Daarnaast zi jn enige nieuwe elementen aan het cijfermateriaal toege
voegd, onder meer in de f o r m van onderling consistente reeksen betreffende 
de hoeveelheids- en prijscomponenten van de produktie. Gegevens van deze 
aard zijn in de huidige t i j d nu eenmaal essentiële onderdelen van de statis
tiek en de verstrekking van deze cijfers - die overigens ten dele op schatting
en berusten - vormt een hoofdmot ief voor deze produktie. 

De produktiewaarde van deze sector b l i jk t nu in de jaren 1958 - 1968 
ru im verdubbeld te z i jn , b i j welke verdubbeling de toeneming van de hoe
veelheid van de produktie een tweemaal zo belangrijke rol heeft gespeeld als 
de prijsstijging. 

Soortgelijke gegevens worden eveneens van diverse vervoertakken gege
ven; hier moge worden volstaan met de totaalcijfers van deze sector ( in 
indices, basis 1967 = 100). 

Waarde hoeveelheid prijs 
van de van de van de 
produk produktie produk
tie tie 

1958 52 67 77 
1959 55 71 78 
1960 61 78 79 
1961 62 78 79 
1962 66 82 80 
1963 70 85 83 
1964 80 91 87 
1965 87 95 92 
1966 93 97 95 
1967 100 100 100 
1968 109 108 102 

8 - 1968 in % 110 60 31 toeneming 1958 

o Investeringen in vaste activa door de transport-, opslag- en communicatie
bedrijven in 1970 (cijferreeksen gepubliceerd in de Maandstatistiek van Ver
keer en Vervoer, december 1971). 

Jaarlijks worden de vervoerbedrijven geënquêteerd naar de omvang en de 
aard van hun investeringen. Thans zi jn de cijfers over 1970 beschikbaar 
gekomen, waaruit b l i jk t dat de stijgende l i j n die in 1969 werd onderbroken, 
zich weer heeft doorgezet. 

Per vervoertak lopen de ontwikkelingen sterk uiteen. Koplopers in de 
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toeneming zijn het beroepsgoederenvervoer over de weg en de PTT, zoals ui t 
onderstaande cijfers b l i j k t . 

1969 1970 

min gld 

Totaal 2 119 2 477 
Spoorwegen 118 168 

w.v. railvervoermiddelen 29 54 
Tramwegondernemingen 45 31 

w.v. railvervoermiddelen 13 4 
autobussen 7 5 

Autobusondernemingen 44 65 
w.v. autobussen 31 47 

Beroepsgoederenvervoer over de weg 451 623 
w.v. vrachtvoertuigen 316 436 

Zeevaart 222 288 
w.v. zeeschepen 196 256 

Binnenvaart 58 140 
w.v. binnenschepen 40 107 

Luchtvaart 181 123 
w.v. vliegtuigen (excl. leasing) 143 53 

Luchthavens 27 42 
Havens- en overige bedrijven 447 343 
PTT (excl. PCGD en RPS) 526 654 

o Statistiek van de internationale binnenvaart 1970 
Bestelnr. 814-035-70, Prijs f 16,50. 

Deze statistiek is thans uitgebreid met enkele staten die een beeld geven 
van de ontwikkeling van de Rijnvaart in de jaren 1956 - 1970 

In deze periode van 15 jaren is de activiteit van de Rijnvaart verdubbeld. 
In gelijke mate is eveneens de activiteit van de Nederlandse schepen toege
nomen; het aandeel van de Nederlandse vloot in het totaal is dan ook vri j 
constant op rond 50% gebleven. 

Men kan het ook zo zeggen: De Nederlandse schepen hebben in 1970 net 
zoveel gepresteerd als de gehele r i jnvloot in 1956 verrichtte. D i t b l i jk t u i t de 

volgende cijfers: 
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eenheid 1956 1970 

Aantal schepen (stroomopwaarts) 1000 62 103 
w.v. Ned vlag - 36 62 

Laadvermogen (stroomopwaarts) min ton 48 94 
w.v. Ned. vlag -- -- 24. 48 

Vervoerd gewicht (beide richtingen) 57 112 
w.v. Ned. vlag . . . . 29 57 

Belgische vlag . . 6 11 
West-Duitse vlag . . 16 37 
Franse vlag . . 4 4 
Zwitserse vlag - - 2 3 

o Statistiek van het consumptief krediet 1969 
Bestelnr. 815-002-69, Prijs f 6 , - . 

Het totale consumptieve krediet, voornamelijk bestaande uit afbetalings
kredieten en geldleningen, is van 1968 op 1969 licht gedaald en wel van 
f 1 7 0 8 min tot f 1 6 6 7 min . 

Van dit krediet is in 1969 39 % besteed voor personenauto's en wel door 
middel van geldleningen f 150 m i n (9 %) en door middel van afbetalings
krediet f 497 min (30 % ) , totaal f 647 min . 

Hierbij zij aangetekend dat alle kredieten voor personenauto's tot con
sumptief krediet zi jn gerekend. 

Onder de afbetalingskredieten worden voorts nog de kredieten voor r i j 
wielen, bromfietsen en motorri jwielen vermeld ten bedrage van f 17 min 

(consumptief krediet) en de kredieten voor bedrijfsauto's - vrachtwagens, 
bestelwagens en autobussen - ten bedrage van f 129 min (produktief 
krediet). 

o Vakanties: van plan tot verwezenlijking 
(artikel in de Sociale Maandstatistiek, december 1971) 

Een periode van 5 o f meer dagen met ten minste 4 overnachtingen buiten 
de eigen woonplaats voor recreatieve doeleinden doorgebracht, heet vakan
tie. 

Eind april - begin mei 1970 is door het CBS onderzocht in welke mate de 
vakantieplannen voor 1970 zi jn gerealiseerd. Voor dit onderzoek zi jn ruim 
2000 berichtgevers benaderd, waarbij ook gevraagd is naar het vervoer
middel dat in de vakantie zou worden gebezigd. 
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Hieruit b l i j k t dat het openbare vervoer (trein en lijnbus) belangrijker 
procentuele wijzigingen te zien geeft dan de andere groepen van vervoer
middelen voor wat de realisatie van de plannen betreft: b i j de vakanties in 
Nederland switchte 39% en bi j de vakanties in het buitenland 21% van de 
plannenmakers met trein en lijnbus over naar het motorvoertuig. 

Van de plannen met betrekking to t de diverse vervoermiddelen worden 
hieronder alleen de realisaties weergegeven voor motorvoertuigen en open
baar vervoer. 

Plan Realisatie 

Totaal auto trein rest 
motor lijnbus 
scooter 

Vakanties in Nederland 
auto, motor, scooter 100% 93% 4% 3% 
trein, bus (lijndienst) 100% 39% 58% 3% 
fiets, bromfiets 100% 27% 8% 65% 
touringcar 100% 11% 89% 
particuliere boot 100% 20% 80% 
overige vervoermiddelen 100% 100% 
weet nog niet 100% 71% 21% 8% 

Vakanties in het buitenland 
auto, motor, scooter 100% 95% 1% 1% 
trein, bus (lijndienst) 100% 21% 64% 15% 
vliegtuig 100% 6% 2% 92% 
touringcar 100% 100% 
overige vervoermiddelen 100% 17% 11% 72% 

Drs. J.D. Goslinga 
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BOEKBESPREKING 

F.X. de Donnea: The determinants of transport mode choice in Dutch cities -
Rotterdam University Press/1971 - IX ± 229 blz.; f 5 4 -

Deze dissertatie bevat een econometrische analyse van de determinanten van 
de keuze van het vervoermiddel met betrekking tot uitsluitend het woon/werk
verkeer in de steden Amsterdam en Rotterdam. 

De gebruikte gegevens zijn verkregen uit de resultaten van het onderzoek 
van de zogenaamde commissie Vollmuller (Commissie Bevordering Openbaar 
Vervoer in het Westen des Lands). 

Slechts een klein gedeelte van de 80.000 door de Commissie Vollmuller 
onderzochte trips kon worden gebruikt voor onderhavige studie, te weten 482 
voor Rotterdam en 740 voor Amsterdam. 

I n hoofdstuk twee ontwikkel t De Donnea een drietal micro-economische 
modellen van het consumentengedrag, dat zich daarin van de gebruikelijke 
modellen onderscheidt, dat naast een budgetrestrictie een tijdrestrictie is gefor
muleerd. 

De modellen hebben alleen betrekking op die aktiviteiten, die tot stand 
kunnen komen onder verschillende verhoudingen van goederen ( =geld) en 
tijdsbeslag. 

De nutsfunctie bevat voor allerlei activiteiten het goederenbeslag en het 
tijdsbeslag. De evenwichtsvoorwaarden worden gevonden met behulp van 

genoemde restricties. 
Met name het derde model is van belang, omdat hierin rekening wordt 

gehouden met het fei t , dat variaties in de input van geld ( = goederen) niet 
alleen variaties in de lengte van het tijdsbeslag veroorzaken, maar mede in de 
omstandigheden, waaronder die t i j d moet worden doorgebracht. 

Een en ander leidt to t de conclusie, dat de individuele marginale waarde van 
de t i j d afhankelijk is van de omstandigheden, waaronder het tijdsbeslag moet 
worden doorgebracht - en dus niet voor alle aktiviteiten gelijk is - en dat geen 
vaste relatie tussen de marginale waarde van de t i j d en de individuele belonings
voet aantoonbaar is. 

Binnen de veronderstellingen van het derde model, b l i jk t de marginale waar
de van de t i j d , als input van een omschreven aktiviteit , gelijk te zi jn aan het 
product van de technische substitutievoet tussen goed k(geld) en de t i j d , en het 
verschil tussen de prijs van goed k en de marginale waarde van het effect van de 
input van goed k op de omstandigheden, waaronder het gehele tijdsbeslag moet 
worden doorgebracht. 

Hoofdstuk drie en volgende bevatten het eigenlijke onderwerp van de studie, 
te weten een econometrisch modal split model. 

Aangezien in hoofdstuk twee werd geconcludeerd, dat de marginale waarde 
van de t i j d mede afhankelijk was van het soort aktiviteit , heeft De Donnea zich 
bij het econometrische modal split model beperkt tot uitsluitend het 
woon/werk-verkeer ( in één richting). 
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De Donnea heeft zich gericht op het ontwikkelen van gedisaggregeerde 
stochastische modellen: dergelijke modellen geven de kans aan, dat een indivi
du een gegeven vervoerswijze zal kiezen. 

Voorts wordt aangenomen, dat een dergelijk verband van een sigmoide vorm 
zal z i jn . 

Hiermede ligt de algemene vorm van het model vast: 

e G ( x ) 
* i - \ ; e G ( x ) 

waarin Pi de kans is, dat het individu vervoerswijze iJciest, terwij l G (x) een 
functie is van verklarende variabelen van de modal split. 

Het model wordt derhalve volledig bepaald door de vorm van de funktie 
G ( x ) . 

Als verklarende variabelen worden aangewend: 
het tijdsverschil tussen auto en alternatieve vervoerswijze enerzijds, anderzijds 
met betrekking to t het individu en zi jn t r ip ; het inkomen, de omvang van de 
gezinshuishouding, de afstand in vogelvlucht tussen begin en einde van de t r ip 
en bovendien dummy-variabelen voor leef t i jd , autobezit, status in het gezin en 
sociale positie. 

Met behulp van deze variabelen worden voor Rotterdam en/of Amsterdam 
12 modellen ontwikkeld. 

Het aanpassen van een sigmoid stochastisch keuzemodel kan in zi jn alge
meenheid geschieden met behulp van discriminant analyse, probit analyse en 
logit analyse. Aangezien echter discriminant analyse een typisch bayesiaans 
karakter heeft, is deze methode, in verband met de a pr ior i waarschijnlijk
heden, minder goed bruikbaar als men de parameters van de waarschijnlijk-
heidsfunktie w i l bepalen. 

Na onderzoek b l i jk t de schrijver geen voorkeur uit te willen spreken voor 
probit o f logit analyse: beide methoden worden toegepast. Yan deze zijde moet 
echter worden opgemerkt, dat logit analyse de voorkeur geniet in die gevallen 
waar het schatten van de elasticiteiten van belang is. Conclusies ui t de modellen 
zijn te groot in aantal om hier te bespreken. 

Ze zi jn ook niet opzienbarend voor degenen, die enigszins bij de probleem
stelling betrokken z i jn . 

Voor de geïnteresseerde lezer volgen hierna een paar van de belangrijkste 
conclusies: 

( i ) The estimate o f the parameter o f the combined variable "t ime 
difference times income" are highly significant (these estimates are at 
least significant at the 1% level) and o f the same order of magnitude in 
our models fo r Amsterdam and f o r Rotterdam. Hence, the results o f our 
analysis do not disprove the assumption that the value o f travel time 
savings increases w i th the income of the trip-maker and even that i t is 
proportional to this gross household income. I t also appears f r o m these 
models that people perceive travel time differences, ceteris paribus, in the 
same way in Amsterdam and Rotterdam. This could mean that, as far as 
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this variable is concerned, disaggregate modal split models are trans
ferable f r o m one city to another in the Netherlands, at least f o r cities o f 
roughly the same size and structure. 

( i i i ) There is a positive relationship between the probability that an 
individual w i l l take the car and the straight-line distance between the 
centres o f his zones o f origin and destination. The phenomenon may 
probably be explained by the fact that the relative comfort advantage o f 
the car increases w i t h distance f o r intra-city trips. I t means also that, 
everything else being equal, the use o f the car is l ikely to increase wi th 
increasing suburbanization and decreasing density o f the residental 
areas. 

De waarde van de studie ligt i n de aanzet tot een modelmatige aanpak van 
de problematiek en - misschien wel belangrijker - in het fei t dat een inzicht 
wordt verkregen in het gebrek aan empirisch materiaal. 

De Donnea omschrijf t het doel van zi jn studie als " I t aims at 
gathering quantitative information on the determinants o f transport mode 
choice which might help the urban transportation authorities shape their 
pricing and investment policies " 

Hierbij zou ik de volgende kanttekening willen plaatsen. Het is inderdaad erg 
waarschijnlijk, dat het verschil i n tijdsbeslag een belangrijke determinant is voor 
de keuze tussen particulier en openbaar vervoer. D i t houdt echter niet in , dat 
het voor de "transportation authorities" een belangrijk instrument is voor de 
beihvloeding van die keuze. De mogelijkheden to t manipuleren met het open
baar vervoer o f met het particulier vervoer, zodanig dat een tijdsverschil ge
creëerd wordt , dat een merkbare invloed heeft op de modal split, z i jn gering. 

Daarnevens werkt de ontwikkeling van de vraag naar vervoer in de richting 
van een mul t i or igin/mult i destination-vraag - gepaard aan het weinig flexibele 
openbaar vervoer - verbeteringen in het openbaar vervoer tegen. Hierbij is uiter
aard aangenomen, dat congestie als instrument niet aanvaardbaar is. Anderzijds 
wordt het aanbod niet alleen bepaald door de ontwikkeling van de vraag, maar 
mede door de doelstellingen van de gemeenschap. 

Drs. J.S. Pieters 
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BOEKAANKONDIGING 

W O R L D A I R T R A N S P O R T S T A T I S T I C S 1970 

van de International Air Transport Association 
Genève/Montreal 63 pagina's; $ 5.— 

Dit is een jaarlijkse uitgave van de I A T A , waarin nu voor de 15e maal een 
beeld wordt gegeven van de situatie in de wereld-burgerluchtvaart, en wel 
hoofdzakelijk ten aanzien van de bij de I A T A aangesloten maatschappijen. Dat 
waren er medio 1971 bi j afsluiting van deze statistiek 108, die gezamenlijk 89% 
van het geregelde luchtvervoer (exclusief Rusland en China) verzorgden. 

Meer dan de he l f t van de brochure, 36 pagina's, is gewijd aan een overzicht 
van gegevens per aangesloten luchtvaartmaatschappij: cijfers over produktie en 
vervoer op geregelde diensten en niet-geregelde vluchten, de samenstelling van 
het personeel en van de luchtvloot en vlootutilisatie per dag. 
De verdere statistieken omvatten onder meer: 

— Ontwikkeling van het gezamenlijke IATA-vervoer over de tien jaren 
1960-1970. 

— Ontwikkeling van het wereldluchtvervoer 1960-1970. 

— Inkomsten en kosten in de wereldluchtvaart 1960-1970. 

— Luchtvloot-ontwikkeling over de periode 1965-1970. 

— Veiligheidsstatistiek over de jaren 1960-1970. 

— Vervoersstatistieken voor bepaalde internationale routes o f gebieden, in het 
bijzonder betreffende de Noord-, Midden- en Zuid-Atlantische verbindingen 
en het intra-Europese verkeer. 

Een dergelijke grote hoeveelheid statistisch materiaal kan niet in kort bestek 
worden samengevat; daarom wordt hier volstaan met een greep uit de conclu
sies die men uit het materiaal kan trekken: 

— De vervoersgroei per jaar in de wereldluchtvaart heeft zich in de periode 
1960-1970 bewogen tussen 9,2% ( in 1961) en 18,6% (in 1967). 
Het jaar 1970 was met 11,4% procentueel op één na het laagste van de tien 
jaar. 

— De tonkilometer-produktie in de wereldluchtvaart vertoonde deze tien jaar 
een jaarlijkse groei variërend tussen 11,5% ( in 1970) en 23,6% in 1967. Het 
laatste jaar dus procentueel de kleinste toeneming. 
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— De beladingsgraad van de bedrijfstak was in 1960 55,3% en is, met enige 
fluctuaties, in 1970 gedaald tot 47,4%. 

— De netto winst van de bedrijfstak was in de tienjaars-periode het hoogst in 
1966, toen deze 6,2% bedroeg van de totale inkomsten. Di t cijfer is i n 1970 
gezakt tot 3,3% van de totale inkomsten. 

— De grootste internationale luchtvervoersstroom is nog steeds die over het 
Noordelijke deel van de Atlantische Oceaan: in 1970 werd hier 6,9 mil jard 
tonkilometer vervoer gepresteerd, ongeveer 36% van het totale internatio
nale vervoer. 

— Het Noordatlantische chartervervoer neemt sterk toe: in 1960 was dit van 
het totale luchtvervoer op deze route 15%, in 1970 25%. 

Zoals gezegd is dit maar een kleine greep uit het materiaal; de belangstellen
de zal er zeer veel meer interessante gegevens aan kunnen ontlenen. 

Mr. G.W. van Hasselt 
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B U I T E N L A N D S E T I J D S C H R I F T E N 

Verkehrsannalen — Mitteüungen der Oesterreichischen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft, 1971 — heft 6 

Dipl.-ing. Sebastian Kienpointer: Der Schienenverkehr über den Brenner in 
Gegenwart und Zukunf t 

Univ.-Prof. Dr. Hans R. Klecatsky: Funkt ion Tirols im europaischen Regio-
nalsystem 

Dr. Walter von Walther: Verkehrsprobleme in Südtirol unter beson-
derer Berücksichtigung der Brennerauto-
bahn 

Guiseppe Trabucchi: Das intalienische Eisenbahnnetz und die 
Plane fü r seine Modernisierung. 

Zeitschrift für Verkehrswissenschaft — Heft4 1971 

Dr. J. Grevsmahl: Organisatorische Modelle einer vollzugs-
orientierten Verkehrswegeplanung 

Dipl.- ing. Dr. Eugen Maléter: Freie und gelenkte Verkehrspolitik 
Dipl.-Volksw. Dirk Engler: Möglichkeiten und Grenzen einer deutschen 

Seehafenpolitik 
Prof. Dr. Dr. Wilhelm Böttger: Probleme zum Recht der Privatgleis-

anschlüsse 
Rechtsanwalt Hubert Wessels: Z u neuesten Entwicklung des internatio

nalen Luftprivatrechts 

Journal of Transport Economics and Policy 1972 - No. 1 

Oloof Lövemark: 
John Hibbs: 

Roger Sherman: 

Trevor D . Heaver and 
Kei th R. Studer: 
P.J. Forsyth: 

D.C. Ferguson: 

W.J. Tyson: 

New Approaches to Pedestrian Problems 
Maintaining Transport Services in Rural 
Areas 
Subsidies to Relieve Urban Traff ic Conges
t ion 
Ship Size and Turnround Time. Some 
Empirical Evidence 
The Timing o f Investments in Airpor t Capa
ci ty. 
The Case o f London 
Joint Products and Road Transport Rates in 
Transport Models 
The Peak in Road Passenger Transport. 
A n Empirical Study 
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Scheiweizerisches Archiv fur Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik 
1971-Heft 4 

Porf. Dr. H . Jürgensen: 

Dipl.-Volkswirt H . Baum 
R. Mason: 

Jean-Pierre Baumgartner: 

Nach einem Ar t ike l von 
Prof. Dr. R. Frey 

Die Z u k u n f t unserer Stadte, Wirtschafs-
wachstum und Stadtstruktuur 
Zur K r i t i k des Road Pricing 
Automated Transit System reduces Walking 
in Expanding Airpor t 
La participation des Chemins de fer a 
l ' économie du marché 

Thesen zu einer rationalen Infrastruktur-
pol i t ik 

64 



MEDEDELINGEN VAN HET INSTITUUT 

OPENING I N S T I T U T E N G E B O U W 

Op woensdag 29 maart j . l . verrichtte de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, Dr. R.J.H. Kruisinga, de officiële opening van het door het Econo
misch Bureau voor het Weg- en Watervervoer, de afdeling onderzoek van het 
Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut en het Administratiecentrum 
voor het Beroepsvervoer betrokken kantoorpand aan de Treubstraat 35 te Rijs
w i j k (Z-H). 

De Staatssecretaris merkte in zi jn openingsrede op dat de bundeling van de 
drie instituten in één gebouw, met behoud van eigen identiteit, zal bijdragen 
tot een doelmatige onderlinge communicatie. M.b.t . de betekenis van de insti
tuten voor het vervoeronderzoek stelde spreker dat de onderzoekingen het 
inzicht in de bedrijfstak vervoer en zi jn onderdelen verbeterd hebben. De 
Staatssecretaris zei met name te doelen op de bijdragen die het N . V . I . en het 
E.B.W. hebben geleverd aan de grote onderzoekingen die de laatste jaren ten 
behoeve van de overheid i.e. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat z i jn 
verricht. 

Het beroep dat de afgelopen jaren door internationale organen zoals E.E.G., 
C.E.M.T. en O.E.C.D. op de in de instituten verenigde kennis van zaken werd 
gedaan, getuigde volgens spreker van de erkenning die ook buiten Nederland 
bestaat voor het belangrijke werk dat in de instituten wordt verricht. Staats
secretaris Kruisinga was van mening dat het vervoeronderzoek steun zal moeten 
verlenen aan het overheidsbeleid ten einde tot beter gefundeerde beslissingen te 
komen. Men realiseert zich vaak te weinig dat de toenemende complexiteit van 
onze maatschappij vereist dat in verhoogde mate rekening wordt gehouden met 
de interdependentie van beslissingen op verschillende gebieden. 

Zo zullen het beleid, op het gebied van verkeer en vervoer, het beleid op het 
gebied van de milieubeheersing en dat op het gebied der ruimtelijke ordening 
goed op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar zoveel mogelijk dienen te 
ondersteunen. 

Voor een wijziging in het overheidsbeleid zal volgens spreker een adequaat 
beleidsinstrumentarium ter beschikking moeten staan. 

Gelet op het grote belang dat moet worden toegekend aan een actief 
overheidsbeleid ter wille van de leefbaarheid van ons land, onder erkenning van 
de noodzaak om tegelijkertijd een acceptabele evenwichtige groei van het natio
naal inkomen te realiseren zei spreker het bijzonder verheugend te achten dat 
de instituten zich intensief bezighouden met de vraag op welke wijze tot de zo 
zeer gewenste verfijning van het beleidsinstrumentarium kan worden gekomen. 
Dr. Kruisinga zei daarbij onder meer te doelen op de door de instituten onder
nomen studies op het terrein van het openbaar vervoer en op de onlangs aange
vatte bestudering van de randvoorwaarden die het goederenvervoer stelt aan de 
lokatie van bepaalde economische activiteiten. Tot slot zei de Staatssecretaris 
er vertrouwen in te hebben dat de instituten binnen het kader van de hen 
beschikbaar gestelde middelen een zo groot mogelijke bijdrage zullen leveren 
aan de totstandkoming van het door hem genoemde beleidsinstrumentarium. 
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H E T C O N T A I N E R V E R V O E R IN D E J A R E N 1980, 1990, 2000. 

I n het kader van de Integrale Verkeers- en Vervoersstudie heeft het Neder
lands Vervoerswetenschappelijk Instituut een tweetal onderzoeken verricht 
m.b.t. het te verwachten containervervoer in de jaren 1980, 1990 en 2000. 

De eerste studie - Raming van de "gecontainiseerde" lading voor de jaren 
1980, 1990 en 2000 - omvat een prognose van de omvang van het vervoer dat 
naar verschijningsvorm "composed" van karakter zal z i jn en zich derhalve in de 
vorm van transporteenheden zal presenteren. Bij de ramingen zijn in twee 
opzichten begrenzingen gesteld. Ten eerste zi jn de prognoses beperkt tot de 
overzeese vervoerstromen via de Nederlandse zeehavens ( import en export over 
zee en doorvoer met overlading). De tweede begrenzing betreft de omvang van 
de transporteenheden. Door een maximum van ± 30 ton te hanteren, is het 
eventueel te verwachten bargevervoer verder buiten beschouwing gebleven. 

Onder de transporteenheden met een omvang tot ca. 30 ton vallen: 
a) containers 
b) opleggers ( ro l l on/rol l o f f vervoer) 
c) overige verschijningsvormen, w.o. flats en pallets. 

Door enerzijds met behulp van een aantal criteria de potent ië le omvang van 
het voor deze transporteenheden in aanmerking komende vervoer te bepalen en 
door anderzijds een schatting te maken van de voor de prognosejaren te ver
wachten feitelijke realisatie, kon voor 1980, 1990 en 2000 de omvang van dit 
vervoer met transporteenheden worden geraamd. 

De prognose van het aantal te verwachten containers in 1980, 1990 en 
2000, alsmede de verdeling van de aan- en afvoer van containers naar en van de 
zeehavengebieden over rail, weg en binnenvaart, vormen het onderwerp van de 
tweede studie: Het containervervoer per vervoertechniek in de jaren 1980, 
1990 en 2000. 

Om de containerstromen af te zonderen van het totale ladingaanbod van 
transporteenheden tot ca. 30 ton, is een verdelingsmodel ontwikkeld waarmee 
het mogelijk werd per vervoersrelatie het aantal containers te bepalen. 

Vervolgens wordt op grond van transportkostenvergelijkingen het aandeel 
van de vervoertechnieken, rail , weg en binnenvaart i n het totale containerver
voer bepaald. Daarbij werd m.b.t. het railvervoer en de binnenvaart tevens 
onderzocht in welke mate de inschakeling van inlandcontainerterminals de 
potent ië le mogelijkheden van beide vervoertechnieken zou kunnen vergroten. 

* * * 

Bij Konink l i jk Besluit is Drs. Ph. Leenman - l id van de Commissie van Re
dactie - met ingang van 1 j u n i a.s. benoemd tot directeur-generaal van de P.T.T. 

De Heer Leenman trad in 1957 in dienst bij de P.T.T. en werd op 1 septem
ber 1970 benoemd tot hoofddirecteur der Posterijen en tevens plaatsver
vangend directeur-generaal. 

A l vanaf 1963 heeft de Heer Leenman zitting in de Commissie van Redactie 
waarin h i j eveneens - zich toespitsend op de communicatieve zijde van het 
transportgebeuren - een belangrijke rol vervult 
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A C H T S T E B E N E L U X H A V E N S T U D I E D A G E N OP 
27 E N 28 A P R I L 1972 T E A N T W E R P E N 

I n het kader van de interuniversitaire aktiviteiten van het Nederlands Ver-
voerwetenschappelijk Instituut zullen dit jaar voor de achtste maal de Benelux
havenstudiedagen worden georganiseerd. 

Deze studiedagen zijn bestemd voor economische en technische studenten 
met studierichting verkeer, vervoer o f transporttechniek. 

Bij toerbeurt vinden deze dagen in één van de Beneluxhavens, waarbij de 
plaatselijke universiteit (en) o f hogescho (o) 1 (en) als gastheer optreedt resp. 

optreden. 
Deze achtste Beneluxhavenstudiedagen zuUen voor de derde maal in Ant

werpen plaatsvinden op 27 en 28 april a.s. 
Deze studiedagen hebben to t doel de studenten een breder inzicht te geven 

in de vraagstukken, waarmede de zeehavens in het Beneluxgebied worden 
gekonfronteerd. 

Daartoe wordt een centraal thema gekozen dat vanuit verschillende hoeken 
wordt benaderd. Het centrale thema voor de achtste Beneluxhavenstudiedagen 
zal z i jn : "De Benelux-havens en de toetreding van Groot-Britannië tot de 
E.E.G.". 

De debatten rond dit thema zullen ingeleid worden door: 

-Mr. J. Morris G i f f o r d : director National Ports Council 
"De havens van het Verenigd Kon ink r i j k " . 

-Prof. Dr. H.C. Kuiler: Buitengewoon Hoogleraar aan de Nederlandse Econo
mische Hogeschool 
"De Nederlandse havens". 

-Prof. J. Vrebos: Sekretaris-Generaal van het ministerie van Verkeers
wezen 
"De Belgische Havens". 

I n de middag van de eerste dag zal over deze inleidingen door de deel
nemende studenten worden gediskusieerd aan de hand van de volgende 
punten: 

- beheersproblemen 
~ sociale problematiek 
- trafiekstrukturen 
- industrialisatie 
- scheepvaartpolitiek. 

De studenten worden hiertoe in een aantal diskussie-groepen ingedeeld. De 
resultaten per diskussie-groep worden op schrift gesteld en de volgende dag in 
een plenaire vergadering besproken. 

Tevens staat op die dag een bezichtiging van de haven van Antwerpen op het 
programma. 
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